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Abstract 

Sweden is a member of the European Union and Sweden’s turn-out in the elections to the 

European Parliament is low compared to its own national elections. Earlier research in the field of 

didactics in civics regarding the EU have mostly focused on aspects of civic education such as 

which subject content teachers teach and what knowledge they test their students on. Even today, 

textbooks are an important part of shaping education. This study has focused on how the EU is 

presented in textbooks for civics in Swedish upper secondary school, specifically the course 

“Samhällskunskap 1b”. The aim was to research the political knowledge about the EU presented in 

textbooks and research how the presented political knowledge can contribute to political 

participation.  

The study utilizes two different theories, the first is Maria Jarl’s definition of the participatory 

democratic process and the second is a categorical instrument constructed by Peter Wall used to 

analyze political knowledge. The method used is both a qualitative content analysis and a 

comparative analysis. The categorical instrument used stipulates that political knowledge contains 

three dimensions, polity, policy, and politics.  

Each dimension has several variable categories attached.  

In the study, four textbooks written for the civics course “Samhällskunskap 1b” were analyzed, 

in accordance with the developed methodological framework. The results of the study found that 

each of the textbooks contained all three dimensions of political knowledge. However, the 

dimensions were not equally present in the content with an imbalance favoring the polity dimension 

which encompassed more than half of the observed variable categories in each of the textbooks. 

The politics dimension was also found to be relatively non-existent in each of the textbooks with 

coverage as low as 2% in one of the textbooks. Thus, the conclusion is that the political knowledge 

regarding the EU in the textbooks is far too one-sided to provide a satisfactory contribution to 

political participation. We also confirm that a similar focus on the polity dimension regarding the 

EU exists in textbooks which can also be found in the content teachers teach. This might have 

several implications for future political participants in Sweden and thus also Swedish democracy.  

Keywords: EU-education, textbook review, political knowledge, political participation, upper 

secondary school, civics, democratic competency Nyckelord: EU-undervisning, 

läromedelsgranskning, politisk kunskap, politiskt deltagande, gymnasiet, samhällskunskap, 

demokratikompetens  
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1.Inledning 

För att den representativa demokratin i Sverige ska uppnå sin fulla potential och förtjäna legitimitet 

förutsätts ett högt valdeltagande i såväl nationella val som val till Europaparlamentet. SCB (2020) 

uppger att valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 var på 51% i Sverige, vilket innebär en 
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ökning med 4 procentenheter om man jämför med valdeltagandet 2014 som var på 47%. Ett ökat 

valdeltagande i Europaparlamentsvalet är givetvis gynnsamt för den representativa demokratin i 

Europeiska unionen (hädanefter EU). Däremot innebär ett valdeltagande på 51% att 49% av alla 

röstberättigade till Europaparlamentsvalet avstår från att rösta. Jämför man Europaparlamentsvalen 

med Riksdagsvalet i Sverige 2018 och 2022 där valdeltagandet var 87,2% (SCB, 2022) respektive 

84,21% (Valmyndigheten, 2022) är valdeltagandet i Europaparlamentsvalet bekymmersamt. Särskilt 

eftersom 20–30% av den nationella lagstiftningen i Sverige kan härledas till EU-lagstiftning (Sieps, 

2012). EU har dessutom fått utökad kompetens i centrala politikområden jämfört med vad EU 

någonsin haft (Sieps, 2012). Därmed berörs svenska medborgare i allt högre utsträckning av beslut 

som tas på EU-nivå i det vardagliga livet.  

Det finns givetvis många faktorer som förklarar det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 

jämfört med deltagandet i det nationella valet. Bristande kunskaper om EU är en faktor som ofta 

framhålls. Christina Odenstad (2018) skriver i sin avhandling att ju mer kunskaper elever har om 

samhället och demokratiska värderingar desto större benägenhet har de att delta i samhällslivet 

genom att exempelvis rösta. En annan förklaring är att EU:s politiska system är komplext och något 

som upplevs som geografiskt avlägset.  

Den statliga offentliga utredningen, EU på hemmaplan (2014) tillsattes i syfte att utreda 

möjligheterna att främja insyn, deltagande och inflytande för aktörer i Sverige när det gäller frågor 

som beslutas inom EU. I utredningen ingick även att analysera kunskapsnivån i Sverige gällande 

EU. Utredningen framhäver EU:s komplexa politiska system, stora omfattning och medborgares 

ointresse som beror på bristande kunskap, som förklaringar till det låga valdeltagandet.  

Lissabonfördraget är ett fördrag inom EU som enkelt uttryckt innehåller regler för EU:s 

institutioner. Fördraget syftade bland annat till att stärka Europaparlamentet och därmed öka den 

demokratiska legitimiteten i EU. Beslutsfattandet i EU blev mer öppet och transparent för att 

öppna upp för medborgare att kunna delta i större utsträckning. En del länder var kritiska till att 

rösta fram Lissabonfördraget på grund av medborgares bristande kunskap om EU (Hix & Høyland, 

2022.) Det låga valdeltagandet, bristande folkliga intresset och kunskap om EU understödjer hur 

viktigt det är att undersöka vilken kunskap om EU och möjligheter till deltagande i EU som skolan 

bidrar till. Sture Långström och Arja Virta (2016) framhåller att det är samhällskunskapsämnets 

främsta uppgift att utveckla demokratiska kompetenser som i sin tur ska ge elever förutsättningar 

att verka demokratiskt i framtiden. Med andra ord är det fundamentalt att eleverna förstår och kan 

det politiska systemet för att de ska kunna delta i den demokratiska beslutsprocessen. Eftersom 

läroböcker utgör en stor del i utformandet av undervisningen samt elevers uppfattningar om vad 

viktig kunskap är, förblir läroboken en viktig del i förmedlandet av centrala kunskaper för att fostra 

delaktiga medborgare (SOU 2021:70). Därmed är det viktigt att undersöka läroböckernas 

förmedling av EU och om den möjliggör politiskt deltagande i EU-frågor.  

Således undersöker denna studie läroböckers förmedling av EU och ämnar utreda om innehållet 

i läroböckerna möjliggör politiskt deltagande. Studien antar ett normativt perspektiv eftersom 

politiskt deltagande ses som ett ideal som läroböckerna bör leva upp till. Detta perspektiv är 

samstämmigt med Skolverkets läroplan för gymnasiet och ämnesplanen för samhällskunskap 

(Skolverket, 2011). 
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1.1. Disposition 

Inledningsvis förklaras olika bakgrundsfaktorer kopplat till studiens kunskaps- och studieobjekt 

samt tidigare forskning om EU-undervisning. Därefter presenteras undersökningens syfte och 

frågeställningar följt av en djupare genomgång av studiens teoretiska ramverk. Teorikapitlet följs 

av en presentation av den grundläggande metodologin, analysverktyget och materialet för studien.  

Dispositionen i undersökningens resultat- och analyskapitel behandlar varje lärobok för sig 

utifrån syftets första frågeställning varpå ett sammanfattande avsnitt följer. Den sista delen av 

resultatet och analysen svarar mot syftets sista frågeställning. Efter resultatet och analysen följer 

studiens diskussion och konklusion.  

Undersökningen genomfördes av två lärarstudenter som båda har samhällskunskap som 

huvudämne. De inledande delarna, det vill säga kapitel 1 till och med kapitel 6 samt diskussionen 

och konklusionen har beretts tillsammans varpå materialet, kodningen och författandet av analysen 

delats upp sinsemellan. Melina Aslan har skrivit avsnitten 7.1. och 7.2. och Simon Fessé har skrivit 

avsnitten 7.3. och 7.4. Avsnitten 7.5. och 7.6. har beretts tillsammans av författarna. Däremot har 

båda författarna läst allt material och litteratur samt diskuterat samtliga delar av hela 

undersökningens innehåll.  
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2.Bakgrund 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av EU och hur EU-samarbetet påverkar svensk politik. 

Därefter behandlas Skolverkets läroplan för gymnasiet och ämnes- och kursplanen för 

samhällskunskap i syfte att utröna vad som står skrivet om politiskt deltagande och EU i 

styrdokumenten. Till sist beskrivs läromedelsgranskningen som läroböcker i Sverige var föremål 

för under en tid och sedan följer en redogörelse för läromedlens roll i undervisningen.  

2.1. Europeiska unionen 

EU är varken en internationell organisation eller en federal stat. Till skillnad från en internationell 

organisation har EU en verkställande, lagstiftande och dömande makt. Däremot har EU:s 

medlemsstater kvar sina suveräniteter och har kollektivt kontroll över EU-samarbetet (Hix & 

Høyland, 2022). EU-samarbetet har breddats och fördjupats sedan EU:s begynnelse och idag 

sträcker sig EU:s lagstiftningsbefogenheter till en stor mängd politikområden. I områden där EU 

har lagstiftningsmakt går EU-lagstiftning före medlemsstaternas nationella lagstiftning (Hix & 

Høyland, 2022). Det finns områden där EU har 1. Exklusiv lagstiftningsmakt 2. Delad 

lagstiftningsmakt och 3. Ingen makt. Utöver skattefrågor och offentliga utgifter kan EU påverka 

den nationella lagstiftningen i medlemsländerna med antingen exklusiva befogenheter över 

lagstiftningen eller delad befogenhet med medlemsländerna (Hix & Høyland, 2022).  

Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har många förändringar i Sveriges politiska system och 

administration inträffat. Idag är en överväldigande majoritet av Sveriges politiska system och 

administration påverkad av EUmedlemskapet (Blumer & Lequesne, 2020). Enligt Sveriges 

kommuner och regioner (SKR, 2021) påverkar EU alla verksamhetsområden inom kommun- och 

regionssektorn antingen direkt eller indirekt. Ett exempel på direkt påverkan kan handla om EU-

lagstiftning som måste följas inom uppköp av varor och tjänster eller kvaliteten på luft och vatten. 

En indirekt påverkan kan exempelvis handla om gemensamma mål för utbildning (SKR, 2021).  

Trots att Sverige varit medlem i EU sedan 1995 och att EU sätter stor prägel på det politiska 

systemet i Sveriges samtliga politiska nivåer väljer många medborgare att inte påverka politiken i 

EU genom att exempelvis rösta i Europaparlamentsvalet (SCB 2020).  

2.2. Skolverkets styrdokument för gymnasiet  

Nedan presenteras vad som står skrivet i läroplanen för gymnasieskolan och kursplanen för 

Samhällskunskap 1b (hädanefter Sh1b) om EU och politiskt deltagande.  

2.2.1. Läroplan för gymnasiet 

I läroplanen för gymnasiet står det skrivet att ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (Skolverket, 2011, s.1). Vidare framhåller Skolverket (2011) att det är skolans 

uppgift att utveckla elevers möjlighet till att kunna delta aktivt i samhällslivet. Utbildningen i 

gymnasiet ska även ”främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar 

i och utvecklar yrkes- och samhällslivet” (Skolverket, 2011, s.3). Dessutom understryks betydelsen 

av ett internationellt perspektiv i undervisningen; ”undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna 

kunskaper om Europeiska unionen och dess betydelse för Sverige” (Skolverket, 2011, s. 4). Under 
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övergripande mål och riktlinjer står det även att det är skolans ansvar att varje elev ”har 

förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhällslivet” samt att eleverna ”har 

kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, 

nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv” (Skolverket, 2011, s.6). 

Sammanfattningsvis genomsyras skolans uppdrag att fostra medborgare som kan delta i 

samhällslivet och den demokratiska beslutsprocessen i läroplanen för gymnasiet. Dessutom betonas 

det att även EU omfattas i detta uppdrag.   

2.2.2. Ämnes- och kursplan för Samhällskunskap 1b 

Skolans uppdrag att fostra delaktiga medborgare kan till stor del ses som ett uppdrag som tillfaller 

samhällskunskapsämnet. Under samhällskunskapens syftesbeskrivning står det bland annat att 

undervisningen i ämnet ska ”bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet” (Skolverket 2011, s.1). Vidare står det att undervisningen i ämnet ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla bland annat följande: 

”Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de 

kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens 

organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv” 

(Skolverket, 2011, s. 1).  

”Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika 

ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och 

påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer” (Skolverket, 2011, s. 1). 

Eftersom undersökningen fokuserar på att analysera material som skapats för kursen Sh1b, blir 

det väsentligt för studien att även se vad som är centralt för kursen kopplat till EU och politiskt 

deltagande i EU-frågor. Under det centrala innehållet för Sh1b står det att undervisningen i kursen 

ska behandla följande: 

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

och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverkad politiska beslut på de 

olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer 

utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen 

när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till 

samhällsbyggande och välfärdsteorier” (Skolverket, 2011, s.7). 

Sammantaget kan man se att skolans läroplan för gymnasiet och kursplan för Sh1b betonar 

internationalisering, med ett särskilt fokus på EU och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Skolan 

vilar på demokratisk grund och det är skolans ansvar att utveckla förmågor som behövs och 

förutsätts i ett demokratiskt samhälle. Skolan ansvarar således för att fostra eleverna till 

demokratiska medborgare (Skolverket, 2011). I kursen Sh1b har EUundervisningen en stor roll. 

Under det centrala innehållet skrivs termerna demokrati, politiska system, nationell nivå och EU i 

samma mening. Därtill står det att eleverna ska lära sig om olika sätt att påverka systemen på olika 

nivåer (Skolverket, 2011). Därmed utgår denna studie från att kursplanen inte gör skillnad på vad 

fostran av en demokratisk medborgare innebär i relation till specifikt Sverige eller EU. 

Utgångpunkten i studien är att skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare gäller såväl för 

det svenska medborgarskapet som EU-medborgarskapet.  



9 

2.3. Läromedelsgranskning och läromedlens makt 

Statlig läromedelsgranskning har förekommit förut i Sverige (mellan 1938– 1991) men avvecklades 

under 1990-talet utan vidare debatt (Johnsson Harrie, 2009). Diskussion om en statlig 

läromedelsgranskning har dock senare förts till agendan, bland annat kan detta ses utifrån den 

statliga utredningen Läromedelsutredning – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap som 

släpptes 2021 (SOU 2021:70). Även om läromedelsgranskning inte förekommer idag har läromedel 

fortfarande stor betydelse för skolan och lärares undervisning (SOU 2021:70; Ammert, 2011; 

Johnsson Harrie, 2009). Läromedel är därmed inte bara en text med ett stoff som objektivt 

förmedlar kunskap. Läromedlen bör också ses som en förmedlare och tolkare av styrdokumentens 

hur, något som under senare tid blivit allt starkare i och med att kursplaner blivit allt vagare. 

(Johnsson Harrie, 2009).  

Läromedlen bär därmed makt i utformandet av undervisningen (Ammert, 2011). Läromedlen är 

starkt närvarande i formandet av elevers och lärares uppfattningar om vad som utgör den rätta eller 

goda kunskapen (Ammert, 2011; Johnsson Harrie, 2009). Eftersom en statlig granskning av 

läromedel inte förekommer idag har ansvaret för läromedelsgranskning förflyttats till läraren. 

Därmed måste läraren själv ansvara för att läromedlen är av god kvalité och att de tjänar det 

utbildningsuppdrag som lärare har (SOU 2021:70; Johnsson Harrie, 2009).  
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3.Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras olika forskningsbidrag som kan relateras till det samhällsdidaktiska 

forskningsfältet och som berör EU i en undervisnings- och skolkontext. Forskning som undersöker 

hur EU behandlas i läroböcker har inte påträffats. I kapitlet presenteras studier om hur lärare 

upplever undervisningen om EU, hur lärare i Sverige undervisar om EU, hur prov om EU 

konstrueras och till sist, beprövandet av olika pedagogiska metoder för att förbättra undervisningen 

om EU.   

3.1. Internationell samhällsdidaktisk forskning om EU 

Internationellt inom det samhällsdidaktiska vetenskapliga fältet har politisk kunskap kopplat till EU 

främst studerats av tyska forskare inom kontexten av den tyska skolan. En framstående forskare 

bland dessa är Monika Oberle, professor i politisk vetenskap och samhällskunskapsundervisning 

vid Göttingen Universitet.  

Oberle har tre forskningsbidrag (2012, 2015 och 2016) som berör EU i en samhällsdidaktisk 

kontext med en fjärde som är pågående (påbörjad 2020). Samtliga av dessa bidrag har lett till en 

djupare förståelse kring olika aspekter av EU i samhällskunskapsundervisningen. Oberle har i sina 

forskningsbidrag (tillsammans med Johanna Forstmann 2015 och tillsammans med Johanna Leunig 

2016) framför allt fokuserat på elevers objektiva och subjektiva kunskaper (Oberle, 2012), men hon 

har även studerat huruvida fortbildningar riktade mot lärare i syfte att stärka deras EU-kunskaper 

och pedagogiska metoder kan förbättra undervisningen (Oberle & Forstmann, 2015). Oberle har 

således funnit intressanta resultat kopplat till politisk kunskap om EU i undervisningen. Bland annat 

visar hon att elevers objektiva och subjektiva kunskaper påverkar varandra men också att relationen 

mellan objektiv kunskap respektive subjektiv kunskap har en ännu starkare koppling till faktorer 

såsom nyhetskonsumtion och vilket kön eleven har (Oberle 2012). Oberle tillsammans med Leunig 

(2016) fann också lyckade resultat när de testade en experimentell pedagogisk metod i syftet att öka 

elevers politiska kunskaper, attityder samt viljan att delta i politiken.  

Oberles samtliga forskningsbidrag har därmed fokuserat på olika aspekter som påverkar elevers 

politiska kunskaper både inom skolans värld såväl som i deras egna liv. Hon har också forskat fram 

och testat olika pedagogiska metoder som skulle kunna tänkas användas i undervisningen för att 

förbättra elevers lärande av politiska kunskaper kopplat till EU. Oberle har dock inte fokuserat på 

”vad” som faktiskt lärs ut om EU i varken lärares undervisning eller i läromedel. Däremot ger 

Oberles forskning fortfarande en viktig kontext för vad som har beforskats inom samhällsdidaktik 

internationellt och ger därmed en bild över de olika forskningsluckor som möjligen existerar inom 

fältet. Oberle (2012) har själv lyft avsaknaden av forskning rörande politisk kunskap kopplat till EU 

i undervisningen inom det samhällsdidaktiska fältet: 

 ”Looking at the importance of citizens’ political knowledge briefly summarised above, it 

is surprising how little systematic research has been done on this subject. Compared to 

research into other political orientations such as attitudes and participation” (Oberle 2012, 

s. 92).  
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Tillsammans med den svenska samhällsdidaktiska forskningen som presenteras i följande avsnitt 

blir dessa luckor i fältet ännu tydligare. Detta kommer vidare beröras i sammanfattningen av 

forskningsläget i avsnitt 3.5. 

3.2. Statlig utredning om EU-undervisningen i Sverige  

Utifrån ett regeringsuppdrag genomförde Skolverket (2007) en kartläggning av svenska 

gymnasieelevers kunskaper om EU samt hur gymnasieskolans undervisning i EU-relaterade frågor 

såg ut. Skolverkets undersökning ledde till en revidering av ämnesplanen för Samhällskunskap A 

men även kompetensutvecklande insatser för gymnasielärare, administrerat av det Internationella 

programkontoret (Hylén, 2011). År 2011 kom även en uppföljningsstudie av Skolverkets 

undersökning som genomfördes av det Internationella programkontoret; EU-undervisningen i 

gymnasieskolan 2011 – En uppföljning  

av Skolverkets undersökning 2007 (Hylén, 2011). Uppföljningsstudien genomfördes med en 

enkätundersökning och intervjuer med lärare i Samhällskunskap A (Hylén, 2011).  

   Studien visade att 52% av lärarna ansåg att programmålen ger en ganska eller mycket god 

vägledning för undervisningen i EU. Vad gäller kursplanerna angav 63% att de ger en mycket god 

eller ganska god vägledning för detsamma. Detta var en ökning jämfört med studien från 2007. 

Studien visade även att lärare i högskoleförberedande program och lärare med högre 

yrkeserfarenhet uppgav att programmålen och kursplanerna ger god vägledning i högre 

utsträckning än lärare i yrkesförberedande program och lärare med mindre yrkeserfarenhet (Hylén, 

2011). 

Studien visade även en ökning i antalet timmar som avsätts för EUundervisning i jämförelse 

med 2007. Hylén (2011) menar att skillnaden i antalet timmar har minskat mellan programmen efter 

det införts tydligare riktlinjer om att samma mål gäller för alla gymnasieprogram. Däremot avsätts 

fler timmar för EU bland lärare i högskoleförberedande program jämfört med lärare i 

yrkesförberedande program (Hylén, 2011). 

Vidare visade studien från 2011 att skillnaden mellan 2007 och 2011 inte var så stor i valet av 

undervisningsinnehåll gällande EU. Det som tas upp i EU-undervisningen är framför allt EU:s 

institutioner, demokrati, beslutsfattande och den historiska framväxten, medan sakpolitiska frågor 

såsom handel-, miljö-, asyl- och flyktingfrågor får mindre utrymme i undervisningen (Hylén, 2011).  

Hylén (2011) belyser även att de kunskapskällor som används i EUundervisningen 2011 skiljer 

sig mycket från 2007. Studien från 2011 visade att myndigheters och organisationers webbplatser 

används i högre grad än tidigare medan lärobokens roll har fortsatt hög ställning 2011 som 2007.  

Studien visade även att lärare till högskoleförberedande program bedömer att eleverna har en 

högre förståelse för EU än lärare i yrkesförberedande program. Däremot visade undersökningen 

också att uppfattningen om elevers förförståelse sjunkit jämförelse med 2007. Vissa lärare uppgav 

att detta var en konsekvens av att samhällskunskapen hamnat i skymundan i högstadiet (Hylén, 

2011). Därtill visade studien en ökning i lärares uppfattningar om elevernas EU-kunskaper när de 

avslutar gymnasiet för respektive program i jämförelse med 2007. Områden som eleverna bedöms 

gå ut med mest kunskap i om EU är EU:s historiska framväxt, EU:s institutioner, demokrati och 

beslutsfattande (Hylén, 2011). 
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Hyléns studie utgår från andra studieobjekt och frågeställningar än vår studie. Däremot återfinns 

intressanta resultat i Hyléns studie såsom val av undervisningsinnehåll bland lärare, vilket är 

intressant att jämföra med denna studie.  

3.3. Framställningen av EU i samhällskunskapsprov 

Christina Odenstad (2010) undersöker i sin avhandling Prov och bedömning i samhällskunskap – En 

analys av gymnasielärares skriftliga prov samhällskunskapslärares konstruerande av skriftliga prov i 

kursen Samhällskunskap A. Genom att studera konstruktioner av prov och provfrågor, synliggörs 

vilka förmågor och kunskaper som lärare tycker är viktiga att se bland elever. 

Odenstad (2010) framhåller att de skriftliga proven gällande EU har en betoning på EU:s 

institutioner, deras uppgifter och EU:s historiska framväxt.  

Vidare menar Odenstad att det finns vissa begrepp och företeelser som lärare betonar genom 

proven som särskilt viktiga att elever har kunskaper om, vilka är: Kol- och stålunionen, 

Romfördraget, Maastrichtfördraget, de fyra friheterna, EMU, Ministerrådet, Europeiska rådet, 

Europaparlamentet och Kommissionen.  

Odenstads (2010) undersökning visade även på två återkommande teman när det gäller att 

uppnå de högre betygen. Det första återkommande temat avser påståendet att EU är en 

odemokratisk organisation och det andra temat handlar om att kunna redogöra för EU:s och 

EMU:s fördelar och nackdelar. Odenstad belyser även en skillnad mellan proven för yrkes- och 

högskoleförberedandeprogram. Det är främst på studieförberedande program som EU blir föremål 

för skriftliga prov. Innehållsmässigt menar Odenstad att provfrågorna är likartade mellan 

programmen men att proven för yrkesförberedande program innehåller fler korta faktafrågor. 

Frågorna tenderar även att avgränsas till enbart EU och få kopplingar görs till andra former av 

påverkan på olika områden som exempelvis Sveriges statsskick.  

Resultaten i Odenstads studie (2010) är av intresse för den här studien eftersom även den här 

studien ämnar undersöka vilken kunskap om EU som behandlas i kursen Sh1b. Däremot undersöks 

i den här studien läroböckers innehåll.    

3.4. Lärares EU-undervisning i Sverige 

Peter Wall publicerade 2011 sin licentiatavhandling EU-undervisning - En jämförelse av undervisning om 

politik på nationell och europeisk nivå. Wall undersökte i ”vilken utsträckning innehållet i EU-

undervisning är väl utformat för att bidra till politiskt deltagande på europeisk nivå” (Wall, 2011, 

s.25) i samhällskunskapsundervisningen på högstadiet. Studien byggde på enkätsvar och semi-

strukturerade intervjuer med lärare från sex olika kommuner i Sverige. För att undersöka huruvida 

undervisningen bidrar till politiskt deltagande utgick studien från att innehållet bör omfatta tre olika 

dimensioner av politikkunskaper; polity, policy och politics, men även att undervisning om EU bör 

behandlas som inrikespolitik. Wall jämför därmed i vilken utsträckning EU-undervisningen omfattar 

dimensionerna med undervisning om nationell politik. 

 Studien visade att undervisningen om EU inte omfattar samtliga dimensionerna polity, policy 

och politics i lika stor utsträckning som undervisningen om nationell politik. Till skillnad från 

undervisningen om nationell politik så innefattade undervisningen om EU till största del 
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politydimensionen. Wall fann även att undervisningen om EU innehöll policydimensionen men 

inte i lika stor utsträckning som politydimensionen och att politicsdimensionen knappast existerade. 

Studien visade dessutom att EUundervisning behandlades mer som utrikespolitik än inrikespolitik, 

medan undervisningen om nationell politik behandlades som inrikespolitik. Wall belyste även att 

innehållet i undervisningen som behandlade politydimensionen främst handlar om EU:s framväxt 

och utvidgning, EU:s institutioner och de fyra friheterna. Policyinnehållet behandlade främst 

argument för och emot ett svenskt EU-medlemskap där argumenten diskuteras i sig snarare än 

partiers ståndpunkter i olika policyfrågor. Slutligen beskriver Wall att politicsinnehållet i lärarnas 

undervisning främst handlade om utomparlamentariska metoder för politisk påverkan (Wall, 2011).   

Denna undersökning tillämpar Walls teoretiska utgångspunkter. Därmed återkommer Walls 

(2011) studie i teorikapitlet med en djupare redogörelse av dimensionerna polity, policy och politics. 

Resultaten i Walls (2011) studie blir särskilt intressant att jämföra med innehållet i läroböckerna 

som analyserats i den här undersökningen.   

3.5. Sammanfattning 

Utifrån denna koncisa forskningsöversikt kring forskningsläget inom samhällskunskapsdidaktiken 

framkommer att frågan om hur samhällskunskapsundervisningen behandlar EU inte har 

undersökts tillräckligt ännu. Det finns flera frågor som återstår att besvaras och flera empiriska 

studier behöver bedrivas för att skapa en pedagogisk och didaktisk kunskapsbank om EU-

undervisning.  

Den forskning som har bedrivits har primärt behandlat hur elever och lärare upplever 

undervisningen om EU, hur lärare i Sverige undervisar om EU, EU:s betoning i lärares prov och 

betygsättning, och beprövandet av olika pedagogiska metoder för att förbättra undervisningen om 

EU. Denna forskningsöversikt beskriver det samtida kunskapsläget om EU i 

samhällskunskapsdidaktiken.  

Som nämnts i kap. 3.1. utrycker Oberle (2012) en avsaknad av forskning om undervisningen om 

EU och politisk kunskap. Liknande slutsatser landade vi själva i och identifierade en särskild 

kunskapslucka inom samhällsdidaktikforskningen rörande undervisningen av politisk kunskap om 

EU, vilket är hur temat EU behandlas i läroböcker för att möjliggöra politiskt deltagande. Det är 

bland annat utifrån denna grund som syftet för undersökningen växte fram, vilket redogörs för i 

nästa kapitel. 

4.Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen växte fram mot bakgrund av det låga valdeltagandet i 

Europarlamentsvalet, EU:s inflyttande över Sverige och skolan uppdrag att fostra delaktiga 

medborgare. Syftet med undersökningen är således att undersöka hur politisk kunskap om EU 

framställs i innehållet av läroböcker och om det möjliggör politiskt deltagande. Syftet utgår från 

Skolverkets (2011) läroplan för gymnasiekursen Sh1b vilket bland annat belyser att undervisningen 

ska ”bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Skolverket, 2011). 

För att uppnå syftet konstruerades frågeställningar utifrån Walls (2011) kategoriska verktyg av de 

tre politikdimensionerna; polity, policy och politics. Studien ämnar därmed att undersöka hur EU 

som kunskapsområde behandlades i läroböcker utifrån respektive dimension och om det finns 

likheter och skillnader mellan läroböckerna avseende behandlandet av EU.  
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Utifrån denna syftesbeskrivning har följande frågeställningar konstruerats: 

1. Hur framställs EU i läroböcker för Sh1b i förhållande till dimensionerna; polity, policy och 

politics?  

2. Vilka likheter och skillnader finns i läroböckernas framställning av de tre dimensionerna; polity, 

policy och politics?  

3. Möjliggör läroböckerna politiskt deltagande i EU-frågor? 

5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs Maria Jarls teori om den deltagardemokratiska processen som studien utgår 

ifrån. Därefter presenteras Walls teori om vilka politiska kunskaper som en god undervisning bör 

innefatta för att kunna bidra till ett politiskt deltagande, i enlighet med Jarls teori om den 

deltagardemokratiska processen. De politiska kunskaper som undervisningen bör innehålla är tre 

dimensioner polity, policy och politics. Walls teori fungerar som studiens analytiska redskap för att 

besvara frågorna om läroböckerna bidrar till ökad möjlighet till politiskt deltagande och hur EU 

behandlas i läroböcker.  

5.1. Den deltagardemokratiska processen  

Jarl (2004) utvecklade en teori om den deltagardemokratiska processen i sin avhandling En skola i 

demokrati? Föräldrarna, kommunen och dialogen. Jarl menade att utvecklandet av demokratiska 

kompetenser är en förutsättning för politiskt deltagande. Den demokratiska kompetensen beskrivs 

som bestående av två delar; praktiska egenskaper och förmågor samt politiskt självförtroende. 

Respektive del består i sin tur av två delkomponenter. Huvudkomponenten praktiska egenskaper 

och förmågor inbegriper politiska kunskaper och politiskt intresse, medan politiskt självförtroende 

består av självtilltro och systemtilltro. Samtliga delar av den demokratiska kompetensen anses vara 

förklaringen och byggstenarna till uppkomsten av politiskt deltagande.  

Komponenten självtilltro innefattar tilltron till den egna förmågan att kunna påverka politiken 

och systemtilltro beskriver tilltron till det politiska systemets mottaglighet för påverkan. Praktiska 

förmågor och färdigheter tar fasta på kunskap om den politiska processen och spelreglerna i 

politiken samt politiskt intresse. Nedan visas en tabell som tydliggör komponenterna i den 

deltagardemokratiska processen:  

Tabell 1. Den deltagardemokratiska processen. (Jarl, 2004) 

Politiskt självförtroende Politiska egenskaper och förmågor 

Självtilltro Systemtilltro Politiska kunskaper Politiskt intresse 

5.2. Walls kategoriska verktyg  

Wall (2011) har i sin licentiatuppsats EU-undervisning - En jämförelse av undervisning om politik på 

nationell och europeisk nivå undersökt EU- 

undervisning med hjälp av begrepp som definierats utifrån tysk litteratur om politikundervisning 

av Joachim Detjen (Wall, 2011).  Undervisningens innehåll analysers i tre dimensioner, vilka är 

polity, policy och politics. Dimensionerna beskrivs som ett didaktiskt verktyg som ska hjälpa lärare 

att ge en allsidig bild av politiska ämnesområden. En ensidig vikt vid endast en eller två av 

dimensionerna i samhällsundervisning innebär att man ger en skev bild av fenomenet eftersom 
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politik ses som tredimensionellt (Wall, 2011). Vidare menar Wall (2011) att en undervisning som 

innefattar dessa tre dimensioner bidrar i högre utsträckning till att elever ges förutsättningar att 

utveckla kompetenser som krävs för politisk deltagande. Wall (2011) utgick från Jarls teori (se 

avsnitt 5.1.) om den deltagardemokratiska processen. Analysen i Walls (2011) studie utgick från 

Jarls (2004) delkomponent systemtilltro som går under politiskt självförtroende och politiska 

kunskaper som går under praktiska egenskaper och förmågor (se tabell 1). För att operationalisera 

systemtilltro analyserade Wall (2011) huruvida EU behandlas som inrikes- eller utrikespolitik. 

Vidare operationaliserade han politiska kunskaper genom politikdimensionerna polity, politics och 

policy. Det är den sista aspekten, politikdimensionerna, som är analysverktyget i vår studie för att 

besvara frågan om läroböckerna möjliggör politiskt deltagande.  

Den första dimensionen, polity avser rättsordningar och författningar inom vilken politiken 

verkar (Wall, 2011). Politydimensionen handlar alltså om politikens ramar och regler. 

Policydimensionen beskrev Wall (2011) som politikens innehåll och mål medan 

politicsdimensionen beskrivs som politiska strategier och handlingar. Politicsdimensionen utgör 

alltså den politiska processen som utgör det politiska handlandet (Wall, 2011). Walls 

operationalisering av de teoretiska definitionerna av respektive dimension ser ut på följande vis: 

Tabell 2. Politikdimensioner (Wall, 2011). 

Dimension Exempel på kategorier 

Polity (Ordningsramar för det politiska handlandet) Internationella avtal, folkrätt, författning, lagar, 

rättsordningar, arbetsordning, kompetensområden för 

institutioner och organisationer, politisk kultur, 

ideologier, partierna, valsystemet 

Policy (Problem och uppgifter för politiken) Politikområden, samhällsproblem, politiska program, 

politiska förslag, politiskt beslutsinnehåll 

Politics (Politiska aktörers handlingar) Intresseartikulation, genomdrivandet av en vilja, 

maktinsatser, konfliktstrategier, förhandlingar, 

kompromissförsök, bemödande för överenskommelser 

Varje dimension har tilldelats olika variabelkategorier som är relevanta för respektive dimension. 

För att innehållet som Wall (2011) analyserade exempelvis ska gå under policy krävs att innehållet 

innefattar någon av variabelkategorierna politikområden, samhällsproblem, politiska program, 

politiska förslag och politiska beslutsinnehåll.  

5.3. Teoretiskt ramverk  

Denna studie utgår från Walls (2011) definition av de politiska dimensionerna i analysen av 

läroböckerna för Sh1b. Walls (2011) dimensioner fungerar som ett teoretiskt verktyg för att besvara 

frågeställningarna om hur EU framställs och om läroböckerna möjliggör ett politiskt deltagande i 

EU-frågor. Det ska tilläggas att Wall (2011) antar ett normativt perspektiv, där skapandet av 
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politiskt deltagande bland elever ses som önskvärt för en god undervisning. Detta perspektiv, som 

antas i vår studie, är också förenligt med Skolverkets (2011) läroplan för gymnasiet och 

ämnesplanen (2011) för Samhällskunskap.  

Analysen tillämpar även Walls (2011) teori som presenteras i avsnitt 5.2. Till skillnad från Walls 

tillämpning av teorin har vår studie ett annat studieobjekt vilket är läroböcker för Sh1b.  

Undersökningen utgår från Jarls (2004) definition av den deltagardemokratiska processen och 

tillämpar Walls (2011) operationalisering av den deltagardemokratiska processens ena 

delkomponent, politiska kunskaper (polity, policy och politics), som tillhör huvudkomponenten 

politiska förmågor och egenskaper. Eftersom studien endast syftar till att analysera läroböckers 

innehåll och inte elevers upplevda tilltro till sig själva, deras tilltro till det politiska systemet eller 

deras politiska intresse utelämnas dessa aspekter från Jarls (2004) teori. Därmed fokuserar studien 

enbart på komponenten politiska kunskaper från Jarls (2004) teori om den deltagardemokratiska 

processen som läroböckerna förmedlar.  
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6.Metod 

Metoden som tillämpas på undersökningen används för att svara mot syftet med studien. Det vill 

säga hur politisk kunskap om EU framställs i innehållet av läroböcker och om det möjliggör 

politiskt deltagande. Följande kapitel redogör för undersökningens metodologiska val, 

analysverktyg, avgränsningar och en presentation av materialet. I kapitlet redogörs även studiens 

validitet, generaliserbarhet och reliabilitet.  

6.1. Kvalitativ innehållsanalys och komparativ innehållsanalys 

Metoden för undersökningen är en kvalitativ systematiserad innehållsanalys. Denna analysmetod 

passar väl för att fånga komplexa sammanhang, kontexter och innebörden i en text genom att 

kategorisera innehållsinslag systematiskt (Boréus & Bergström, 2018; Esaiasson et al., 2017). I den 

här undersökningens fall är det innebörden av innehållet i läroböcker som undersöks. 

Analysen förutsätter tolkningsanspråk, vilket kan bedrivas på olika sätt. Strategin som används i 

studien är ett tolkningsinstrument i form av ett kodningsschema. Kodningsschemat konstrueras 

för att tolka innehållet i läroböckerna mer systematiskt och objektivt. På så sätt kan risken för 

godtyckliga tolkningar minskas (Boréus & Bergström, 2018). 

Kodningsschemat som används för tolkningen av läroböckernas innehåll utgick från Walls 

(2011) teori om politikdimensionerna; polity, policy och politics. Tolkningarna görs därmed utifrån 

en redan etablerad konstruktion av dimensioner och variabelkategorier. Vid läsningen av materialet 

sker en sökning efter förekomsten av variabelkategorierna i kodningsschemat vilka sedan noteras 

ner i en kodningsbok. En utförligare beskrivning av studiens analysverktyg sker i kap. 6.2. 

Dessutom finns kodningsinstruktioner till kodningsschemat att läsa i bilaga 1. Där förklaras hur 

kodningen under läsningen av materialet utförts samt vad dimensionerna och variabelkategorierna 

innebär (Boréus & Bergström, 2018).  

Undersökningen utgörs även av en komparativ analys eftersom en del av syftet med studien är 

att utröna likheter och skillnader i läroböckernas framställning av EU.  Jämförelsen av läroböckerna 

bygger på analysen av materialet genom kodningsschemat. Styrkan i att bedriva en komparativ 

analys mellan läroböcker är att man kan upptäcka om en kanon existerar i läroböckernas 

framställning av EU eller hur detta varierar mellan läroböckerna.  

6.1.1. Avgränsningar 

Studien avgränsas till att studera läroböcker för kursen Sh1b utifrån de resurser som finns till 

förfogande för studien såsom tid och tillgång till material. Därtill avgränsas materialet till att 

analysera fyra läroböcker. Urvalet av läroböckerna baseras på principen att välja analysobjekt som 

är mest typiska för kursen Sh1b, det vill säga de läroböcker som används mest av lärare för kursen 

(Esaiasson et al., 2017). Därmed utgår studien från ett antagande om att läroböcker från stora förlag 

rimligtvis bör användas i större utsträckning av lärare än läroböcker från mindre förlag. En 

redogörelse av vilka läroböcker som är föremål för studien presenteras i avsnitt 6.3.   

En annan avgränsning som används i studien är att endast analysera kapitel som behandlar EU. 

Denna avgränsning grundar sig i att syftet är att undersöka politisk kunskap om EU och inte EU i 

relation till andra aspekter såsom den politiska kunskapen om Sverige. En risk med denna 



18 

avgränsning är att studien går miste om politikdimensioner i andra delar av läroböckerna som skulle 

kunna beröra EU. Däremot är detta en nödvändig avgränsning sett till studiens tidsram.  

6.2. Analysverktyg 

Kodningsschemat som används för att tolka läroböckernas behandling av EU följer samma 

dimensioner och variabelkategorier som Wall (2011) tillämpade i sin avhandling. Kodningsschemat 

följer tekniska kriterier för systematiserade undersökningar. Detta innebär att varje dimension är 

ömsesidigt uteslutande och uttömmande. Således kan variabelkategorierna i kodningsschemat 

endast härledas till en av dimensionerna (Esaiasson, et al., 2017). Dimensionerna är därmed slutna 

och separata från varandra. Däremot förhåller undersökningen sig öppen för att fler 

variabelkategorier kunde uppstå under läsningen av materialet vilket kräver revidering i 

kodningsschemat, det vill säga ett induktivt arbetssätt (Boréus & Bergström, 2018; Esaiasson, et al., 

2017). 

Innehållet i analysmaterialet kodas inte utefter vilka ord eller begrepp som förekommer i 

materialet.  Om en variabelkategori som exempelvis ”politiska förslag” (se tabell 1) påträffas i 

materialet, kodas inte det nödvändigtvis som policy. Istället söker man i analysen efter hela det 

sammanhang och kontext som variabelkategorin förkommer inom. Detta var viktigt utifrån tre 

aspekter; 1. Variabelkategorier som exempelvis makt, vilja och kompromissförsök inte alltid dyker 

upp explicit i texter, 2. Bilder i läroböckerna kan innehålla variabelkategorierna och 3. Kontexten 

av variabelkategorins användning är viktig (Boréus & Bergström, 2018; Esaiasson et al., 2017). 

Kodningsschemat består av två spalter som utgörs av dimensionerna polity, policy och politics 

och variabelkategorierna för respektive dimension. Politydimensionen innefattas av politiska ramar 

och regler och därmed inbegriper variabelkategorierna för dimensionen exempelvis lagar och 

författningar. Policydimensionen handlar om politikens innehåll och mål och tillhörande 

variabelkategorier för dimensionen är exempelvis politiska förslag och samhällsproblem. Till sist, 

handlar politicsdimensionen om politiska aktörer och dess handlingar vilket inkluderar 

variabelkategorier som exempelvis förhandlingar och kompromissförsök.  Nedan presenteras 

kodningsschemat i sin helhet:  
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Tabell 3. Kodningsschema (Wall, 2011).  

Dimensioner Variabelkategorier 

Polity (Ordningsramar för det politiska handlandet) Kompetensområden för organisationer och 

institutioner, partier, valsystem, lagar, författning, 

internationella avtal, folkrätt, rättsordningar, 

arbetsordning, politisk kultur, ideologier, historisk 

framväxt*, politiska aktörer* 

Policy (Problem och uppgifter för politiken) Samhällsproblem, politiska program, politiska 

förslag, politiskt beslutsinnehåll, politikområden.  

Politics (Politiska aktörers handlingar) Genomdrivandet av en vilja, maktinsatser, 

förhandlingar, kompromissförsök, intresseartikulation, 

konfliktstrategier, bemödande för överenskommelser. 

*Variabelkategorier som tillagts under kodningen av läroböckernas innehåll 

Nedan följer ett exempel på ett citat från materialet och hur det kodas utifrån kodningsschemat: 

”Till kommissionens viktigaste uppgifter hör att lägga fram förslag till nya beslut. Men den 

ska också övervaka att EU:s regler följs på rätt sätt. Andra uppgifter är att förhandla med 

andra länder, exempelvis pågår förhandlingar om medlemskap för Montenegro, Serbien 

och Turkiet, eller att förhandla med internationella organisationer (FN, WTO, m.fl) samt 

att förvalta EU:s budget” (Almgren, et al., Reflex 123. Samhällskunskap för gymnasieskolan, 

2017, s. 218). 

Passagen behandlar EU:s institution Kommissionen och vilka befogenheter institutionen har. 

Utifrån kodningsschemat och kodningsinstruktionerna innehåller därmed passagen olika 

kompetensområden för institutionen. Flera förekomster av variabelkategorin inträffas i passagen 

och noteras således flera gånger i kodningsboken (Excel). I detta citat lyfts att kommissionen 

ansvarar för att 1. Lägga fram förslag till nya beslut, 2. Förhandla med andra länder och 

organisationer och 3. Förvalta EU:s budget. Ordet och konceptet förhandling förekommer i citatet 

också, en term som är en variabelkategori kopplat till dimensionen politics. Här blir det därmed 

viktigt att ta i åtanke essensmeningen i passagen och i detta fall handlar det snarare om att 

Kommissionen har som kompetensområde att förhandla med andra länder och organisationer.  

Varje förekomst av en variabelkategori i innehållet ska således kodas, med andra ord räcker det 

inte att endast koda en gång per material för varje variabelkategori eller dimension då en kvantitet 

av förekomsten av variablerna och omfång av dimensionerna är av intresse för undersökningen. 

Detta görs för att behandla huruvida läroböckernas innehåll möjliggör ett politiskt deltagande. 

Omfånget av dimensionerna presenteras i analysen i form av frekvenser för att möjliggöra ett 

tydligare resonemang och för att jämföra de olika läroböckerna. De exakta kodningsinstruktionerna 

kan läsas i bilaga 1. 
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6.2.1. Validitet 

Validiteten i undersökning bygger på användningen av ett kodningsschema. Genom att undersöka 

textens stoff genom kodningsscheman med förbestämda dimensioner och delvis förbestämda 

variabelkategorier minskas risken för systematiska och godtyckliga tolkningar av materialet. 

Aspekter bortom teorin och forskningsfrågor utesluts därmed eftersom variabelkategorierna som 

sökes i materialet är förutbestämda i kodningsschemat (Boréus & Bergström, 2018. Esaiasson et 

al., 2017). Systematiken och innehållet av kodningsschemat hjälper därav till att validera 

undersökningens frågeställningar. 

Materialet kommer även dubbelkodas vilket innebär att författarna kodar alla läroböcker och att 

respektive lärobok därmed kodas två gånger av två personer. Detta görs för att motverka 

tvetydighet i tolkningen och för att främja konsekventa systematiska tolkningar utifrån 

undersökningens teoretiska utgångspunkt. När diskrepanser förekommer i analysen diskuteras 

dessa sinsemellan författarna utifrån kodningsinstruktionerna. Detta för att få en enhetlig tolkning 

av materialet (Boréus & Bergström, 2018).  

Undersökningens begreppsvaliditet får därmed stöd dels genom användandet av 

kodningsschema, dels för att tolkningen av materialet dubbelkodas. På så sätt minskas förekomsten 

av systematiska mätfel. Kodningsschemat bygger dessutom på vetenskapligt beprövad teori och 

metod (Esaiasson et al., 2017). 

6.2.2. Generaliserbarhet 

Undersökningens generaliserbarhet är begränsad men samtidigt till viss mån möjlig.  Genom att 

inkludera en komparativ del i analysen kan man uttala sig om mönstret i läroböckernas behandling 

av EU och även gentemot hela populationen av läroböcker säga något om vad som är vanligt 

förekommande. Emellertid består hela populationen av läroböcker endast av de som används i 

nutid, det vill säga de som publicerades efter Gy11. Därav är generaliserbarheten endast möjlig 

gentemot denna avgränsning av populationen. Däremot väljs läroböckerna för studien utifrån ett 

antagande om att de är typiska för Sh1b, vilket stärker generaliserbarheten. Om generaliserbarheten 

är god eller tillräcklig är en annan fråga. Det vore önskvärt att analysera alla relevanta läroböcker 

men detta är inte genomförbart. Utifrån den tid och resurser som finns till förfogande för 

undersökningen begränsas möjligheterna för generaliserbarheten.  

6.2.3. Reliabilitet 

Studien ämnar vara så transparant som möjligt genom kodningsinstruktioner och inkludering av 

citat från materialet som analyseras. Kodningsinstruktionerna beskriver hur kodningen bedrives, de 

olika stegen i processen, vad variabelkategorierna konkret innebär och hur eventuella problem i 

kodningsschemat löses. Detta ökar möjligheten för en god interbedömarreliabilitet eftersom läsaren 

kan följa hur kodningen bedrivs i undersökningen. Därtill kan läsaren genom citatreferering utröna 

tolkningen av materialet och se dem i praktiskt bruk samt hur frekvent en dimension förekommer 

i materialet (Boréus & Bergström, 2018). 

För att minska risken för osystematiska mätfel använder undersökningen sig av programmet 

Excel som hjälp för en noggrann användning av kodningsschemat. Kodningen av materialet 

dokumenteras således i programmet. För att minska risken för felaktig inmatning av koderna 

används dependent lists för de fält som berör dimensionerna och variabelkategorierna. Detta innebär 
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att: 1. Felskrivning av dimensioner och variabelkategorier såsom felstavning inte accepterats av 

programmet, 2. Att dimensionerna och dess variabelkategorier på förhand varit länkade och 3. Att 

valet av dimension vid kodningen bestämmer vilka tillhörande variabelkategorier som går att fylla 

i, i kodboken (i Excel).   

6.3. Materialet 

Fyra läroböcker används för studien varav tre är så kallade 123 läroböcker (läroböcker riktade mot 

samtliga samhällskunskapskurser på gymnasiet) och en är specifikt inriktad mot kursen Sh1b. Valet 

av 123 läroböcker beror dels på att urvalet baseras på att välja de typiska läroböckerna (se avsnitt 

6.1.1), dels på att det finns ekonomiska incitament för skolor att köpa in 123 läroböcker. Böckerna 

är dessutom skrivna för att kunna användas i dess helhet till samtliga nivåer inom ämnet. Nedan 

följer en redogörelse av läroböckerna som valts ut för studien.  

Den första läroboken heter Libers samhällskunskap 1B skriven av Daniel West och släpptes av Liber 

AB 2020. Läroboken är speciellt inriktad mot kursen Sh1b och har ett totalt omfång på 456 sidor.  

Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet författad av Lars-Olof Karlsson är den andra boken 

som valts ut och släpptes 2021 av Gleerups Utbildning AB.  

Det totala sidomfånget för läroboken är 496 sidor.  

Den tredje läroboken är Forum – Samhällskunskap 123 publicerad av Sanoma Utbildning 2017 

och författad av Krister Brolin och Lars Nohagen. Lärobokens struktur skiljer sig lite från de andra 

läroböckerna eftersom den inte har ett särskilt EU-kapitel. Behandlingen av EU befinner sig 

därmed utspritt över tre olika kapitel i läroboken. Detta påverkar inte studien eftersom 

behandlingen av EU i respektive kapitel sker under separata avsnitt. Därmed behandlas inte EU i 

förhållande till någon annan aspekt som inte berörs i föreliggande studie. Samtliga avsnitt är således 

föremål för analysen.  

Läroboken har ett totalt omfång på 598 sidor. 

Den sista läroboken som används är Reflex 123. Samhällskunskap för gymnasieskolan. Boken är 

skriven av Hans Almgren et al. Förlaget är Gleerups AB och släpptes 2017. Läroboken har 495 

sidor.  
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7.Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten och analysen av respektive lärobok. Därmed besvaras studiens 

frågeställningar. Först redogörs hur respektive läroboks framställning av EU ser ut i förhållande till 

dimensionerna polity, policy och politics. Kapitlet följs därefter av ett avsnitt med en 

sammanfattande jämförande analys över läroböckernas framställning av EU. Till sist redogörs 

huruvida läroböckerna möjliggör ett politiskt deltagande i EUfrågor. 

7.1. Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet  

Läroboken Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet (hädanefter Arena 123) har ett totalt sidomfång 

på 496 sidor varav kapitlet om EU utgör 22 sidor vilket motsvarar ca 4,4% av det totala omfånget. 

Kapitlet som behandlar EU är strukturerad med sex huvudrubriker och tillhörande underrubriker. 

Under vissa rubriker förekommer även bilder och faktarutor där vissa faktarutor innehåller 

frågeställningar till läsaren av problematiserande karaktär. Kapitlets huvudrubriker presenteras i 

följande ordning: Europeiska unionen,  

En över- och mellanstatlig union, EU:s verksamhet, EU:s institutioner, Starten: ekonomiskt 

samarbete för fred och EU:s utmaningar.  

Av dimensionerna som kodats i materialet förekom polity i högsta grad med 91 observationer. 

Policydimensionen återkom näst flest gånger med 33 observationer följt av politics med endast 3 

observationer.  

Tabell 4. Antal observationer i kodning av Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet. 

Dimension Antal observationer 

Policy 33 

Politics 3 

Polity 91 

Summa 127 

Fördelningen av dimensionerna i lärobokenskapitlet är således att polity förekom i 72% av det 

totala stoffet i kapitlet medan policy förkom i 26% och politics 2%. Därmed är den största delen 

av innehållet i kapitlet kategoriserat till politydimensionen, följt av policydimensionen och en 

betydande liten del av innehållet till politicsdimensionen.   
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Diagram 1. Fördelning av dimensioner i Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet.  

7.1.1. Hur förhåller sig läroboken till politydimensionen? 

Polityinnehållet i läroboken har sammanförts till sex kategorier av polityinnehåll: EU:s historiska 

framväxt och utvidgning, EU:s institutioner, EU:s kompetensområden, 

fördrag/lagar/principer/direktiv, politiska aktörer och partier och val till Europaparlamentet. De 

tre första kategorierna får störst plats i lärobokens innehåll medan den fjärde kategorin dyker upp 

kort på flera ställen. De tre sista kategorierna dyker endast upp kort på enstaka ställen i 

lärobokskapitlet. 

EU:s historiska framväxt och utvidgning tar upp en stor del av innehållet i läroboken. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av Sveriges inträde i EU. EU:s utvidgning återkommer i form av en bild 

på en karta över Europa där man kan se vilka årtal alla medlemsländer gick med i EU. Bilden 

kompletteras med en beskrivning av vissa länders historiska kontext under tiden länderna blev 

medlemmar i EU. Kapitlet innefattar även ett längre avsnitt där EU:s historiska framväxt och 

utvidgning beskrivs djupgående. Avsnittet behandlar syftet bakom samarbetet och kontexten under 

tiden samarbetet inleddes men även aktörer som låg bakom detta och länders inträde. Därtill ges 

även en historisk framskrivning av EU-fördragens uppkomst och vad de syftade till. Fördragen 

som beskrivs är Romfördraget, Maastrichtfördraget och Lissabonfördraget. Fördragen nämns inte 

bara ur en historisk kontext utan återkommer på flera ställen i kapitlet vilket (Karlsson, 2021).  

EU:s institutioner rymmer också en stor del av kapitlet. I boken presenteras institutionerna; 

Europeiska rådet, Ministerrådet, Europaparlamentet, EU-kommissionen, EU-domstolen, 

Revisionsrätten och ECB (Europiska centralbanken). Vidare ges en utförlig beskrivning av 

respektive institutions uppgifter, arbetsordning, institutionernas del i beslutsprocessen och dess 

sammanslutning.  

Avseende EU:s kompetensområden nämns bland annat de fyra friheterna, EU:s budget, EMU 

(Europas monetära union), GUSP (gemensam utrikes- och säkerhetspolitik men även 

Schengenavtalet, skyddsdirektivet, Dublinförordningen, Europol och solidaritetsklausulen. Dessa 

beskrivs som exempel på områden som EU har kompetens över på olika sätt och som fungerar 

som ordningsramar för samarbetet. Lärobokskapitlet innehåller även en beskriver av 
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subsidiaritetsprincipen som följs av en uppräkning över områden som EU inte har kompetens över 

där skola och sjukvård tas upp som exempel.   

Politiska aktörer och partier uppstår endast kort i samband med EU:s institutioner. 

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, EU:s höga representant Josep Borell och 

Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson benämnas och deras arbetsuppgifter. Vidare berörs 

även Charles Michel, EU:s ordförande. Partierna i EU uppkommer endast på ett ställe i kapitlet 

med följande beskrivning:  

”I parlamentet har ledamöter organiserat sig i olika ”europeiska partier” eller grupper. Störst 

är ”moderata/kristdemokratiska gruppen”, som förkortas EPP, och är ett allmänborgerligt 

parti. De svenska Moderaterna och Kristdemokraterna sitter i denna grupp. Näst störst är 

”socialdemokratiska gruppen”, förkortat PES eller S&D, där de svenska 

Socialdemokraterna ingår” (Karlsson, 2021, s.136).  

I samband med denna beskrivning bekantas läsaren av en textruta med mandatfördelningen 

mellan de svenska partierna från det senaste Europaparlamentsvalet. Någon beskrivning av vad 

EU-partierna eller de svenska partierna driver i olika frågor förekommer däremot inte i kapitlet.  

Val till europaparlamentet omnämns bara på ett ställe i kapitlet i samband med en redogörelse 

av Europaparlamentet: ”Parlamentet utses direkt av invånarna i EU genom val vart femte år […] 

Senaste valet till Europaparlamentet hölls 2019” (Karlsson, 2021, s.135). Någon utförligare 

beskrivning av valsystemet förekommer emellertid inte.  

7.1.2. Hur förhåller sig läroboken till policydimensionen? 

Policyinnehållet i kapitlet har delats in i kategorierna: Sakfrågor, politiska ståndpunkter och 

samhällsproblem/problem som EU står inför. När det kommer till sakfrågor belyses i läroboken 

främst för- och nackdelar i olika sakfrågor. Politiska ståndpunkter förekommer i form utav länders 

uppfattningar i särskilda sakfrågor. Samhällsproblem/problem handlar om innehåll i läroboken 

som behandlar problem som EU står inför och där det i vissa fall förekommer inslag av formulerade 

åtgärder. I många fall lyfts dock endast samhällsproblem fram med en betoning om att EU har en 

roll i.  

Gällande kategorin sakfrågor framhålls i läroboken till mesta del för och nackdelar med EU-

medlemskapet utifrån en svensk hållning. Risken med en försvagad självständighet och 

välfärdsystem lyfts upp som nackdelar med ett EU-medlemskap. Den svenska hållningen till att gå 

med i EMU (Europas monetära union) berörs även. I boken framhålls att den svenska hållningen 

varierar beroende på valutakursen. För- och nackdelar med EMU behandlas även i ett annat 

sammanhang bortom Sveriges ståndpunkter kring frågan. I kapitlet förekommer en faktaruta om 

utmaningar som EMU medfört i vissa länder så som Grekland, följt av en redogörelse över för- 

och nackdelar med en gemensam monetär union. För och nackdelar tas även upp beträffande EU:s 

budget. I Arena 123 betonas att vissa länder som Sverige ger mer till EU:s budget än vad man får 

tillbaka. Trots det belyses dock att man som nettobidragsgivare egentligen tjänar mycket mer än 

vad man betalar. I sammanhanget lyfts fördelarna med dem fyra friheterna upp. Exempelvis att det 

förhindrar krig och gynnar den ekonomiska utvecklingen i landet. 

Miljöfrågan tas upp på ett ställe i kapitlet, där står det: ”Miljöproblem är däremot ett exempel på 

något som behöver samordnas eftersom t.ex. utsläpp av gifter flyttar sig mellan länder” (Karlsson, 

2021, s.127). Skillnaden mellan kompetensområde i polity och miljöpolitiken i policy är att här 
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belyses inte bara att EU har beslutsmakt över miljöfrågor utan att miljö är ett samhällsproblem som 

EU-samarbetet kan bidra till att åtgärda. Däremot lyfts inte politiska förslag från olika aktörer upp 

eller vad partier driver i frågan. Ett annat samhällsproblem som tas upp i kapitlet är coronakrisen. 

I sambandet beskrivs ett förslag som dykt upp i samhällsdebatten i vilken är en gemensam EU-

skatt. I kapitlet framhålls att förslaget skulle ge EU möjligheten att snabbare agera i kriser. Därtill 

lämnas en öppen fråga till läsaren om vad svenska parter tycker om detta samt vad läsaren själv 

tycker.  

Däremot utelämnas en redogörelse av partiers ståndpunkter kring detta. 

Jordbrukspolitiken tas även upp som ett problem EU står inför. I kapitlet framhålls att EU fått 

hård kritik över handelspolitiken inom jordbruksområdet och gjort många EU-konsumenter 

upprörda. Därtill beskrivs EU:s nuvarande jordbrukspolitik som mindre fokuserad på kvantiteten 

på livsmedel och mer på att få bättre kvalité och miljö i jordbruket. Men även att fokus ligger på 

vård av kulturlandskapet och landsbygdsutvecklingen. Därmed presenteras politiska program till 

ett problem som EU står inför men fortfarande ingenting specifikt om vad olika aktörer drivit i 

frågan. Ett annat samhällsproblem som lyfts upp i boken är de stora flyktingströmmarna. Det 

beskrivs i kapitlet att EU:s medlemsländer drabbats hårt av detta och att Kommissionen kommit 

med ett förslag angående flyktingpolitiken som skulle innebära att vissa medlemsländer i framtiden 

kan slippa ta emot flyktingar. Andra utmaningar som EU står inför som tas upp i boken är Brexit, 

den ekonomiska situationen i Grekland, Turkiet som kandidatland och att Polen och Ungern (EU-

medlemmar) hotar EU:s kärnvärden. Några politiska program lyfts inte upp i samband med dessa 

utan endast länder eller européers ståndpunkter. Däremot diskuteras vissa förslag upp för att 

motverka att Polen och Ungern bryter mot EU:s kärnvärden. Förslagen är att antingen rösta om 

att kasta ut länderna från unionen eller att straffa länderna ekonomiskt där det första alternativet 

avkastas eftersom det inte skulle fungera i praktiken. 

7.1.3. Hur förhåller sig läroboken till politicsdimensionen? 

Andelen av innehållet som kategoriserats till politicsdimensionen i läroboken är minimal om man 

jämför andelen som kategoriserats till polity- och policydimensionen. Det som kategoriserats till 

politicsdimensionen handlar dels om, metoder för att kunna påverka politiken i EU och dels olika 

samarbetssvårigheter mellan olika aktörer i politikområden.  

I Arena 123 framställs medborgarinitiativet som ett sätt för EU-medborgare att kunna påverka 

politiken i EU. Vidare beskrivs att kravet för att få igenom ett medborgarinitiativ är att man lyckas 

samla ihop en miljon EU-medborgare och att detta kan leda till att kommissionen lägger fram ett 

lagförslag.  

I läroboken belyses även att den ekonomiska situationen i Grekland efter finanskrisen orsakat 

samarbetssvårigheter mellan länder i EU. Vidare framhålls att vissa länder kritiserat Grekland för 

att inte gjort tillräckligt för att få ordning på ekonomin och att Grekland samtidigt kritiserat ECB:s 

(Europeiska centralbanken) politik för att varit mer inriktad mot att tjäna stora och rika länders 

behov. 

Ett annat exempel på samarbetssvårigheter som lyfts upp i kapitlet är kring flyktingfrågan. I 

detta sammanhang beskrivs att en del länder, särskilt Polen och Ungen vägrat att följa 

Dublinförordningen och att länderna hävdar sin rätt att inte behöva ta emot flyktingar. 
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7.2. Libers samhällskunskap 1b 

Läroboken Libers samhällskunskap 1b (hädanefter hänvisat till som Liber) har ett totalt omfång på 

456 sidor varav kapitlet som behandlar EU består av 22 sidor, procentuellt är detta 4,8% av 

läroboken.  

Kapitlet är strukturerad med nio huvudrubriker och tillhörande underrubriker. Kapitlet 

innehåller även faktarutor med kompletterande information av olika slag, exempelvis en tidslinje 

med fördragens framväxt. Kapitlets huvudrubriker heter följande: Bakgrund, EU:s institutioner, 

EU:s befogenheter, Beslutsprocessen, Svensk och europeisk lagstiftning, EUdomstolen, EU:s 

budget och framtiden för EU-samarbetet.  

Av de olika kategorierna som kodats i materialet förekom politydimensionen i högsta grad med 

62 observationer. Policydimensionen återkom näst flest gånger med 23 observationer följt av 

politicsdimensionen med endast 3 observationer.  

Tabell 5. Antal observationer i kodning av Libers samhällskunskap 1b. 

Dimension Antal observationer 

Policy 23 

Politics 3 

Polity 62 

Summa 88 

Fördelningen av variablerna i denna lärobok är således att polity förekom 71% av det totala 

stoffet i kapitlet medan policy förkom 26% och politics 3%.  

 

Diagram 2. Fördelning av dimensionerna i Libers samhällskunskap 1b. 

7.2.1. Hur förhåller sig läroboken till politydimensionen? 

Innehållet i läroboken som kategoriserats till politydimensionen sammanfattas till kategorierna: 

EU:s institutioner, kompetensområden, EU:s historiska framväxt och utvidgning, Sverige och EU, 

partier och aktörer och valet till Europaparlamentet. Dem tre första kategorierna är mest 

omfattande.    
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EU:s institutioner tar upp en stor plats av innehållet i kapitlet. De institutioner som behandlas 

är Europeiska rådet, Kommissionen, Ministerrådet, Europaparlamentet, EU-domstolen, 

revisionsrätten, regionkommittén och den ekonomiska- och sociala kommittén. Störst fokus får 

Kommissionen, Ministerrådet o Europaparlamentet eftersom relationen mellan dessa i 

beslutsprocessen redogörs mer djupgående. Institutionernas respektive roller och arbetsfördelning 

beskrivs utförligt men även hur beslutsprocessen ser ut mellan institutionerna. I kapitlet redogörs 

även olika beslutsformer som enhällighet och kvalificerad majoritet vilka ställs i relation till 

fördragen och institutionerna. I samband med detta tillkommer även ett avsnitt som beskriver 

Europaparlamentets ökade inflytande under tid. I avsnittet skildras att Europaparlamentet gått från 

att vara ett rådgivande organ till att ha medbeslutanderätt tillsammans med Ministerrådet i allt fler 

frågor.  Därtill tillkommer en beskrivning av vilka politikområden som medbeslutandeförfarandet 

är gällande och inte gäller. Regionkommittén samt den ekonomiska- och sociala kommittén 

benämnas i samband med beslutsprocessen. Institutionerna beskrivs som rådgivande insatser som 

kommer med synpunkter på förslag från Kommissionen. I samband med redogörelsen av 

Kommissionen tillkommer även en beskrivning om att Kommissionen har 30 000 anställda 

tjänstemän som arbetar för att hjälpa Kommissionen att utreda och förbereda lagförslag. En annan 

intressant aspekt som tas upp i samband med redogörelsen av Ministerrådet, är ordförandeskapet 

och vilka uppgifter den har. Däremot tillkommer ingen beskrivning om vad olika länder som haft 

ordförandeskapet ämnat driva och exempelvis om Sverige lyckats driva igenom något i 

ordförandeskapet. 

En annan stor del av innehållet innefattar även EU:s kompetensområden. Inom denna kategori 

framkommer de fyra friheterna i en textruta. Dessutom beskrivs EU:s budget och att alla 

medlemsavgifter går till fattiga religioner och jordbruk. Kapitlet har även ett avsnitt där EU:s 

befogenheter över politikområden specificeras. I avsnittet beskrivs att EU har exklusiva 

befogenheter att stifta lagar om konkurrensregler på den inre marknaden och den gemensamma 

handelspolitiken gentemot länder utanför EU. Områden som lyfts upp där EU har delade 

befogenheter med medlemsländerna att stifta lagar i är frågor om den gemensamma marknaden, 

miljö och jordbruk. Sedan tillkommer områden där EU beskrivs endast ha stödjande befogenheter, 

alltså inte har rätt att stifta lagar i vilka är kultur, turism och utbildning.  

Kapitlet innehåller även en historisk beskrivning av EU:s framväxt och utvidgning. Detta 

innehåll tar inte upp lika stor plats i kapitlet som ovanstående kategorier men är mer omfattande 

än kommande kategorier. Boken beskriver att EU bildades för att förhindra krig och konflikter 

mellan länder. I detta sammanhang beskrivs även EU:s succesiva utvidgning (länders inträdde). 

Avsnittet innefattar även en tidslinje över fördragen, när de trädde i kraft och en översiktlig 

beskrivning av respektive fördrag. Fördragen som lyfts upp är: Romfördraget, Fusionsfördraget, 

Europeiska enhetsakten, Fördraget om den Europeiska unionen, Amsterdamfördraget, 

Nicefördraget och Lissabonfördraget. 

En annan framträdande kategori i kapitlet är ”Sverige och EU”. I kapitlet behandlas Sveriges 

roll i beslutsprocessen och relationen mellan svensk och europeisk lagstiftning. Gällande det 

förstnämnda framställs Sveriges EUkommisionär som deltagare i beslutsprocessen i 

Kommissionen. Därtill framkommer att Sveriges regering deltar i Europeiska rådet. Sveriges 

representanter i europaparlamentet beskrivs också ha en roll i beslutsprocessen. I boken står det 

även att svenska kommuner och regioner sitter representerade i den rådgivande regionkommittén 

för att kunna framställa deras intressen i beslutsprocessen. Därmed framskrids att det sitter 
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företrädare för svenska näringslivet, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer i den ekonomiska 

och sociala kommittén. Till sist nämns även EU-nämnden i riksdagen och att den har en indirekt 

roll i beslutsprocessen. Vad gäller relationen mellan svensk och europeisk lagstiftning skrivs att 25–

30% av alla nya svenska lagar och förordningar härleds till EU-lagstiftning. Därmed framställs att 

60% av alla ärenden som behandlas i Sveriges kommuner och regioner påverkas av beslut som är 

fattade inom EU. 

Den enda aktören i EU som nämns i kapitlet är Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson, 

och att hennes ansvarsområde är migrationsfrågor och inre säkerhet. Det enstaka som står om 

partier i EU är: ”I parlamentet blir partierna från de olika länderna medlemmar i större partigrupper 

där partier med liknande intressen och idéer kan samarbeta med varandra över landsgränserna 

(Wes, 2020, s.225)”.   

Valet till europaparlamentet nämns på ett ställe i kapitlet, i samband med en redogörelse av 

Europaparlamentet. Där står det att: ”Representanterna utses i direkta och allmänna val med ett 

proportionellt valsystem, på samma sätt som valet i Sverige” (West, 2020, s.225). Därtill anges att 

småpartispärren är 5% och att mandatperioden löper över 5 år.  

7.2.2. Hur förhåller sig läroboken till policydimensionen? 

Det innehåll som kategoriserats till policydimensionen sammanfattas med kategorierna: Sakfrågor, 

ståndpunkter och samhällsproblem/problem.  

I Liber återges argument som framförts av EU-förespråkare och EU-skeptiker. Argument som 

talar för EU lyder att EU är ett fredsprojekt där länder kommer närmre varandra i och med den 

fria rörligheten. Dessutom belyses att EUsamarbetet driver den ekonomiska utvecklingen framåt 

för medlemsländerna. I boken beskrivs även att EU-förespråkare framhåller att miljöproblem, 

fattigdom, terrorism och organiserad brottslighet bara kan lösas om länder samarbetar med 

varandra. EU-skeptikernas främsta argument som belyses är att EU endast gynnar de stora 

gränsöverskridande företagen snarare än miljön och människors sociala och kulturella rättigheter. 

Därtill framhållas att EUskeptiker menar att EU saknar folkligt stöd och försvagar det nationella 

självbestämmandet. Människors möjlighet till inflytande försvagas vilket gör att demokratin i EU-

länder försvagas. Ytterligare framhålls att EU-skeptiker varnar för att samarbetet med länder 

utanför EU försvagas, särskilt fattigare länder. 

I kapitlet behandlas även problem i olika politikområden som EU står inför. Jordbruksfrågan är 

ett exempel. I sammanhanget framhålls att både EUskeptiker och EU-förespråkare menar att 

bidragen som går till EU:s bönder stödjer ett ineffektivt och olönsamt jordbruk som i sin tur 

hämmar den ekonomiska utvecklingen för länder med stor jordbrukssektor. I samband med detta 

problem redogörs att länder med många jordbruk motarbetar förslag om att minska eller ta bort 

bidraget, eftersom det skulle kunna leda till högre arbetslöshet och sociala protester.  

Ett annat problem som lyfts upp att EU står inför är det bristande folkliga intresset för EU. I 

kapitlet beskrivs det låga valdeltagandet det senaste valet som var 2019. Däremot framställs inga 

förslag på lösningar av detta problem.  

I Liber belyses även att länder som anslutit sig till EMU drabbats mycket hårt av finanskrisen på 

grund av att EMU fryst länders möjligheter att mildra den svåra ekonomiska situationen som länder 

hamnade i. Grekland och Spanien lyfts upp som exempel på länder som är med i EMU och blivit 

hårt drabbade. En åtgärd som lyfts upp är att mindre drabbade länder fått ge de drabbade länderna 
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lån och ekonomiskt stöd. Dessutom framhålls att detta inte varit populärt bland skattebetalare i de 

rikare EMU-länderna. 

Till sist lyfts flyktingströmmarna upp som ett samhällsproblem som utmanat EU. Boken 

framhåller att Dublinförordningen drabbat vissa länder mer än andra.  

Sverige och Tyskland tas upp som exempel på länder som drabbats hårt av detta. Därtill framhålles 

även att Sverige behövt inrätta gränskontroller som åtgärd. Behovet av ett nytt system för 

flyktingmottagandet belyses. Förslaget som framhålls är att flyktingar ska fördelas över unionens 

länder utefter folkmängd och ekonomisk bärkraft. 

7.2.3. Hur förhåller sig läroboken till politicsdimensionen?  

I Liber förekommer inte mycket innehåll som kategoriserats till politicsdimensionen. Jämför man 

med polity- och policydimensionen är det en markant skillnad. Det som kategoriserats till 

politicsdimensionen handlar dels om olika metoder för att kunna påverka EU och dels om 

samarbetssvårigheter som lett till olika kompromisser.  

I lärobokskapitlet förekommer en textruta med rubriken ”Lobbyism”. I Liber framgår att 

lobbyism förekommer i EU. Vidare står det att lobbyism innebär ”Att företag, fackföreningar, 

branschorganisationer och andra intressegrupper anställer människor för att utöva påtryckningar” 

(West, 2020, s.230). Informationen i faktarutan leder läsaren till att ta ställning till lobbyism och om 

det bör accepteras eller förkastas i en demokrati.  

I kapitlet beskrivs även en samarbetssvårighet i samband med att Lissabonfördraget behövde 

ratificeras i alla medlemsländer för att fördraget skulle kunna börja gälla. I boken lyfts problemet 

med Irlands folkomröstning fram eftersom den ledde till att fördraget inte ratificerades då folket 

röstade nej till det. Vidare klarläggs att efter förhandlingar om att Irland kunde få vissa undantag 

från fördraget – röstade sedan folket ja till fördraget och därmed kunde den träda i kraft. 

En annan samarbetssvårighet som lyfts upp är kring flyktingfrågan. I sambandet beskrivs att 

flera länder motsätter sig förslaget om att dela ansvaret över flyktingar inom EU - utifrån folkmängd 

och ekonomisk bäring. I Liber framhålls att oenigheterna är mycket stora i denna fråga och även 

varit en anledning till att Storbritannien valt att lämna den Europeiska unionen. 

7.3. Reflex 123. Samhällskunskap för gymnasieskolan 

Den tredje läroboken, Reflex 123. Samhällskunskap för gymnasieskolan  

(hädanefter Reflex 123), har ett totalt sidomfång på 495 sidor varav kapitlet om EU består av 21 

sidor. Detta ger EU som utrymme i läroboken ett procentuellt omfång på cirka 4,2%.  

EU-kapitlet har fyra avsnitt som heter: Från gemensam marknad till Europeisk Union, Så styrs 

EU, Det gränslösa Europa och EMU – Ekonomiska och  

Monetära Unionen. Kapitlet är således strukturerat med en kort inledning av EU som behandlar 

dess historiska framväxt och utvidgning varpå en mer ingående beskrivning av EU:s olika 

institutioner följer. Efter detta följer en redogörelse över koncept såsom överstatlighet, 

mellanstatlighet och de fyra friheterna. EMU dyker upp som koncept därefter där dess beståndsdelar 

och funktion beskrivs, varpå en diskussion om EMU i teorin kontra verkligheten förs. Samtliga 

koncept som lyfts problematiserar innehållet som presenteras för läsaren. Flera fakta- och temarutor 

existerar i EU-kapitlet som behandlar olika aspekter av EU från hur ens vardag påverkas, till 
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prostitution, medlemskap och Brexit. I de rutorna markerade med temarubriken debatt förekommer 

det inslag av problematisering och tankeställare.  

Av de olika dimensionerna som kodades i empirin förekom polity som den vanligaste 

dimensionen med totalt 83 observationer följt av policy med 32 observationer och sedan politics med 

10 observationer. 

Tabell 6. Antal observationer i kodning av Reflex 123. Samhällskunskap för gymnasieskolan. 

Dimension Antal observationer 

Policy 32 

Politics 10 

Polity 83 

Summa 125 

Fördelningen av variabelkategorierna i denna lärobok blev således att polity förekom i 66% av 

stoffet medan policy och politics förekom i 26% respektive 8% av stoffet. 

 

Diagram 3. Fördelning av dimensionerna i Reflex 123. Samhällskunskap för gymnasieskolan. 

7.3.1. Hur förhåller sig läroboken till politydimensionen? 

Polity var den absolut mest förekommande dimensionen i helhet i Reflex 123, men även inom den 

förekom mönster gällande vilka av dimensionens variabelkategorier som var mer förekommande 

än andra. Även behandlingen av variablerna i textens stoff följde vissa mönster och tendenser. 

Framför allt handlar det om vad för innehåll som i överlag behandlades av läroboken, men även 

hur detta gjordes. Dessa var institutionernas teoretiska funktioner, sammansättning och 

kompetensområde samt EU:s historiska framväxt och de fyra friheterna. Polityinnehåll såsom 

aktörer, partier, lagar/fördrag/direktiv, val till Europaparlamentet, etc, lyfts i innehållet också, men 

oftast kortfattat och endast ett fåtal gånger samt ofta kopplat till annat polityinnehåll såsom EU:s 

institutioner. Flertalet exempel av denna företeelse existerar i läroboken, till exempel gällande 

politiska aktörer vilket kan ses i följande citat: 

”Varje kommissionär är ansvarig för ett specifikt område. Den svenska kommissionären 

heter Cecilia Malmström (L). Hon är handelskommissionär, dvs. ansvarar för 
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handelspolitiken, och är EU:s representant i bland annat WTO. […] varav en är ordförande 

och kallas president. Den nuvarande presidenten 2014–2019 heter Jean Claude Juncker och 

kommer från Luxemburg” (s. 218). 

Politiska aktörer tar således plats i innehållet men utgör inte några centrala delar utan kopplas 

snarare som exempel, som i dessa två fall, till institutionerna. Med andra ord utgörs majoriteten av 

polityinnehållet av tre faktorer: EU:s institutioner, EU:s historiska framväxt och utvidgning och de 

fyra friheterna.  

EU:s historiska framväxt var den tredje största variabeln rörande polityinnehåll i Reflex 123 trots 

att själva omfånget av sidor var ytterst litet. Snarare handlar det om en intensiv redogörelse under 

två ställen i läroboken, över EU:s framväxt och utvidgning från andra världskriget fram till idag. 

Dessa två ställen var i introduktionen av kapitlet och senare i kapitlet under avsnittet ”EMU – 

Ekonomiska och Monetära unionen”. Den första delen behandlar således utvecklingen av unionen 

från Kol- och stålpakten 1951 till Lissabonfördraget. I denna redogörelse nämns också 

Romfördraget, Enhetsakten och Maastrichtfördraget. Mest utrymme ges till Romfördraget och 

Enhetsakten där deras olika mål, förändringar och syften återges. Tillsammans tar de upp ungefär 

en sida i läroboken.  

Maastrichtfördraget förklaras samtidigt kort med två meningar där endast som en övergripande 

ambition är beskriven och Lissabonfördraget ges endast en mening (se sida 215–217 i läroboken).  

Kopplat till redogörelsen av EU:s framväxt och dess fördrag bifogas en bild med bildtext som 

visar samarbetets utvidgning över tid med medlemsstaterna färgade utefter årtal de inträdde i 

unionen. Bildtexten bygger vidare på detta och redogör för de olika stater som är kandidatländer 

och kort om hur förhandlingarna går med dessa stater. 

Gällande EMU redogörs kort för dess historiska bakgrund med skapandet av en gemensam 

valutaunion och dess utvidgning. Historisk framväxt och utvidgning behandlas även i kapitlets sista 

temaruta, nämligen Storbritanniens folkomröstningar om medlemskap 1975 och 2016 och att den 

senare ledde till Storbritanniens utträdde ur EU.  

EU:s institutioner, det vill säga deras sammansättning, funktion, arbetsuppgifter och EU:s 

kompetenser tar överlag störst plats i läroboken. Framför allt handlar det om en redogörelse för 

kommissionen, ministerrådet, Europaparlamentet, EMU, ECB, Europeiska rådet, EU-domstolen 

och principer såsom överstatlighet och mellanstatlighet. Varje institution/organisation behandlas 

lika med en redogörelse för vad deras kompetensområden är, vilka som arbetar inom 

institutionen/organisationen, deras förhållande till andra institutioner/organisationer samt andra 

kortare redogörelser för arbetsordning. Nedan följer ett exempel ur läroboken: 

”EU kan inte fatta beslut på vilka områden som helst utan endast på områden som finns i 

de olika fördragen. På en del områden kan EU skapa gemensamma bestämmelser som alla 

medlemsstater måste följa. Det gäller bland annat frågor som rör de fyra friheterna på den 

inre marknaden, det vill säga […]. Därför kan man säga att samarbetet är överstatligt” (s. 

222–223). 

Sammantaget görs detta utan vidare bearbetning eller problematisering, snarare presenteras de 

olika institutionerna och organisationerna rent faktamässigt utan värdering. Polityinnehåll såsom 

hur medlemsstaternas regeringar, riksdagar, kommuner och regioner påverkas av EU-

medlemskapet och vad de kan och inte kan göra inom samarbetet behandlas inte av Reflex 123. 
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Med andra ord beskrivs EU:s system rent teoretiskt utan djupare bearbetning av hur samarbetet 

fungerar i praktiken eller nationellt.  

EU-val, vilket nämns endast en gång i denna lärobok, nämns i samband med institutionerna, 

nämligen Europaparlamentet.  

”Europaparlamentet är den enda av EU:s institutioner som är direktvald av folket. En gång 

vart femte år väljs 751 ledamöter i allmänna val” (s. 221). 

De fyra friheterna utgör också en stor del av polityinnehållet i läroboken. Här behandlas saker 

såsom vad de fyra friheterna innebär rent lagligt i förordningarna för medborgarna och 

medlemsstaterna. Samarbeten och förordningar såsom Schengensamarbetet och 

Dublinförordningen lyfts också. Denna del presenteras principiellt utifrån olika sakfrågor efter 

denna introduktion till de fyra friheterna. Dessa sakfrågor berör till exempel koncept såsom 

invandring, fri rörlighet, EU:s yttre gränser och så vidare. Varje sakfråga börjar med en introduktion 

som, i linje med ett polityinnehåll, förklarar för läsaren vilka lagar och principer som gäller inom 

EU-samarbetet (rörande den specifika sakfrågan) för att sedan problematisera detta (något som 

benämns i avsnitt 7.3.2. och 7.3.3. då dessa aspekter av innehållet snarare bör ses som policy 

och/eller politics). I denna del av läroboken förekommer också flertalet faktarutor som berättar 

om olika lagar som EU beslutat om inom samarbetet. Ett bra exempel på detta är faktarutan med 

namnet ”Så påverkar EU din vardag” på sida 227 i läroboken. 

7.3.2. Hur förhåller sig läroboken till policydimensionen? 

Policyinnehållet i Reflex 123 tar betydligt mindre plats i stoffet gentemot polityinnehållet. Stoffet 

som behandlar aspekten policy innehåller främst utmaningar som EU haft och står inför i olika 

sakfrågor, men andra aspekter förekommer också. Dessa aspekter är politiskt beslutsinnehåll, 

ställningstaganden av nationer och aktörer, politiska förslag samt för- och nackdelar inom vissa 

politiska sakfrågor. Framför allt belyses sakfrågorna dels utifrån ett problematiserande mönster, 

dels utifrån politiska aktörers ställningstagande i sakfrågorna, och båda behandlas ofta såsom 

utmaningar för samarbetet inom unionen.  

De olika förekomsterna av politiskt beslutsinnehåll, politiska förslag och ställningstaganden var 

alltid kopplade till de utmaningar samarbetet inom EU stod eller står inför. Dessa politiska beslut, 

förslag och ställningstaganden som svar på samarbetssvårigheterna behandlades utifrån de problem 

eller utmaningar som förekommit under senare tid inom EU.  

”Samtidigt diskuterade EU ett förslag om att samordna flyktingmottagandet mellan 

medlemsländerna. Förslaget skulle bland annat innebära att Dublinförordningen skrotas” 

(s. 225). 

Andra svar i form av politiska beslut, politiska förslag och politiska program som nämns i 

läroboken är: Sveriges agerande i Lex Laval målet, olika medlemsstaters hantering av 

prostitutionsfrågan och i synnerhet Sveriges sexköpslag, Ungerns agerande i flyktingkrisen samt 

Sveriges beslut 2015 att införa gränskontroll mot Danmark, förslag inom EMU att skapa insyn i 

medlemsstaternas budget, förändringen gällande nödlån inom EMU efter krisen i Grekland, och 

Brexit. Återigen lyfts samtliga exempel i relation till en redogörelse för de utmaningar som EU stått 

inför eller aktivt står inför. 
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Flertalet olika problem i form av utmaningar för det europeiska samarbetet behandlas i Reflex 

123. Faktumet är att ungefär halva EU-kapitlet innehåller någon form av problematisering när det 

kommer till olika sakfrågor inom samarbetet genom brödtext, temarutor och bilder med bildtext. 

Centrala teman och mönster finns givet med i dessa delar också då flertalet sakfrågor som behandlas 

även lyfter polityinnehåll som bakgrundsfakta innan sakfrågan i sig problematiseras vidare. Bortser 

man från temarutorna i läroboken är det framför allt en problematisering av de fyra friheterna och 

EMU-samarbetet som behandlas. I temarutorna förekommer dock också behandlingar av 

utmaningar för samarbetet genom att lyfta sakfrågor såsom Lex Laval, prostitution och vem som 

får inträdda i unionen.  

Policyinnehållet behandlas ibland i form av ett resonemang med läsaren om för- och nackdelar, 

men oftast förekommer behandlingen snarare i form av beskrivningar om svårigheter och problem. 

Behandlingen görs således inte nödvändigtvis uttryckligen i termer av nackdelar gällande sakfrågan, 

men kanske snarare utifrån att svårigheter har skett eller sker utifrån skilda opinioner, kriser, och 

motstånd mot reformer samt andra utmaningar i samarbetet. Givet kan dessa aspekter tolkas som 

en nackdel för att samarbetet ska fungera, men att samarbetet i sig skapar nackdelar för olika 

politiska aktörer, medborgare, och så vidare behandlas inte direkt i läroboken.  

”Terroristattacker i en rad länder i Europa under senare år har aktualiserat frågan om EU:s 

säkerhet och behovet av en yttre gränskontroll av EU-området. Regeringschefer i olika 

länder har talat om att värna det egna landets gränser, medan kommissionens ordförande 

och Europeiska rådets ordförande vid flera tillfällen betonat behovet av en starkare yttre 

gemensam gräns för EU” (s. 225).  

Som kan ses från citatet ovan är beskrivningarna av utmaningarna för EU relativt värderingslösa 

och lyfter inte nyanseringar såsom för- och nackdelar. Endast två ställen innehåller en mer explicit 

redogörelse av för- och nackdelar med någon aspekt av samarbetet.  

”Men den fria rörligheten för också med sig problem, bland annat ökad risk för 

narkotikasmuggling och annan gränsöverskridande brottslighet samt illegal invandring” (s. 

224). 

”Till fördelarna med en gemensam valuta brukar bland annat hävdas att det är lättare att 

jämföra priser och löner i olika euroländer. Den största nackdelen enligt kritikerna är att de 

enskilda länderna förlorar makten över sin penningpolitik” (s. 228). 

Detta medför att EU-samarbetet i sig inte problematiseras utifrån en nyansering över vad det 

innebär att vara med i unionen utifrån vad man vinner och förlorar som medlemsstat eller 

medborgare. Utmaningarna för EU som lyfts är dessutom starkt kopplade till de kriser som den 

mött under senare år snarare än utmaningar i EU:s system eller andra politiska utmaningar såsom 

det demokratiska underskottet eller Köpenshamnsdilemmat.  

7.3.3. Hur förhåller sig läroboken till politicsdimensionen? 

Avsaknaden av en tillfredsställande mängd politicsinnehåll i lärobokens stoff var markant. Detta 

vissas också i diagram … där man kan se att politicsinnehållet endast utgjorde 8% av helheten av 

kapitlet. De innehåll som behandlade dimensionen politics handlade främst om olika 

kompromissförsök och bemödanden för överenskommelse inom samarbetet. På ett par ställen 

förekom också intresseartikulationer.  
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Politicsinnehållet behandlades alltid i koppling till olika sakfrågor såsom flyktingmottagande, 

kandidatlandet Turkiet och olika aspekter inom EMU. Samtliga förekomster bestod av explicita 

redogörelser för att man inom samarbetet genomfört kompromisser och överenskommelser eller 

åtminstone ämnat göra ett försök. Dessa nämndes dock oftast i förbifarten i former av att det skett 

en diskussion att öka samarbetet eller genomföra kompromisser. De två citaten nedan kan ses som 

exempel på detta: 

”Men sedan många år har man diskuterat en ökad samordning och kommissionen har bland 

annat presenterat förslag om att man inom EU bland annat ska få insyn i varandras budget. 

Förslaget har väckt starka känslor bland många medlemsstater om var gränsen ytterst går 

för ett lands självbestämmande” (s. 229). 

Övriga förekomster av politicsinnehåll i läroboken är: EU-domstolens dom i Lex Laval-målet 

och Sveriges kompromiss, EU-kommissionens oro över läget i Turkiet, Amnestys kritik mot EU, 

diskussion kring legalisering av prostitution och förhandlingarna mellan EU och Turkiet om dess 

medlemskap. 

7.4. Forum – Samhällskunskap 123 

Den fjärde läroboken i empirin, Forum – Samhällskunskap 123 (hädanefter  

Forum), har ett totalt sidomfång på 598 sidor där de avsnitt som behandlar EU består av totalt 13 

sidor. Detta utgör således ett procentuellt omfång på cirka 2,2%. De tre avsnitten förekommer i 

lärobokens kapitel Den globala ekonomin, Svensk politik och Politik i världen. 

EU-avsnitten struktureras i läroboken med huvudrubriker, det första avsnittet har en 

huvudrubrik vilket heter Från EKSG till EU, det andra avsnittet har två huvudrubriker vilket lyder 

såsom Vad bestämmer EU? och Vad bestämmer vi själva om?, och det tredje avsnittet har fyra 

huvudrubriker EU som fredsprojekt, Allt fler medlemsländer, EU:s organisation och Viktiga frågor 

för EU. Innehållet i de olika avsnitten behandlar således olika saker, om än med en viss repetition 

mellan lärobokens första EU-avsnitt och inledningen av det tredje EU-avsnittet. Det första 

avsnittet behandlar framför allt den historiska framväxten av EU som organisation från andra 

världskriget till idag med en viss behandling av svårigheterna unionen står inför i modern tid. Det 

andra avsnittet behandlar EU:s inverkan på svensk politik, vem som bestämmer om vad och hur 

folket kan påverka. Det tredje avsnittet tar avstamp i en redogörelse av EU:s historiska bakgrund 

och utvidgning för att sedan behandla institutionerna. Den sista delen av tredje avsnittet behandlar 

olika sakfrågor som varit till föremål för debatt och beslutsfattning inom EU-samarbetet med en 

översiktlig förekomst av problematisering och nyansering. Faktarutor förekommer i samtliga 

avsnitt i empirin men innehåller främst i denna lärobok fördjupad redogörelse över vissa koncept 

med avsaknad av värdering och problematisering. 

Som redovisats i tabell … förekom totalt 87 observationer av dimensionerna i kodningen av 

Forum – Samhällskunskap 123. Av de totala observationerna utgjorde dimensionen polity det största 

omfånget med 64 observationer följt av policy med 15 observationer och sedan politics med åtta 

observationer.  

Tabell 7. Antal observationer i kodning av Forum – Samhällskunskap 123. 

Dimension Antal observationer 
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Policy 15 

Politics 8 

Polity 64 

Summa 87 

Fördelningen av dimensionerna i denna lärobok blev därmed att polity förekom i 74% av stoffet 

medan policy och politics förekom i 17% respektive 9% av stoffet. 

 

Diagram 4. Fördelning av dimensionerna i Forum – Samhällskunskap 123. 

7.4.1. Hur förhåller sig läroboken till politydimensionen? 

Likväl som resterande läroböcker var polity-aspekten den vanligaste förekommande dimension i 

innehållet i Forum. Variationen bland variabelkategorierna var begränsad med en stark närvaro av 

EU:s historiska framväxt, institutioners och organisationers kompetensområden samt 

arbetsordning. Andra variabelkategorier såsom partier och politiska aktörer var nästan helt 

avsaknad inom innehållet. Till exempel dök variabelkategorin politisk aktör upp i kodningen endast 

en gång kopplat till en bild på Victor Hugo, en fransk författare som levde på 1800-talet som bland 

annat skrev om att alla nationer i Europa kommer en dag enas i en europeisk brödragemenskap. 

Politiska aktörer tas därmed inte heller upp i samband med redogörelser av EU:s institutioner. 

Vidare är varje avsnitt som behandlar EU i de tre kapitlen som de närvarar inom starkt präglade i 

deras typ av innehåll. 

Det är även värt att nämna att polityinnehållet utgör inte endast en majoritet i kodningen som 

kategori av lärobokens innehåll, men också faktiskt utgör en majoritet av de tretton sidor i 

läroboken som behandlar EU. I det första avsnittet utgörs polityinnehållet av cirka tre av de fyra 

sidorna. I avsnitt två och tre är det två av tre sidor respektive fyra av sex sidor. Viss förekomst av 

policy- och politicsinnehåll påträffades dock bland detta polityinnehåll (vilket närmare behandlas i 

de två kommande avsnitten), vilket påvisar att EU behandlas av läroboken utifrån dess teoretiska 

aspekter. 

Majoriteten av den historiska framväxten och utvidgningen behandlas i det första avsnittet, med 

lite upprepning och nya fakta i det tredje avsnittet. Framförandet av innehållet görs vid sidan av en 

tidslinje och texten är mycket strukturerad utefter samma mönster som övrig text, där man i 
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berättande form presenterar övergripligt framväxten av Kol- och stålunionen fram till bildandet av 

Maastrichtfördraget och skapandet av EMU. Dock redogörs det för mer än bara föredragens 

innehåll utan de sätts också i kontexten till vad som hände i omvärlden samtidigt. 

”Med tiden insåg allt fler att Europa höll på att komma på efterkälken. Inom USA, som 

hade ungefär lika många invånare som EG, handlades det fritt mellan delstaterna utan att 

gränskontroller skulle passeras eller valutor växlas. Även den ökande globaliseringen 

började göra sig märkbar. Rädslan för att Europa skulle komma efter gjorde att 

medlemsländerna i mitten av 1980-talet bestämde sig för att lägga in en högre växel i 

integrationsarbetet” (s. 251). 

Citatet ovan ges som förklaring till tillkomsten av Enhetsakten 1987. Således kan vi se att 

framväxten av EU, åtminstone delvis, nyanseras gentemot utvecklingen över tid i resterande av 

världen. Varje utveckling som nämns i detta avsnitt ges också ungefär lika mycket utrymme med 

endast få detaljer genom att endast poängtera centralt innehåll i fördragen. Behandlingen av 

framväxten av Lissabonfördraget och dess innehåll ser likadant ut i avsnitt tre i läroboken. Nedan 

följer några exempel: 

”Lissabonfördraget, som ofta kallas EU:s grundlag, trädde i kraft 1 december 2009. Fördraget 

togs fram för att skapa ändamålsenliga regler och beslutsvägar i ett EU, som då hade växt 

från 15 till 28 medlemmar på några få år” (s. 393). 

I samband med den historiska framväxtens behandling i det tredje avsnittet lyfts och framhävs 

också att EU är i grundtanken ett projekt för fred och säkerhet utöver dess ekonomiska aspekter 

och att detta kommit att fördjupats över tid. 

Utvidgningen av EU nämns endast kort i förbifarten i det första avsnittet som behandlar EU, 

istället förs en mer ingående redogörelse i det tredje avsnittet. Tillsammans med en bild (vilket visar 

med hjälp av färgläggning vilket länder som var medlem innan 2003, vilka som kommit med efter 

2003 samt vilka som är kandidatländer) beskrivs hur utvidgningen gick långsamt men att efter år 

2000 genomfördes ett antal förändringar som ledde till att allt fler länder blev medlemmar. I likhet 

med resterande stoffet som behandlar EU:s historiska framväxt berättas detta endast om i ett fåtal 

meningar och utan vidare problematisering. 

I det andra avsnittet består polityinnehållet främst av en redogörelse för subsidiaritetsprincipen 

samt hur det svenska politiska systemet arbetar inom det europeiska samarbetet. Redogörelsen av 

vad EU får bestämma om och vad Sverige får bestämma om är rak på sak genom direkt explicit 

behandling av fakta utan större problematisering eller nyansering. Beskrivningarna över EU:s 

kompetensområden är dock utförliga med flertalet exempel.  

”En del EU-lagar, så kallade förordningar, gäller direkt i Sverige. Andra EU-beslut är tagna 

som direktiv. De innehåller mål som ska nås. Då kan Sverige stifta nya lagar för att nå målen 

[…] Fri rörlighet för varor, tjänster, […] kännetecken för EU-samarbetet. Därför har EU 

ensam beslutanderätt inom t.ex. handels- och konkurrenspolitisk” (s. 375).  

Två faktarutor förekommer också i detta avsnitt vilket illustrerar och berättar om sambandet 

mellan EU:s institutioner och de svenska institutionerna. I den andra faktarutans illustration 

inkluderas också folket och samhället samt vilka institutioner i det svenska politiska systemet som 
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ansvarar för vad i förvaltningen. Faktarutan på s. 376, benämnt ”Hur kan Sverige påverka beslut i 

EU?”, lyfter också fakta såsom att den lagstiftande makten förskjutits från riksdagen till regeringen.  

EU:s institutioner behandlas liknande i polityinnehållet i avsnitt tre, det vill säga att fakta 

presenteras rak på sak och utan problematisering eller nyansering. Med andra ord lyfts endast fakta 

om vilka som arbetar inom institutionerna, deras kompetensområden, sammansättning och 

arbetsordning. Förhållandet mellan de olika institutionerna förklaras också kortfattat samt genom 

en bild med bildtext på s. 395. De institutioner som nämns inom EUsamarbetet är: kommissionen, 

Europeiska rådet, ministerrådet, och Europaparlamentet. EU-domstolen nämns i avsnittet i 

samband med kommissionen men endast utifrån att kommissionen kan skicka ärenden om 

regelbrott till EUdomstolen. 

Partier som variabelkategori dyker också upp i det tredje avsnittet i form av en faktaruta som 

berättar vilka partigrupper som existerar i Europaparlamentet, hur många ledamöter de har och i 

vilken partigrupp de olika svenska partierna befinner sig inom.  

En av de två gånger EU-valen nämns i läroboken förekommer också i samband med 

behandlingen av EU:s institutioner: 

”Europaparlamentet väljs vart femte år av folket i de olika EUländerna” (s. 393). 

Det andra tillfället som val till EU överhuvudtaget behandlas är i avsnitt två i illustrationen i 

faktarutan som kallas ”Sveriges politiska system” på sida 377 i läroboken. 

Viss förekomst av polityinnehåll påträffades också i lärobokens behandling av olika sakfrågor 

som är viktiga inom EU-samarbetet. Oftast existerade dessa förekomster som 

bakgrundsinformation till en större sakfråga såsom lagar, kompetensområden och författningar. 

Citaten nedan illustrerar detta: 

”Med Lissabonfördraget infördes en solidaritetsprincip som innebär att alla länder ska ställa 

upp solidariskt när ett eller flera länder råkar ut för en kris” (s. 397). 

7.4.2. Hur förhåller sig läroboken till policydimensionen? 

Policyinnehållet är markant mindre jämfört med polityinnehållet och utgör inte ens en femtedel av 

helheten vilket kan ses i diagram …. Faktumet är att endast 15 observationer av policyinnehåll 

kunde kodas vilket antyder att Forum har lagt ett stort fokus på EU som ett teoretiskt system och 

dess historiska framväxt.  

Framför allt bestod policyinnehållet av sakfrågor såsom utmaningar och problem med och inom 

samarbetet. Även politiskt beslutsinnehåll fick en betydande plats medan politiska förslag och 

nationers ställningstaganden förekom i liten utsträckning. Dessutom dyker policyinnehållet endast 

upp i avsnitt ett och tre i läroboken förutom en förekomst i avsnitt två vilket handlar om att ungefär 

en fjärdedel av den svenska lagstiftningen är påverkad av EU: 

”Drygt en fjärdedel av nya svenska lagar och förordningar hänvisar till EU:s lagar och 

regler” (s. 375). 

Framför allt behandlar läroboken förekomsten av problem som utmaningar för samarbetet inom 

EU utan någon ansatts till värdering i sakfrågan. Således är förekomsten av policyinnehåll inte byggt 

utifrån en diskussion om fördelar och nackdelar överhuvudtaget i denna lärobok, och därmed förs 

inte heller något resonemang om huruvida samarbetet har för- och nackdelar för medlemsstaterna 
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och medborgarna. Förekomsten av politiska beslut och deras innehåll, politiska förslag och 

ställningstaganden påträffas också i samband med redogörelserna för utmaningarna inom 

samarbetet generellt.  

De utmaningar som fokuseras på i läroboken är den ekonomiska krisen som började i Grekland 

under 2010-talet, euroskepticismen, EU:s hantering av konflikterna i Jugoslavien samt 

flyktingkrisen som tilltog under 2015. Samtliga av dessa problem uttrycks dessutom explicit som 

utmaningar för samarbetet och vid de tillfällen EU försökt lösa dessa via olika politiska förslag 

redogörs dem för också. Sammantaget redogörs dessa utmaningar för kortfattat och grundläggande. 

Nedan följer ett exempel på Forums behandling av policyinnehåll: 

”De flyktingströmmar […], har utsatt samarbetet inom EU för svåra prövningar. Vissa 

länder har en mycket restriktiv hållning till flyktingar, medan andra har tagit emot 

hundratusentals. Frågan är om de olika ståndpunkterna kommer att gå att förena inom EU, 

eller om det kan leda till allvarliga sprickor i samarbetet” (s. 397). 

Som kan ses återfinns inte en problematisering eller nyansering över vad EU medlemskapet 

innebär för medlemsstaterna eller EU-medborgarna utifrån vad de olika aktörerna och individerna 

kan vinna och förlora på medlemskap. Faktumet är att det kanske är att ta i att kalla denna läroboks 

policyinnehåll som problematiserande gällande de olika sakfrågor som lyfts eller om det snarare 

handlar om ett konstaterande att utmaningar existerar för EU som organisation. Citatet ovan utgör 

tillsammans med ett par meningar i avsnittet det enda som nämns om flyktingkrisen som började i 

EU 2015. Större förekomst om för- och nackdelar med olika aspekter och noggrann redogörelse 

över de olika utmaningarna hade behövts för att passagerna skulle kunna ses som nyanserande och 

problematiserande. Dessutom är de redogörelser som existerar av EU:s utmaningar starkt kopplat 

till kriser som EU har bemött under dess existens snarare än utmaningar i dess nuvarande system. 

7.4.3. Hur förhåller sig läroboken till politicsdimensionen? 

Politicsinnehållet är föga existerande i Forum och berör främst hur medborgare och andra aktörer 

kan politiskt påverka beslutsinnehåll. De andra förekomsterna är av olika karaktär och består av 

olika intresseartikulationer, förhandlingar och konfliktstrategier.  

Större delen av politicsinnehållet befinner sig således i faktarutan benämnd ”Sveriges politiska 

system” på sida 377 i läroboken. I den illustrativa bilden samt i den bifogade bildtexten beskrivs hur 

befolkningen, det privata näringslivet, organisationer och massmedier påverkar inflyttandet 

gentemot val och intressen.  

”Medborgarna har också möjlighet att vara med att påverka utvecklingen. Det kan ske 

genom att rösta i valen till riksdagen, landstinget, kommunfullmäktige och 

Europaparlamentet, men också genom att arbeta aktivt inom ett parti, delta i föreningslivet 

eller genom opinionsbildning via medier” (s. 377). 

Resterande av politicsinnehållet såsom förhandlingar och annan bemödande för 

överenskommelse kan ses i läroboken, såsom att Sverige förhandlade fram undantag från EU-lagar 

gällande snuset och dioxinhalter i fisk, samt att kommissionen diskuterar lagförslag med 

näringslivet, regeringar, experter, etcetera. 

Behandlingen av samtliga förekomster av politicsinnehåll sker via enklare exempel och 

förklaringar. Många observationer förekom också i läroboken som bilder och bildtext och inte som 
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en del av lärobokens brödtext. I själva verket påträffades endast två observationer av 

politicsinnehåll utöver bilder och bildtext i denna lärobok. 

7.5. Sammanfattning av läroböckernas innehåll 

Sammantaget ser förhållandet mellan dimensionerna i de olika läroböckerna väldigt lika ut. 

Polityinnehållet tar störst plats i alla läroböcker följt av policyinnehåll och sedan politicsinnehåll. 

Förhållandet i fördelningen av observationer utifrån dimensionerna kan ses för varje lärobok i 

diagram 5 och procentuellt i diagram 6 nedan. 

 

Diagram 5. Omfång av observationer i alla läroböcker. 

 

Diagram 6. Omfånget av alla observationer i läroböckerna jämfört i procent. 

Polityinnehållet ser väldigt lika ut i samtliga läroböcker med ett stort fokus på EU:s historiska 

framväxt och EU:s institutioner. Gällande den historiska framväxten tar den som störst utrymme i 

Arena 123 och Forum. EU:s institutioner behandlas på liknande sätt av samtliga läroböcker med 

en gedigen plats för teoretiska beskrivningar över EU:s politiska system utifrån koncept såsom 
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kompetensområde och arbetsordning. Lagar och författningar förekom också men i mindre 

utsträckning.  

Vissa skillnader förekom dock mellan läroböckerna i deras polityinnehåll, bland annat lyfte Liber 

tjänstemän som en del av arbetsordningen inom Kommissionen, vilket inte förekom i övriga 

läroböcker. Behandlingen av politiska aktörer och partier såg också delvis olika ut, men var överlag 

endast kortfattat när det förekom. Liber var den enda läroboken som inte lyfter partierna och 

partigrupperna inom EU utöver att de existerar, och tillsammans med Forum var de enda 

läroböckerna som inte behandlade politiska aktörer kopplat till institutionerna och samarbetet inom 

EU. Till skillnad lyfte Arena 123 och Reflex 123 flertalet politiska aktörer och nämnde partier och 

partigrupperna inom EU. Dock förekom även denna redogörelse i korta termer. Liber var den mest 

ingående gällande EU:s valsystem i och med att den nämner saker såsom proportionellt valsystem 

och småpartispärren, men även denna redogörelse är i likhet med resterande läroböcker kortfattad. 

Vissa skillnader förekommer i policyinnehållet mellan läroböckerna. Framför allt handlar det om 

att Liber och Arena 123 i större uträckning behandlar för- och nackdelar inom olika sakfrågor 

såsom EMU. Reflex 123 och Forum behandlar samtidigt deras policyinnehåll mer generellt utifrån 

beskrivningar av utmaningar som EU står inför. Samtliga läroböcker lyfter flyktingfrågan och 

eurokrisen som stora utmaningar för samhället och EU. Läroböckerna lyfte dock också andra 

sakfrågor i form av policyinnehåll såsom att Arena 123 lyfter coronakrisen och miljöfrågan, och att 

Reflex 123 lyfter sakfrågor såsom Lex Laval och prostitution. 

Gällande politicsinnehållet i läroböckerna var stoffet liknande. Samtliga läroböcker talade om 

samarbetssvårigheter i de allra flesta förekomster av politics i stoffet, i synnerhet kopplat till 

policyinnehåll såsom flyktingfrågan och EMU. Forum och Liber innehöll dock förekomster av hur 

olika aktörer kan påverka beslutsfattarna såsom folkomröstningar, påverkan genom val och 

deltagande i partier. Liber behandlade dessutom lobbyism. Reflex 123 inrymdes inget om 

medborgarpåverkan eller påverkan från andra aktörer medan Arena 123 innehöll en kort 

redogörelse för medborgarinitiativ.  

7.6. Läroböckernas möjliggörande av politiskt deltagande 

Analysen av läroböckerna visar att distributionen av dimensionerna i läroböckerna är asymmetrisk 

(se diagram 5 och 6) med en kraftig överrepresentation av politydimensionen i behandlandet av 

EU. Frågan som kvarstår att besvara är om läroböckernas innehåll utifrån dimensionerna polity, 

policy och politics möjliggör politiskt deltagande. Låt oss börja med en redogörelse för vad som 

krävs av innehållet för att det ska möjliggöra politiskt deltagande. Walls (2011) teori (se avsnitt 5.2.) 

innebär att politik inte kan ses ensidigt, utan ska snarare ses som tredimensionellt. Vidare menar 

Wall att en vikt vid endast en eller två av dimensionerna i undervisningen (i undersökningens fall 

innehållet i läroböckerna) ger en skev bild av fenomenet politik. En undervisning som innefattar 

respektive tre dimensioner bidrar i större utsträckning till politiskt deltagande (Wall, 2011).  

Samtliga dimensioner förekommer i alla läroböcker, däremot utgör politydimensionen en 

betydlig majoritet av stoffet i respektive lärobok. Det finns därmed skäl att anta att samtliga 

läroböcker kan möjliggöra politisk deltagande, men man kan fråga sig om de möjliggör politiskt 

deltagande i tillräckligt stor utsträckning eftersom policy- och politicsdimensionen är 

underrepresenterad.  
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Walls (2011) teori beskriver inte hur stort omfånget av respektive dimension behöver vara i 

undervisningen för att den ska möjliggöra politiskt deltagande. Däremot beskriver teorin att en 

ensidighet vid en eller två av dimensionerna minskar undervisningens möjliggörande till politiskt 

deltagande (Wall, 2011). Således kan antagandet göras att dimensionerna i läroboksinnehållet 

behöver behandlas lika mycket för att läroböckerna i högre grad ska kunna möjliggöra politiskt 

deltagande. En god jämvikt av dimensionerna i läroboksinnehållet kan emellertid vara svårt att 

uppnå i praktiken för läroböcker eftersom en förståelse för policy- och politicsdimensionen 

förutsätter en god förståelse för politydimensionen. Med andra ord är det svårt att förstå sig på 

problem och uppgifter för politiken (policy) samt politiska aktörers handlingar (politics) utan att ha 

en kunskap om ordningsramarna (polity) bakom dessa. Därmed är det naturligt att 

politydimensionen får en större plats i läroböckerna. Problemet med att policy- och 

politicsdimensionen är underrepresenterad i läroböckernas innehåll kvarstår emellertid. Eftersom 

den politiska verkligheten består av en jämvikt av samtliga dimensioner innebär en 

underrepresentation av policy- och politicsdimensionen i läroböckerna att en ofullständig bild av 

den politiska verkligheten förmedlas genom läroböckerna. Till följd därav innebär 

underrepresentationen en begränsning i läroböckernas möjliggörande till politiskt deltagande.  

Samtliga läroböcker i undersökningen förklarar ordningsramar för politiken väl och i viss mån 

problem och uppgifter för politiken. Däremot är förekomsten av politiska aktörers handlingar 

nästan obefintlig i läroböckerna. Behandlandet av policy- och politicsdimensionen i läroböckerna 

är således inte tillräckligt nyanserad eller problematiserande i förhållande till politydimensionen för 

att läroböckerna på ett tillfredställande sätt ska kunna möjliggöra ett politiskt deltagande.  

Avslutningsvis går det inte att fullständigt utesluta att läroböckerna kan möjliggöra ett politiskt 

deltagande eftersom samtliga dimensioner förekommer i läroböckerna. Däremot är 

politydimensionen överrepresenterad i läroböckernas innehåll. Problematiken med läroböckernas 

innehåll ligger inte i omfånget av politydimensionen utan snarare i att policy- och 

politicsdimensionen är underrepresenterade. Resultatet av analysen visar således en ensidighet i 

behandlandet av EU i förhållande till dimensionerna vilket därmed försvagar läroböckernas 

möjliggörande till politiskt deltagande.   
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8.Diskussion 

I detta kapitel beskrivs först vad undersökningen bidragit till för förståelsen och kunskaper om hur 

politisk kunskap om EU framträder i samhällskunskapsläroböcker. Vidare behandlar kapitlet 

undersökningens bidrag i relation till forskningsläget. Därefter avhandlas vad studiens bidrag 

innebär och kan indikera för skolvärlden och samhället, för att sedan avsluta med ett avsnitt som 

lyfter de svårigheter och begränsningar som har funnits i detta arbeta samt påverkat 

undersökningen i stort. 

8.1. Undersökningens bidrag till forskningsfältet  

Studien syftade till att undersöka hur innehållet i läroböcker förhåller sig till polity-, policy- och 

politicsdimensionerna, formulerade av Wall (2011). Detta har utförts utifrån syftet att kunna 

besvara om innehållet i läroböckerna möjliggör ett politiskt deltagande utifrån Walls (2011) teori 

som innebär att alla dimensionerna behöver innefattas i innehållet för att en deltagarkompetens ska 

kunna utvecklas. Vår studie visade att samtliga dimensioner framkommer i respektive lärobok. 

Däremot tar dimensionerna upp olika mycket utrymme i läroböckernas innehåll. Läroböckerna 

behandlade till största del politydimensionen följt av policydimensionen och en markant liten del 

av innehållet berörde politicsdimensionen.  

Eftersom alla dimensionerna förekom i läroböckerna gick det inte att utesluta att läroböckerna 

kan bidra med politisk kunskap som är en del i utvecklandet av en deltagarkompetens. Avsaknaden 

av de två andra dimensionerna jämfört med politydimensionen kan däremot försvaga utvecklandet 

av deltagarkompetensen.  

8.1.1. Resultatet i relation till Wall och Hylén  

Resultatet av vår undersökning gällande dimensionernas omfång i läroböckerna stämmer väl 

överens med Walls forskning (2011). I Walls studie (2011) förekom politydimensionen mest i 

lärares EU-undervisning, därefter policydimensionen och en relativt begränsad del av innehållet 

kategoriserades till politicsdimensionen.  

Dessutom visade studien att innehållet i läroböckerna behandlade samma centrala teman inom 

respektive dimension. Polityinnehållet berörde till mesta del EU:s framväxt och utvidgning, EU:s 

institutioner och EU:s kompetensområden såsom de fyra friheterna. Policyinnehållet i läroböckerna 

handlade till största del om argument för och emot EU-medlemskapet och EMU samt vissa 

utmaningar som EU står inför inom olika politikområden. Studien har visat på en brist kopplat till 

policydimensionen vilken var att argument för och emot exempelvis ett EU-medlemskap 

behandlades utan någon koppling till partiers ståndpunkter i olika frågor. Därmed är partiernas roll 

i EU obefintligt i läroböckerna. Vad gäller politicsinnehållet var de centrala teman i innehållet främst 

olika metoder för att påverka politiken i EU och samarbetssvårigheter mellan aktörer som lett till 

politiska åtgärder av olika slag, vilket stämmer överens med Walls (2011) resultat.  

Gentemot Hyléns (2011) utredning stämmer resultaten väl överens med att ett stort fokus läggs 

vid olika beskrivningar av EU:s institutioner, beslutsfattande och dess historiska framväxt och 

utvidgning i EUundervisningen. Läroböckerna bibehåller denna tyngdpunkt. Detta kan även ses 

utifrån Walls (2011) avhandling beträffande politydimensionen. Skillnader existerar om man ser till 

policydimensionens innehåll i läroböckerna gentemot det som redovisas av Wall (2011) och Hylén 
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(2011) där båda lyfter att politiska sakfrågor endast tar upp en liten del i undervisningen. I vårt 

resultat har politiska sakfrågor varit mer förekommande och kopplat till fler områden av politiken. 

Samtidigt ska det fortfarande betonas att förekomsten av policy i innehållet var betydligt mindre 

gentemot politydimensionen. Skillnader kan också ses utifrån förekomsten av för- och nackdelar 

diskussioner i läroböckerna. I vår studie har inte dessa typer av diskussioner varit enhetligt 

förekommande och har därmed inte förekommit i samma utsträckning som Wall (2011) har 

beskrivit policydimesionen i lärares undervisning. Denna skillnad kan givetvis bero på att olika 

studieobjekt har undersökts. Flera olika aspekter kan påverka undervisningens innehåll, dessa kan 

till exempelvis vara: tid, resurser, samhällskeende, elevers intresse, lärarens kunskaper, etc. 

Läroboksförfattare är inte på samma vis påverkad av dessa aspekter. Det är därmed inte helt 

onaturligt att resultat med lärare som studieobjekt och läroböcker som studieobjekt skiljer sig. 

Sammantaget följer vårt resultat samma mönster/trend som Wall (2011) och Hylén (2011) visat 

på. Detta resultat kan sannolikt innebära att undervisningsinnehållet gällande EU har föga 

förändrats trots att cirka 10 år har passerat.  

8.1.2. Resultatet i relation till Odenstad  

Odenstad fann liknande resultat beträffande vilka aspekter om EU som lyfts i provfrågor 

konstruerade av lärare. Aspekter som EU:s institutioner, deras uppgifter och EU:s historiska 

framväxt samt begrepp såsom Romfördraget, de fyra friheterna, Kommissionen och EMU var mest 

förekommande i prov. Samtliga läroböcker betonar i stor mån samma begrepp och aspekter, som 

alla tillhör politydimensionen. Därmed var det som betonas mest i prov det som också är mest 

förekommande i läroböckernas innehåll. Likheter går även att finna mellan läroböckernas innehåll 

och de provfrågor som ämnar ge högre betyg, vilket är att eleverna ska kunna framhålla för- och 

nackdelar med ett EU-medlemskap och EMU. Eftersom provfrågor i EU belyser det som 

behandlades mest i respektive lärobok skulle det rimligtvis kunna vara så att lärares konstruktion 

av prov är påverkad av läroböckernas innehåll. Detta resultat skulle kunna vara föremål för en 

intressant vidare forskning.  

8.1.3. Sammanfattningsvis 

Sammantaget bekräftar vår undersökning de resultaten i tidigare forskning inom fältet. Bland annat 

kan man se att få förändringar har skett i innehållet av politikundervisningen gällande EU sedan 

Walls (2011) licentiatavhandling och Hyléns (2011) utredning. Politydimensionen förblir central i 

innehållet och resterande två dimensionerna får en betydande mindre plats, i synnerhet 

politicsdimensionen. Det tycks även vara så att lärares undervisning, provkonstruktion och 

bedömning om politisk kunskap gällande EU stämmer väl överens med innehållet i läroböckerna 

vilket väcker frågor om relationen emellan dem två, något som är värt att forska vidare om i 

framtiden. 

8.2. Undersökningens implikationer för skola och samhälle 

Förhållandena som belysts i undersökningens resultat gällande innehållet om hur EU i läroböckerna 

förhåller sig till de tre dimensionerna polity, policy och politics och deras möjliggörande till politiskt 

deltagande kan ha stora implikationer för skolvärlden, forskningsfältet och samhället i stort.  
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Läromedel har fortfarande en betydande plats i skolan och i undervisningen bedriven av lärare, 

något som både Hylén (2011) och den statliga läromedelsutredningen (SOU 2021:70) har funnit. 

Oavsett om relationen mellan läromedel och lärares undervisning är positiv eller negativ, existerar 

fortfarande ett maktförhållande där läromedlen påverkar utformningen av undervisningen och den 

kunskap som eleverna förväntas lära sig. Således är det intressant att innehållet om EU i 

läroböckerna var vinklat mot ett polityinnehåll eftersom dessa läroböcker i praktiken präglar 

undervisningen och den politisk kunskapen eleverna får med sig under deras tid i skolan. 

Avsaknaden av policy- och politicsdimensionen i läroböckerna får därmed konsekvenser för elevers 

EU-utbildning på den svenska skolan, men också för det svenska samhället i stort.  

Politisk kunskap är en grundsten till politiskt deltagande, utan kunskap om det politiska systemet 

och de närliggande aspekterna kan inte en persons politiska intresse eller vilja att delta i systemet 

främjas. Vikten av politisk kunskap är även något andra forskare, till exempel Oberle (2012), 

betonat. Om skolan ska ha som mål att fostra medborgare som kan delta i den demokratiska 

beslutsprocessen är det problematiskt att läroböckerna har en underrepresentation av policy- och 

politicsdimensionen i behandlandet av EU. För att åter igen lyfta metaforen om spelet, så räcker 

det inte att eleverna får lära sig goda kunskaper om spelets regler, med andra ord hur spelet 

teoretiskt ser ut. Eleverna behöver få möta andra sidor och perspektiv gällande det politiska 

systemet och den organisation EU är i praktiken. Det vill säga hur ”spelet EU” spelas i praktiken 

och inte endast av de politiska aktörerna inom EU och andra aktörer kopplade till organisationen. 

Eleverna måste också få lära sig om deras egna plats inom detta system samt få bearbeta deras egna 

ställningstaganden gentemot EU samt olika sakpolitiska frågor inom EU-samarbetet. Det skulle 

därmed vara mer gynnsamt för demokratin om eleverna bemöter en mer allsidig bild av EU som 

även inkluderar exempelvis spelets mål, vad som står på spel, spelets strategier, aktörer inom spelet, 

ens egna plats i spelet, vad som står på spel för en själv och andra och så vidare.  

Såsom innehållet i läroböckerna såg ut vid analysen ges inte en allsidig kunskap om EU till 

eleverna. Därmed tillfaller ansvaret att ge en allsidig kunskap om EU läraren. För att lärare ska 

kunna göra detta är det viktigt att lärares kompetenser och kunskaper är tillräckliga för att ge en 

god utbildning om EU som kan främja ett politiskt deltagande. Frågan blir således huruvida skolan 

i realiteten kan uppfylla detta krav på lärares kompetenser utifrån exempelvis deras 

arbetsförutsättningar och mängden obehöriga lärare i skolverksamheten. Med andra ord är det 

problematiskt att läroböckernas innehåll ser ut som det gör utifrån den realitet som existerar inom 

skolvärlden. Detta är synnerligen problematiskt kopplat till lärares bristande EU-undervisningen 

som Wall (2011) tidigare funnit.  

Riskerna med läroböckernas bristande innehåll är flerfaldiga, det innebär inte endast 

implikationer för läraren och skolan men även för samhället i stort då en ensidig utbildning av 

politisk kunskap gällande EU kan komma att påverka framtidens medborgare. Politiska deltagare 

med låg demokratisk kompetens riskerar att inte ha de förutsättningar som krävs för att delta i det 

politiska systemet utifrån sina egna intressen. Således kan en okunskap om EU leda till en alienation 

vilket kan leda till att dessa individer inte väljer att delta i den demokratiska processen inom EU 

och tappar förtroende för det politiska systemet. En onyanserad diskussion och utbildning om EU 

kan förstärka denna effekt ytterligare och eventuellt leda till att svenska medborgare i större 

utsträckning än idag inte utnyttjar deras demokratiska rättigheter inom EU-samarbetet. 
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8.3. Svårigheter och begränsningar som har påverkat arbetet  

Två begränsningar som denna undersökning har haft är att dels behandlandet av EU inte jämförs 

med behandlandet av ett annat kunskapsområde, dels att den endast behandlar en komponent i 

Jarls (2004) teori om den deltagardemokratiska processen. Det hade således varit önskvärt om 

någon av dessa två brister varit föremål i undersökningen för att kunna hävda något mer om det 

kunskapsobjekt som studien behandlar. Exempelvis likheter och skillnader i vilka dimensioner som 

förekommer i innehållet rörande EU och nationell politik. Ett annat exempel vore att ha inkluderat 

fler av Jarls (2004) komponenter för att kunna uttala oss breddare om möjliggörandet till politiskt 

deltagande. Detta skulle därmed också kunna vara föremål för vidare forskning. 

9.Konklusion 

Den här undersökningen har visat att politydimensionen är den mest omfattande dimensionen i 

samtliga läroböckers kapitel om EU, följt av policy- och politicsdimensionen. Politicsdimensionen 

var dessutom nästan obefintlig i läroböckernas stoff om EU. Alla tre dimensioner var 

representerade i läroböckerna med en ensidig vikt på politydimensionen. Därmed finns en 

begränsning i förhållande till policy- och politicsdimensionen vilket hämmar läroböckernas 

möjliggörande till politiskt deltagande. 

Undersökningens resultat har flera implikationer för EU-undervisningen i den svenska skolan. 

Framför allt handlar det om att den politiska kunskapen eleverna får genom läroboken inte är 

tillräckligt allsidig. Eleverna får till största del kunskap om EU:s spelregler men en bristande 

kunskap om det resterande politiska spelet inom EU såsom spelets strategier, mål, aktörer, och så 

vidare. Utan den här kunskapen är risken att eleverna får en distanserad attityd gentemot EU. I och 

med att läroböckerna anses ha en bristande förmåga att bidra till ett politiskt deltagande är det upp 

till läraren att skapa goda förutsättningar till detta genom sin undervisning om EU. Detta är dock 

inte utan svårigheter och frågan kan ställas inom det samhällsdidaktiska forskningsfältet, hur lärares 

faktiska EU-undervisning ser ut idag jämfört med resultaten i tidigare studier.  

Utifrån undersökningens resultat vore det intressant att studera innehållet i gymnasielärares EU-

undervisning för Sh1b genom till exempel enkäter, observationer och intervjuer för att se huruvida 

lärare kompletterar innehållet i läroböckerna. Wall (2011) undersöker detta men eftersom studien 

är från 2011 skulle det vara intressant med en ny studie. Det skulle också vara intressant att 

undersöka hur EU behandlas i läroböcker jämfört med hur nationell politik behandlas. I nationella 

val finns det ett högre valdeltagande jämfört med valdeltagandet till Europaparlamentet, därför 

vore det intressant att studera om det finns skillnader i lärares undervisning och läroböckers 

behandling av nationell politik och EU. Detta skulle således kunna utröna potentiella utvecklingar 

i lärares EU-undervisningen och läroböckers EU-innehåll. 

Avslutningsvis är resultatet för denna undersökning bekymmersamt i och med vad den kan ha 

för implikationer för det framtida svenska samhället och dess framtida medborgare. Politisk 

kunskap är en grundsten i möjliggörandet av politiskt deltagande i ett demokratiskt samhälle. Utan 

god politisk kunskap finns det en risk att bristen av de resterande komponenterna hämmar svenska 

elevers deltagarkompetens i Europaparlamentsval. Att eleverna på skolan ska få med sig politiska 

kunskaper om EU är viktigt eftersom EU:s påverkan på det svenska politiska systemet är 

omfattande. Därmed bör det finnas ett stort intresse inom det samhällsdidaktiska fältet att fortsatt 
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undersöka läroböckers behandlande av EU såväl som lärares faktiska EU-undervisning och hur 

dessa komponenter påverkar elevers lärande.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Kodningsinstruktioner 

Kodningen bedrivs som följande: 

Läsningen börjar med en översiktsläsning av hela stoffet i en lärobok utan kodning. Därefter 

följer en detaljerad läsning där kodningen samtidigt bedrivs. Kodningen sker passage för passage. 

Bilder räknas för sig, även om de är som hjälp till textens stoff. Faktarutor och liknande inkluderas 

också i kodningen. Arbetsfrågor inkluderas inte i kodningen. Varje variabelkategori sökes efter i 

texten såsom sammanhang snarare en ord. Vid förekomsten av fler än en variabelkategori i en 

passage kodas den utifrån den huvudsakliga förekommande variabelkategorin, det som kan ses som 

essensmeningen.  

Kodningen sker i en kodningsbok som skapades i programmet Excel. Kodningsboken 

innehåller: id nummer, dimension, variabelkategori, citat/passage, källa och sidnummer. Id 

numreringen innebär i vilken ordning variabelkategorierna förekommit i en källa. Kodboken 

använder sig även av ”dependent lists” gällande dimensionerna och variabelkategorierna. Detta 

innebär att variabelkategorierna är redan insorterade under tillhörande dimension i Excel. I 

praktiskt bruk innebär detta att man måste välja vilken dimension det rör sig om som man ska koda 

i en drop-down lista för att sedan kunna välja den variabelkategori som ska kodas. Denna funktion 

i Excel förhindrar dessutom felstavningar om man skulle välja att skriva in informationen manuellt, 

det vill säga att all information rörande dimensionerna och variabelkategorierna måste skrivas 

såsom de står skrivna i ”dependent lists”.  

Vid kodningen av en variabelkategori fylls dess id nummer i, varpå vilken dimension 

variabelkategorin faller inom väljs och sedan variabelkategorin i sig. Därefter skrivs passagen över 

som ett citat, detta skrivs in utan citattecken och med kursivering. Källa och sidnummer 

variabelkategorin förekommit inom fylls i sedan. Källan skrivs in med hela dess titel och utan 

kursivering.  

Nedan följer en definition av varje variabelkategori som använts i denna studies undersökning. 

Definitionerna är byggda utifrån Walls (2011) användning av sitt kodningsschema samt deras 

teoretiska och språkliga definition. 

- Kompetensområde för organisationer och institutioner: Vad EU  

(institution/organisation) bestämmer om. Vad för de göra, vad får de besluta om. 

- Partier: Partierna i EU, partigrupper, sammansättning av partigrupperna, partigruppernas funktion. 

- Valsystem: Europaparlamentsvalet, hur valet går till, reglerna kring valet. 

- Lagar: Specifika bestämmelser dikterade som beslut och/eller faktum (som medlemsstaterna måste 

följa) som inte har beslutats om inom fördrag.  

- Författning: Fördrag, deras innehåll och beslut. Samt innehåll nämnt via fördrag som bestämmer hur 

EU ska styras. 

- Internationella avtal: Avtal som ingås med icke EU-nationer och organisationer med EU som aktör. 

- Folkrätt: Rättigheter för folket som gäller alla EU-medborgare såsom grundstenar och principer.  

- Rättsordningar: Rättsregler och sanktioner som alla måste följa. Styrfunktion och sanktionssystem 

inom samarbetet. Innehåller utöver lagar även rättspraxis.  
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- Arbetsordning: Sammansättningen, arbetsprocedurer, positioner och arbetsregler inom EU:s 

institutioner och organisationer.  

- Politisk kultur: Gemensam attityd eller kultur hos ett folk/grupp/nation i en fråga eller institutionellt. 

- Ideologier: Idéer om hur samhället och världen ser ut och bör se ut. 

- Historisk framväxt och utvidgning: Historiska händelser och kontexter bakom dessa samt kring EU:s 

framväxt som organisation. Utvidgningen av EU. 

- Politiska aktörer: Individuella aktörer aktiva inom EU-samarbetet som inte är ett parti, institution eller 

organisation. 

- Samhällsproblem: Behandlingen av ett politiskt område, sakfråga eller annat liknande mer normativt. 

Det vill säga genom till exempel en diskussion om för- och nackdelar, problematisering, etcetera 

- Politiska program: Ett program av beslut eller vilja från parti och/eller nation. Kan vara ett beslut.  

- Politiska förslag: Förslag framlagt av kommissionen, parti eller nation men som nödvändigtvis inte 

blivit lag. Innehållet i förslaget. 

- Politiskt beslutsinnehåll: Innehållet i tagna beslut inom EU-samarbetet eller nationellt.  

- Politikområden: Sakfrågor, etcetera i dess enklaste termer. Kort, koncis redogörelse utan värdering. 

Benämning av ett politiskt område utan vidare behandling.  

- Genomdrivandet av en vilja: Påtvingande eller influerande av en specifik politisk agenda eller vilja.  

- Maktinsatser: Insatser taget för att utöva makt, korrigeringar, påverkan, etcetera. 

- Förhandlingar: Diskussion för att nå beslut mellan parter. 

- Kompromissförsök: Försök att nå beslut genom kompromisser. 

- Bemödande för överenskommelse: Ansträngning till samarbete och koherens i olika former. 

- Intresseartikulation: Uttalande politiskt riktat i olika former om ett intresse, till exempel en nations 

hjärtefråga. 

- Konfliktstrategier: Icke-formella eller författningsgrundade regler för att lösa konflikter inom EU-

samarbetet.  


