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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskaper om vilka idéer om det europeiska 
medborgarskapet som förmedlas i undervisning om Europeiska unionen. Detta görs genom att 
studera svenska läroböcker för gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning. Särskilt fokus för 
analysen ligger vid hur texterna ger uttryck för idéer om medborgares deltagande i EU samt om de 
beskriver en europeisk tillhörighet och identitet. Detta görs med utgångspunkt i teorin om aktivt 
medborgarskap. Analysen visar att läroböckerna beskriver det europeiska medborgarskapet både 
som en status med tillhörande rättigheter och som olika typer av deltagande. Dock beskrivs 
deltagande främst som en medborgerlig rättighet bland andra och inte i termer av skyldigheter. 
Analysen visar även att läroböckerna uppmanar eleven att kritiskt reflektera och ta ställning i frågor 
rörande EU. Detta resultat står i kontrast mot tidigare forskningsresultat som uppvisat att objektiva 
och okritiska redogörelser av EU dominerar i läromedlen. Slutligen visar analysens hur majoriteten 
av läroböckerna inte för några direkta resonemang om en europeisk identitet men att flera 
läroböcker beskriver en gemensam europeisk historia och delade grundläggande värden som fred, 
frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.  
 
Nyckelord: Läromedel, Europeiska Unionen, Aktivt medborgarskap, Deltagande, Identitet. 
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Inledning 

Sedan Maastrichtfördraget 1993 betraktas samtliga medborgare i Europeiska unionens 
medlemsländer som EU-medborgare med tillhörande europeiskt pass, europeisk flagga och en 
europeisk nationalsång (Heater 1999, s. 126f). Trots dessa symboler för tillhörighet var idén om 
det europeiska medborgarskapet från början kopplat främst till en rättighetsbaserad syn på 
medborgarskap med fokus på den fria marknaden och den fria konsumenten. Successivt kom 
medborgarskapets innehåll och rättigheter att utvidgas till att även omfatta skydd för mänskliga 
rättigheter och demokrati (Tallgren 2003, s. 40f, 65). 

Begreppet aktivt medborgarskap dök upp i EU-sammanhang omkring 2000 i samband med 
utformningen av Europeiska Kommissionens Lissabonstrategi för 2010. Avsikten med strategin 
var att utveckla EU till ett mer konkurrenskraftigt kunskapssamhälle med starkare social 
sammanhållning. Ett aktivt medborgarskap antogs kunna bidra till den sociala sammanhållningen 
genom att stärka medborgarnas delaktighet inom EU och få dem att känna tillhörighet till unionen. 
Det europeiska medborgarskapet skulle nu inte enbart uppfattas som en status utan som något som 
skapade deltagande i den europeiska politiken och i det europeiska civilsamhället. För att främja 
framväxten av ett aktivt medborgarskap var utbildning och lärandets roll centralt i 
Lissabonstrategin. Utbildning för ett aktivt medborgarskap har sedan dess varit något som EU 
förespråkat för samtliga medlemsländer (Hoskins & Mascherini 2008, s. 461f). 

Ett sätt att främja det aktiva medborgarskapet har varit olika former av utbildningsreformer på 
nationell nivå (Johansson 2007). I den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) är ett aktivt 
deltagande i samhällslivet tydligt närvarande. I läroplanen står det bland annat att utbildningen ska 
“bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt 
ansvar och aktivt delta i samhällslivet” (Skolverket 2011, s. 6). Utbildningen ska också “främja 
elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 
samhällslivet” (Skolverket 2011, s. 6). Vidare anges att målet med undervisningen är att eleven 
“utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska 
former, utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv, och 
stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar 
och påverka sina villkor” (Skolverket 2011, s. 12). 

Även EU och ett globalt perspektiv figurerar i läroplanen. Skolans uppdrag är att “förbereda 
eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser” (Skolverket 
2011, s. 7) och ge eleverna kunskaper “om den Europeiska unionen och dess betydelse för Sverige” 
(Skolverket 2011, s. 7). Såväl EU som aktivt deltagande står också att läsa om i det centrala 
innehållet för kurserna Samhällskunskap 1a1 och 1b där undervisningen ska behandla “Demokrati 
och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU” (Skolverket 2011, s. 144) och 
“Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna” (Skolverket 2011, s. 
144). Läroplanen gör slutligen anspråk på förmedlandet av en identitet då “Skolan ska bidra till att 
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elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, 
det europeiska och ytterst det globala” (Skolverket 2011, s. 5). 

Utifrån dessa citat går det att utläsa att undervisningen ska förbereda eleverna på ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Det betonas att utbildningen ska ske med demokratiska arbetsformer 
och att eleven ska vidareutveckla sin förmåga för sådant arbete för att kunna bidra till att fördjupa 
demokratin. Demokratiska arbetssätt relateras till utvecklingen av elevens förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar och initiativ, att delta. Det samhälle i vilket eleverna ska bli aktivt deltagande 
medborgare beskrivs dessutom som större än Sveriges gränser. EU ges särskild uppmärksamhet i 
läroplanen och det är inte bara deltagande i det europeiska samhällslivet som betonas utan också 
en europeisk identitet utöver den nationella och nordiska. 

En önskan om att eftersträva ett mer aktivt medborgarskap inom unionen har därmed uttrycks 
från EU:s sida sedan flera år tillbaka. Förhoppningen med detta medborgarskap är att det ska 
innefatta en gemenskap och identitet knuten till unionen, parallellt med den nationella 
gemenskapen och identiteten.  Det finns också inskrivet i svensk läroplan sedan flera år att elever 
ska utvecklas till aktivt deltagande medborgare, och att de är medborgare inte bara i Sverige utan 
också i EU. Dessa två rörelser av dels en utvidgning av begreppet medborgarskap på europeisk 
nivå, dels en betoning på aktivt deltagande och EU-relaterade frågor inom den svenska läroplanen 
väcker en rad frågor. När EU omnämns i läroböcker för samhällskunskap, betonas vikten av aktivt 
deltagande i en europeisk kontext? Förmedlas någon europeisk identitet och gemenskap? Eller 
förblir detta över 20-åriga projekt frånvarande i litteraturen? 

Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskaper om vilka idéer om det europeiska 
medborgarskapet1 som förmedlas i undervisning om Europeiska unionen. Detta görs genom att 
studera läroböcker för gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning. Särskilt fokus för analysen 
ligger vid hur texterna ger uttryck för medborgares deltagande i EU samt deras europeiska 
tillhörighet och identitet. Detta görs med utgångspunkt i teorin om ett aktivt medborgarskap. Syftet 
behandlas genom tre frågeställningar med tillhörande underfrågor: 

1. Hur beskrivs det europeiska medborgarskapet i läroböckerna? 
a) Vilka former för deltagande beskrivs? 
b) Beskrivs det europeiska medborgarskapet som en status eller som ett deltagande? 

2. Hur riktar läroböckerna sig till eleven som en europeisk medborgare? 
a) Hur uppmanas eleven till ett aktivt deltagande i EU? 
b) Hur beskrivs ungas deltagande i EU? 

 
 
1 I den tidigare forskningen och teoribildningen om den Europeiska unionen och medborgarskap används 

formuleringarna “det europeiska medborgarskapet” och “EU-medborgarskapet” som synonymer. Likaså beskriver 
många texter den identitet och tillhörighet som medborgare känner gentemot den Europeiska unionen som en 
europeisk identitet eller europeisk gemenskap. Med bakgrund av detta används dessa formuleringar parallellt som 
synonymer genom uppsatsen.   
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3. Hur beskrivs medborgares tillhörighet till den Europeiska unionen i läroböckerna? 
a) Hur beskrivs en europeisk gemenskap? 
b) Hur beskrivs en europeisk identitet? 

Motivering av studie och avvägningar 

I samband med EU-projektet CATCH-EyoU (utvecklas i uppsatsens andra kapitel) som pågick 
under åren 2015-2018 utfördes undersökningar av hur ett aktivt europeiskt medborgarskap skrivs 
fram i nationella läroböcker för gymnasiet från olika europeiska medlemsländer (Albanesi 2018; 
Loff m.fl. 2018). Trots att projektet involverade forskare från Sverige gjordes ingen motsvarande 
undersökning om ett aktivt europeiskt medborgarskap i svenska läroböcker. Den undersökning 
som gjorde i Sverige fokuserade istället på skillnader i innehåll och komplexitet i läromedel om EU 
som används på akademiskt förberedande respektive yrkesförberedande gymnasieprogram 
(Arensmeier 2018). Efter en genomsökning av forskningsfältet om ett aktivt europeiskt 
medborgarskap i läroböcker tycks det finns en avsaknad i kunskap om hur svenska läroböcker för 
gymnasiet beskriver det europeiska medborgarskapet. Strävan mot ett aktivt medborgarskap har 
varit inskrivet i EU:s policydokument sedan 2000-talets början, och i den svenska läroplanen för 
gymnasieskolan sedan åtminstone 2011. Därmed borde det aktiva europeiska medborgarskapet 
också gå att återfinna i svenska läroböcker för gymnasiet, men i vilken utsträckning och i vilken 
form måste undersökas.  

Disposition 

För att skapa en överblick av denna uppsats följer här en redogörelse av dess innehåll. I det andra 
kapitlet ges en historisk överblick av svensk medborgarskapsfostran med avsikt att visa på den 
historiska kontext som lett fram till det medborgarideal som uttrycks i dagens läroplan. Det 
nuvarande medborgaridealet sätts därefter i kontexten av dagens globaliserade värld, med särskild 
fokus på den Europeiska unionen. I uppsatsens tredje kapitel redogörs för ett urval av modern 
medborgarskapsforskning. Specifikt lyfts de problem som EU mött i modern tid rörande ett 
minskat deltagande bland unga. Vidare presenteras ett forskningsprojekt som lanserats med avsikt 
att studera samt lösa detta problem (CATCH-EyoU). En stor andel av den tidigare forskningen 
som presenteras har producerats inom ramen för detta projekt och de resultat som den forskningen 
kommit fram till redovisas med avsikt att skapa en bild över ungas politiska deltagande inom EU. 
Vidare redogör kapitlet också för tre artiklar som är av särskilt intresse då de undersöker hur 
läroböcker om EU förhåller sig till ett aktivt europeiskt medborgarskap. 

I det fjärde kapitlet definieras uppsatsens mest centrala begrepp, aktivt medborgarskap, utifrån 
Cinzia Albanesis (2018) tredimensionella definition som hon bygger på Bryony Hoskins och 
Massimiliano Mascherinis (2008) ursprungliga teori om aktivt medborgarskap. Vidare ges en 
beskrivning av det europeiska medborgarskapets identitetsdimension med hjälp av Jonna 
Johanssons (2007) teori om vikten av en europeisk identitet för att legitimera en ökad europeisk 
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integrering. Uppsatsens femte kapitel redogör för det källmaterial som uppsatsen bygger på och de 
metoder som har använts i uppsatsarbetet. Det urval av läroböcker som gjorts för att samla in 
uppsatsens källmaterial redogörs för och de böcker som valts ut presenteras. Slutligen presenteras 
hur den teoretiska definitionen av aktivt medborgarskap har operationaliserats och hur analysen av 
källmaterialet har utförts. 

Det sjätte kapitlet utgör det första av tre analyskapitel och påbörjar analysen av läroböcker 
genom att besvara den första frågeställningen om hur läroböckernas EU-kapitel beskriver 
medborgarskap i mer övergripande termer. I kapitlet besvaras huruvida källmaterialet beskriver det 
europeiska medborgarskapet som en status eller som ett deltagande. Vidare undersöks vilka former 
för medborgardeltagande som är synliga i källmaterialet. I det sjunde kapitlet fortsätter analysen av 
läroböckerna genom att besvara den andra frågeställningen om hur läroböckerna adresserar eleven 
som europeisk medborgare och hur läroböckerna förhåller sig till elevens aktiva medborgarskap. 
Kapitlet behandlar också hur läroböckerna talar mer allmänt om ungdomars roll i EU och 
ungdomars europeiska medborgarskap. I det åttonde kapitlet avslutas uppsatsens analys med att 
besvara den tredje frågeställningen om hur läroböckerna talar om en europeisk tillhörighet och 
identitet. I det nionde och sista kapitlet diskuteras de resultat som analysen av läroböckerna visat 
och hur de kan förstås med bakgrund i uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning. Vidare sätts studien i en större samhällelig och utbildningsvetenskaplig kontext och 
förslag på vidare forskning ges. 
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Bakgrund 

I detta kapitel presenteras den historiska kontext som format den svenska läroplanens 
medborgarfostran. Först ges en historisk överblick över hur medborgarskap har förmedlats till 
svenska skolelever under de senaste 180 åren.  I det andra avsnittet kontrasteras den nutida synen 
på medborgarskap med globaliseringens inverkan på medborgarskapet. Det nationella 
medborgarskapet uppluckrande redogörs för och därpå förklaras det intresse som finns från EU:s 
sida att skapa ett mer deltagande medborgarskap och göra EU mer demokratiskt. 

Medborgarfostran i svenska skolan 

Svenska läroplaner har format olika generationer på olika sätt. För varje läroplan har ett nytt ideal 
om medborgaren framträtt och en ny fostran tagit vid. Tidens marsch för svensk 
medborgarutbildning har rört sig från fostran av “lojala undersåtar” till demokratiska medborgare, 
och slutligen till marknadsorienterade medborgare i en global värld. 

Den första anhalten i denna historiska redogörelse är införandet av allmän folkskola i Sverige 
1842. Utbildning för den snabbt växande befolkningen var för statsmakten ett viktigt medel för att 
upprätthålla social kontroll och disciplinering. Den växande underklassen sågs vid denna tid som 
ett potentiellt hot mot rådande samhällsordning om de skulle vända sig till brottsliga levnadssätt 
och revolutionära idéer. Genom en allmän skolgång kunde folkets plikttrogenhet, patriotism och 
nationella samhörighet främjas, i enlighet med den då dominerande nationalistiska ideologin. 
(Larsson & Westerberg 2015, s. 114f).  

I början av 1900-talet byttes fostrandet av “lydiga undersåtar” ut mot fostrandet av 
demokratiska medborgare i samma tidsanda som införandet av den allmänna och lika rösträtten. 
Det demokratiska genombrottet innebar att de nya skoldirektiven baserade på demokratiska ideal, 
och nya pedagogiska metoder förespråkades för att förbereda eleverna för ett modernt samhällsliv 
(Edgren 2015, s. 121). Trots detta skifte har läroplansteoretikern Thomas Englund (återgivet av 
Wahlström 2016) kategoriserat denna era av medborgarfostran som fortsatt patriarkal eftersom 
betoningen fortfarande ligger på nationen och elevernas anpassning till det moderna arbetslivet och 
dess hierarkier. Undervisning präglad av ett mer kritiskt förhållningssätt till samhället undveks till 
fördel för en bild av samhället som präglat av konsensus (Wahlström 2016, s. 30). 

Skolans roll för medborgarfostran kom att ifrågasättas i och med att andra världskrigets fasor 
uppdagades. Skolan tilldelades nu uppgiften att ge eleverna immunitet mot totalitära idéer och 
fostra dem till kritiskt reflekterande och engagerade samhällsmedborgare. Skolan skulle inte längre 
vara en konserverande institution utan också vara med och reformera samhället till det bättre 
(Ekendahl m.fl. 2015, s. 51f). Medan skolans fostransuppdrag ändrades förblev idén om 
medborgarskapet sig lik på många sätt. De nationalistiska och pliktbetonade inslagen för 
medborgarundervisningen var fortfarande närvarande i styrdokument, men innebörden av “att vara 
svensk” sammanlänkades nu tydligare med demokratiska värden. “Att vara svensk” var detsamma 
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som att vara “medborgare i ett fritt land, medarbetare i ett folkstyrt samhälle, medansvarig för sitt 
folks framtid” (Olson 2008, s. 67). 

Från 1950-talet och framåt kom medborgarfostran att få en rationell vetenskaplig inriktning, 
enligt Englund (Wahlström 2016, s. 30). Förvisso erkändes det under denna tid att det fanns 
problem i samhället men dessa utgjorde endast tillfälliga utmaningar som den objektiva 
vetenskapen och den nya ingenjörskonsten förr eller senare skulle lösa. Som ett resultat blev skolans 
medborgarutbildning mer fokuserad på att producera en välutbildad arbetskraft som kunde tackla 
utmaningarna. Som en del av denna vetenskapliga riktning kom demokrati att bli en slags 
avpolitiserad överideologi. Skolan skulle nämligen ge eleverna objektiv kunskap fri från värderingar 
och inte syssla med politisk indoktrinering, samtidigt som demokratin blev närmast otänkbar att 
ifrågasätta (Wahlström 2016, s. 30). 

Mellan 1962 och 1972 ersattes parallellskolan med grundskolan. Införandet utgjorde den sista 
etappen av att skapa en gemensam skola för alla elever (Larsson & Westerberg 2015, s. 124). Ämnet 
medborgarkunskap, som hade tidigare undervisats genom historieämnet och kristendomskunskapen, 
ansågs nu vara i behov av ges en status som ett eget och mer moderniserat ämne: samhällskunskap. 
Samhällskunskapen skulle enligt skolöverstyrelsen “väcka förståelse för vårt samhälles grundvärden 
och [...] främja elevernas utveckling till aktiva, omdömesgilla och ansvarsmedvetna medborgare i 
ett fritt land” (Ekendahl m.fl. 2015, s. 52). Medborgarskapsfostran rörde sig under 1970-talet, enligt 
Englund, från den vetenskapligt rationella till en demokratisk medborgarfostran där jämlikhet, 
jämställdhet och frågor om makt och inflytande blev centrala (Wahlström 2016, s. 30). 
Konsensusperspektivet led först nu verkligen mot sitt slut och idén om objektiv 
kunskapsförmedling kom alltmer att ersättas av en undervisning som lyfte fram samhälleliga 
konfliktytor och pekade på omöjligheten att uppnå total objektivitet i undervisning om 
värderingsfrågor. I läroplanen från 1980 slogs det fast att skolan inte fick “ställa sig neutral eller 
passiv i frågan om det demokratiska samhällets grundläggande värderingar” (Ekman 2011, s. 37) 
utan att skolan medvetet skulle “verka för dessa värderingar och fostra eleverna till att respektera 
dem” (Ekman 2011, s. 37). 

1994 års läroplan utgjorde en vändning mot en individfokuserat medborgarfostran, enligt 
författaren Maria Olson. Värden som frihet och självständighet kom att alltmer ersätta värden som 
jämlikhet, solidaritet och gemenskap i definitionen av vad demokrati och medborgarskap innebar 
(Olson 2008, s. 105f, 110). Läroplanen uppgav att skolan inte bara skulle förmedla 
demokratikunskaper utan också bli en demokratisk institution i sig som en del i främjandet av 
elevernas utveckling av demokratiska kompetenser och deltagande. Skolan skulle ur alla aspekter 
vila på en demokratisk värdegrund (Ekman 2011, s. 38ff; Olson 2008, s. 129). Valfrihet och 
individualisering blev centrala begrepp i omstruktureringen av skolan i och med friskolereformerna 
och kommunaliseringen i skiftet mellan 1980- och 1990-talet. Olson menar att det därmed skedde 
ett skifte i synen på vilken typ av medborgarroll som skolan skulle främja: från en samhällsbyggande 
till en marknadsorienterad medborgare (Olson 2008, s. 109). Under slutet av 1990-talet skedde 
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därefter ytterligare ett skifte, då från ett nationsorienterat till ett globaliseringsorienterat 
medborgarskap. Individens rörlighet och kompetenser på en global arbetsmarknad samt den 
självvalda, flerdimensionella identiteten (möjlig bortom nationell tradition, kultur och hemvist) kom 
att bli central i förståelsen av medborgarskapet (Olson 2008, s. 141, 186, 226). Skolans uppdrag 
blev därmed, enligt Olson, att hjälpa eleven att utveckla de kompetenser som krävdes för att uppnå 
detta självförverkligande (Olson 2008, s. 172). 

Svenska läroplaner har sedan 1921 kopplat medborgarskapet till demokrati, men hur dessa 
sammankopplas har förändrats med varje ny tankeströmning. Idag framträder den ideala bilden av 
en deltagande och rörlig medborgare som väljer sin egen identitet och knyter an till ett större 
medborgarskap bortom det nationella. Det är detta sistnämnda ideal av medborgaren som är av 
fokus för denna uppsats. 

Det nationella medborgarskapet och den globala världen  

Det nationella medborgarskapet har alltmer kommit att ifrågasättas i modern tid, i takt med att 
människor reser, arbetar och bosätter sig över nationsgränserna i högre utsträckning (Heater 1999, 
s. 115). Parallellt med detta har också framväxten av internationella samarbeten skapat nya former 
av medborgarskap som sträcker sig bortom statsgränserna. Här utgör EU ett tydligt exempel. Sedan 
Maastrichtfördraget 1993 betraktas samtliga medborgare i EU:s medlemsländer som medborgare 
av unionen. Unionsmedborgarskapet har öppnat upp för nya frågor om vad medborgarskap 
innebär och hur det kan komma att utvecklas i framtiden (Heater 1999, s. 115, 126f). EU-
medborgarskapet kan betraktas som ett postnationellt medborgarskap som utmanar det nationella 
medborgarskapet och ifrågasätter idén om nationen som homogen i och med den globala 
migrationen som lett till multietniska samhällen (Tallgren 2003, s. 30). 

Det europeiska medborgarskapets innebörd aktualiseras också i debatten som uppkommit om 
unionens demokrati- och legitimitetsunderskott (Johansson 2007, s. 184). Den ökade europeiska 
integrationen har inneburit att EU:s inflytande och bestämmanderätt har vidgats till allt fler 
områden. Samtidigt har EU kritiserats för att sakna demokratiska kontrollorgan och för att vara 
slutet spel för samhällets eliter. Kritikerna menar att EU:s vidgade befogenheter inte är förankrade 
hos de europeiska medborgarna, och att väljarna saknar insyn i beslutsprocessen. Därmed kan inte 
heller EU betraktas som legitimt, enligt kritikerna. Denna typ av kritik i kombination med lågt 
valdeltagande i valen till europeiska parlamentet har visat på behovet för EU att engagera och 
aktivera sina medborgare (Johansson 2007, s. 6, 183). 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att medborgarskapet som bundet till nationen inte är 
ett givet faktum. Dagens globala värld har kommit att luckra betydelsen av medborgarskapet och 
inte minst det europeiska medborgarskapet utgör en sådan utveckling. EU har i sin tur anklagats 
för att sakna legitimitet och ha demokratiska brister, vilket har lett till frågor om hur EU kan få sina 
medborgare att engagera sig mer i beslutsprocessen. 
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Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen ges en inblick i den forskning som bedrivits kring aktivt medborgarskap. 
Första avsnittet ger en kort överblick över hur medborgarskapsforskningen har kommit att 
fokusera alltmer på medborgarskapet som ett deltagande snarare än en status. I andra avsnittet 
beskrivs det minskande politiska deltagandet bland unga och hur EU-projektet CATCH-EyoU har 
uppkommit som ett svar från EU:s sida för att komma till rätta med detta. I sista avsnittet 
presenteras tre artiklar som på olika sätt undersöker hur ett aktivt europeiskt medborgarskap är 
närvarande eller frånvarande i läroböcker som behandlar EU. 

Forskning om aktivt medborgarskap 

Generellt kan forskningen kring medborgarskapsfrågor sägas ha gått från att fokusera på individens 
rättigheter och skyldigheter i relation till staten, till att i högre utsträckning studera medborgares 
deltagande i den politiska processen och i civilsamhället (Hoskins & Mascherini 2008, s. 461). 
Denna utveckling reflekteras i begreppet aktivt medborgarskap, där de aktiva elementen betonas. 
Begreppet har från början sina rötter i utbildningsvetenskapen men varit högst omstritt rörande 
vad det avser. Ansatser har gjorts för att empiriskt studera fenomenet i en internationell kontext 
och studierna visar att aktivt medborgarskap definieras olika samt betraktas som viktigt av olika 
anledningar i olika länder beroende kulturell och historisk kontext (Kerr & Nelson 2006). I den 
europeiska kontexten har aktivt medborgarskap varit av växande akademiskt intresse sedan 
Lissabonstrategin tillkännagavs år 2000 (Hoskins & Mascherini 2008, s. 461). På detta vis kan 
forskningen om aktivt medborgarskap förstås som direkt påverkad av politiska beslut och pådriven 
av formuleringar inom EU:s policydokument. Samtidigt har också forskningen en påtaglig effekt 
på policyskrivandet. Den tonsättande definitionen för aktivt medborgarskap i Europa har kommit 
att bli Bryony Hoskins och Massimiliano Mascherinis definition av fenomenet. Denna har 
sedermera direkt påverkat EU:s policyskapande och initiativ för medborgarutbildning (Albanesi 
2018, s. 21). Deras teoretiska definition redogörs visare för i uppsatsens nästa kapitel.h 

Forskningen om aktivt medborgarskap har både rört sig i linje med de politiska visioner som 
framkommit för att skapa mer aktiva medborgare och influerat dessa politiska visioner. Studier om 
aktivt medborgarskap handlar ofta om att besvara i vilken utsträckning det uppnås eller inte uppnås 
i olika kontexter samt hur medborgare kan göras mer aktiva (Hoskins & Mascherini 2008, s. 461). 
Forskningen i ämnet tar ofta avstamp i det minskade politiska deltagandet, minskat deltagande i 
civilsamhället, fallerande tilltro till demokratins institutioner och politiska representanter, samt 
tecken på politisk skepticism och cynism (Amnå & Ekman 2012, 283f). Studier har också i stor 
utsträckning centrerats kring att undersöka sambandet mellan lärande och aktivt medborgarskap, 
alltså vilka sociala konsekvenser inlärningen av förmågor för aktivt medborgarskap har. Majoriteten 
av forskningen har bedrivits i Europa och bestått av olika jämförande studier mellan europeiska 
länder. Forskningen om aktivt medborgarskap bör alltså förstås som ett underordnat fält inom 
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medborgarskapsforskningen, men är samtidigt ett tvärvetenskapligt ämne som berör en mängd 
olika akademiska discipliner (Hoskins & Mascherini 2008, s. 461). 

Forskning om ungas aktiva medborgarskap 

Ungas politiska deltagande har i forskningen om medborgardeltagande utmärkt sig för att vara 
särskilt lågt (Amnå m.fl. 2018b). En förklaring som utpekats är att unga lider av politisk apati, alltså 
en brist på motivation att intressera sig för politik. Politisk apati är inte ett nytt fenomen men har 
visat sig vara mer vidspridd bland unga generationer och mer uttalad idag än tidigare. Att unga är 
politiskt alienerade är en annan förklaring. Politisk alienation kan beskrivas som en persons 
främlingskap inför det egna samhällets politik och har menats av vissa forskare vara en starkare 
orsaksfaktor till ungas låga deltagande än politisk apati. Det som urskiljer alienerade från apatiska 
är att de förstnämnda är medvetna om sitt främlingskap inför samhällets politik medan de 
sistnämnda endast vet nog om politik för att veta att de inte är intresserade (Amnå m.fl. 2018b, s. 
285ff). 

Oron för ungas minskade politiska deltagande har lett till olika politiska initiativ för att göra 
unga mer aktiva. Åren 2015–2018 pågick ett EU-projekt kallat CATCH-EyoU (Constructing Active 
Citizenship with European Youth) där syftet var att undersöka europeiska ungdomars syn på EU och 
deras uppfattning om sitt eget samhällsdeltagande. Projektet knöt samman flertalet akademiska 
discipliner i åtta olika länder med avsikten att formulera en ny konceptualisering och teoretisk 
modell av aktivt medborgarskap bland unga i EU (Europeiska Kommissionen 2015). En av 
studierna fastslog att den främsta faktorn bakom ungdomars bristande politiska deltagande är 
politisk apati, en bristande motivation att sätta sig in i politiska frågor. Att vissa ungdomar söker 
sig till mer okonventionella former av politiskt deltagande förklarades enligt studien med att unga 
också känner sig politiskt alienerade till samhället i stort och därmed söker sig till alternativa former 
för deltagande (Amnå m.fl. 2018b, s. 284). 

Resultatet från en annan studie inom projektet visade att ungas deltagande på den europeiska 
samhällsnivån är kopplat till deras mer allmänna politiska intresse och huruvida de har möjligheter 
att lära sig om EU i skolan. Unga som redan besitter ett politiskt intresse är ofta också intresserade 
och engagerade i EU-frågor. Unga som inte är det har dock chans att bli det genom sin utbildning. 
Ungas aktiva deltagande i EU är dock främst kopplat till skolans och familjens socioekonomiska 
status, och detta är tydligast i länder med kommunistisk historia och större socioekonomiska 
klyftor. (Jugert & Serek 2018, s. 302, 317ff). På liknande sätt visade en tredje studie hur ungas 
socioekonomiska status hänger samman med deras självuppfattning som EU-medborgare. Studien 
visar en positiv korrelation mellan rörlighet över landsgränserna (såsom kortare resor) inom EU 
och till vilken grad unga identifierar sig som européer. Ungdomar med högre rörlighet mellan 
länder identifierar sig i högre utsträckning med de historiska, ekonomiska och politiska visionerna 
av EU som en gemenskap, och de är mer benägna att vilja rösta i EU-valet. I studien påpekades 
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det faktum att familjens socioekonomiska situation var av stor betydelse för hur rörliga 
ungdomarnas kunde vara (Albanesi m.fl. 2018, s. 324ff). 

Slutligen analyserades det i en studie ett stort antal akademiska texter från tolv olika akademiska 
fält hämtade från samtliga åtta länder som deltog i projektet CATCH-EyoU. Texterna som 
analyserades berörde ämnena ungdomar, aktivt medborgarskap och Europa. Studiens resultat 
visade att det finns en benägenhet i den akademiska litteraturen att tala om unga som i förberedelse 
för, men ännu inte aktiva på, den politiska arenan. Endast undantagsvis kunde studien visa att unga 
beskrivs som aktiva. Istället närvarar unga i de akademiska texterna som deltagare, inte som politiska 
aktörer utan i en lärande- och utvecklingsfas (Amnå m.fl. 2018a, s. 250f, 265f). 

Forskning om aktivt medborgarskap och EU i läroböcker 

Europeisk forskning om medborgarskap i läroböcker har generellt sett tenderat att sakna en 
europeisk dimension och fokus har istället legat på läroböckernas förhållningssätt till det nationella 
medborgarskapet (Albanesi 2018, s. 23). Den forskning som bedrivits om hur det europeiska 
medborgarskapet tar sig uttryck i läroböcker har kunnat konstatera att fokus främst ligger på 
faktaförmedling. Det europeiska medborgarskapet berörs främst genom redogörelser för 
rättigheter såsom fri rörlighet och tillgång till den fria marknaden. Forskningen visar att europeisk 
samhörighet endast ges begränsat med utrymme i läroböckerna, och beskrivs som något som ännu 
återstår att skapa (Albanesi 2018, s. 23). 

Cinzia Albanesi konstaterar i artikeln Citizenship Education in Italian Textbooks. How Much Space is 
There for Europe and Active Citizenship? (2018) att de italienska läroböckerna som hon granskat inte 
följer de nationella rekommendationerna (eller EU:s rekommendationer) för 
medborgarskapsutbildning. Italienska styrdokument anger att undervisningen ska utrusta eleverna 
med kunskap, förståelse och skickligheter som kan stödja deras aktiva samhällsdeltagande. 
Läroböckerna bjuder visserligen in ungdomar att fördjupa sina faktakunskaper och att diskutera 
dem men uppmuntrar inte till att ställa frågor, kritisera eller engagera sig i sociala problem och 
utmaningar. Vidare finner Albanesi att en europeisk samhörighet inte är tydlig i lärobokstexterna 
utan figurerar framförallt genom bilder, ofta utan kritisk reflektion. Läroböckernas beskrivningar 
av det europeiska medborgarskapet beskrivs ofta kort i texterna, och fokus ligger vid 
konventionella politiskt deltagande. Medborgarskapet lokaliseras dock i hög uträckning fortfarande 
till den nationella arenan. De få beskrivningar som finns av ett aktivt deltagande rör inte ungas 
verklighet och deras nutid. Detta, menar Albanesi, hämmar undervisningens möjligheter att 
förbereda unga för att kritiskt engagera sig och lösa de samhällsproblem som påverkar deras liv 
(oavsett om det avser lokal, nationell eller europeisk samhällsnivå) (Albanesi 2018, s. 26ff). 

Liknande resultat går att finna i portugisiska läroböcker från gymnasiet, som presenteras i 
artikeln Learning about European Union in Times of Crisis: Portuguese Textbooks’ Normative Vision of 
European Citizenship (Loff m.fl. 2018). Forskarnas resultat visar att de studerade läroböckerna saknar 
kontrasterande och kontroversiellt innehåll vilket skulle kunna hjälpa eleverna att föra kritiska 
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reflektioner och diskussioner om EU och ett europeiskt medborgarskap. EU-integrationen 
presenteras i läroböckerna som en önskvärd framtid, något som bör genomföras, och ifrågasätts 
inte. Detta stämmer enligt forskarna in med tidigare forskning som visar att läroplaner och 
läroböcker i andra europeiska länder fokuserar på en normativ vision av EU (Loff m.fl., 2018). 
Studien visar att läroböcker överlag intar ett konsensusperspektiv på EU, där EU betraktas som 
allmänt accepterat av medlemsländerna och som en neutral aktör. Vidare menar Loff m.fl. att det 
europeiska medborgarskapet varit helt frånvarande i vissa läroböcker som de undersökt, och i andra 
läroböcker endast nämnts kort. Resultaten av deras studie visar att de portugisiska 
läroboksförfattarna erbjudit motstånd mot att införa ett pedagogiskt innehåll som eftersträvar 
skapandet av en europeisk identitet (Loff m.fl. 2018, s. 37ff). 

I en svensk kontext har aktivt medborgarskap i läroböcker studerats av Cecilia Arensmeier. I 
hennes artikel Different Expectations in Civic Education: A Comparison of Upper-Secondary School Textbooks 
in Sweden konstateras det att det råder stora skillnader mellan läroböcker för yrkesförberedande 
gymnasieprogram jämfört med böcker för studieförberedande program. Mängden innehåll och den 
kognitiva träningen till aktivt medborgarskap var begränsad i böckerna för de yrkesförberedande 
programmen i jämförelse med de för de studieförberedande programmen. Skillnaden mellan 
läroböcker påpekar Arensmeier överensstämmer med det kursinnehåll som Skolverket satt för 
respektive kurser i samhällskunskap, men det står i kontrast mot betoningen på likvärdighet i 
läroplanen. Trots läroplanens betoning på likvärdighet finns det alltså två olika typer av 
medborgaruppfostran som erbjuds av läroböckerna beroende på vilket program som en elev går 
på (Arensmeier 2018, s. 8, 13f). 

Detta kapitel har beskrivit ett skifte i medborgarskapsforskningen mot aktivt medborgarskap 
med fokus på deltagande istället för medborgarskapet som en rättighet. Forskningen om aktivt 
medborgarskap bland unga har oftast utförts med motiveringen av ett utbrett minskat politiska 
deltagande bland unga, där EU-projektet CATCH-EyoU utgör ett exempel. Forskningen pekar på 
faktorer bakom det minskade deltagandet bland unga som till exempel politisk apati och en 
bristande självidentifiering som EU-medborgare. Tidigare forskning om aktivt medborgarskap i 
läroböcker om EU visar att läroböckerna saknar ett kritiskt förhållningssätt till unionen och 
fokuserar främst på objektiv faktaförmedling. Forskningen om det europeiska medborgarskapet i 
läromedel har också visat sig vara bristfällig. Det är denna slutpunkt för tidigare forskningen som 
utgör startskottet för ansatsen i denna uppsats att undersöka det aktiva europeiska 
medborgarskapet i svenska läroböcker.  
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Teori och begreppsdefinition 

I följande kapitel redogörs för denna uppsats centrala teori om aktivt medborgarskap. Uppsatsen 
utgår från Cinzia Albanesis (2018) tredimensionella definition av aktivt medborgarskap, vilken är 
en vidareutveckling av den ursprungliga definitionen utformad av Bryony Hoskins och 
Massimiliano Mascherinis (2008). Albanesi kompletterar Hoskins och Mascherinis teori med Erik 
Amnå och Joakim Ekmans begrepp latent politiskt deltagande, samt med Denis Sindics begrepp 
psykologiskt medborgarskap. Inledningsvis presenteras Hoskins och Mascherinins teori och aktivt 
medborgarskap och sedan redogörs för hur Albanesi vidareutvecklat denna. En fördjupad 
redogörelse för det europeiska medborgarskapets identitetsaspekt utifrån Jonna Johanssons (2007) 
teorier ges till sist i kapitlets andra avsnitt.  

Aktivt medborgarskap 

Bryony Hoskins och Massimiliano Mascherini (2008) definierar aktivt medborgarskap som 
“deltagande i civilsamhället, närområdets gemenskap och/eller i det politiska livet, som är 
karaktäriserad av ömsesidig respekt och icke-våld, i enlighet med mänskliga rättigheter och 
demokrati” (Hoskins & Mascherini 2008, s. 462). Begreppet innefattar en bred repertoar av 
samhällsdeltagande från politiskt deltagande till mer vardagsnära former av engagemang i 
civilsamhället. Även aktiviteter som mer indirekt syftar till samhällelig påverkan och förändring 
inkluderas i begreppet aktivt medborgarskap, såsom exempelvis etiskt medveten konsumtion 
(Hoskins & Mascherini 2008, s. 462). 

För att kunna studera aktivt medborgarskap delar Hoskins och Mascherini in fenomenet i tre 
kategorier av deltagande aktiviteter som sker inom två arenor och där demokratiska värden utgör 
en övergripande normativ dimension (se tabell 1). Inom arenan civilsamhället sker aktiviteter som de 
kategoriserar som protest och social förändring, vilket kan vara skriftliga eller muntliga protester, (lagliga) 
demonstrationer, bojkotter och politiska strejker. Hit räknas även etisk konsumtion. Även 
deltagande eller stöttande av organisationer och aktörer som strävar mot att nå politisk och social 
förändring räknas hit, exempelvis miljöorganisationer, människorättsorganisationer och 
fackförbund. För det andra sker det, inom arenan civilsamhället, aktiviteter som Hoskins och 
Mascherini kategoriserar som samlevnad. Med samlevnad menar de sådant deltagande som är icke-
politiskt men som syftar till att stödja lokalsamhället eller sociala nätverk. I exemplen ingår 
deltagande i kulturella, sociala, religiösa eller sportorienterade organisationer men även mer 
informella former av deltagande som till exempel grannsamverkan (Hoskins & Mascherini 2008, s. 
464ff). 

Inom arenan det politiska livet kategoriserar Hoskins och Mascherini deltagande genom den 
representativa demokratin. De påpekar att de typer av deltagande som räknas till denna kategori ofta 
beskrivs som traditionellt medborgardeltagande, och inkluderar valdeltagande, partipolitiskt 
deltagande eller kontaktande av politiska representanter och myndighetspersoner. Till sist lyfter 
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Hoskins och Mascherini fram de demokratiska värdena som den grund på vilken det aktiva 
medborgarskapet vilar. De demokratiska värdena utgörs inte av specifika deltagande aktivitet utan 
är en övergripande värdegrund som ska genomsyra aktiviteterna både inom det politiska livet och 
inom civilsamhället. De demokratiska värdena innefattar enligt Hoskins och Mascherini respekten 
för det demokratiska systemet, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. De menar att 
medborgares deltagande i samhället inte per se är gynnsamt för att upprätthålla och underhålla ett 
samhälle som bygger på demokratiska värderingar. Nazityskland är det exempel som forskarna 
menar tydligast visar på medborgardeltagande utan positivt utfall. Därför är det, enligt Hoskins och 
Mascherini, inte bara viktigt att se till graden av deltagande utan också uppsåtet och värderingarna 
bakom deltagandet (Hoskins & Mascherini 2008, s. 464ff). 

Tabell 1. Indelningen av Hoskins och Mascherinis definition av aktivt medborgarskap (egen översättning). 

Demokratiska värden 
Respekt för: 1) Det demokratiska systemet. 2) Rättsstatens principer. 3) Mänskliga rättigheter. 

Civilsamhället Det politiska livet 
Protest och social förändring Samlevnad Representativ demokrati 

- Skriftliga eller muntliga 
protester 
- Lagliga demonstrationer 
- Bojkotter 
- Politiska strejker 
- Etisk konsumtion 
- Stöttandet av organisationer 
och aktörer med politisk agenda. 

Formellt deltagande i icke-politiska 
organisationer: 
- Kulturella  
- Sociala 
- Religiösa 
- Sportorienterade 
  
Informella former av deltagande: 
- Grannsamverkan 

- Valdeltagande 
- Partipolitiskt deltagande 
- Kontaktandet av politiska 
representanter och 
myndighetspersoner 

   

Hoskins och Mascherini påpekar själva att deras definition av aktivt medborgarskap har en etisk 
och normativ dimension inbyggd i form av de demokratiska värdena. Detta innebär att det aktiva 
medborgarskapet per definition kräver medborgardeltagande inom specifika ramar. De aktiviteter 
som medborgare deltar i ska vara baserade på vissa typer av värden och inte motsätta sig mänskliga 
rättigheter eller bryta mot lagen. Hoskins och Mascherini anger att de exempelvis inte definierar 
deltagande i extremistgrupper som förespråkar intolerans och våld som aktivt medborgarskap 
(Hoskins & Mascherini 2008, s. 467). Hoskins och Mascherini menar att aktivt medborgarskap bör 
definieras utifrån de handlingar som bidrar till demokratiutveckling och social sammanhållning. 
Begreppet fokuserar därmed inte på de specifika fördelar som den enskilda personen kan dra nytta 
av genom att delta utan vad medborgares deltagande gör för samhället (Hoskins & Mascherini 
2008, s. 462). 

Cinzia Albanesi utgår från Hoskins och Mascherini definition av aktivt medborgarskap men 
utökar den genom att tillföra två dimensioner: latent politiskt deltagande och medborgarskapet som 
en identitet (Albanesi 2018). Den första tillförda dimensionen baserar Albanesi på Erik Amnå och 
Joakim Ekmans (2012) teori om latent politiskt deltagande vilket kan beskrivas som ett för-politiskt 
deltagande, eller ett vilolägesdeltagande, som är särskilt fruktbart i förståelsen av ungas politiska 
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deltagande (Amnå & Ekman 2012, s. 287). Med begreppet vill Amnå och Ekman synliggöra de 
aktiviteter som medborgare sysslar med som inte lika tydligt kan klassificeras som ett formellt 
deltagande, exempelvis nyhetskonsumtion och källsortering. Mycket av de beteenden och 
handlingar som traditionellt inte klassas som att de är av politisk betydelse kan i själva verket få 
politiska konsekvenser. Genom att beskriva ett deltagande som för-politiskt synliggörs också hur, 
framförallt unga, successivt bygger upp en grund som i framtiden gör att de får förutsättningarna 
att delta mer formellt (Amnå & Ekman 2012, s. 287f). Amnå och Ekman pekar här på individers 
intresse för och kunskap om politiska och sociala frågor som exempel på ett slags latent deltagande. 
Individerna står viloläge och kan delta om de önskar och väljer att agera. Detta intresse tar ofta en 
kollektiv form genom gruppidentitet och gemenskap med andra med samma politiska profil eller 
agenda (Amnå & Ekman 2012, s. 292). Albanesi menar att Amnå och Ekmans teori om latent 
deltagande är av vikt för att förstå ungas aktiva medborgarskap. Intresse och engagemang i politiska 
frågor, oavsett om de innebär ett faktiskt agerande eller inte, är ungas första steg i utvecklingen mot 
att bli mer aktiva medborgare (Albanesi 2018, s. 21). 

Slutligen tillför Albanesi en aspekt av identitet till det aktiva medborgarskapet genom att lyfta in 
Denis Sindics (2011) begrepp psykologiskt medborgarskap. Aktivt medborgarskap är i denna 
mening inte bara deltagande i handling utan också en subjektiv upplevelse av att vara medborgare, en 
känsla av tillhörighet och vilja att delta (Albanesi 2018, s. 21). Enligt Sindic så påverkar människors 
identifikation och känsla av grupptillhörighet deras incitament till politiskt engagemang och 
handlade.2 Sindic betraktar medborgarskapet som ett slags medlemskap i en gemenskap, och att 
människors känsla av tillhörighet till och identifikation med denna gemenskap också gör att de ser 
sig själva och andra i gruppen som fullvärdiga medlemmar behöriga till samma rättigheter, ett “vi”. 
Denna identifikation gör i sin tur människor mer benägna att engagera sig politiskt (Sindic 2011, s. 
203f).  

Genom att sammanföra Hoskins och Mascherinis definition av aktivt medborgarskap med 
Amnå och Ekmans latenta medborgarskap samt Sindics identitetsdimension pekar Albanesi på att 
aktivt medborgarskap måste betraktas som en multidimensionell konstruktion som består av flera 
nivåer. Konstruktionen sträcker sig från det uppenbara politiska handlandet till mer subtila 
vardagliga processer och människors känsla av tillhörighet till den politiska enheten (Albanesi 2018, 
s. 21f). Albanesis definition av aktivt medborgarskap kan därmed beskrivas ha tre huvudsakliga 
dimensioner: 

• Som aktivt deltagande i det politiska livet och civilsamhället i syfte att påverka och/eller 
bidra till sammanhållningen. Deltagandet ska vila på demokratiska värderingar. 

 
 

2  Sindic i sin tur anknyter till Jürgen Habermas (1998; 2011) teoretisering om det postnationella 
medborgarskapet och behovet av en så kallad konstitutionell patriotism för att göra det europeiska 
medborgarskapet betydelsefullt. 
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• Som ett latent deltagande där medborgaren inte direkt deltar i politiska former men har 
kunskap och intresse i politiska och sociala frågor, och där förmågan att delta finns om 
medborgaren så önskar. 

• Som ett psykologiskt medborgarskap där den individuella känslan och uppfattningen om 
tillhörighet och identifikation med den politiska enheten är av vikt för medborgarens 
aktiva deltagande. 

För denna uppsats tillför Albanesis tredimensionella definition av aktivt medborgarskap viktiga 
aspekter som Hoskins och Mascherinis definition inte täcker in. Då denna uppsats ämnar 
undersöka hur aktivt medborgarskap tar sig uttryck i läroböcker för gymnasieelever är det av 
relevans att tillföra en latent dimension av aktivt medborgarskap som belyser olika aspekter av 
ungas deltagande. Det är också fruktbart att tillföra en identitetsdimension till definitionen av aktivt 
medborgarskap då det europeiska medborgarskapet står i fokus för denna uppsats. Som 
presenterades i inledningen till uppsatsen har det sedan millennieskiftet funnits ambitioner att öka 
medborgarnas känsla av tillhörighet till EU. Likaså betonar den svenska läroplanen att 
undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar en identitet som inte bara relateras till Sverige utan 
också Europa. Identitet och tillhörighet verkar därmed vara en viktig komponent i formandet av 
mer aktiva medborgare. 

En teoretisk förståelse av EU-medborgarskapets identitetsaspekt har utvecklats av Jonna 
Johansson (2007). Till skillnad från Sindic intar Johansson ett tydligare EU-perspektiv i sin 
beskrivning av identitetens betydelse för ett europeisk aktivt medborgarskap. Johansson pekar på 
hur utbildning, en gemensam europeisk identitet och EU-medborgarskapet hänger samman och 
hur dessa kommuniceras ut genom officiella EU-dokument. I följande avsnitt redogörs för 
Johanssons teoretiska förståelse av det europeiska medborgarskapet. 

Medborgarskap och identitet inom EU 

Likt Sindic betonar Johansson att ett medborgarskap först blir värdefullt när medborgaren känner 
en känsla av identitet och tillhörighet till den politiska enheten, det räcker inte med att ge 
medborgare olika rättigheter3 (Johansson 2007, s. 70). Johansson beskriver hur denna känsla av 
gemenskap och identitet skapas genom två huvudsakliga processer: dels genom inkludering och 
exkludering, en gränsdragning mellan vi och de andra, dels genom berättelser och föreställningar om 
vilka vi är. Detta görs bland annat genom historieberättande, mytbildning och användande av olika 
symboler, som till exempel flaggor och nationalsånger (Johansson 2007, s. 47, 56, 67). Historiskt 
sett har denna gemenskap varit knuten till idén om nationen, och Johansson pekar ut 
utbildningsväsendet som centralt i skapandet av den nationella identiteten. Genom utbildning ges 
eleverna en känsla av grupptillhörighet, en delad historia, ett delat språk, en delad kultur och ibland 

 
 
3 Johansson anknyter likt Sindic an till Habermas (1998; 2011) teoretisering om EU-medborgarskapet som ett 

postnationellt medborgarskap och behovet av tillhörighet och identitet.  
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en delad religion. Skolan avgör även vilken kunskap som ska ses som legitim och viktig, och avgör 
med vilka perspektiv som eleverna ska uppfatta omvärlden och sig själva (Johansson 2007, s. 3f). 

Johansson menar att den europeiska politiska debatten liksom officiella EU-dokument alltmer 
kommit att betona idéer om en delad europeisk kultur, sprunget ur en delad historia, ett gemensamt 
kulturarv och delade värderingar. Denna betoning har skett i takt med att den europeiska 
integrationen har ökat och utbildning har lyfts fram som ett viktigt medel för att föra vidare dessa 
idéer (Johansson 2007, s. 42, 130). Genom att introducera en förväntning på europeiska 
medborgare att bli mer aktiva hoppas EU på att skapa ett starkare band mellan människorna inom 
unionen, och mellan medborgarna och styret. Detta hoppas EU i sin tur ska ge legitimitet till den 
europeiska integrationen, enligt Johansson (2007, s. 72). Enligt Johansson har det därmed skett ett 
skifte i EU:s syn på medborgarskapet som en bärare av vissa rättigheter (främst relaterade till fri 
rörlighet och rösträtten) till ett medborgarskap där deltagande i civilsamhället, delade värderingar, 
kollektiva rättigheter och kollektiva skyldigheter gentemot gemenskapen har betonats alltmer 
(Johansson 2007, s, 65). Det går alltså att utifrån Johanssons studie se ett upplevt behov från EU:s 
sida att genom utbildning tillföra en emotionell komponent till det europeiska medborgarskapet 
och få EU-medborgare att identifiera sig som européer. En stärkt europeisk identitet kan på så sätt 
öka medborgares deltagande och legitimera en ökad europeisk integration med ett ökat inflytande 
från EU över medlemsländerna. 

Detta skifte i uppfattningen om det europeiska medborgarskapet från ett fokus på rättigheter 
till deltagande bör slutligen förstås i ljuset av två teoretiska huvudströmningar: en liberal 
medborgarskapssyn där fokus ligger vid medborgarskapet som en status som ger individen vissa 
rättigheter, respektive en republikansk eller kommunitär strömning som betonar medborgarskapet 
deltagande aspekt och gemenskapen framför individen. Den sistnämnda teoretiska strömningen 
betraktar medborgarskapet som kopplat till en skyldighet att delta i gemenskapen, vilket den 
förstnämnda inte gör (Tallgren 2003, s. 26f). Med bakgrund av dessa två synsätt på vad 
medborgarskapet innebär kan man utifrån Johanssons teori om en ökad betoning på deltagande i 
beskrivningen av det europeiska medborgarskapet, samt Hoskins och Mascherinis definition av 
aktivt medborgarskap som bidragande till en social sammanhållning, se en strävan att omformulera 
det europeiska medborgarskapet så att det uppfattas mer i termer av deltagande med betoning på 
den europeiska gemenskapen. 

Den definition som denna uppsats utgår från har därmed tre dimensioner: deltagande som aktivt 
i det politiska livet och civilsamhället, deltagande som latent politiskt deltagande samt 
medborgarskapets identitetdimension. I följande kapitel presenteras forskningsprocessen bakom 
denna uppsats samt hur ovanstående teoretiska förståelse av aktivt medborgarskap har 
operationaliserats för att undersöka det valda källmaterialet. 
 



 

 21 

Material och metod 

I följande kapitel redogörs för det källmaterial som uppsatsen bygger på och de metoder som har 
använts i insamlings- och analysarbetet. Under första avsnittet presenteras det urval av läroböcker 
som gjorts för att samla in uppsatsens källmaterial varpå de läroböcker som utgör uppsatsens 
källmaterial presenteras. I andra avsnittet förklaras analysarbetet av källmaterialet som utförts. I det 
tredje avsnittet förklaras hur Albanesis definition av aktivt medborgarskap har operationaliserat 
och hur ett kodschema tagits fram. 

Datainsamling  

Den tidigare forskningen om aktivt medborgarskap i läromedel om EU som nämnts har utgått från 
fem till tio läroböcker som källmaterial (Albanesi 2018, s. 24; Arensmeier 2018, s. 8f; Loff m.fl. 
2018, s. 32f). Källmaterialet för denna uppsats har bestått av tio läroböcker för att säkerställa ett 
tillräckligt stort material att analysera. 

Datainsamlingen påbörjades genom inhämtandet av läroböcker för gymnasiet inom 
samhällskunskapsämnet. Innehållsförteckningarna genomsöktes för att hitta kapitelrubriker eller 
underrubriker med direkt anknytning till EU. Därefter nyttjades böckernas index för att kontrollera 
så inga relevanta sidor om EU saknades genom att söka efter ord förknippade med EU. Med 
samtliga böckers relevanta sidor nedtecknade började böckerna sållas ut. Böcker som var av olika 
upplagor ur samma serie (exempelvis Arena 123 från 2011 respektive Arena 123 från 2021) 
jämfördes för att se om dessa skiljde sig. Om EU-kapitlen var identiska sållades de äldre upplagorna 
bort. Därefter skannades de utvalda sidorna in ifrån de kvarstående böckerna. 

Utifrån de läroböcker som nu skannats utfördes ett strategiskt urval. Fokus lades på läroböcker 
så nära nutid som möjligt för att öka sannolikheten att de fortfarande används i skolundervisning. 
Sannolikheten för att böckerna skulle betona EU-medborgarskapet i enlighet med den mer sentida 
utvecklingen mot aktivt deltagande betraktades också vara högre ju nyare böckerna var. Läroböcker 
som avsågs för kurserna 1-3 valdes med inspiration av Arensmeier (2018) forskningsresultat. I 
Arensmeiers studie framkom det att innehållet i läroböcker ämnade för yrkesförberedande program 
överlag var mer bristfälliga i mängden innehåll och komplexitet i innehållet jämfört med 
läroböckerna för de i studieförberedande programmen. Efter en överblick av källmaterialet gick 
det att tyda att fler sidor var ägnade åt EU i böcker inriktade mot kurserna för studieförberedande 
gymnasieprogram, alltså kurserna 1-3. I enlighet med principerna för ett most likely-fall (Teorell & 
Svensson 2016, s. 154) valdes därför de läroböcker som samlade kurserna 1 till 3 samlade i samma 
bok ut. På detta vis ökade sannolikheten att kurslitteraturen skulle beröra det som eftersöktes då vi 
täckte in samtliga kurser. Två undantag gjordes från detta tillvägagångssätt. Två böcker hämtades 
ur serien Stringent: Stringent 1b (2020) och Stringent -samhällskunskap 2-3 (2020). Denna läroboksserie 
var annorlunda organiserad från de flesta andra i urvalet. I de flesta fallen paketerades kurserna 2 
och 3 tillsammans med kurs 1b och såldes som en bok. Det andra undantaget var Kompass till 
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samhällskunskap 100 (2019) som var avsedd för kursen 1b, och inte var del av någon serie för 
kurserna 2 och 3. Detta senare undantag gjordes främst för att behålla ett någorlunda brett urval 
av olika författare samt att den var relativt nyutgiven. I slutändan valdes tio böcker ut som 
källmaterial för denna uppsats (se tabell 2). 

Tabell 2. Lista över de läroböcker som utgör uppsatsens källmaterial. Den bokstavs- och nummerkombination 
som anges längst ut till vänster under rubriken kod anger det namn under vilka böckerna refereras till i analysen. 
Kod Boktitel Utgivningsår Författare Upplaga Förlag 

L1 Arena 123 - 

Samhällskunskap för 

gymnasiet 

2021 Lars-Olof Karlsson 3 Gleerups 

Utbildning 

L2 Stringent 1b 2020 Måns Holmstedt och 

Jacob Hydén 

2 Studentlitteratur 

L3 Stringent - 

Samhällskunskap 2–3 

2020 Måns Holmstedt, 

Jacob Hydén och Ulf 

Svenning 

2 Studentlitteratur 

L4 Kompass till 

samhällskunskap 100 

2019 Maria Eliasson och 

Gunilla Nolervik 

2 Gleerups 

Utbildning 

L5 Libers samhällskunskap 

123 

2018 Uriel Hedengren och 

Daniel West 

1 Liber 

L6 Reflex 123 - 

samhällskunskap för 

gymnasieskolan 

2017 Hans Almgren, Anna 

Furevik, Stefan 

Höjelid och Erik 

Nilsson 

2 Gleerups 

Utbildning 

L7 Zigma Samhällskunskap 

Kurserna 1, 2 och 3 

2017 Bengt-Arne 

Bengtsson 

10 Repro 8 

L8 Forum -samhällskunskap 

123 

2017 Krister Brolin och 

Lars Nohagen 

3 Sanoma Utbildning 

L9 Perspektiv på samhället 

1–3 

2017 Johan Eriksson, Jenny 

Kesselfors och Peggy 

Thornström 

1 NA Förlag 

L10 Vårt samhälle 123 2014 Leif Berg och Gunilla 

Rundblom 

1 Liber 

Operationalisering 

Med källmaterialet färdigställt påbörjades en text- och bildanalys med inspiration av Jenny Wiksten 
Folkeryd (2021, s. 159, 173f). Till skillnad från Wiksten Folkeryd som i sin textanalys utgår från en 
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deduktiv ansats utformades denna uppsats genom en kombination av en induktiv och deduktiv 
ansats. I mötet med det empiriska materialet fanns en grundläggande teoretisk idé om att undersöka 
hur läroböckerna skrev om medborgarskap och identitet. Sedan gjordes en initial läsning av en av 
läroböckerna (L1). Denna test-läsning gjordes för få överblick över hur källmaterial kunde vara 
uppbyggt och vilka teman som framträdde i en första läsning. Ett första kodningsschema byggdes 
här upp fokuserat på det innehåll som återfanns i det empiriska materialet. Med denna första 
genomläsning färdig eftersöktes mer konkreta teorier att applicera på materialet som helhet. Här 
kom Albanesi liksom Johansson att erbjuda passande teoretiska definitioner av aktivt 
medborgarskap och en europeisk identitet som sedan operationaliserades för att kunna undersöka 
materialet. Tre huvudsakliga teman (se tabell 3 nedan) kom därmed att ta form med inspiration 
från teorin om aktivt medborgarskap men också utifrån de teman som utkristalliserade sig i 
källmaterialet. Dessa tre teman kom sedan att konkretisera uppsatsens övergripande syfte genom 
tre frågeställningar. Kodningsschemat gjordes på följande sätt: 

Tabell 3. Det slutgiltiga kodningsschemat för uppsatsen, inordnat i kolumner efter de tre teman som motsvaras av 
uppsatsens frågeställningar. 

1 2 3 

Medborgarskap Eleven adresseras & aktiveras Gemenskap & identitet 

Nämnande av EU-medborgare och 

medborgarskap. 

Elevens rättigheter och skyldigheter 

som medborgare. 

En europeisk gemenskap eller 

identitet definieras. 

Former av medborgarpåverkan 

(valdeltagande, folkomröstningar, 

opinionsbildning, medborgarinitiativ, 

demonstrationer). 

Eleven uppmanas till aktivt deltagande 

i den europeiska politiken och 

samhället. 

En europeisk gemenskap eller 

identitet beskrivs genom 

hänvisningar till gemensamma 

symboler, historia och värdegrund. 

Möjligheter och hinder för deltagande 

(medborgares möjlighet att påverka den 

europeiska politiken och samhället). 

Textens aktivering av eleven genom 

frågor och uppgifter om EU. 

Motpoler till Europa och européer: 

(vad/vilka som anses europeiskt och 

inte) 

Rättigheter och skyldigheter kopplade till 

det europeiska medborgarskapet. 

Beskrivningar av ungas deltagande i 

EU. 

Värden kopplade till EU. 

 
Det första temat, medborgarskap, motsvarar den första frågeställningen om ett europeiskt 
medborgarskap förekommer i texterna och om det framställs som ett deltagande eller en status. 
Under temat räknades först hur ofta texterna omnämnde begreppen medborgare eller 
medborgarskap. Vidare kodades de deltagande aktiviteter som texterna lyfte fram som ett sätt för 
medborgare att påverka EU under samma tema, samt de möjligheter och hinder för medborgarnas 
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inflytande som texterna angav. Slutligen tillfördes texternas beskrivningar av rättigheter och 
förpliktelser ålagda en EU-medborgare till detta tema. Det andra temat, eleven adresseras och aktiveras, 
motsvarar den andra frågeställningen om hur läroböckerna riktade sig till eleven som europeisk 
medborgare. Hit sorterades de uttalanden som läroböckerna gjorde gällande elevens rättigheter och 
skyldigheter som europeisk medborgare. Uttryck som “du” eller “dina” kodades under detta tema. 
Vidare sorterades även de delar av texterna som adresserade ungas deltagande, exempelvis i 
beskrivningarna av unga som yrkesarbetande i andra EU-länder. Det tredje temat, gemenskap och 
identitet anknyter till den tredje frågeställningen om hur läroböckerna skriver rörande medborgares 
tillhörighet i den Europeiska unionen och texternas direkta eller indirekta beskrivningar av en 
europeisk identitet. Exempelvis söktes hur lärobokstexterna nämnde olika värden kopplade till EU. 
Vidare sorterades också det innehåll i läroböckerna som gav uttryck för en motpol till EU, Europa 
och det europeiska. Hit kategoriserades beskrivningar av vad som inte klassas som europeiskt och 
vilka som inte anses europeiska eller européer. 

Härmed har insamlingen av material och de avvägningar som då skedde redogjorts. Likaså har 
utformningen av syfte, frågeställningar samt den operationalisering och den kodning som skett 
även redogjorts för. Härnäst presenteras den analys som denna process resulterade i. 
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Medborgarskap och deltagande 

I detta kapitel påbörjas analysen av läroböckerna genom att besvara den första frågeställningen om 
hur läroböckernas EU-kapitel beskriver medborgarskapet i mer övergripande termer. I kapitlet 
undersöks huruvida källmaterialet betonar det europeiska medborgarskapet som en status eller som 
ett aktivt deltagande. Vidare undersöks vilka former för medborgardeltagande som är synliga i 
källmaterialet. Kapitlets första avsnitt är av deskriptiv karaktär och har funktionen att ge en 
överblick över hur frekvent ord som “medborgare” och “medborgarskap” används i läroböckerna. 
I kapitlets andra avsnitt redogörs för de former för medborgardeltagande som läroböckerna tar 
upp. Detta avsnitt inleds även det med mer deskriptiva redogörelser, för att sedan övergå i mer 
analytisk form i och med redogörelsen av de begränsningar som läroböckerna tar upp kring 
förutsättningarna för medborgardeltagande. I kapitlets tredje avsnitt redogörs slutligen för hur 
läroböckerna förhåller sig till medborgerliga rättigheter och skyldigheter och vad medborgarskapet 
som en status innehåller. 

Medborgarnas närvaro 

Förekomsten av begreppet medborgare eller motsvarande synonymer varierar stort mellan 
läroböckerna. Ordet medborgare används endast en gång i en lärobok (L5) och upp till tolv gånger 
i en annan (L1). En lärobok nämner inte medborgare alls utan skriver endast ut ordet EU-
medborgarskap en gång (L7, s. 539). I resterande texter varierar också hur medborgarskapet skrivs 
fram direkt i relation till EU från ingen gång (L5) upp till fem gånger (L10). Medborgarskapet 
benämns då i termer av EU-medborgare, medborgare i EU, unionsmedborgare eller europeiska medborgare. 
EU:s befolkning beskrivs vidare också med ord som folket, europeiska konsumenter och EU-ländernas 
skattebetalare. I en lärobok skrivs det uttryckligen ut att “alla svenska medborgare är automatiskt 
också EU-medborgare” (L9, s. 273) och att varje person som är medborgare i en medlemsstat också 
är unionsmedborgare (L9, s. 276).  I läroböckerna varierar det därmed hur pass närvarande 
medborgarna är vilket också påverkar hur mycket böckerna berör frågor om aktivt medborgarskap.  

Medborgarnas deltagande 

Valdeltagande i Europaparlamentsvalen 

Samtliga lärobokstexter nämner valen till Europaparlamentet som ett sätt för medborgarna att 
påverka EU:s politik. I de flesta läroböckerna beskrivs detta deltagande kortfattat som del i 
redogörelser för Europaparlamentets funktioner. I en lärobok beskrivs medborgarnas roll i mer 
passiva termer och att Europaparlamentet är “den demokratiska representationen för de europeiska 
medborgarna” (L10, s. 121). I några andra läroböckerna beskrivs medborgarna som mer aktiva 
subjekt i relation till parlamentet, som: “vart femte år väljer folket i EU-länderna vilka som ska sitta 
i EU-parlamentet” (L4, s. 135) eller “parlamentet utses direkt av invånarna i EU” (L1, s. 135). I två 
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av böckerna står det uttryckligen att valdeltagande i Europaparlamentet är en möjlighet för 
medborgarna att vara med och påverka EU:s utveckling (L8, s. 377; L2, s. 74).  Ett par läroböcker 
anger att parlamentet successivt har fått ett stärkt inflytande inom EU:s beslutsfattande (L1, s. 140; 
L5, s. 278), men i några böcker beskrivs denna makt som begränsad relativt till EU:s andra organ 
(L7, s. 548; L4, s. 136) samt att det har mindre inflytande jämfört med nationella parlament (L5, 
278; L7, s. 548). Flera av läroböckerna tar upp att valdeltagandet i Europaparlamentet är betydligt 
lägre än i de nationella parlamentsvalen (L3, s. 74; L2, s. 72; L7, s. 548). Överlag beskrivs 
parlamentet som den arenan på vilken EU-medborgarna kan vara aktiva politiska subjekt och det 
EU-organ som representerar Europas invånare. Generellt framställer dock läroböckerna 
Europaparlamentets makt som begränsad. Därmed framstår den demokratiska representationen av 
EU:s medborgare som bristfällig i flera av läroböckerna. 

Medborgarinitiativ och opinionsbildning 

En annan typ av aktivt deltagande som sex av tio läroböcker lyfter är medborgarinitiativ. Några 
läroböcker lyfter fram medborgarinitiativ som ett sätt att hantera bristerna i den representativa 
demokratin, och att detta kan ske genom att en miljon EU-medborgare skriver under ett initiativ 
till ny lagstiftning (L4, s. 136; L2, s. 74). En av läroböckerna nämner dock vissa begränsningar med 
medborgarinitiativen då de anger att kommissionen inte är skyldiga att tillmötesgå dessa (L1, s. 
134). I en lärobok beskrivs hur medborgare kan delta mer allmänt i hela det politiska systemet, EU 
inkluderat, och hur medborgare har möjlighet att påverka utvecklingen “genom att arbeta aktivt 
inom ett parti, delta i föreningslivet eller genom opinionsbildning i medier” (L8, s. 377). 
Opinionsbildning genom organisationer nämns i en annan lärobok som ett sätt för medborgare att 
påverka EU, och läroboken lyfter ett exempel på hur ett sådant opinionsarbete av organisationen 
Djurens rätt fått positiva resultat på EU:s lagstiftning (L2, s. 74). En lärobok hänvisar till en hemsida 
där EU-medborgare kan “lämna synpunkter på kommissionens arbete, och diskutera EU-politik 
med politiker och medborgare från andra länder” (L9, s. 273). Överlag är beskrivningarna av 
medborgarinitiativ och opinionsbildning något som beskrivs mycket kortfattat i de läroböckerna 
som berör denna typ av deltagande. Få läroböcker beskriver uttryckligen hur man som medborgare 
konkret kan gå tillväga för att lämna skriftliga eller muntliga protester eller synpunkter. Det framstår 
också som att medborgarinitiativ inte heller är en speciellt effektiv form av medborgardeltagande 
dels eftersom det krävs väldigt många underskrifter, dels eftersom kommissionen inte är skyldiga 
att tillmötesgå förslaget. 

Folkomröstningar 

Om valdeltagande i EU-valet och medborgarinitiativ överlag beskrivs som något begränsade i sin 
verkningskraft så beskriver läroböckerna folkomröstningar som desto mer effektiva sätt för 
medborgare att påverka EU. Nio av tio läroböcker tar upp exempel på hur folkomröstningar i de 
olika medlemsländerna har påverkat EU:s politik och den europeiska integreringen. De två 
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vanligaste folkomröstningarna som böckerna tar upp är svenskarnas nej till euron som ny valuta 
(L1, s. 125; L5, s. 270; L6, s. 228; L7, s. 539; L10, s. 119; L4, s. 132; L8, s. 253) och britternas val 
att lämna EU (L1, s. 142; L5, s. 273, 287; L6, s. 232; L9, s. 287; L7, s. 541; L4, s. 131; L3, s. 190; 
L8, s. 253). Några böcker tar också upp hur länder som Frankrike, Nederländerna och Irland genom 
folkomröstningar stoppat försöken att införa en gemensam konstitution för EU (L7, s. 543; L5, s. 
285). Folkomröstningar beskrivs som mer sällsynt förekommande men att de i flera fall varit 
avgörande för de politiska utfallen. Ofta beskriver texterna folkomröstningar som mäktiga nog att 
stoppa omfattande EU-beslut, och medborgarnas deltagande i folkomröstningar framstår i dessa 
beskrivningar som en stark maktfaktor som kan sätta ner foten för EU:s bestämmande över 
medlemsländerna. Dock är det i de flesta läroböckerna oklart vem som initierar folkomröstningarna 
och i vilka fall dessa tillämpas och inte. Det blir därmed oklart för läsaren när och under vilka 
omständigheter folkomröstningar är ett alternativt sätt för medborgare att delta i EU-politiken. 

Protest och demonstration 

Slutligen lyfter några av läroböckerna fram demonstrationer och protester som en typ av aktivt 
medborgardeltagande. Böckerna nämner exempelvis hur franska bönder ger sig ut med sina 
traktorer på Strasbourgs gator i protest för att få ökat stöd i och med finanskrisen (L1, s. 129). En 
annan lärobok berör skottarnas protester mot att lämna EU i och med Brexit-omröstningen, och 
en bild visar hur människor samlats på ett torg viftandes med skotska flaggor (L7, s. 562). 

Det bör påpekas att de flera exempel som läroböckerna ger av medborgares protester och 
demonstrationer mot EU:s politik skiljer sig från vad Hoskins och Mascherini (2008) kategoriserar 
som demonstrationer inom ramen för aktivt medborgarskap. Enligt deras definition av aktivt 
medborgarskap finns det ett krav på lagligt demonstrerande präglat av icke-våld. Som exempel 
nämner en av läroböckerna att “stora, våldsamma demonstrationståg drog förstörande genom 
Aten” under eurokrisen (L10, s. 124). Detta illustreras också med en bild på fyra kravallpoliser vid 
en brinnande byggnad där en av poliserna har fattat eld. I en annan lärobok tas “våldsamma 
kravaller” utanför Europeiska centralbankens byggnad 2015 upp (L6, s. 229). En annan lärobok 
nämner franska bönder som protesterar för att få ökat stöd av EU. Texten beskriver bönderna som 
missnöjda och att de “handgripligen demonstrerar sitt missnöje” (L7, s. 533). Texten illustreras 
med en bild på unga män som häftigt kastar äpplen i kamerans riktning, en form av fysisk aktion 
som skulle kunna tolkas som en form av våldsutövning, om än en något mild sådan. 

De två demonstrationer som beskrivs som våldsamma skulle alltså inte kategoriseras som en typ 
av aktivt medborgarskap enligt Hoskins och Mascherini eftersom de är tydligt präglade av 
våldshandlingar. Det tredje exemplet med franska bönder som “handgripligen demonstrerar sitt 
missnöje” är en form av handling som är svårare att kategorisera. Detta aktualiserar en problematik 
som finns med Hoskins och Mascherinis definition av aktivt medborgarskap och kravet på att 
demonstrationer måste vara fredliga och laglydiga. Exemplet med de äppelkastande unga männen 
visar på svårigheten att i verkligenheten kategorisera demonstrationer som antingen fredliga eller 
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våldsamma, lagliga eller olagliga. I mötet med verkligheten hamnar många typer av medborgerliga 
protester i en gråzon. Vidare är det intressant att påpeka att de läroböcker som berör medborgerliga 
protester och demonstrationer inte nämner deras utfall (med undantag för mer allmänna protester 
i och med folkomröstningar) och om aktionen möttes av någon respons från EU:s sida eller inte. 
Därmed framstår dessa typer av deltagande aktiviteter i läromedlen endast som ett enkelriktat utspel 
av missnöje och frustration från medborgarnas sida, men inte en typ av aktion som har kapacitet 
att leda till någon förändring eller ens respons från EU. 

Deltagandets begränsningar 

Sex av tio läroböcker tar i någon form upp att EU har kritiserats för att lida av ett demokratiskt 
underskott: att EU:s medborgare inte känner sig delaktiga i besluten som fattas (L2, s. 17; L10, s. 
122), att de inte känner sig berörda av besluten som fattas (L2, s. 72; L4, s. 135) och att många 
känner en “misstro mot den styrande eliten i Bryssel” (L2, s. 73). Några av läroböckerna tar upp 
brister i EU:s organisation som bidrar till ett demokratiskt underskott, till exempel att parlamentet 
är det enda direkt folkvalda organet (L6, s. 221; L9, s. 282; L4, s. 136). Ett antal böcker lyfter att 
EU nu bestämmer över många frågor som medlemsländerna tidigare själva beslutade om på 
bekostnad av det nationella självbestämmandet (L5 s.271; L10, s. 114) och en lärobok menar att 
det stora avståndet mellan medborgarna och besluten som fattas på EU-nivå har gjort att “EU 
saknar verkligt folkligt stöd” (L5, s. 271f). Några av läroböckerna lyfter frågan om det demokratiska 
underskottet i anslutning till redogörelser för EU-skeptikers argument emot EU och EU:s politik 
(L5, s. 272f; L4, s. 129; L9, s. 282). Flera läroböcker nämner att det låga valdeltagandet i EU-valet, 
i kombination med Europaparlamentet begränsade makt, gör att många betraktar EU som 
odemokratiskt (L9, s. 282; L6, s. 221; L2, s. 72). 

Resterande fyra böcker som inte uttryckligen pratar om ett demokratiskt underskott nämner 
ändå ett minskat förtroende för EU i många medlemsländer i och med Euro- och flyktingkriserna 
(L8, s. 253), att medborgare känner sig mer delaktiga i sin egen stat än EU (L3, s. 192), 
Europaparlamentets begränsade makt i relation till “vanliga folkrepresentationer” (L7, s. 548) och 
anger statistik på att färre än hälften av medborgarna i EU känner förtroende för EU (statistik som 
dock lämnas okommenterad) (L1, s. 130). En av dessa böcker nämner att kommissionens möten 
och Europeiska rådets toppmöten inte är offentliga (L1, s. 134, 137) vilket kan tolkas som att det 
råder en brist på transparens i EU:s beslutsfattande. 

I beskrivningarna av EU:s demokratiska underskott och det minskade förtroendet för EU i 
många medlemsländer är det tydligt att läroböckerna förhåller sig till det pågående politiska och 
akademiska samtalet om medborgares bristande förtroende för politiker, samt avtagande 
deltagande i såväl det politiska livet som i civilsamhället, vilket presenterats under den tidigare 
forskningen. Resultaten från den forskningen som gjort på läromedel (Albanesi 2018; Loff m.fl. 
2018) pekar på att det är objektiv faktaförmedling som dominerar i beskrivningarna av EU. I detta 
källmaterial går det tvärtom att se många olika exempel på hur EU-medborgarnas möjlighet till 
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inflytande i politiken problematiseras. Utöver beskrivningarna av EU:s demokratiska underskott så 
tenderar de flesta de studerade läroböckerna också att ta upp olika perspektiv på EU som 
organisation, både ur kritiska och positiva perspektiv. Därmed synliggör läroböckerna olika 
konfliktlinjer i uppfattningarna om EU och mellan de olika intressena inom EU som organisation. 
Få av läroböckerna redogör dock för aktiviteter genom vilka medborgarna kan delta i EU:s politik 
mellan valen utöver deltagande i demonstrationer och medborgarinitiativ. Med undantag för den 
mer allmänna hänvisningen till att medborgare kan delta på samtliga politiska nivåer genom att gå 
med i ett politiskt parti (L8) så tar ingen av böckerna upp att medborgare kan engagera sig i EU-
politiken genom partipolitiskt deltagande. I de böcker som nämner medborgarinitiativ och 
opinionsbildning är det, med undantag för en bok (L9), relativt kortfattade beskrivningar som ges. 

I läroböckernas beskrivningar av medborgares deltagande i, vad Hoskins och Mascherini 
kategoriserar som, det europeiska civilsamhället så är deltagande inom ramen för en europeisk 
samlevnad frånvarande. Ett undantag utgörs av en lärobok (L8) som nämner deltagande i 
föreningsliv som ett sätt att delta i samhället i allmänhet. Det exempel på opinionsbildning genom 
organisationer som ges av en lärobok (L2) måste snarare beskrivas som en typ av protest och social 
förändring i enlighet med Hoskins och Mascherinis definition eftersom den organisationen som 
exemplifieras har en politisk agenda. Något som flera läroböcker däremot nämner är att EU-
medborgare har möjlighet att arbeta, studera och bo i andra EU-länder, något som skulle kunna 
tolkas som ett sätt för EU-medborgare att delta i det europeiska samhällslivet utöver det politiska 
deltagandet. Detta berörs i följande avsnitt. 

Medborgarnas rättigheter och skyldigheter 

Utöver rätten att delta politiskt anger läroböckerna att EU-medborgarskapet kommer med vissa 
ekonomiska och civila rättigheter. Samtliga böcker tar upp är de så kallade fyra friheterna: fri rörlighet 
av människor, varor, tjänster och kapital inom EU. EU-medborgaren beskrivs som fri att köpa och 
sälja varor mellan medlemsländerna, fritt investera sitt kapital, samt resa till, bosätta sig, studera 
och arbeta i ett annat EU-land (L1, s. 130). Två av läroböckerna tar upp rätten till offentlig vård 
inom samtliga EU-länder genom det europeiska sjukförsäkringskortet (L1, s. 130; L6, s. 227). En 
lärobok nämner EU-medborgarens rätt att använda sitt eget språk i kontakt med EU:s institutioner, 
rätt att ta del av offentliga handlingar från EU:s institutioner samt att vid behov få hjälp av andra 
medlemsländers ambassader utanför EU (L9, s. 273). Några läroböcker tar också upp hur EU-
medborgarskapet påverkar och ger medborgare fördelar i deras vardag, såsom avlägsnandet av 
roamingavgifter för internet- och telefonanvändning inom EU (L8, s. 396). 

EU-medborgarskapet beskrivs överlag i läroböckerna som en status som ger innehavaren 
specifika rättigheter av praktisk karaktär. Utöver dessa rättigheter så nämner också några läroböcker 
att EU:s lagstiftning utgår från Europarådets konvention om mänskliga rättigheter (L9, s. 348; L1, 
s. 127). Flera av läroböckerna berör EU:s gemensamma säkerhetspolitik vars syfte beskrivs som 
“att skydda EU:s säkerhet, oberoende och integritet, liksom främja fred, demokrati och mänskliga 
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rättigheter” (L1, s. 131) och för att bekämpa gränsöverskridande kriminalitet (L1, s. 132; L6, s. 219, 
436; L5, s. 271; L9, s. 274; L4, s. 132). EU-medborgarskapet beskrivs därmed som något som 
kommer med specifika rättigheter till skydd och säkerhet mot brottslighet men också ett mer 
övergripande skydd mot att ens demokratiska och mänskliga rättigheter kränks. Fyra av tio 
läroböcker tar upp att enskilda personer kan vända sig till EU-domstolen (L1, s. 136; L5, s. 283; 
L7, s. 550; L4, s. 135) men endast en bok förtydligar att detta endast kan göras om nationella 
myndigheter eller domstol inte vill tillämpa en viss rättighet som individen har enligt EU-lag (L1, 
s. 136). 

Rättigheterna som kommer med EU-medborgarskapet, enligt läroböckerna, sträcker sig därmed 
från ett övergripande skydd för ens mänskliga- och demokratiska rättigheter, till att handla om mer 
praktiska och vardagsnära rättigheter som att fritt kunna resa till andra EU-länder. Rättigheterna 
involverar både rätten till något, och rätten att slippa något. Läroböckerna skriver dock inte fram 
att EU-medborgarskapet skulle komma med några specifika skyldigheter. Det som några 
läroböcker berör är snarare medlemsländernas olika givande och tagande gällande EU-avgifter och 
bidrag, där Sverige beskrivs som nettobidragsgivare. De läroböcker som nämner att Sverige betalar 
mer i avgifter till EU än vad som kommer tillbaka genom bidrag påpekar att det ändå är en fördel 
för Sverige att vara med i EU. En lärobok skriver att medlemskapet ger fördelar “som inte kan 
mätas i pengar” (L5, s. 284) medan en annan skriver att EU-medlemskapet inneburit ekonomisk 
vinst genom fördelarna från den inre marknaden (L1, s. 130). En annan lärobok redogör för att 
EU:s långtidsbudget bland annat går till “smart tillväxt för alla”, en “hållbar tillväxt” som bland 
annat syftar till landsbygdsutveckling, “säkerhet och medborgarskap” som syftar till EU:s rättsliga 
samarbete och slutligen satsningar på “kultur, folkhälsa och konsumentskydd” (L6, s. 219). Detta 
framstår därmed som olika förmåner som EU-medborgare automatiskt får ta del av, men som de 
som skattebetalare i sina hemländer också är med och betalar för. 

I läroböckerna fungerar det ekonomiska givandet som en motpol till EU-medborgarskapets 
rättigheter och förmåner. Detta uppoffrande beskrivs dock inte som någon form av medborgerlig 
skyldighet till EU som politisk gemenskap, snarare att ett ekonomiskt uppoffrande krävs för att få 
ta del av de olika fördelarna som EU för med sig. Två av läroböckerna utgör dock undantag och 
hänvisar till något som skulle kunna likna någon form av medborgerliga skyldigheter, nämligen 
besittande av kunskap om EU (L5) samt medborgerliga kompetenser som krävs för att aktivt kunna 
delta i hela det politiska systemet på såväl lokal, nationell som unionsnivå (L2). Den sistnämnda 
läroboken anger att demokrati bygger på “delaktighet, ansvar och insyn” och att “din 
medborgarkompetens är viktigt för att du ska vilja och kunna vara delaktig i det demokratiska 
samhället” (L2, s. 50). Här anges att medborgares delaktighet är grundläggande för ett demokratiskt 
system. Hur texten adresserar eleven som ett aktivt subjekt och som just EU-medborgare utvecklas 
i nästa kapitel. 
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Sammanfattning av kapitlet 

Detta första analyskapitel har undersökt hur läroböckerna talar om medborgarskap och huruvida 
EU-medborgarskapet beskriv i passiva termer som en status eller i aktiva termer som ett deltagande. 
Analysen visar att läroböckerna talar om EU-medborgarskapet både som en status med tillhörande 
rättigheter och som ett aktivt deltagande. Dock så kan läroböckernas beskrivningar av 
medborgarskapet som ett deltagande snarare beskrivas som en av flera rättigheter. Deltagande 
beskrivs i flera av läroboken som något som medborgare har möjlighet att göra för att påverka om 
de önskar. 

Det deltagande som står i fokus i läroböckernas beskrivningar av det europeiska 
medborgarskapet är främst valdeltagande i Europaparlamentsvalen och folkomröstningar, 
aktiviteter som sker på arenan det politiska livet enligt Hoskins och Mascherini teori.  Läroböckerna 
berör också exempel på deltagande som kan kategoriseras som protest och social förändring inom arenan 
civilsamhället, såsom medborgarinitiativ (vilket också kan kategoriseras som en typ av representativ 
demokrati inom det politiska livet i den mening att kontakter med politiska representanter räknas till 
detta) och opinionsbildning som exempel på medborgardeltagande. Dock berörs dessa typer av 
deltagande kortfattat i majoriteten av de böcker som tar upp dessa. Flera läroböcker lyfter fram att 
EU-medborgare på olika sätt deltar i protestaktioner för att visa sitt missnöje mot EU. Dock går 
några av de exempel som texterna lyfter inte att kategorisera som lagliga och fredliga protester 
enligt Hoskins och Mascherinis teori. Detta visar på vissa svårigheter att applicera den teoretiska 
definitionen på verkliga scenarion. Överlag går det att, i enlighet med Hoskins och Mascherinis 
definition, att se hur medborgares deltagande i det europeiska civilsamhället främst aktualiseras i 
läroböckerna genom handlingar som kan kategorisera under protest och social förändring. 
Deltagande genom vad Hoskins och Mascherini kallar samlevnad, exempelvis genom medlemskap i 
icke-politiska organisationer, är mindre synliga i läroböckerna. 

Att EU-medborgarskapet skulle komma med vissa skyldigheter är inte särskilt tydligt i 
lärobokstexterna, EU-medborgarskapets givande aspekt handlar snarare om att man som 
skattebetalare i ett medlemsland är med och bidrar till EU:s budget. Undantag utgörs av de 
läroböckerna som tar upp vikten av kunskap om EU och utvecklande av kompetenser som gör ett 
aktivt deltagande möjligt.  En lärobok förhåller sig också till medborgarnas deltagande i det 
politiska systemet i stort, inte bara i EU sammanhang, och lyfter fram vikten av att medborgare är 
delaktiga. Deltagande framställs annars överlag i läroböckernas EU-kapitel som en rättighet och 
möjlighet för medborgarna att kunna utöva om de så önskar. Det är snarare deltagandets 
begränsningar som flera läroböcker tar upp som ett problem i talet om EU:s demokratiska underskott. 
Det går att dra slutsatsen att fokus i läroböckernas beskrivningar av EU-medborgarskapet ligger 
vid deltagande som en av flera rättigheter, inte en skyldighet, och att olika begränsningar i EU:s 
system gör att denna rätt hindras. Problematiken med ett lågt valdeltagande i EU-valen lyfts inte 
fram som ett problem som beror på oengagerade, icke-insatta och oansvariga europeiska 
medborgare, utan som ett problem som lokaliseras till EU:s bristande demokratiska institutioner 
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och procedurer. Bristerna i medborgarnas deltagande lyfts därmed fram som att de hindras i sin 
rättighet att delta snarare än att de inte lever upp till någon medborgerlig skyldighet att 
delta.  Däremot går det att se att några läroböcker redogör för hur EU-medborgare kan gå tillväga 
för att påverka EU om de vill, och några uppmuntrar även eleven till att utforska dessa möjligheter 
att delta mer aktivt. Detta undersöks närmare i nästkommande kapitel. 
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Elevens europeiska medborgarskap 

I detta kapitel besvaras den andra frågeställningen om hur läroböckerna adresserar eleven som 
europeisk medborgare och hur läroböckerna förhåller sig till elevens aktiva medborgarskap. 
Kapitlet behandlar också hur läroböckerna talar mer allmänt om ungdomars roll i EU. I kapitlets 
första avsnitt redogörs för hur läroböckerna adresserar och aktiverar eleven som EU-medborgare. 
Först behandlas de rättigheter som läroböckerna presenterar att eleven har som EU-medborgare, 
därefter presenteras hur läroböckerna talar om elevens möjligheter att delta i EU och hur man kan 
gå till väga för att göra detta. Dessa två avsnitt är av mer deskriptiva karaktär för att visa på hur 
materialet förhåller sig till medborgarskapets rättigheter och deltagande som något som berör 
eleven. I kapitlets tredje avsnitt redogörs för hur läroböckerna uppmanar eleven att samla 
information och reflektera över olika frågor som berör EU. Till sist presenteras hur läroböckerna 
uppmanar eleven att ta ställning och argumentera för sin åsikt i olika frågor gällande EU.  I 
Kapitlets andra avsnitt sammanfattas hur läroböckerna talar om unga EU-medborgares deltagande 
i det europeiska samhället mer i allmänhet. 

Dina rättigheter som EU-medborgare 

Som tidigare berörts så anger en av läroböckerna att “vi” som svenska medborgare automatiskt 
också är EU-medborgare, och att detta ger “oss” särskilda rättigheter (L9, s. 273). I samma lärobok 
finns en lista över vilka rättigheter som EU-medborgarskapet för med sig med rubriken “Dina 
rättigheter som EU-medborgare” (L9, s. 273). Läroboken anger också att “du” som “människa, 
världsmedborgare, europé och svensk” har ett antal grundläggande friheter och rättigheter som 
inte får kränkas (L9, s. 348). Med formuleringar som “du” och “oss” råder det i denna lärobok inga 
tvivel att talet om medborgarskapet med dess rättigheter också berör eleven, lärobokens läsare. 
Sammanlagt är det tre av tio läroböcker som använder uttryck som “du” för att adressera eleven 
som innehavare av specifika medborgerliga rättigheter. I en av dessa sker denna adressering mycket 
kortfattat i beskrivningen av det europeiska sjukförsäkringskortet, och att det ger “dig” tillgång till 
akut sjukvård i EU (L1, s. 130). I de två andra läroböckerna är adresseringen av eleven mer tydlig i 
redogörelser för hur EU påverkar medborgarens vardag. Under rubriken “Så påverkar EU din 
vardag” går det i en av böckerna att läsa om vilka rättigheter en EU-medborgare har som sjuk, 
arbetslös eller student i ett annat EU-land (L6, s. 227). Under rubriken “EU i din vardag”, i den 
andra läroboken, anges att den europeiska politiken “som sker i Bryssel och Strasbourg” påverkar 
oss svenskar minst lika mycket som vår kommunal- och riksdagspolitik (L9, s. 272). Vidare ges en 
ingående redogörelse för hur EU-lagstiftningen reglerar olika aspekter av elevens vardagsliv och 
olika produkter som eleven dagligen använder (L9, s. 272). 

Sammantaget adresserar endast några läroböcker eleven som ett subjekt i redogörelsen av de 
olika rättigheter som följer med EU-medborgarskapet. Undantaget utgörs av tre ovannämnda 
böcker varav två har ett tydligt läsarperspektiv i sin redogörelse av EU-medborgarskapets 
rättigheter. Det är endast en lärobok (L9) som talar om elevens medborgerliga rättigheter inom EU 
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som rättigheter som sträcker sig bortom sådana av mer praktiskt eller vardaglig natur, och snarare 
berör elevens mänskliga rättigheter. Vidare beskrivs inte bara hur EU påverkar eleven som EU-
medborgare utan också hur eleven som EU-medborgare kan påverka politiken och lagstiftningen i 
EU. 

Så kan du påverka EU  

Som nämndes i det föregående kapitlets andra avsnitt påpekas det i en av läroböckerna (L2) att det 
är viktigt att eleven som medborgare är delaktig och har insyn i det politiska systemet eftersom 
demokratin vilar på att medborgarna har viljan och de kompetenser som krävs för att delta i 
samhället (L2, s. 50). En annan lärobok för ett liknande resonemang gällande EU-politiken och 
uppmanar eleven till att läsa på, engagera sig och delta. I läroboken anges att “det finns många 
alternativ för de medborgare som vill påverka eller förändra något i den Europeiska unionen”, att 
det inte alltid är lätt eller går snabbt att påverka EU men att “om vi inte försöker så händer inget 
alls” (L9, s. 293). Här poängteras att det är upp till oss som medborgare att försöka påverka EU 
trots att det inte alltid är lätt eller leder till omedelbara resultat. Sedan presenteras ett antal konkreta 
förslag på hur eleven kan vara med och påverka EU, exempelvis genom att kontakta de svenska 
ledamöterna i Europaparlamentet eller lämna synpunkter på aktuell EU-lagstiftning via 
webbplatsen “Din röst i Europa” (L9, s. 293).  En annan lärobok adresserar eleven med 
uppmaningar som “du kan själv påverka EU:s politik genom att rösta i valet till 
Europaparlamentet” (L2, s. 74) och uppmanar denne att reflektera över andra möjligheter som de 
som EU-medborgare har för att delta. Eleven hänvisas till en webbsida, kallad EU-upplysningen, 
där de kan lära sig mer om olika sätt att påverka det som beslutas inom EU (L2, s. 74). 

Med undantag för dessa två läroböckerna som uppmanar eleven till aktivt deltagande är 
majoriteten av lärobokstexternas beskrivningar av medborgarnas deltagande inte skrivna så att de 
direkt adresserar eleven utan beskriver deltagandet i mer neutrala termer som något som medborgare 
(inte du) har möjlighet att göra. Något som förekommer i högre utsträckning i flera av läroböckerna 
är uppmaningar till eleven att reflektera över och ta ställning i olika frågor eller problem som rör 
EU. Detta behandlas i kapitlets nästkommande två delar. 

Reflektera och resonera 

De passager i läroböckerna som adresserar eleven i du- eller vi-form är till stor del sådana där 
eleven uppmanas att reflektera över funktionen som EU har, de utmaningar som EU står inför, 
varför EU fungerar som det gör eller varför medlemsländer agerar som de gör. I flera av texterna 
är dessa typer av direkt adressering av eleven disponerade i läroboken i form av frågerutor i textens 
marginal eller placerade i slutet av kapitlet som instuderingsuppgifter. Frågorna eller påstående 
inleds i flera fall av formuleringar som diskutera, resonera, undersök eller tänk efter. Tyngdpunkten på 
läroböckernas adressering och aktivering av eleven som läsare ligger därmed inte, med undantag 
för två läroböcker (L2; L9), på direkta uppmaningar om att eleven bör delta. Det är snarare genom 
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uppmaningar till kritiskt tänkande kring olika aspekter av EU som organisation och EU:s politik 
som läroböckerna aktiverar eleven som läsare. 

I läroböckerna uppmanas eleven bland annat att undersöka för- och motargument mot EU som 
organisation (L9, s. 293; L5, s. 288; L10, s. 129) samt fördelar och nackdelar kring Sveriges 
medlemskap (L6, s. 234; L10, s. 126). Eleven ombeds också att resonera kring och utvärdera om 
EU ska betraktas som ett lyckat projekt och om EU har gjort Europa tryggare och fredligare (L10, 
s. 127; L8, s. 392). Eleven uppmanas även att undersöka mer konkret hur EU påverkar svensk 
lagstiftning (L9, s. 292) och reflektera över hur EU påverkar dem personligen (L6, s. 234; L9, s. 
292). Läroböckerna ber vidare eleven att resonera kring hur långt EU:s befogenheter bör sträcka 
sig och hur EU utmanar nationellt självbestämmande (L6, s. 234f; L10, s. 126–127; L9, s. 281f) 
vilka utmaningar som EU samarbetet står inför, vad som kan förena eller splittra unionen samt hur 
detta kan hanteras (L9, s. 292). En av läroböckerna ber eleven att fundera över vilken politisk 
position och vilka aktörer som har mest inflytande över EU-politiken och frågar: “var skulle du 
placera dig själv för att få så stor makt som möjligt över politiken inom EU? Varför just där?” (L9, 
s. 279). 

Dessa exempel visar på att läroböckerna uppmanar eleverna till kritisk reflektion, och kan tolkas 
som att de på så sätt strävar efter att göra eleverna mer insatta och intresserade av EU-politiken. 
Detta kan utifrån Amnå och Ekmans teori om latent politiskt deltagande (eller vilolägesdeltagande) 
förstås som att läroböckerna ämnar bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förmågor som 
möjliggör ett framtida aktivt deltagande i samhället och i EU. Med bakgrund av den tidigare 
forskningen om unga som politiskt apatiska eller alienerade (Amnå m.fl. 2018b) samt studierna som 
visade att ungas generella politiska intressen sammanfaller med ett intresse för EU-frågor (Jugert 
& Serek 2018) går det också att tolka läroböckernas uppmaningar om reflektion och kritiskt 
tänkande som ett sätt att skapa mer intresse och engagemang bland eleverna att sätta sig in i EU-
frågor. Till skillnad från vad den tidigare europeiska forskningen om EU och aktivt medborgarskap 
i läromedel menade var ett stort fokus vid objektivt och okritiskt faktaförmedlande (Albanesi 2018; 
Loff m.fl. 2018) går det att i de studerade läroböckerna se flera exempel på att eleverna i stor 
utsträckning uppmanas till reflektion och kritiskt tänkande i frågor rörande EU. 

Ta ställning 

Läroböckerna uppmanar inte bara eleverna att kritiskt reflektera över EU:s funktion och 
organisation utan uppmanar dem också att ta ställning i frågor som berör EU. Detta tar sig uttryck 
i formuleringar som argumentera för/emot, vad tycker du?, hur hade du… ?, är det rätt att…?, ta ställning för 
eller ta ställning emot. Exempelvis ombeds eleven att ta ställning för eller emot ett svenskt EU-
medlemskap (L5, s. 269, 288; L6, s. 234; L10, s. 126) och vad de anser som positivt och negativt 
med EU-samarbetet (L5, s. 272). Eleven frågas även om något bör förändras med EU och hur EU 
bör utvecklas (L5, s. 272; L4, s. 137). Vidare uppmanas eleven att ta ställning till på vilka politiska 
nivåer olika frågor bör beslutas samt hur EU ska förhålla sig till den nationella suveräniteten (L5, 
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s. 288; L9, s. 292; L8, s. 379; L4, s. 137). Vidare ställs frågor till eleven om hur denne förhåller sig 
till ett mer integrerat EU med gemensamt försvar (L10, s. 127; L4, s. 131). Läroböckerna omber 
även eleven att reflektera över och uttrycka vad de personligen vill få ut av EU-samarbetet, som: 
“Är det viktigt för dig att ha möjlighet att resa, bo, jobba och studera i andra EU-länder?” (L4, s. 
132). 

I dessa exempel går det att se hur läroböckerna återigen aktiverar eleverna, inte bara genom få 
dem att kritiskt reflektera över EU-frågor utan också få dem att uttrycka sina egna åsikter och 
argumentera för sina ståndpunkter. Eleverna uppmanas också att ta ställning kring vad de själva 
vill ha ut av sitt europeiska medborgarskap. Dessa frågor försöker till synes att utmana eleven i sitt 
tankesätt, problematisera och nyansera verkligheten och uppmuntra till att utveckla välgrundade 
ställningstaganden. Det går återigen att tolka det som att läroböckerna genom att uppmana eleverna 
att ta ställning i frågor rörande EU strävar efter att göra dem mer insatta i EU-politiken och på så 
sätt underbygga ett framtida aktivt deltagande. Också här går det att se hur de studerade 
läroböckerna skiljer sig från de som tidigare studerats i andra europeiska länder, i och med den 
tydliga uppmaningen till eleverna att kritiskt reflektera och ta ställning. Utöver den direkta 
adresseringen och aktiveringen av eleven som EU-medborgare talar också läroböckerna till viss del 
om ungas deltagande i EU i generella termer. 

Ungas deltagande 

Sex av tio läroböcker berör kortfattat hur unga mer allmänt är delaktiga i EU eller påverkas av EU 
på olika sätt. Ungas närvaro är dock begränsad i samtliga böcker och framställs i de flesta fall genom 
enstaka bilder på unga personer och med kortare beskrivande bildtexter. Två läroböcker (L6; L10) 
anger att resor till och studier i andra EU-länder är en möjlighet som “hundratusentals unga 
utnyttjar” inom EU (L10, s. 117). En av läroböckerna illustreras detta med en bild på en kille i 
förkläde som skriver på en caféskylt, och bildtexten anger att fotot visar en svensk kille som arbetar 
i Tyskland (L6, s. 224). I en av läroböckerna inleds EU-kapitlet med en bild på en grupp leende 
ungdomar viftandes med EU-flaggor (L4, s. 128). I ett par läroböcker är bilderna något öppna för 
tolkning gällande ungas deltagande. I en lärobok visas en bild på en flicka som sitter på en vuxens 
axlar och klappar händerna under firandet av Tjeckiens EU-inträde år 2004 (L1, s. 140) och en 
annan bok visar, som tidigare nämnts, två unga killar som kastar äpplen under en demonstration 
(L7, s. 533). Endast i en av läroböckerna omnämns unga som politiskt deltagande EU-medborgare. 
I denna lärobok visas en bild på ett antal ungdomar som befinner sig i Europaparlamentet, där en 
tjej står upp och håller ett anförande medan de andra lyssnar. Bildtexten beskriver hur 
“gymnasieelever från hela Europa som deltagit i EU-projektet Euroscola” debatterar i 
Europaparlamentet i Strasbourg (L5, s. 278). 

Unga medborgares deltagande i EU förekommer därmed på få ställen i läroböckerna, vilket gör 
att ungas möjligheter att delta i det europeiska samhället och politiken framstår som begränsade. 
Det som främst nämns rörande ungas deltagande i EU är att unga kan studera och arbeta i andra 
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EU-länder. Endast en lärobok berör hur unga kan vara politiskt aktiva genom olika projekt, och 
ingen lärobok nämner ungdomspartier eller deltagande i olika ungdomsorganisationer som sätt för 
unga att påverka EU. Att läroböckerna på det stora hela saknar beskrivningar av ungas 
medborgarskap i EU kan påverka den läsande elevens uppfattning om vad som är möjligt för unga 
personer att göra inom det europeiska samhället. Med undantag för en lärobok (L5) framstår inte 
unga EU-medborgare som aktiva politiska subjekt som är med och påverkar EU utan som antingen 
passiva åskådare eller som deltagare i det europeiska samhället i den meningen att de är arbetare, 
studenter eller turister. Detta går i linje med den tidigare forskningen av bland annat Albanesi (2018) 
som visade att beskrivningar om ungas aktiva deltagande är bristfälliga i läroböcker om EU, och 
att detta är negativt utifrån aspekten att undervisningen ska förbereda unga för ett aktivt deltagande 
i samhällslivet. 

Sammanfattning av kapitlet 

Detta kapitel har berört den andra frågeställningen om hur elevens EU-medborgarskap aktualiseras 
i läroböckerna. Analysen av källmaterialet visar att de rättigheter som läroböckerna framhäver att 
eleverna har i egenskap av att vara EU-medborgare berör framförallt vardagsnära rättigheter liksom 
upplysningar om hur EU-lagstiftning påverkar dem i deras vardag. Vad gäller möjligheter för 
deltagande så hänvisas eleverna till ett antal webbplatser och ges av ett par läroböcker mer konkreta 
tips på hur medborgare kan påverka EU. Läroböckernas beskrivningar av ungas deltagande i EU 
är relativt sparsamma och tas mestadels upp genom bilder på unga personer, samt beskrivningar 
av att många unga arbetar och studerar i andra EU-länder. Överlag är läroböckernas beskrivningar 
över hur eleverna som unga medborgare kan gå tillväga för att påverka EU få. I endast tre 
läroböcker uppmanas eleven till ett mer aktivt deltagande för att påverka EU och för delta i det 
demokratiska systemet överlag. Mer vanligt är att läroböckerna uppmanar eleven att reflektera över 
och ta ställning i olika frågor som berör EU. I dessa beskrivningar går det att skymta en strävan 
efter att skapa aktivt deltagande medborgare av eleverna genom uppmaningar till kritisk reflektion 
och ställningstagande i EU-frågor. 

Dessa resultat går att koppla till definitionen av aktivt medborgarskap (Albanesi 2018; Ekman 
& Amnå 2012) då den betonar vikten av kunskap, intresse och engagemang bland unga för deras 
politiska deltagande. Resultaten visar på betoningen på ett mer latent deltagande då fokus ligger vid 
att ge eleverna kunskaper och förmågor som möjliggör ett aktivt deltagande om de så önskar. Att 
texten aktiverar eleverna genom att ställa kritiska frågor och ber dem att reflektera och ta ställning 
till EU visar återigen hur källmaterialet erbjuder ett betydligt mer kritiskt förhållningssätt till EU än 
vad tidigare forskning om läromedel visat (Albanesi 2018; Loff m.fl. 2018). Aktiveringen av eleven 
gör det tydligt att läroböckerna försöker väcka deras kritiska tänkande gällande EU. 
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Europeisk identitet och gemenskap 

I detta kapitel avslutas analysen genom att besvara den tredje frågeställningen om hur läroböckerna 
talar om en europeisk tillhörighet, och hur frågor om identitet och gemenskap sätts i relation till 
den Europeiska unionen. I kapitlets första avsnitt redogörs kort för hur läroböckerna beskriver att 
EU kan förstås som en typ av gemenskap samt hur böckerna använder sig av europeiska symboler 
i bildform för att representera denna gemenskap. I andra avsnittet redogörs för hur läroböckerna 
beskriver EU som vilandes på ett antal grundläggande gemensamma värden, vilket implicerar att 
européer delar vissa intressen. I det fjärde avsnittet undersöks hur läroböckerna talar om en 
europeisk historia och ett delat kulturarv. I kapitlets femte och sista avsnitt redogörs för hur 
källmaterialet berör frågor om vad som definierar det europeiska. 

En union av Europas folk 

Samtliga läroböcker ger en liknande historisk bakgrund av EU-samarbetets framväxt. Alla 
berättelser om EU tar avstamp i unionen som ett europeiskt ekonomiskt samarbete sprunget ur 
andra världskriget och ett flertal läroböcker beskriver EU som ett “fredsprojekt” (L1, s. 125; L4, s. 
130; L8, s. 250; L9, s. 284). EU beskrivs i flera böcker som ett gränsöverskridande samarbete (L7, 
s. 538; L10, s. 117; L4, s. 129) i “det gränslösa Europa” (L6, s. 216, 224). Vidare beskrivs EU som 
en sammanslutning mellan “Europas folk” (L10, s. 115, 127; L1, s. 138; L9, s. 270). En bok 
beskriver EU som ett “giftermål” (L7, s. 532). I läroböckerna framkommer en beskrivning av EU 
som sträcker sig bortom ekonomiska samarbeten mellan stater, där EU beskrivs i termer av en 
sammanslutning mellan människor och något som förenar Europa. Beskrivningen av EU som en 
sammanslutning av européer kan sägas gå i linje med den republikanska och kommunitära 
teoretiska förståelse av medborgarskap som betonar en gemenskap sprungen ur gemensamma mål 
och gemensamma värden (Tallgren 2003, s. 26f). Här går det även att se uttryck för en av de 
gemenskapande processer som Johansson (2007) tar upp som ett sätt för politiska enheter att få 
medborgarna att känna tillhörighet till denna. Genom att tala om EU som en sammanslutning 
mellan Europas folk och genom att beskriva Europa som gränslöst så framstår det som att européer 
utgör en naturlig (gränslös) gemenskap som i sin tur manifesteras genom EU. 

Läroböckerna använder sig även av bilder för att illustrera innehållet i kapitlen om EU, och i 
böckerna förekommer olika symboler, vanligtvis EU-flaggan eller fotografier av EU-byggnader, 
för att illustrera EU. Detta går i linje med Johanssons beskrivning av användandet av olika symboler 
som ett sätt att ge medborgare en känsla av tillhörighet till den politiska enheten. I de flesta 
läroböckerna förekommer åtminstone en bild på den europeiska flaggan, med blå bakgrund och 
tolv stjärnor i en cirkel. I några av läroböckerna förekommer denna flagga tillsammans med 
medlemsstaters flaggor. I en bok syns den europeiska flaggan vajandes i vinden med andra 
medlemsstaters flaggor bredvid (L3, s. 189), i en annan tillsammans med svenska flaggan (L7, s. 
555) eller som dekoration på en tårta med en liten svensk flagga sittandes i (L7, S. 537). I en av 
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läroböckerna visas en bild på EU flaggan omgärdad av händer med olika hudfärg (L5, s. 268). Dessa 
sätt att illustrera den europeiska flaggan tillsammans med medlemsstaternas flaggor eller 
tillsammans med människor med olika hudfärg kan tolkas som att läroboken försöker illustrera 
EU:s inneboende pluralism, att EU i grunden består av olikheter som förenas i en union. 

Gemensamma värden, gemensamma intressen 

Som beskrivits i teoriavsnittet och i redogörelsen av Johanssons studie är en gemensam värdegrund 
ett sätt för en politisk enhet att skapa en gemensam identitet och känsla av tillhörighet bland 
medborgarna. Enligt Johansson har betoningen på gemensamma värden fått allt större vikt i EU-
samarbetet. Dessa värden går att utläsa i läroböckernas redogörelser av EU. I samtliga läroböcker 
finns exempelvis vissa ord som ständigt förekommer i beskrivningarna av EU:s syfte, mål och 
värdegrund. Fred förekommer i fem böcker för att beskriva vad EU står för och försöker uppnå 
(L1, s. 131; L6, s. 214; L9, s. 274; L4, s. 129; L8, s. 392). Likaså demokrati förekommer i fem böcker 
(L1, s. 131; L6, s. 232; L4, s. 129; L5, s. 272; L7, s. 538), mänskliga rättigheter i fyra (L1, s. 131; L6, s. 
232; L5, s. 272; L9, s. 348) och frihet i hela sex böcker (L1, s. 130; L6, s. 232; L9, s. 274; L10, s. 117; 
L4, s. 132; L5, s. 287). 

I böckerna beskrivs centrala element i EU-samarbetet som fri rörlighet (L1, s. 131; L5, s. 287; L6, 
s. 216, 224; L9, s. 274; L8, s. 375), marknadsekonomi (L1, s. 143; L5, s. 272; L7, s. 538), och frihandel 
(L6, s. 483; L9, s. 274, 285). Andra värden som förekommer i beskrivningarna av EU i läroböckerna 
är respekten för rättsstatens principer och för minoriteters rättigheter (L6, s. 232; L5, s. 272). I en 
av läroböckerna beskrivs att Lissabonfördraget innebär att varje “medlemsland måste respektera 
unionens värden, det vill säga respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, 
rättsstaten, mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter” (L6, s. 232). I övriga läroböcker 
skrivs inte dessa värden direkt ut som en gemensam värdegrund, men det går att tolka det som att 
värdena ändå utgör grundläggande värden för EU-samarbetet. 

Att EU-länderna skulle ha samlade intressen som sträcker sig bortom de enskilda 
medlemsländernas intressen förekommer i några av läroböckernas beskrivningar av EU-
samarbetet. Exempelvis beskrivs dessa som “EU:s intressen” (L6, s. 436; L7, s. 547) och att det 
finns ett europeiskt “gemensamt bästa” (L7, s. 556). Det beskrivs även att den gemensamma 
säkerhetspolitiken ska skydda “EU:s säkerhet, oberoende och integritet” (L1, s. 131; L6, s. 436). 
Det beskrivs också som att det finns särskilda “Europeiska frågor” som försöker lösas genom EU-
samarbetet (L6, s. 220). Att det skulle finnas ett gemensamt europeiskt intresse syns kanske tydligast 
i läroböckernas beskrivningar av EU-kommissionärernas arbete. Dessa beskrivs som att de ska vara 
oberoende sina nationella regeringar utan istället verka utifrån ett europeiskt perspektiv (L3, s. 189; 
L6, s. 218; L7, s. 547), samt företräda och försvara unionens allmänna eller gemensamma intressen 
(L10, s. 120; L5, s. 275; L4, s. 134). En lärobok beskriver att kommissionärerna ska “betrakta sig 
själva som européer, inte som svenskar, greker eller irländare” (L1, s. 134). Här går det att se hur 
läroboken beskriver EU som en politisk enhet med gemensamma intressen och ett gemensamt 
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bästa bortom medlemsstaternas enskilda intressen. Även i dessa beskrivningar antyds ett mer 
republikanskt eller kommunitärt förhållningssätt till den politiska enheten och ett gemensamt bästa 
som existerar bortom summan av de enskilda staternas intressen. 

Frågor som miljö- och klimatförändringarna lyfts i några läroböcker fram som exempel på 
gränsöverskridande utmaningar som samtliga medborgare har intresse av att lösa tillsammans (L3, 
s. 193; L8, s. 396; L5, s. 272; L6, s. 227; L9, s. 274). Geografiska förutsättningar lyfts också fram 
som argument för en gemensam politik, som att flera medlemsländer “delar” på hav vilket har 
betydelse för bland annat fiskeindustrin (L9, s, 275). Vidare beskrivs även strävan efter jämlikhet 
som ett viktigt mål för EU (L6, s. 232) och att “EU ska arbeta för att utjämna ekonomiska och 
sociala skillnader som finns mellan olika länder och regioner. Det ska med andra ord inte spela så 
stor roll var i unionen du bor” (L9 s. 274). Här går det att utläsa en solidarisk aspekt av EU-
samarbetet som sträcker sig bortom de enskilda medlemsländernas intressen. I denna beskrivning 
går det att se tecken på den psykologiska aspekten, eller identitetsaspekten, av medborgarskapet 
som Sindic (2011) presenterar som nödvändig för att medborgare ska delta aktivt i samhällslivet. I 
läroboksexemplen går det att utläsa vad Sindic talar om som behovet av medborgarens känsla av 
tillhörighet till den politiska enheten för att kunna betrakta andra som jämlikar, behöriga till samma 
rättigheter som en själv. I de två läroböckerna går det att utläsa en önskan om en solidaritet mellan 
européer oavsett var i EU de bor. Hur dessa gemensamma värden och gemensamma intressen 
uppkommit beskriver läroböckerna vidare som sprunget ur en delad historia och ett delat kulturarv. 

En gemensam historia, ett gemensamt arv 

Att det finns gemensamma värden som EU bygger på, och gemensamma intressen mellan 
medlemsländerna och mellan EU:s medborgare, beskrivs i några läroböcker som uppkomna ur en 
delad historia. Denna historia beskrivs som präglad av krig och konflikt mellan de europeiska 
länderna (L6, s. 215; L10, s. 114). En lärobok inleder EU-kapitlet med att beskriva hur “Drömmen 
om ett enat Europa har funnits i århundraden. Men tanken om det enade Europa var sällan 
förknippad med fred och frihet utan med krig och ofrihet” (L6, s. 215). Samma lärobok beskriver 
sedan andra världskrigets slut som vändpunkten då “ärkefienderna” Tyskland och Frankrike 
började samarbeta och lade grunden för det som idag är EU (L6, s. 215). Här beskrivs Europas 
delade historia som en utveckling från konflikt och krig till samarbete och fred genom Europeiska 
unionen. 

En lärobok framhåller att denna delade historia också gör att européer har ett gemensamt 
kulturellt arv. Å ena sidan präglas EU av “mångfald och splittring”, å andra sidan en gemensam 
historia och ett delat kulturarv som “håller ihop” européerna (L9, s. 285). Läroboken påpekar att 
Europa på många sätt varit diversifierat med en lång historia av konflikter men också att det trots 
detta finns ett antal historiska fenomen som “lagt grunden för Europas gemensamma kulturella 
identitet” (L9, s. 285). De fenomen som läroboken räknar upp är: den antika grekiska filosofin, det 
romerska riket, kristendomen, upplysningen, den industriella revolutionen, imperialismen och 
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1900-talets världskrig. Detta utgör enligt läroboken de förutsättningar som har bildat de 
“europeiska band” som tillsammans med idéer om fri rörlighet, frihandel och solidaritet över 
nationsgränserna utgör grunden för EU-samarbetet (L9, s. 285). En betydande del av kapitlet om 
EU i denna lärobok går åt till att beskriva och diskutera detta gemensamma kulturarv och hur det 
format en europeisk identitet. En annan lärobok berör också frågan om en europeisk identitet och 
nämner att en sådan identitet brukar beskrivas i termer av Europas kulturella mångfald (L6, s. 232). 
Samtidigt berör läroboken hur Europa har ett delat kulturarv med grund i bland annat den grekiska 
filosofin, samt att Europa och EU anses vila på en “kristen värdegrund” (L6, s. 232). Hur denna 
lärobok resonerar kring innebörden av denna kristna värdegrund för vad som räknas som 
europeiskt och vem som räknas som europé utvecklas under nästa avsnitt. 

Trots att de flesta av läroböckerna inte för ett tydligt resonemang om en gemensam europeisk 
identitet så förekommer ett antal subtila beskrivningar av ett delat arv som sträcker sig genom 
historien fram till dagens EU-samarbete. I en lärobok (L7, s. 562) förklaras hur EU-flaggan 
övertagits från Europarådet, och att de tolv stjärnorna i flaggan symboliserar “ett magiskt tal för 
många européer” eftersom klockan har 12 timmar, året har 12 månader, färgcirkeln består av 12 
kulörer, Jesus hade 12 lärjungar, Jakob (och asaguden Oden) hade 12 söner, Israel bestod av 12 
stammar och de olympiska gudarna i antikens Grekland var 12 stycken (L7, s. 561). I denna lärobok 
tillskrivs européer mer universella aspekter som tid och färg, men också ett abrahamitiskt arv och 
referenser till kristen, grekisk och nordisk mytologi. I denna beskrivning går det att se hur element 
som symboler och en gemensam mytbildning används för att beskriva ett “magiskt tal” för många 
européer i enlighet med vad Johansson beskriver som viktiga aspekter för ett identitetsskapande 
och EU-medborgarnas känsla av tillhörighet. 

I en annan lärobok ges en något oklar beskrivning av en bild på en firande grupp av människor 
på torget i Prags gamla stadsdel i och med Tjeckiens inträde i unionen. Bildtexten anger att det i 
bildens bakgrund går att skymta “Tynkyrkan där den danske astronomen Tyko Brahe ligger 
begraven” (L1, s. 140). Bildtexten har vid första anblick inte mycket med själva bilden att göra. Men 
i beskrivningen av hur en dansk från 1500-talet ligger begravd i en tjeckisk kyrka går det att uttolka 
en anspelning på en lång gemensam historia mellan Europas länder. En delad historia skrivs fram 
i vilken européer alltid har förflyttat sig och levt i andra delar av Europa än de fötts i. Enligt denna 
tolkning tycks EU som en naturlig förlängning på en delad historia med gränsöverskridande 
kontakter och det synliggör ett gemensamt historieberättande om EU. På ett liknande sätt beskriver 
en annan lärobok själva idén om ett enat Europa som äldre än tiden efter andra världskriget. 
Lärobokens EU-kapitel inleds med det ekonomiska samarbetet inom EU och ett citat av den 
franska författaren och politikern Victor Hugo från 1849, i vilket han beskriver sin vision om en 
förenad europeisk “brödragemenskap” med respekt för nationernas “stolta särart”, där slagfält och 
kulor ersätts av mötesplatser och röster (L8, s. 250). Andra världskrigets slut beskrivs därefter av 
läroboken som då “tiden äntligen blev mogen” och tanken om ett ekonomiskt samarbete 
“återuppstod” (L8, s. 250), och att EU sedan i och med Maastrichtfördraget “till sist fått sin 
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gemensamma marknad” (L8, s. 252). EU framstår i denna läroboks beskrivning som en naturlig 
och önskvärd förening mellan Europas länder och folk som till slut kunde uppnås. Den inre 
marknaden tycks här som den självklara slutdestinationen för Hugos idéer om europeisk 
brödragemenskap. 

Trots att vissa läroböcker berör en gemensam europeisk historia och ett gemensamt europeiskt 
kulturarv är det endast två läroböcker (L6; L9) som uttryckligen omtalar en europeisk identitet, och 
ytterligare en lärobok som mer utförligt ger sig på att definiera vad en sådan identitet består av mer 
exakt (L9). Dock går det att se hur den europeiska historien ges plats i flera av läroböckerna, och 
att EU implicit beskrivs som en rimlig eller förväntad utveckling av denna historia. I beskrivningar 
som att tiden “äntligen blev mogen” för ett samarbete mellan Europas länder är det lätt att läsa in 
hur detta samarbete ses som önskvärt och nästintill ödesbestämt. Det går att se hur beskrivningarna 
av en gemensam historia, en gemensam mytbildning och av identitetsmarkerande symboler 
fungerar som sätt att skapa en känsla av en europeisk identitet och gemenskap. Var gränserna för 
denna identitet och gemenskap dras kommer utvecklas i analysens sista avsnitt nedan. 

Europén och det europeiska 

I resonemangen som förs i några av läroböckerna om en europeisk identitet aktualiseras också 
frågor om vad som är europeiskt och vem som är europé. I en av läroböckerna går det i marginalen 
till texten att läsa frågan: “Känner du dig som en europé? Hur är en sådan?” (L4, s. 130). Här går 
det att se hur läroboken inte bara uppmanar eleven att fundera över EU:s politik och funktion utan 
även över sin egen identitet och tillhörighet, samt vad som egentligen kännetecknar en europé i 
allmänhet. I ett fåtal andra läroböcker tas frågan upp om vad som är europeiskt och vem som är 
europeisk. En lärobok påpekar att det ingenstans i EU:s fördrag anges vad som menas med 
europeiska länder, och att gränsdragningen för vilka länder som kan räknas till Europa är oklar 
eftersom gränser kan vara både geografiska, politiska och religiösa (L6, s. 232). Samtidigt anger 
läroboken att inte är “meningsfullt” att betrakta alla världens länder som möjliga EU-länder 
eftersom EU är ett regionalt samarbete, och att det torde finnas en yttre gräns för vilka stater som 
är “innanför och utanför”, men exakt var denna gräns går är svårt att säga. I läroboken anges att 
“om ett land upplever sig som europeiskt och uppfyller alla medlemskrav blir det rimligen i varje 
enskilt fall en bedömningsfråga för EU” (L6, s 232). 

Ett land som presenteras som möjligt kandidatland i ett antal läroböcker är Turkiet. I en lärobok 
uppmanas eleven att ta ställning för om de anser att Turkiet bör få bli medlem i EU. Enligt denna 
lärobok så har Turkiet “alltid tillhört Europa” (L10, s. 127). I en annan lärobok ställs frågan “Tillhör 
Turkiet Europa?” och det redogörs för hur kritiker ifrågasätter att Turkiet verkligen är ett 
europeiskt land, och om ett “i huvudsak muslimskt land” kan bli medlem i ett EU som har en 
“kristen värdegrund” (L6, s. 232). Läroboken redogör vidare för att andra har hävdat att Turkiet 
bidragit till europeisk kultur med syftning på att exempelvis grekisk filosofi och arabisk vetenskap 
“har tagit sig till Europa via Turkiet” (L6, s. 232). Slutligen nämner samma lärobok hur Turkiet har 



 

 43 

kritiserats av EU för att ha rört sig i en icke-demokratisk riktning med inskränkningar i 
rättsväsendet och yttrandefriheten (L6, s. 232). I dessa resonemang ställs ett möjligt europeiskt 
medlemskap både i relation till en religiös aspekt (där EU sägs vila på kristendomen), i relation till 
vilken utsträckning landet har bidragit till ett gemensamt kulturarv samt om landet står för vissa 
värden. Här går det att se hur en europeisk identitet, upprätthållande av demokratiska värden och 
aktivt bidragande till kulturen får betydelse för beskrivningen av vad som krävs för ett EU-
medlemskap. Det blir tydligt i beskrivningen av Turkiet att EU-medlemskapet är villkorat och 
kopplat till vissa skyldigheter för de som inte betraktas som självklara européer. I beskrivningen av 
Turkiet går det att se den aspekt av gemenskapande processer som Johansson refererar till som 
skapandet av ett motsatsförhållande mellan “oss” och “de andra”. Dels görs detta genom ett 
åtskiljande mellan “vi” som Europa eller européer som kristna och demokratiska och Turkiet som 
de andra muslimska och odemokratiska, dels genom berättelser om ett gemensamt eller icke-
gemensamt kulturarv. 

Liknande resonemang står att finna i läroböckernas beskrivningar av EU:s kritik mot 
medlemsländerna Ungern och Polens utveckling i icke-demokratisk riktning. I en bok beskrivs det 
hur Polen och Ungern “hotar EU:s kärnvärden” då de “underminerar rättsstaten och motarbetar 
medias frihet” (L1, s. 144). Vidare beskrivs hur länderna styrs av “konservativa och nationalistiska 
partier, präglade av misstro mot t.ex. invandrare och homosexuella” (L1, s. 144).  Polen och Ungern 
beskrivs också som att de motsatt sig “principen om ett delat ansvar” i asyl- och flyktingfrågan och 
att detta skapar samarbetsproblem i unionen (L1, s. 143; L5, s. 691; L6, s. 226; L4, s. 136). Här 
beskrivs Polen och Ungern som EU:s “bråkstakar” och en kontrast till eller motsats mot EU:s 
kärnvärden: De underminerar rättsstaten och motarbetar media, EU står för rättssäkerhet och 
yttrandefrihet. De är konservativa medan EU är reformistiska. De känner en misstro mot 
invandrare och homosexuella, EU står för öppenhet och jämlikhet. Ungern och Polen är dock 
medlemsländer i EU och ingen av läroböckerna skriver rakt ut om huruvida dessa länder kan 
betraktas som europeiska eller inte, även om deras politiska styre beskrivs präglas av värden som 
är de totalt motsatta till EU:s värdegrund. 

Det går vidare att se hur flera läroböckerna förhåller sig till en gränsdragning mellan Väst- och 
Östeuropa som relevant i beskrivningen av EU, främst i beskrivningen av EU:s framväxt ur ett 
historiskt perspektiv som ett “helt igenom västeuropeiskt projekt” (L1, s. 126). I flera läroböcker 
beskrivs EU som ett projekt lokaliserat till Västeuropa och ett samarbete mellan västeuropeiska 
länder (L5, s. 269; L7, s. 532). En lärobok skriver att Europa fram till 1990 var präglat av kalla kriget 
och “delat i ett huvudsakligen demokratiskt Västeuropa och ett kommunistiskt Östeuropa” (L1, s. 
126). I en annan lärobok beskrivs det som att den så kallade järnridån separerade öst från väst och 
att ett sammanhållande kitt i det västeuropeiska samarbetet var antikommunismen och rädslan för 
Stalin (L7, s. 532). I en bok illustreras skillnaderna mellan Öst- och Västeuropa genom en bild på 
en axel som sträcker sig från öst till väst. Axeln anger att väst präglats av liberal demokrati, 
protestantism i norr och katolicism i söder, sekularism och tidig industrialisering medan öst präglats 
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av kommunismen och Warszawapakten, ortodox kristendom, islam, sen industrialisering och 
inflytande från det Bysantinska och Osmanska riket (L9, s. 287). Även om denna axel används för 
att illustrera de skiljelinjer som finns inom Europa, och att Europa i grunden bygger på denna 
mångfald och dessa skillnader så kan EU:s värdegrund kopplas till den västra delen av axeln. I en 
annan lärobok beskrivs de medlemsländerna som tillkom under 2000-talet som en kontrast till de 
medlemsländer som redan var medlemmar i EU. Man skriver att flera av dessa länder under lång 
tid dominerades av det kommunistiska Sovjetunionen och att dessa länder därför “har lägre 
levnadsstandard och mer outvecklat näringsliv än i västra Europa” samt att stora delar av 
befolkningen i dessa länder lever av ett “jordbruk, som är av jämförelsevis omodernt och ineffektivt 
slag” (L10, s. 120). Här ställs dessa nya, mindre utvecklade länderna, som kontrast till det mer 
utvecklade Västeuropa och de länder som utgör EU:s ursprungliga konstellation. 

Till sist lyfter läroböckerna fram flyktingar och asylsökande som en grupp som är något annat i 
relation till européer, och vars ankomst beskrivs skapa samarbetsproblem mellan EU:s 
medlemsländer (L8, s. 397; L1, s. 143; L5, s. 287; L6, s. 226; L7, s. 283; L4, s. 136). Flyktingar 
beskrivs hemmahörande utanför EU men som på grund av krig söker sig till Europa för att “nå 
frihet och trygghet” (L5, s. 287). I läroböckernas beskrivningar av flyktingar utgör dessa exempel 
på EU:s största utmaningar och något som hotar sammanhållningen i unionen, likväl som ett sätt 
att beskriva hur Europa samtidigt står för frihet och trygghet i relation till andra krigsdrabbade 
världsdelar. Flyktingarna används alltså som en kontrasterande motpol, som de andra, för att 
beskriva vad EU och vi står för: frihet, trygghet och fred. 

Sammanfattning av kapitlet 

Detta kapitel har berört den tredje och sista frågeställningen om läroböckernas beskrivningar av en 
europeisk tillhörighet, gemenskap och identitet. Analysen av källmaterialet visar att direkta 
beskrivningar om en europeisk identitet och ett gemensamt kulturarv förekommer i ett fåtal 
läroböcker och att det endast tar stor plats i en av läroböckerna. Mer indirekta beskrivningar av en 
europeisk gemenskap och identitet förekommer desto oftare i läroböckerna.  Beskrivningar av en 
delad europeisk historia förekommer i flera läroböcker. I läroböckerna är EU:s grundläggande 
värden: fred, demokrati, mänskliga rättigheter och frihet centrala. Dock går det att se hur vissa 
medlemsländer ändå utmanar dessa värden och att det betraktas som ett problem för EU. Utöver 
en gemensam värdegrund berörs även gemensamma symboler, främst genom bilder på den 
europeiska flaggan. I läroböckerna förekommer även beskrivningar eller illustrationer som pekar 
på EU som en heterogen union bestående av många olika länder och folk. I beskrivningarna av en 
delad europeisk historia och ett delat europeiskt kulturarv som lett fram till gemensamma värden 
och samarbete mellan Europas länder går det att se exempel på de gemenskapsskapande processer 
som Johansson berör. Genom ett gemensamt historieberättande, mytbildning och symboler formas 
bilden av Europa som ett “vi” och EU som den organisation genom vilken denna gemenskap kan 
manifesteras. I några läroböcker görs försök att definiera vad som menas med europeiskt. I 
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beskrivningen av olika slags motpoler till EU så framträder en bild av ett europeiskt vi som ett i 
grunden kristet, västeuropeiskt samhälle präglat av fred och trygghet, som vilar på demokratisk 
grund med respekt för rättsstatens principer, yttrandefrihet och allmänmänskliga samt minoriteters 
rättigheter. 
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Diskussion och slutsatser 

Den utvidgning av det europeiska medborgarskapet som skett från och med dess införande med 
Maastrichtfördraget 1993 är till viss del synlig i de studerade läroböckerna. I läroböckerna berörs 
inte bara det europeiska medborgarskapet som en status med tillhörande rättigheter utan det skrivs 
också fram som ett aktivt deltagande. Dock går det att se att betoningen ligger på deltagandet som 
en medborgerlig rättighet bland andra rättigheter. Att det europeiska medborgarskapet skulle följas 
av specifika skyldigheter för medborgarna att delta är inte speciellt synligt i läroböckerna med några 
enstaka undantag som snarare berör medborgares deltagande i det politiska livet i stort, inte 
specifikt EU. Med bakgrund av den svenska läroplanens uppmaning om att undervisningen ska 
främja elevernas utveckling till aktivt deltagande människor och att skolan ska förbereda eleverna 
på ett samhälle som i hög grad sträcker sig över nationsgränser går det att se att samtliga läroböcker 
berör medborgarnas aktiva deltagande inom EU, om än i olika utsträckning. Vidare går det att se 
hur den svenska läroplanens hänvisning till att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar en identitet 
som inte bara är svensk utan också är europeisk varierar i den utsträckning det uppfylls mellan 
läroböckerna. Därmed går det att konstatera att det har betydelse vilken av läroböckerna som elever 
kommer i kontakt med i undervisningen om EU. Beroende på vilken lärobok som används kommer 
eleverna ges olika beskrivningar av det europeiska medborgarskapets innebörd. 

Strävan från EU:s sida att omvandla det europeiska medborgarskapet från en passiv status till 
att göra medborgarna mer aktivt deltagande är till olika grad synligt i läroböckerna. Deltagande i 
det europeiska samhället och politiken framstår som sagt i de flesta läroböcker som en rättighet 
och inte en skyldighet. Uppmaningar till deltagande förekommer endast på ett fåtal ställen och 
handlar främst om ett deltagande i det politiska livet överlag. Därmed är det skifte, som bland annat 
Johansson (2007) berör, från ett fokus på det europeiska medborgarskapet som en status med 
tillhörande rättigheter till ett deltagande med vissa medborgerliga skyldigheter inte fullt ut synlig i 
källmaterialet med undantag för några enstaka läroböcker. Sammantaget visar analysen av 
läroböckerna att vissa typer av de deltagande aktiviteter som presenteras av Hoskins och 
Mascherini är frånvarande i beskrivningarna av det europeiska medborgarskapet. I läroböckerna 
förekommer två av tre deltagande aktiviteter från det politiska livet, valdeltagande samt 
kontaktandet av politiska representanter och myndighetspersoner. Deltagande genom partipolitiskt 
deltagande förekommer dock inte. Inom arenan civilsamhället är det endast en av två typer av 
deltagande som läroboken berör, och det är deltagande som kan kategoriseras som protest och sociala 
förändringar. Läroböckerna berör deltagande genom protester och demonstrationer och enstaka 
böcker tar upp opinionsbildning genom organisationer som ett möjligt sätt för medborgare att 
påverka EU:s politik. De medborgarinitiativ som böckerna tar upp kan kategoriseras både som en 
typ av deltagande under arenan det politiska livet och under civilsamhällets protest och sociala 
förändringar. Några av de demonstrationer som beskrivs i läroböckerna kan dock inte kategoriseras 
enligt Hoskins och Mascherinis definition av aktivt medborgarskap då de involverar våld och 
illegala handlingar. Deltagande aktiviteter som bojkotter eller etisk konsumtion nämns inte i 
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läroböckerna. Deltagande aktiviteter som Hoskins och Mascherini kategoriserar som samlevnad, 
såsom deltagande i icke-politiska organisationer, tas inte heller upp som alternativa sätt att delta i 
det europeiska samhället. Det tycks alltså som att betoningen i läroböckerna ligger på traditionella 
och formella former av deltagande inom det politiska livet, medan deltagande i civilsamhället är 
mer osynliga. 

I läroböckernas adressering av eleven som europeisk medborgare går det dock att se en strävan 
mot att eleverna utvecklar de kunskaper och kompetenser som gör ett aktivt deltagande i det 
europeiska samhällslivet och politiken möjligt. Detta görs inte främst genom direkta uppmaningar 
till eleven att bli mer aktivt i sitt deltagande, utan genom frågor och uppgifter som syftar till att 
träna elevernas kritiska tänkande och få dem att utveckla välgrundade ståndpunkter om EU:s 
politik. Här går det att se hur läroböckerna underbygger elevernas latenta politiska deltagande, eller 
vilolägesdeltagande, där de ges de kunskaper och tränas i de färdigheter som gör framtida aktiva 
deltagande möjligt. Läroböckernas uppmaningar till kritiskt tänkande om EU och EU:s politik gick 
intressant nog emot den tidigare forskningens resultat som pekade på en frånvaro av 
problematiserande och elevaktiverande perspektiv i läroböcker om EU. Av de svenska läroböcker 
som analyserats i denna uppsats berör samtliga någon form av problematiserande fråga som eleven 
uppmanas att besvara om EU. Detta resultat leder följaktligen till frågan om svenska 
läroboksförfattare förhåller sig mer kritiska till EU än läroboksförfattare i andra EU-länder. Detta 
anser vi inte är särskilt troligt. En möjlig förklaring till skillnaderna i läroböckernas beskrivningar 
av EU kan vara att de svenska läroboksförfattarna, genom frågor som uppmanar till kritisk 
reflektion och ställningstagande från elevens sida, försöker att nyansera en ensidig bild av EU-
samarbetet och ge eleven olika perspektiv på hur EU kan förstås. En annan möjlig förklaring till 
skillnaderna i resultaten är att nio av tio läroböcker som studerats i denna uppsats är tryckta från 
2016 och framåt, medan de läroböcker som den tidigare forskningen berört troligtvis är äldre. Med 
bakgrund av bland annat Brexit 2016 har EU:s demokratiska underskott kommit att aktualiseras i 
det politiska och akademiska samtalet, och legitimiteten för en ökad europeisk integrering har 
ifrågasatts. De studerade läroböcker bör förstås i ljuset av denna kontext och ses som en arena där 
dessa frågor berörs. 

Läroböckernas beskrivningar av en europeisk identitet och gemenskap sker i olika utsträckning 
i läroböckerna. EU:s strävan efter att skapa en känsla av tillhörighet bland medborgarna genom 
åberopandet av en europeisk identitet har fått genomslag i främst en lärobok som ägnar en stor del 
av kapitlet åt att diskutera vad en europeisk identitet kan innebära. I övriga böcker är det främst i 
beskrivningarna av en gemensam historia och de EU:s centrala värden som en europeisk identitet 
kan tolkas in. Det går också att se hur några av läroböckerna förhåller sig till bland annat Turkiet 
som en motpol som får representera den andra i relation till det Europeiska vi:et. Genom 
gränsdragning och motsatsbeskrivningar framkommer en europeisk självbild som präglas av en 
kristen grund, baserad i Västeuropa med fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter som 
centrala värden. I denna uppsats har det dock inte funnits utrymme att göra en uttömmande analys 
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av det europeiska medborgarskapets identitetsaspekt. Ursprungligen fanns ambitionen att analysera 
hur den europeiska identiteten ställs mot en nationell identitet i läroböckerna, samt på vilka sätt 
som medlemsstaterna utövar olika typer av motstånd mot en europeisk gemenskap genom 
betoning på nationella särintressen och en nationell särart. På grund av utrymmesskäl var dessa 
aspekter tvungna att bortprioriteras. Ett förslag till vidare studier på ämnet skulle därmed vara att 
göra en mer grundlig undersökning av EU-medborgarskapets identitetsaspekt och hur läroböcker 
förhåller sig till den europeiska gemenskapen och identiteten i relation till den nationella. 

Ett annat förslag på fortsatta studier inom ämnet läroboksstudier och det europeiska 
medborgarskapet är en undersökning av läroböcker i gymnasieskolans grundläggande 
samhällskunskapskurser som ges på bland annat yrkesförberedande program. Detta skulle vara 
intressant att undersöka med bakgrund av de resultat från tidigare forskning (Arensmeier 2018) 
som visat att det finns stora skillnader i mängden innehåll och utveckling av kritiskt tänkande i 
läroböcker för yrkesprogram respektive studieförberedande program. Vidare studier skulle kunna 
undersöka i vilken utsträckning aspekter som aktivt deltagande och en europeisk identitet berörs i 
läroböcker för samhällskunskapskursen 1a1, om det finns en betydande skillnad mellan 
beskrivningar i de läroböckerna jämfört med de som undersöks i denna uppsats. 

Slutligen ges ett antal förslag på hur läroböcker i framtiden kan utformas för att bättre följa den 
svenska läroplanens direktiv. Först bör det påpekas att svenska läroböcker är grundliga i 
redogörelserna av de rättigheter som följer med EU-medborgarskapet. Vidare presenterar svenska 
läroböckerna olika perspektiv av EU och inbjuder till reflektion och diskussion. Detta är av 
betydelse för att eleven ska utveckla nödvändiga kunskaper om och intresse för den europeiska 
politiken, som i sin tur möjliggör ett aktivt deltagande. Dock så skulle läroböckerna kunna tillföra 
fler exempel på deltagande aktiviteter i beskrivningen av de europeiska medborgarnas roll i det 
europeiska samhället och politiken. Detta kan med fördel presenteras med exempel på deltagande 
aktiviteter som är möjliga för eleven i nutid, inte endast medborgardeltagande som är öppna för 
myndiga medborgare. Till exempel kan läroböckerna tydliggöra möjligheten att delta partipolitiskt 
(genom ungdomsförbund eller ordinarie politiska partier), deltagande genom (fredliga) protester, 
lobbying samt opinionsbildning genom organisering. Deltagande i icke-politiska organisationer kan 
också lyftas fram som alternativ för medborgare att bli mer delaktiga inom EU. På så sätt kan den 
civila aspekten av medborgardeltagande i EU bli mer synlig för eleverna. 

Vidare skulle fler läroböcker tydligare behöva beröra frågor om en europeisk identitet och en 
europeisk tillhörighet, för att följa den svenska läroplanens direktiv. En europeisk identitet bör 
dock inte presenteras som något självklart utan diskuteras och problematiseras i dialog med eleven 
genom olika aktiverande frågor och uppgifter som öppnar upp för ett samtal om vad EU är och 
vad som uppfattas som europeisk och inte. Slutligen kan det vara relevant för läroböckerna att 
behandla frågor om eventuella medborgerliga skyldigheter som medföljer det europeiska 
medborgarskapet. Dels skulle detta kunna göras genom mer direkta hänvisningar till eleven att 
engagera sig i EU-politiken (vilket enstaka läroböcker gör), dels genom att problematisera och 
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öppna upp för en diskussion om det europeiska medborgarskapets eventuella skyldigheter. I likhet 
med det europeiska medborgarskapets identitetsaspekt bör det europeiska medborgarskapets 
eventuella skyldigheter inte presenteras som ett faktum, utan bör snarare genom diskussionsfrågor 
och kritiska påståenden öppna upp en diskussion med eleven som läsare. På så vis kan eleverna 
genom kritisk reflektion och i diskussion med varandra utforska vad det europeiska 
medborgarskapet innebär för dem. Genom intresse, kunskaper, engagemang och rustade med 
förslag på deltagande aktiviteter kan dagens elever göras redo att bli morgondagens aktiva 
medborgare. 
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