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ABSTRACT 
Djup, S. 2015. Hur förstår vi EU? – En kritisk läroboksanalys av hur Europeiska 
Unionen skildras i åtta samhällsläroböcker för gymnasieskolan från 1994-2014. 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.  
 
Studiens syfte är att jämföra hur regionen EU skildras i åtta samhällsläroböcker för gymnasiet från 
1994 till 2014 och undersöka huruvida läroböckerna förhåller sig kritiskt, neutralt, positivt; samt 
analysera förändringar över tid. För att genomföra studien har tre kategorier konstruerats i syfte att 
systematisera det empiriska materialet med hänsyn till om läroböckerna skildrar EU på ett positivt, 
objektivt/neutralt eller ett kritiskt sätt. Metoden för studien är kvalitativ, med utgångspunkt i det 
humanistiska förhållningssättet och för att analysera texten används en diskursanalys. Teoribildningen 
är inspirerad av Peo Hansen, Stefan Jonsson och Desmond Dinans forskning om EU. Deras forskning 
bidrar med ett mer kritiskt förhållningssätt som det empiriska materialet kan förhålla sig till. Dessutom 
ingår Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att analysera och förklara resultatet. Studiens 
slutsatser är att läroböckerna till viss del förhåller sig kritiskt till EU, på både implicita och explicita 
sätt, men att rådande diskurser bidrar till ett reproducerande av kunskap i en objektiv/neutral mening 
men även angående de kritiska ställningstaganden som läroböckerna gör.  
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1. INLEDNING 
 
Europeiska Unionen består idag av 28 medlemsstater till skillnad från de ursprungliga 
sex medlemsstater som grundade Kol- och stålunionen 1957. Med många 
medlemsstater och ett starkt ekonomiskt samarbete har EU blivit en maktfaktor på den 
globala spelplanen. EU utgjorde 2014 världens största ekonomi med ett samlat BNP på 
17 601 809 miljoner dollar till skillnad från till exempel USA på 17 419 000 och Kina 
på 10 360 105 (worldbank.org). Dessutom håller EU för tillfället på att förhandla om 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), ett frihandelsavtal med USA 
(ec.europa.eu).  

Syftet är att europeiska företag ska få tillgång till den amerikanska marknaden, ta 
bort överflödiga regleringar som anses vara för byråkratiska som förhindrar handling 
och beslutsfattande, samt att sätta nya regler som gör det enklare att investera, 
exportera och investera utomlands. Orsakerna till TTIP kan sägas vara att få igång 
europeisk ekonomi, att kunna agera i konflikter i närområdena, anpassa sig till andra 
växande ekonomier utanför Europa samt att behålla inflytandet i världen. TTIP skulle 
enligt vissa kunna generera fler jobb och tillväxt i EU, skära i priser och ge fler 
valmöjligheter, ge EU möjligheten att påverka globala handelsregler och att projicera 
EU:s värderingar utomlands (ec.europa.eu).  

Med USA som bundsförvant skulle EU, och naturligtvis USA, fortsatt 
otvivelaktigt vara de ledande organisationerna och nationerna globalt både ekonomiskt 
och ideologiskt.   

Vidare har Sverige skrivit in i grundlagen att Sverige är en del av EU och Sverige 
har vid flertalet tillfällen gjort ändringar i grundlagen för att anpassa den till 
medlemskapet. Även EU:s lagstiftning inverkar på den svenska lagstiftningen där runt 
25-30 procent av alla nya svenska lagar och förordningar hänvisar till EU-lagstiftning 
(eu-upplysningen.se). EU påverkar ända ner på regional- och lokal nivå. Sveriges 
Kommuner och Landsting har uppskattat att omkring 60 % av det som diskuteras i 
kommunfullmäktige påverkas av EU. Detta är även synnerligen intressant då EU:s 
lagstiftning går före den svenska; EU-rätten har således företräde (eu-upplysningen.se). 
Med tanke på EU:s påverkningsmöjligheter är det således viktigt att vi förhåller oss 
kritiskt till EU.  
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1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet är att jämföra hur regionen EU framställs och skildras i samhällsläroböcker för 
gymnasiet under 1990-, 2000- och 2010-talet för att undersöka huruvida läroböckerna 
förhåller sig kritiskt, neutralt eller positivt, samt vilka förändringar som skett över tid.  

Utifrån detta har följande frågeställningar konstruerats:  
• Hur och på vilket sätt skildras EU i läroböckerna? Hur förhåller sig 

läroböckerna kritiskt till EU?  
• Varför skildras EU på ett specifikt sätt? Hur förhåller sig läroböckerna till 

varandra över tid? 

1.2 Tidigare forskning  
Först och främst krävs det en förståelse för läroboken i en större kontext, vilket Anna 
Johansson Harrie (2009) bidrar med i sin avhandling Staten och läromedlen – En 
studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991. 
Johansson Harrie bidrar i detta fall till en historisk kontext vilket är relevant för att 
förstå samtida läroböcker för gymnasieskolan men även den didaktiska forskning som 
bedrivs idag.  

Under 1930-talet ansågs läroböckerna och dess kvalité vara av statlig betydelse. 
1938 infördes, efter riksdagsbeslut, en förhandsgranskning av läroböcker i Sverige. 
Över tid förändrades förhandsgranskningen flera gånger gällande form och inriktning, 
men den återfanns i någon form i över 50 år. Tillslut avskaffades den statliga 
granskningen år 1991 och således är det idag upp till marknadens producenter och 
konsumenter att avgöra kvaliteten på de läromedel som används i skolan (Johansson 
Harrie, 2009, s. 10).  

Johansson Harrie urskiljer i sin forskning olika tidsperioder och stadier av statlig 
granskning. Före 1938 fanns egentligen ingen sådan granskning av läroböcker. Det 
utfördes dock specifika granskningar av vissa läromedel. Mellan 1938-1974 fanns en 
obligatorisk och central förhandsgranskning av alla läroböcker i alla ämnen. Det som 
kontrollerades var till exempel bokens pris, omfång, disposition, förhållandet mellan 
boken och kursplaner, språk, objektivitet och vederhäftigt innehåll. Kontrollen 
genomfördes av utsedda granskare och besluten fattades vid Statens läroboksnämnd 
(Johansson Harrie, 2009, 12-14). 

 1974-1983 låg fokus på objektivitet och kontrollen var obligatorisk för läromedel i 
samhällsorienterade ämnen. Krav fanns också på att lärobokens innehåll skulle följa 
läroplanernas mål och riktlinjer men krav fanns även på allsidighet och saklighet. 
Granskningen utfördes på liknande sätt som tidigare men nämnden var nu en del av 
Skolöverstyrelsen, (SÖ). Detta förändras under perioden 1983-1991. Nu skulle 
läromedelsnämnden inte längre godkänna eller underkänna, utan istället ge ett utlåtande 
om läroboken. Johansson Harrie menar på att granskningen blev som en slags 
konsumentinformation. Emellertid ändrades inte instruktionerna för den faktiska 
kontrollen, utan samma kriterier som tidigare gällde. Nu bestod också Läromedels-
nämnden av Statens institut för läromedelsinformation, (SIL) (Johansson Harrie, 2009, 
s. 12-14).  
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Efter 1991 avvecklades granskningen då SÖ och SIL upplöstes. Det finns idag ingen 
statlig kontroll, men Skolverket kan genomföra stickprov vilket också gjordes 2006 av 
Skolverket. Som Johansson Harrie understryker, för att förstå varför läromedlens 
innehåll är av intresse för staten så måste vi sätta in läromedlen och skolans innehåll i 
ett större sammanhang (Johansson Harrie, 2009, s. 14).  

Forskarna Lindensjö och Lundgren, som Johansson Harrie refererar till, har 
teoretiserat kring två reproduktionsprocesser som inverkar på innehållet i utbildningen. 
Dels den samtida reproduktionen och dels den historiska reproduktionen. Den samtida 
reproduktionen syftar på refererande av kunskaper och färdigheter som antas vara 
viktiga för produktionen och för att leva i samhället. Den historiska handlar emellertid 
om skolans historia och läroplanshistoria, att nya skolsystem måste förhålla sig till 
gamla skolsystem på grund av den historiska reproduktionen. Äldre skolsystem 
definierar syfte, innehåll och mål med utbildningen. De två förhållningssätten går inte 
”entydigt ihop”, utan kan snarare motverka varandra. Lindensjö och Lundgren fastslår 
att behovet av pedagogiska texter först uppkommer när produktion och reproduktion 
frånskiljs. De pedagogiska texterna och framställningen av dessa utgör ett konkret urval 
och en utpräglad organisation av kunskap för lärande. Samtidigt konkretiseras texterna i 
läromedel och styrdokument där även mål, innehåll och syfte slås fast (Johansson 
Harrie, 2009, s. 14 & 15).  

Läroboken är även att betrakta som läroplanens konkreta form. Läroplanen 
konstaterar hur man borde tala om ett ämne, medan det är i läroboken som man de 
facto talar om ämnet. Johansson Harrie understryker dessutom att läroboken blir en 
konkretisering av läroplanen för eleverna samt att läroboken är den mest lästa och 
spridda litteraturgenren i vårt land, då i princip alla måste läsa den och då kan vara de 
enda böcker som individer läser (Johansson Harrie, 2009, s. 16 & 17).  Dessutom är det 
viktigt att poängtera att läroboken har en viss auktoritet då vi erkänner att läro-boken är 
utav betydelse. Läroböcker bör, enligt Johansson Harrie, ses som läroplanens konkreta 
form och en ramfaktor som påverkar undervisningens innehåll (Johansson Harrie, 
2009, s. 18). 

En annan viktig faktor att diskutera är den politiska styrningen av skolan. 
Lindensjö & Lundgren har identifierat tre former av styrning som påverkar 
verksamheten i skolan, den juridiska, den ekonomiska och den ideologiska styrningen. 
Läroplanen kan användas som både ett juridiskt och ett ideologiskt styrmedel medan 
läromedelsgranskningen är en del av en ideologisk styrning. Trots att 
läromedelsgranskningen avskaffades så ökade den ideologiska styrningen av skolan på 
grund av olika politiska reformer under början av 1990-talet (Johansson Harrie, 2009, s. 
19). 

Johansson Harrie menar även att ett skolämne är av särskilt intresse på grund av 
statens försök att påverka undervisningsinnehållet, nämligen samhällskunskap. Staten 
kan påverka skolans verksamhet organisatoriskt och ekonomiskt, samtidigt som man 
inom samhällskunskap studerar staten, politiska ideologier och den mer generella 
politiska arenan. Därför har samhällskunskapen en särställning bland skolämnen där 
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Samhällskunskapen blir samhällets kanal in i skolan. Således blir 
samhällskunskapsämnet känsligt för politiska opinioner (Johansson Harrie, 2009, s. 23)  

Avslutningsvis kan det konstateras att en fejd återfinns angående skolans innehåll 
där verksamheten i skolan skildras som dels beroende och oberoende av samhället där 
undervisningen i synnerhet skildras som politiskt svårstyrd. Läromedlen tillerkänns 
dock ha en inverkan på undervisningen i egenskap av en ramfaktor och den statliga 
granskningen blir i sin tur en ramfaktor som påverkar läromedlens innehåll. Detta blir, 
precis som Johansson Harrie understryker, synnerligen intressant då ämnet behandlar 
staten och dess maktutövande (Johansson Harrie, 2009, s. 25).  

Lena Molin (2006) har i avhandlingen Rum, frirum och moral – En studie av 
skolgeografins innehållsval analyserat läromedel. Molin fastställer att läromedel har en 
stor och central roll som blir bestämmande för undervisningen, och att läroboken 
framstår som den viktigaste samarbetspartnern för lärarens innehållsval och planering. 
Läroboken styr även elevernas kunskaper, det vill säga de kunskaper som kontrolleras 
och betygsätts. Läroböcker granskas sällan kritiskt av lärare eller elever och ses därför 
som auktoritativa texter som representerar sanningen (Molin, 2006, s. 186).  

Läroböcker kan till och med anses ha en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll 
men samtidigt har andra studier ifrågasatt den kunskapsgaranterade rollen. Trots 
ändringar i läroplanen och i styrdokumenten har inte läromedelstexterna förändrats 
anmärkningsvärt. Således ärver läromedelstexter varandra över tid och Starka 
traditioner inom ämnet för den dominerande tolkningen om vad som är den rätta och 
sanna kunskapen vidare över generationer (Molin, 2006, s. 186). Molin analyserar 
texterna utifrån att ställa frågor till dem samt genom att läsa dem utifrån synsättet att de 
erbjuder meningar. Molin menar på att läromedel i sig har en kunskapssyn som kan 
avläsas i uttryckssätt. Den text som läses kan enligt Molin, påbjuda en mening, den 
givna meningen, eller så kan problematiserade texter, den erbjudna texten, inbjuda till 
kritiskt tänkande och reflektion vilket bidrar till nya tankebanor och ställningstaganden 
(Molin, 2006, s. 187). Dessa teoretiska begrepp är i denna studie intressanta för att 
granska om det empiriska materialet påbjuder eller erbjuder en mening eller text. I 
analysdelen kommer just sådana resonemang föras i förhållande till Molins forskning. 

Intressant är att Molin refererar till Norman Fairclough (1995). Texter som 
producerar, reproducerar och transformerar dominansrelationer kan enligt Fairclough 
klassificeras som ideologier. Med olika ideologiska sätt att tolka på så kan fakta eller 
kunskap framstå som självklar och således kan ideologier vara komplicerade att 
identifiera. Därmed kan ”icke-demokratiska kunskaper” slutligen erkännas som 
vedertagen kunskap och blir då inte heller kritisk granskad i lärobokstexterna. 
Innehållet i texten ses från detta förhållningssätt inte som en medveten förvandling utan 
mer som en allmänt etablerad kunskap och därmed tagen för given (Molin, 2006, s. 
188).  

Även om Molin i sin analys fokuserar på elevers förståelse för andra nationer, 
regioner, folk och kulturer och de rasistiska element som återfinns, är det trots allt 
intressant att se läromedlens förändring över tid, samt hur texterna ärver varandra och 
således bidrar till att traditionella mönster återfinns i nyare läromedel. Det som är utav 



	 8	

särskilt intresse är Molins resultat kring erbjuden kunskap och påbjuden kunskap, 
Enligt Molin så är det utmärkande för läroböckerna att de inte erbjuder kunskap utan 
den kunskap som texterna förmedlar är påbjuden. Således finns få eller inga 
möjligheter till kritiskt tänkande och reflektion, vilket stänger möjligheten att tänka 
”kreativt och nytt”(Molin, 2006, s. 196).  

Molin menar att läromedlens förmedlande av kunskap kan kopplas till 
maktstrukturer och samhället i stort. Exempelvis kan de perioder Molin undersökt 
sammankopplas med nationalism, kolonialism, och stereotypiska framställningar av 
andra kulturer, vilket har befästs över tid. (Molin, 2006, s. 196). Således är det 
intressant att se om samhällsläroböckerna skildrar EU på ett neutralt kontra ett 
problematiserande sätt, vilket över tid kan eller kommer bidra till kunskaper som inte 
ifrågasätts. Skildringar och ställningstaganden kan ha överlevt revideringar, vilket gör 
att de blir svåra att identifiera samt att de slutligen transformeras till vedertagen 
kunskap och därmed förändras inte kontexten i läroböcker.  

Utan vidare analys kan sammanhang i läroböcker te sig objektiva men vid en 
kontextanalys genom ett samhälleligt och historiskt perspektiv så kan texten framstå 
som bärare av specifika undertoner (Molin, 2006, s. 197). Därmed skulle det kunna 
finnas vissa schablonmässiga skildringar av exempelvis EU överleva över tid.  

Precis som Molin skriver, kan texter i läroböcker som ger uttryck för en viss 
kunskapssyn, människosyn och samhällssyn vara problematiska att identifiera för en 
läsare. Med diskursanalys som redskap kan texternas tillhörighet med en diskurs träda 
fram, en diskurs som de bidrar till att bibehålla och återskapa. Utifrån innehållet i en 
diskurs så växer följemeningar fram. Betydelsen av följemeningarna är inte enbart det 
som uttrycks utan av lika stor betydelse ses det som inte uttrycks. Genom språket, som 
otvivelaktigt är ett kraftigt redskap, så påverkas människor både medvetet och 
omedvetet. Geografiska bilder och föreställningar är av minst lika stor betydelse som 
vapen och militärer i maktkamper mellan kulturer och grupper i samhället (Molin, 
2006, s. 197 & 198).  

Läromedel måste därmed undersökas kritiskt då de är en central källa till kunskap 
för elever men också därför att texterna bidrar med en norm, något som är viktigt att 
veta inom ämnet, den rätta kunskapen, den påbjudna kunskapen. Läromedel bör även 
kritiskt granskas utifrån den selektiva aspekten, det vill säga den kunskap som 
utelämnas och således marginaliseras. Sådan kunskap blir inte relevant för eleverna 
eftersom den inte är tillgänglig. Molin konstaterar att det är lärarens demokratiska 
skyldighet att även använda sig av källor förutom läroboken, samt att ha ett konstant 
kritiskt inställning till de läroböcker som används (Molin, 2006, s. 198).  

Tomas Englund resonerar kring intressanta didaktiska frågor, såsom om 
användandet av begreppet didaktik förhindrar utvecklingen av, det Englund kallar, den 
kommunikativa vändningen, vilket innebär ett vetenskapligt stöd för gemensamma 
samtal mellan lärare och elev. Englund betonar nödvändigheten att problematisera den 
selektiva traditionen i förhållande till den kommunikativa ansatsen, då vårt 
pedagogiska och didaktiska språk länge konstituerat en selektiv tradition för vad vi 
uppfattar som klassrummets möjliga aktiviteter (Englund, 2007, s. 1). 
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Traditionellt har läraren varit förmedlaren av kunskap och eleven den passiva 
mottagaren. Under 1990-talet förändrades detta och istället kom en didaktisk-
kommunikativ hållning att betonas, baserad på två perspektiv. Det är dels det 
sociokulturella perspektivet på lärande, hämtat ur det fenomenografiska, och det 
sociopolitiska perspektivet på undervisning hämtat ur det läroplansteoretiska. Det är 
utifrån detta det så kallade deliberativa samtalet senare utvecklas (Englund, 2007, s. 2). 
Englund kan visa på att det finns en mycket stark förankring i den selektiva traditionen 
(kunskap från lärarens tal och lärobok) inom majoriteten av de ämnesdidaktiska 
ansatserna och Englund menar att till exempel historia och samhällskunskap kan 
kopplas till den selektiva traditionen (Englund, 2007, s. 3 & 4).  

Englund menar att didaktikbegreppet har en mycket negativ klang i det vardagliga 
livet och att detta samspelar med både en auktoritativ och en auktoritär ämnes-
uppfattning som nästintill ontologiserar epistemologin. Detta innebär att kunskap 
förmedlad via lärare och läromedel ofta begränsas till en karakteristisk 
skolämneskunskap i bland annat samhällskunskapsämnet. Dessa gör, enligt Englund, 
anspråk på att tala om hur verkligheten ’verkligen’ och ’egentligen’ är beskaffad och 
att denna skolkunskap ej problematiseras (Englund, 2007, s. 8). Vi måste således vara 
beredda på att ifrågasätta skolämnets selektiva tradition (Englund, 2007, s. 9).  

Mikael Wingård betonar delvis de anspråk Englund gör. Wingård menar att 
läroböcker både innefattar en traditionell skoldiskurs men också en alternativ 
kommunikativ skoldiskurs. För att åstadkomma en kommunikativ skoldiskurs bör 
läroböckerna göra tydligare kopplingar mellan förklaringar av begrepp, samt 
användandet av dessa. I vissa fall presenterar läroböckerna skrala kopplingar mellan 
teori och användningen. I sådana fall presenteras teorin främst för att det ingår i den 
selektiva traditionen, men ger egentligen inte eleven stöd för att använda den. Enligt 
Wingård kan bilder och motbilder bidra till undervisning av del kommunikativa 
skoldiskursen. Läroboken är dessutom till för att skapa mening för eleven genom att 
förklara grundläggande begrepp på ett sådant sätt att dessa kan användas som verktyg 
för att problematisera innehållet (Wingård, 2011, s. 44). 

1.3 Metod & material  

1.3.1 Material 
Det empiriska materialet i studien är samhällsläroböcker för den svenska 
gymnasieskolan 1994-2014. Undersökningen har avgränsats till åtta läroböcker med 
anledning av begränsat utrymme. Åtta läroböcker utgör i vilket fall ett representativt 
urval av hur EU skildras och bör vara tillräckligt för denna studies omfång. Samtidigt 
bör dessa åtta böcker, som är från olika tidsperioder, bidra till att uppfylla studiens 
syfte; att undersöka förändringar över tid. 

Syftet var till en början att studera geografiläroböcker, emellertid skildras EU ofta 
inte alls, eller i förhållande till något ämne, såsom ”Jordbruket och EU”. Denna ansats 
var därmed problematisk. Följande fyra läroböcker har således inkluderats istället för 
perioden 1994-2005:  
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Zigma – Samhällskunskap (Bengtsson), utgiven 1994, första upplagan; Samhällsboken 
– Kurserna A B C (Kieser & Rydén), utgiven 1998, tionde upplagan; samhälle.nu – 
Samhällskunskap för gymnasiet A (Höglund m.fl), utgiven 2003, första upplagan, och 
Reflex – Samhällskunskap för gymnasieskolan (Almgren m.fl), utgiven 2004, fjärde 
upplagan. 

För perioden 2005-2014 har följande läroböcker valts: Forum – Samhällskunskap 1 
(Brolin & Nohagen), utgiven 2006, första upplagan; Millenium – Samhällskunskap A-
B-C (Palmqvist & Widberg), utgiven 2008, fjärde upplagan; Zigma – Samhällskunskap 
– Kurserna 1,2 och 3 (Bengtsson), utgiven 2012, åttonde upplagan, och Vårt samhälle – 
Samhällskunskap 1, 2 och 3 (Rundblom & Berg), utgiven 2014, första upplagan.  

Anledningen till att studien bygger på utgivningsår beror på att det är först då som 
böckerna har kommit till användning i skolan. Att fler upplagor finns tyder på en 
efterfrågan av läroböckerna, därmed går det anta att böckerna rimligen, till en större 
grad, har används eller används i undervisningen. Vissa källkritiska aspekter bör även 
lyftas fram. Samtliga läroböcker är skriva efter att läroboksgranskningen avreglerades, 
vilket kan betyda att författarna har tagit sig större friheter angående till exempel 
saklighet och åsikter. Det går inte heller veta hur många exemplar böckerna tryckts i, 
eller hur använda de är i den svenska gymnasieskolan med anledning av att förlagen 
sekretesstämplar försäljningssiffrorna. 

1.3.2 Metod 
För att på ett så relevant sätt som möjligt kunna besvara syfte och frågeställningar tar 
undersökningen sina metodologiska utgångspunkter i ett humanistiskt förhållningssätt. 
Forskare såg under 1970-talet möjliga öppningar av the discipline to more realistic 
conceptions of humans as geographical agents och it is for this reason that meaning, 
imagination, and human agency are so closely related associated with humanistic 
geography. Humanismen understryker således andra värden såsom normer, mening, 
föreställning attityder och tolkningar (Entrikin & Tepple, 2006, s. 31 & 32).  

Det är detta i synnerhet min studie berör; människans tankar, föreställningar, 
normer och tolkningar. För att förstå lärobokstexterna och beskrivningarna av EU som 
en region vore det inte relevant att förstå EU som en ”spatial kategori” utan snarare som 
en subjektiv skildring av en region där individer med olika bakgrunder och 
föreställningar skildrar ett objekt. För att komma åt textens innebörd och mening 
innefattar studien en kvalitativ diskursanalys.  

Michel Foucault är troligen den individ som starkast förknippas med diskurser. 
Enligt Foucault kan diskurs definieras som: Hela den praktik som frambringar en viss 
typ av yttranden (Bergström & Boréus, 2000, s. 225). Phillips och Winther definierar 
diskurs som: ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) 
(Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 7) Det är utifrån dessa definitioner studien tar 
sina utgångspunkter ifrån. Diskurser är regelsystem som legitimerar specifika 
kunskaper, och de kan kopplas ihop med makt. (Bergström & Boréus, 2000, s. 225). 
Motsättningar är inte det vitala enligt foucaultiansk inriktning, istället betonas det 
sammanhållna och gemensamma i diskursen. Vad som är centralt är förändring, det 
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som Foucault kallar avgörande förändringar, av vad som accepteras som sant 
(Bergström & Boréus, 2000, s. 226). 

En diskursanalys är en benämning på olika angreppssätt där studiet av texter i 
relation till deras sociala sammanhang undersöks. Syftet kan sägas vara att studera 
vilka olika uppfattningar som kommer till uttryck, vilka retoriska tekniker som kommer 
till användning, hur texten är organiserad och ofta även hur åsikterna speglar 
gemensamma eller förhärskande synsätt i samhället. Viktigt att poängtera är att 
diskurser inte endast bildar en passiv avspegling av samhälleliga förhållanden, utan 
också aktivt konstruerar dem och därmed bidrar till att upprätthålla dem (Repstad, 
2007, s. 121 & 122). Användandet av diskursanalyser står i relation till att människan 
tänker med språket som redskap, samt att människans språkliga uttryck har en kollektiv 
prägel som påverkar tankar och föreställningar. Diskursanalysen verkar för att avslöja 
då den ämnar visa hur utpräglade idéer tas för givet och därav förstärks genom 
diskurser. Diskursanalysen vill dessutom visa vem som påverkar det som är relevant 
och sant inom diskursen. Inom en diskursanalys är det minst lika intressant att studera 
vad som tas för givet, det som inte tematiseras eller problematiseras, men även det som 
explicit avhandlas. Det är även av intresse att studera vem som är textens implicita 
läsare – vilka ingår i det ’vi’ som författaren använder och vilka som utesluts (Repstad, 
2007, s. 122).  

För att besvara frågeställningarna och klarlägga de eventuella mönster studien 
ämnar göra, samt för att konkretisera de ställningstaganden läroböckerna gör, kommer 
även det empiriska materialet att klassificeras utifrån tre kategorier; Positiv, 
Objektiv/neutral och Kritisk. Kategorin Objektiv/neutral innefattar resonemang som 
inte ger uttryck för ställningstaganden, värderingar eller föreställningar. Kategorin 
Kritisk innefattar kortsagt det motsatta, om läroböckerna ger uttryck för några kritiska 
ställningstaganden om EU. Inom begreppet Positiv faller resonemang som på något sätt 
tenderar till att hylla eller glorifiera regionen EU. Syftet med klassificeringen är att 
skapa struktur och en tydlighet i analysens resultat, samt att den kan bidra till diskurser 
rimligen synliggörs. Det skall även tilläggas att all text är utav intresse i studien, det vill 
säga både bildtexter och/eller text i förhållande till figurer/grafik.  

1.4 Kritik mot metoden 
Diskursanalysen kritiseras ofta på grund av dess starka relationer till forskarens 
teoretiska och/eller ideologiska premisser då den i sin natur har ett kritiskt och 
avslöjande tema. Andra kritiserar metoden därför att den chargerar de kollektivt 
deterministiska mönstren i samhället gällande tal och tankar, och därmed inte tar 
tillräcklig hänsyn till det kreativa och överskridande i texterna (Repstad, 2007, s. 122). 
Ytterligare en kritik kan tänkas vara att metoden inte bidrar med orsaks- och 
effektsamband gällande det empiriska materialet. Därmed kommer resultatet i studien 
tolkas utifrån Norman Fairclough teoribildning om kritisk diskursanalys.1 Därigenom 
kommer svagheten förhoppningsvis uppvägas och resonemang om orsaker och effekter 
kan därmed utföras. 
																																																								
1 Se Teori, s. 13 & 14 
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1.5 Teori 
Peo Hansen & Stefan Jonsson bidrar med en mycket mer kritisk hållning gentemot EU 
och Europas integration än vad som vanligen ingår i den konventionella diskursen. 
Över tid har EU-projektet varit moraliskt och etiskt problematiskt och deras forskning 
är central då den bidrar med en annan förståelse av det empiriska materialet. Således 
används deras studier och resultat som en teoretisk referensram och en alternativ 
tolkningsmodell; något att förhålla denna studie till.  

Bland annat menar Hansen & Jonsson att både EU och medlemsstaterna har haft 
tydliga kopplingar till Afrika och de europeiska kolonierna. De visar exempel på 
idéströmningar: The era of national ownership of colonial territories is past […] From 
now onwards a common European policy of development for certain regions of Africa 
should be taken in hand. Council of Europe lyckades med att göra Eurafrica till en 
prioritet, vilket skulle lösa Europas problem under perioden, nämligen ”the dollar gap”. 
Marshallplanen bidrog till en förbättring men mer kunde göras och svaret var då Afrika. 
Det viktiga var att de koloniala territorierna integrerades i hela Europa, och inte att ett 
land ägde eller kontrollerade majoriteten av dessa. (Hansen & Jonsson, 2011, s. 15).  

Det är intressant att se på Schumanplanen och firandet av 9 maj i Europa, en dag av 
solidaritet och fred. Schumanplanen ses som startskottet på en europeisk gemenskap, 
men när idén lanserades var Frankrike inblandat i ett brutalt kolonialt krig i Indokina, 
samtidigt som Robert Schuman talade om ett flöde resurser från Afrika till Europa 
(Hansen & Jonsson, 2011, s. 16-19).  

Under förhandlingarna om European Community, EU:s föregångare, var frågan om 
Eurafrika en prioritet. De deltagande staterna gick med på Frankrikes ultimatum: to 
incorporate into the EEC not only France’s departments in Algeria, but also to 
associate with the Community all of the member states’ colonial possessions och därför 
inkluderades Belgiska Kongo, Italiens Somaliland and Hollands Nya Guinea. 
Romfördraget (1957) fastställde att de koloniala sambanden bevarades för att 
”utveckla” Afrika, samt skapa nära kopplingar mellan kolonierna och EC (Hansen & 
Jonsson, 2011, s. 19 & 20). 

Francois Mitterand sade 1964 att ”Algeriet är Frankrike” och de algeriska 
departementen inkorporerades i Romfördraget. Paradoxalt nog pågick samtidigt ett 
kolonialt krig i Algeriet, vilket engagerade 500 000 franska soldater och resulterade i 
1000 000 döda samt en systematisk användning av tortyr. Hansen menar att denna 
aspekt är mycket informativ:  

 
showing as it does that not even a sizeable war fought inside the Community has been able to  
impinge the notion of European integration as a symbol for peace, and that its promotion of a 
European identity has served as an antidote to war (Hansen, 2002, s. 487 & 488).  
 

Hansen menar att de koloniala relationerna måste förstås i skenet av de initiala 
stegen mot integration i Västeuropa. Avkolonialisering bidrog till globala förändringar, 
som i sin tur har bidrog till avgörande och omedelbara inverkningar på EU idag. De 
koloniala makterna omvärderade sina imperier och skapandet av EC kan utifrån detta 
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förstås som att: European integration offered ways for colonial powers to make up for 
and adjust the changing political and economic circumstances brought about by 
decolonization Hansen, 2002, s. 493). Därför ville bland annat Frankrike inkludera 
bestämmelser i Romfördraget som gynnade deras koloniala och neokoloniala intressen. 
Dessutom ansåg Frankrike att fördelaktiga tariffer på import från forna kolonier borde 
införas i fördraget, vilket också gick igenom då både Belgien och Holland would 
benefit as well from extending EC privileges to member states’ overseas possessions 
(Hansen, 2002, s. 492).   

Närmandet till Afrika kan också anses vara både reformistiskt och progressivt då 
nyckelorden var ”ekonomiskt utveckling” och ”Eurafrican interdependence” och inte 
”kolonialism” eller ”exploatering”. De västeuropeiska staterna var måna om att inte 
framstå som ”reaktionära kolonialister” utan snarare som pionjärer för utveckling och 
modernisering (Hansen & Jonsson, 2011, s. 24). Hansen & Jonsson konstaterar att the 
future European community was inseparable from a common and unified colonization 
of Africa (Hansen & Jonsson, 2011, s. 29).  

Än idag är franska regioner som Guyana, Martinique och Guadeloupe inkluderade 
i EU. Även spanska besittningar såsom Melilla och Ceuta ingår. De spanska 
besittningarna har kommit att främst fungera som en spelplan för EU:s kamp mot 
illegal immigration. För att skärma av Nordafrika och afrikanska flyktingar från 
Unionen har Spanien med hjälp av EU, byggt både radarsystem och en åtta kilometer 
lång mur (Hansen, 2002, s. 488). Hansen menar att EU:s gränser sträcker sig längre än 
vad den förhärskade bilden inom EU tillåter. 2007 skrev Europeiska kommissionen att 
The European Union today embraces more than 370 million people, from the Artic 
circle to Portugal, from Ireland to Crete. Though rich in diversity, the Member States 
share certain common values. Vad som dock lämnas utanför denna imaginära karta är 
att EU sträcker sig till Afrika, Sydamerika, Karibien och Indiska Oceanen (Hansen, 
2002, s. 489).   

Ytterligare kritik som riktats mot EU rör dess ”democratic deficit”. Parlamentet har 
historiskt endast haft en konsultativ roll i lagstiftningsprocessen medan Europeiska 
Unionens råd agerat som den faktiska lagstiftaren (Dinan, 2014, s. 186). Det var först 
under ratifikationskrisen i samband med Maastrichtfördraget som Europeiska rådet 
började diskuterade subsidiaritet med Unionens råd och parlamentet. Under 
förhandlingarna framkom riktlinjer för att inkorporera subsidiaritet och för att möta 
kriteriet för proportionalitet på en europeisk nivå. Europeiska rådet ville även ha en 
interinstitutionell överenskommelse för att uppnå subsidiaritet och för implementering 
av transparens och öppenhet (Dinan, 2014, s. 246). Det är först i Amsterdamfördraget 
som parlamentet får en starkare roll, men det demokratiska underskottet återfinns än 
idag, och 2014 var valdeltagandet endast 42 % (europarl.europa.eu).    

För att förstå, analysera och förklara resultatet har studien vidare inspirerats av 
sociologens Norman Faircloughs teoribildning om kritisk diskursanalys. 
Teoribildningen kan bidra med perspektiv som inkluderar orsaker till och effekter av 
resultatet, och således kan nya insikter träda fram. Teorin grundar sig på premissen att 
diskurser både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala 
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praktiker, det vill säga att diskurser inte enbart skapar eller reformerar sociala praktiker, 
utan även är en reflektion av samtiden. Enligt den kritiska diskursanalysen kan även 
ideologiska effekter inkluderas. Ideologiska effekter syftar på att diskurser både kan 
reproducera och upprätta ojämlika maktrelationer mellan olika sociala grupper. 
Avsikten med den kritiska diskursanalysen, kan enligt Fairclough vara att röra sig mer 
mot jämlika maktförhållanden gällande processer inom kommunikation och inom 
samhället i stort (Phillips & Winther Jørgensen, 2000, s. 67-69).  

1.6 Disposition 
Undersökningen disponeras kronologiskt och tematiskt. Läroböckerna har sorterats 
under två tidsspann och studeras inledningsvis var för sig. Avsikten med detta är att 
bidra med struktur. Efter varje lärobok följer ett sammanfattande stycke där de centrala 
tendenserna i de enskilda läroböckerna diskuteras. Även efter det första och det andra 
avsnittet, perioden 1994-2005 och 2005-2014 följer en sammanfattning, denna gång 
avseende det mest centrala för den grupp läroböcker som behandlats. I avsnittet 
Sammanfattande diskussion & Slutsatser summeras och diskuteras slutsatserna 
komparativt, med hänsyn till om förändring har skett över tid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	 15	

2. UNDERSÖKNING 

2.1 Zigma – Samhällskunskap (Bengtsson) 1994 
Redogörelsen för EU:s historiska kontext är övervägande deskriptiv och behandlar inte 
explicit EU som något problematiskt (Bengtsson, 1994, s. 576-579). Det återfinns dock 
specifika implicita skildringar som inbjuder till reflektion och kritiskt tänkande. Det 
gäller exempelvis förhållandet mellan Europeiska Gemenskapen (EG), European Free 
Trade Association (EFTA) och Storbritannien, där Bengtsson skriver: Eftersom 
fransmännen var mycket negativt inställda till samarbete med britterna bestämde 
Storbritannien så småningom att det nog var bäst att vända sig till andra 
västeuropeiska länder, som också hamnat utanför EG (Bengtsson, 1994, s. 579). I 
avsnittet tangeras således den historiska antagonismen mellan Frankrike och 
Storbritannien, men även den kritiska aspekten av EU, att medlemsländerna ger upp 
suveränitet. Därmed tar Bengtsson upp historisk problematik kring EU-samarbetet, som 
förvisso inte vidareutvecklas med nyanserade förklaringar om orsaker och 
konsekvenser. 

Bengtsson tar även upp kritiska aspekter av Maastrichtfördraget, där man från 
brittisk sida drev igenom att fördraget inte fick innehålla orden federation eller 
federativ, eftersom det skulle innebära att Storbritannien accepterade ett förbund med 
delstater liknande USA. Författaren visar på kritiska delar av EU-projektet: någon 
delstat i ett större sammanhang kunde konservativa engelska politiker inte gå med på 
att Storbritannien skulle utgöra (Bengtsson, 1994, s. 581). I detta avsnitt berörs de 
politiska svårigheterna med EU, och därmed frågan om suveränitet. 

Gällande den politiska dimensionen, i synnerhet utrikespolitik bestämdes det i 
Maastricht 1991 att ministerrådet ska kunna fatta beslut gällande utrikespolitiska 
ståndpunkter. Men som Bengtsson skriver så måste alla regeringschefer och 
utrikesministrar enhälligt bestämma vilka frågor som över huvud taget kan bli föremål 
för sådana ställningstaganden (Bengtsson, 1994, s. 584). I detta avseende visar 
Bengtsson implicit på den komplicerade frågan om suveränitet och inom vilka områden 
som det är särskilt känsliga för en medlemsstat att överföra makt till EU. Texten 
inbjuder till kritiskt tänkande och kan enligt Molins terminologi sägas vara en 
”erbjuden text” (Molin, 2006, s. 187).   

Bengtsson inbjuder vidare till kritiskt tänkande genom att understryka att man ska 
inte betrakta den Europeiska Unionen som något fixt och färdigt. EU måste istället ses 
som en process, ett bygge, som ständigt pågår och som ibland råkar ut för bakslag och 
skador (Bengtsson, 1994, s. 581). Med stycken som dessa får eleven tillfälle att kritiskt 
tolka EU som koncept vilket kan vara en ingång till vad Englund benämner som ett 
deliberativt samtal där den selektiva traditionen bryts (Englund, 2007, s. 2-8).  

Bengtsson visar vidare på att EU har en annan maktstruktur än vad ett demokratiskt 
land har och inbjuder eleven till reflektion i de passager där det demokratiska 
underskottet indirekt beskrivs. Ministerrådet är EU:s högsta beslutande organ och 
därmed mer än en regering. Bengtsson skriver: I västerländska demokratier är det ju 
annars folkrepresentationen – inte regeringen-som innehar lagstiftnings- och 
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finansmakten [sic] (Bengtsson, 1994, s. 588). Det samma gäller för kommissionen, i 
denna uppräkning kan man förstå att somliga betraktar kommissionen snarare som en 
regering än som en förvaltning. Bengtsson fortsätter med: Oavsett vilken beteckning 
som används kan vi slå fast att kommissionens makt är stor – främst genom att den är 
ensam bland de överstatliga organen om rätten att lägga fram förslag (Bengtsson, 
1994, s. 589).  

Bengtsson beskriver vidare lobbyverksamheten som ett betydelsefullt inslag i EU:s 
beslutsprocess. Det kan röra sig om intressenter på olika nivåer och metoderna kan 
variera: från information och övertygande argument till rena mutor (Bengtsson, 1994, 
s. 595). Denna text kan tolkas som ett mycket kritisk förhållningssätt till EU, till och 
med att EU som organisation kan vara korrumperad. Samtidigt skildrar Bengtsson 
”verkligheten” där lobbyverksamhet är en obestridlig del.  

Bengtsson lyfter mer direkt fram frågan om det demokratiska underskottet och 
påpekar att styrelseskicket kan te sig märkligt i jämförelse med Sverige. Bengtsson 
skriver: Ministerrådet beslutar om förordningar och direktiv bakom stängda dörrar och 
det är inte offentligt vem som röstat hur. Lobbyverksamheten pågår helt utan kontroll. 
Och den viktiga svenska offentlighetsprincipen saknas (Bengtsson, 1994, s. 598). 
Bengtsson fortsätter här att förhålla sig kritiskt till EU, vilket erbjuder elever en 
möjlighet att kritiskt tänka och reflektera. Bengtsson är dock nyanserad trots 
påpekandet om bristande parlamentarism, då han lyfter fram att det demokratiska 
underskottet mildras av subsidiaritetsprincipen. Denna princip skrevs in i 
Maastrichtfördraget för att minska det demokratiska underskottet (Bengtsson, 1994, s. 
598). 

Gällande Sveriges ansökan om medlemskap och inträdet i EU omnämns återigen 
den känsliga frågan om suveränitet, men nu ur ett svenskt perspektiv, och Bengtsson 
skriver att det andra skälet mot medlemskap var att man inte ansåg det möjligt att 
lämna över makt till EG:s överstatliga organ. Han understryker problematiken kring att 
ett medlemskap inte skulle kunna kombineras med vår neutralitet. Man pekade t ex på 
att alla de dåvarande medlemmarna ingick i NATO (Bengtsson, 1994, s. 600). I denna 
passage visar Bengtsson återigen på de många och komplicerade politiska frågor, om 
hur stater måste anpassa sig efter de förutsättningar som finns, som ställs i samband 
med EU.  

Sammanfattningsvis är kapitlet om EU utförligt. Texten behandlar mycket av det 
som kan anses relevant att veta om EU och utifrån den selektiva aspekten som Molin 
diskuterar, är Bengtssons text inkluderande i förhållande till det utrymme som finns i en 
lärobok. Bengtsson berör således många delar av EU och marginaliserar få (Molin, 
2006, s. 198). Självfallet har viss kunskap utelämnats av utrymmesskäl, men texten är 
både till substans och kvantitet välfylld.  

Texten är till övervägande del påbjuden men många delar av den är vad Molin 
kallar ”den erbjudna texten”, vilket kan bidra till kritiskt tänkande och reflektion bland 
eleverna om läroboken används på ”rätt” sätt, det vill säga att läraren uppfyller sin 
demokratiska skyldighet att använda fler källor än läroboken men även har ett kritiskt 
förhållningssätt till de texter som används (Molin, 2006, s. 198).  
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Bengtssons sätt att beskriva EU på är objektivt/neutralt, vilket tenderar till att bli 
mycket deskriptivt. Dock återfinns åtskilliga tendenser, både implicita och explicita, 
som kan tolkas som ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till EU. Därmed går det 
att konstatera att Bengtsson bidrar med en problematiserande skildring av skolkunskap 
vilket möjligen ifrågasätter ämnets selektiva tradition. Avsnittet om EU talar förvisso 
om hur ”verkligen är beskaffad”, men beroende på hur läraren använder materialet så 
kan kunskaperna problematiseras i undervisningen (Englund, 2007, s. 8 & 9). Således 
går det argumentera att Bengtssons text inte förhåller sig till Englunds forskning utan 
istället innehåller ifrågasättande och möjligheter till kritiskt tänkande. Det kan tänkas 
bero på att EU vid 1994 är ett relativt nytt ämne i läroböckerna, och att Unionen därför 
inte varit en del av den selektiva traditionen.  

2.2 Samhällsboken – Kurserna A B C (Kieser & Rydén) 1998 
Avsnittet om EU är huvudsakligen neutralt/objektivt och deskriptivt. Upptakten till EU 
beskrivs som att det fanns en vilja i Västeuropa att genomföra en gemensam marknad 
för att underlätta ekonomiskt samarbete, men inget nämns om hur andra världskriget 
och världsläget påverkade Unionens framväxt. Kieser & Rydén skriver att syftet med 
Romfördraget var att skapa en tullunion och en europeisk marknad där varor, 
arbetskraft och kapital kunde röra sig fritt över gränserna. Tio år efter Romfördraget 
hade tullar på industrivaror avlägsnats, tullar mot omvärlden upprättats och 
medlemsstaterna kommit överens om en gemensam jordbrukspolitik (Kieser & Rydén, 
1997, s. 240). Författarnas skildring är progressiv, utveckling skedde mycket drastiskt. 
Skildringen hade nyanserats om Kieser & Rydén inkluderat några kritiska förfaranden i 
enlighet med Hansen & Jonssons forskning. Särskilt intressant hade en 
problematisering av Romfördraget varit, då kolonier inkorporerades och neokoloniala 
intressen förhandlades samtidigt som ett kolonialt krig pågick i Algeriet (Hansen, 2002, 
487, 488 & 492; Hansen & Jonsson, 2011, s. 19 & 20).  

Under 1991 hade EG ett toppmöte i Maastricht där grunden lades för en union. 
Medlemsstaterna enades om en politisk union som inkluderade en sammanhållen 
utrikes- och försvarspolitik, social- och arbetsmarknadspolitik och ett europeiskt 
medborgarskap. Syftet var att upprätta en monetär union, det vill säga euron som var 
tänkt att implementeras i slutet av 1990-talet (Kieser & Rydén, 1997, s. 241). I sin 
beskrivning av detta visar författarna implicit på att det finns en problematik. De tar 
upp EFTA som ett exempel och skriver att: När EG bildades fanns det västeuropeiska 
länder som ansåg att de inte kunde bli medlemmar i sammanslutningen. Man 
accepterade det ekonomiska samarbetet men inte det politiska (Kieser & Rydén, 1997, 
s. 242). Därmed tar läroboken implicit upp svårigheterna kring överlämnandet av 
suveränitet. EU bygger delvis på överstatligt samarbete, där suveränitet ges upp till 
förmån för beslutfattande i EU. Till exempel skriver författarna att EFTA-länderna vill 
värna om nationell suveränitet och politisk neutralitet (Kieser & Ryden, 1997, s. 243). 
Författarna framför dessutom en viss kritik avseende det demokratiska underskottet och 
skriver att: EU har kritiserats för vad man kallar det demokratiska underskottet. I 
demokratiskt styrda länder är det riksdagen (parlamentet) som har makten att fatta 
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besluten. I EU är ministerrådet mäktigast. De framhåller dock att det kommit förslag 
som innebär mer makt åt EU-parlamentet genom vetorätt (Kieser & Rydén, 1997, s. 
244).  

I övrigt kan det påpekas att läroboken innehåller vissa faktafel, gällande till 
exempel årtal och processer, samt att författarna även exkluderat Europeiska rådet i sin 
beskrivning av EU:s organ. Det kan tolkas som att kunskap om EU inte värderas 
särskilt högt vid tillfället, alternativt att EU som koncept var nytt för 
läroboksförfattarna, det vill säga att de inte hade behövt ta ställning till EU förrän nu.  

Till övervägande del är texten, som Molin benämner det, av ”påbjuden karaktär”, 
där läsaren inte erbjuds tillfälle att problematisera eller kritiskt tolka. Emellertid 
innehåller texten vissa inslag av en ”erbjuden mening”, om än inte alltid uttryckligen. 
Eftersom texten till övervägande del inte inbjuder till reflektion går det anta att den lätt 
tolkas och avläses som en ”given sanning”. Detta ställer givetvis krav på läsaren att 
självständigt ifrågasätta.  

2.3 samhälle.nu – Samhällskunskap för gymnasiet (Höglund m.fl) 
2003 
Kapitlet om EU startar med ett intressant angreppssätt där författarna direkt lyfter 
problematik och kritiska aspekter. Stycket speglar en diskussion mellan två elever, 
Mattias och Anna som diskuterar EU efter att ha sett en video om EU. (Höglund m.fl, 
2003, s. 74). Detta stycke är mycket intressant utifrån Englunds forskning, speciellt 
med tanke på att konversationen utspelar sig på första sidan av EU-kapitlet. Stycket gör 
sannerligen inte anspråk på att ”förklara verkligheten” utan det uppmanar snarare till en 
kommunikativ ansats där eleven kan vara mycket aktiv i lärandeprocessen (Englund, 
2007, s. 1-8).  

Författarna är senare i texten fortsatt kritiska då de beskriver 1995-års 
folkomröstning och skriver än idag är åsikterna delade, och fortsätter med De mest 
EU-positiva partierna är folkpartiet och moderaterna. De mest kritiska är 
vänsterpartiet och miljöpartiet. Socialdemokraterna och centern är splittrade. Här 
finns både EU-kritiker och EU-anhängare (Höglund m.fl, 2003, s. 75). Författarna är 
initialt angelägna om att lyfta fram kritiska aspekter av EU-samarbetet och tar sedan 
upp att även EU-anhängare till stor del är mycket splittrade i frågan om hur samarbetet 
ska se ut framöver, om det ska ske mellan självständiga stater eller om EU ska 
utvecklas till en federation liknande USA. Författarna uppmanar läsaren till reflektion 
genom att skriva:  

 
Kritikerna menar att EU får allt större makt över medlemsstaterna och är på god väg att bli en 
federation. Tidigare hade varje medlemsstat vetorätt i alla frågor, dvs. möjlighet att stoppa beslut. 
Numera har man på flera områden infört majoritetsbeslut. Om majoriteten fattar ett beslut måste 
alla följa det – alltså även de medlemsstater som röstade emot (Höglund m.fl. 2003, s. 75) 

 
Höglund m.fl. diskuterar vidare utökningen av medlemsstater i förhållande till 

EU:s funktion som fredsprojekt. Med före detta fiender inom EU-samarbetet så 
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minskas sannerligen risken för väpnad konflikt i Europa, men det finns en hel del andra 
problem att ta itu med (Höglund m.fl, 2003, s. 76). Författarna konstaterar detta utan att 
egentligen adressera de problem som finns angående föreställningen av EU som ett 
fredsprojekt, vilket Hansen (2002, 487 & 488) påpekat i sin forskning. Istället lyfter 
författarna fram en ensidig och deskriptiv skildring av EU:s maktstruktur där 
Europeiska rådet, Europaparlamentet, Ministerrådet och Europeiska kommissionen 
nämns medan EU-domstolens roll lämnas okommenterad (Höglund m.fl, 2003, s. 76). 
Detta är intressant utifrån den selektiva aspekten, att kunskap har utelämnats.  

Vidare problematiseras Unionen genom att EU:s demokratiska underskott 
diskuteras, Många anser att EU måste bli mera demokratiskt. Men hur ska det gå till att 
demokratisera denna stora organisation? När det framöver blir ännu fler medlemmar 
är det inte ens självklart att alla kan få egna representanter i EU-kommission (Höglund 
m.fl, 2003, s. 78).  

Det konstateras att det finns svåra ekonomiska frågor, såsom jordbruksstödet vilket 
är EU:s största utgiftspost och är ett hårt kritiserat stöd till ett jordbruk som producerar 
mycket mer än vi behöver. Bland annat har de nya medlemmarna i öst ett ineffektivt 
jordbruk och om de får del av jordbruksstödet riskerar EU:s utgifter att bli ännu större. 
Författarna menar också att stödet kan medföra rationaliseringar inom jordbruket i 
dessa länder, vilket kan leda till högre arbetslöshet på landsbygden. De skriver: Här har 
EU en stor utmaning. Hur ska man öka antalet arbetstillfällen i Europa? Höglund m.fl, 
2003, s. 78).  

Det är intressant att studera kapitlet utifrån den selektiva aspekten. Det är inte 
särskilt utförligt och hade definitivt kunnat breddas, till exempel kunde EFTA, EES, 
Romfördraget, Maastrichtfördraget, EU:s budget eller den monetära/politiska unionen 
tagits upp. Därmed har författarna utelämnat och marginaliserat kunskap, som inte blir 
viktig för eleverna (Molin, 2006, s. 198). Överlag är texterna koncisa där kunskapen 
preciseras. Författarna hade därmed kunnat utvidga sin text för att skapa en större 
förståelse för EU.  

Större delar av denna lärobok inbjuder emellertid till kritiskt tänkande och 
reflektion. Författarna problematiserar kunskapen och stoffet om EU. Därmed kan 
texten, till stor del, sägas vara ”den erbjudna texten”, även om många avsnitt är mycket 
deskriptivt och således ”påbjuder en mening” (Molin, 2006, s. 187). Det återfinns ett 
flertal explicita kritiska ställningstaganden. Mycket av texten är emellertid 
objektiv/neutral och ger inte uttryck för några värderingar, samtidigt som det inte heller 
förekommer några positiva skildringar av EU.  

2.4 Reflex – Samhällskunskap för gymnasiet (Almgren m.fl.) 2004 
Åtskilligt av det som skrivs inom EU är deskriptivt och bidrar egentligen inte till någon 
reflektion. Den historiska kontexten, bildandet av EU, EU:s maktstruktur, EU:s 
kompetensområden, EU:s utvidgning och EMU problematiseras inte. Givetvis finns 
undantag, som dock ter sig implicita snarare än explicita. Ett av undantagen gäller det 
demokratiska underskottet där författarna kritiserar EU därför att Europarlamentet inte 
har möjlighet att motionera. De påpekar att: Många menar att detta är ett verkligt 
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demokratiskt problem eftersom det är enbart parlamentet av EU:s institutioner som är 
direktvalt i allmänna val (Almgren m.fl, 2004, s. 139).  
Vidare förs det fram kritiska ståndpunkter angående EU:s utvidgning då författarna 
frågar: En intressant fråga är var den yttersta gränsen för Europa går, det vill säga 
vilka ytterligare länder kan i en avlägsen framtid tänkas bli medlemmar av EU. Till 
exempel måste nyligen anslutna medlemmar anpassa sig till en koordinerad utrikes- och 
säkerhetspolitik, rättsliga- och inrikesfrågor samt beslut om en ekonomisk och monetär 
union (Almgren, 2004, s. 141). Författarna visar på de betydande åtaganden en 
medlemsstat måste acceptera, vilket kan tolkas som något bekymmersamt då 
medlemsstaterna är tvungna att anpassa sig på flera känsliga områden. 

Vidare diskuterar Almgren m.fl. vem som kan bli medlem och resonerar om 
kritiska konsekvenser. De skriver till exempel att: Många experter har varnat för att en 
alltför snabb utvidgning utan övergångsbestämmelse kan utgöra ett problem, inte bara 
för kandidaterna utan också för EU. Ett problem vid ett utvidgande är kostnaderna för 
EU:s jordbruks- och regionalstöd, eftersom de nya medlemsländerna är betydligt 
fattigare än genomsnittet av EU:s medlemsländer uttryckt i BNP per person (Almgren 
m.fl, 2004, s. 142). Detta kan ses som en ”erbjuden mening”, vilket bidrar till kritiskt 
tänkande och analyserande hos eleverna (Molin, 2006, s. 187) men även som en 
problematisering av skolkunskap som kan bryta den selektiva traditionen (Englund, 
2007, s. 1)  

Värt att påpeka är att författarna har skrivit relativt mycket om EMU, vilket kan 
tänkas bero på att läroboken är utgiven 2004, det vill säga året efter Sveriges 
folkomröstning om EMU. Almgren m.fl. diskuterar penning- och finanspolitiken i 
relation till Sverige och inbjuder där till kritiskt reflekterande. EMU beskrivs som en 
nackdel då medlemsstater förlorar inflytandet över penningpolitiken. Vid svensk 
anslutning kan Sverige inte längre ändra räntan eller valutakursen för att stimulera 
eller strama åt ekonomin. Sverige skulle alltså inte längre kunna låta den svenska 
kronan deprecieras eller apprecieras (Almgren m.fl, 2004, s. 144). Här tar författarna 
tydligt ställning till EU:s politik. De är dock nyanserade och diskuterar även 
motståndarargument, till exempel att de som förespråkar EMU menar att Sverige ändå 
knappast har något större penningpolitiskt svängrum. Sverige ekonomiska politik är 
trots allt är anpassad till den europeiska, bland annat genom att Sverige för en 
låginflationspolitik och på andra sätt försöker uppfylla EMU:s konvergenskriterier 
(Almgren m.fl, 2004, s. 144). Samhällsämnet kan sägas vara känsligt för politiska 
opinioner, särskilt med tanke på att samhällskunskapen blir samhällets kanal in i skolan 
(Johansson Harrie, 2009, s. 22 & 23). Detta är betydelsefullt då författarna strävar efter 
en objektiv skildring, av en för tiden känslig politisk fråga. Därmed kan författarna ha 
varit uppmärksamma på att visa båda sidor.  

Intressant är att författarna tar upp frågan om europeisk identitet. Framförallt 
kommissionen har varit pådrivande för skapandet av en gemensam identitet, och de har 
introducerat EU-flaggan, EU-pass, EU-körkort, årliga europeisk kulturhuvudstad med 
mera. Författarna understryker dessutom firandet av 9 maj, den officiella Europadagen 
till minne av Schumanplanen (Almgren m.fl, 2004, s. 146), men utan att nämna det 
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problematiska kring dagen; Schumans tal om resurser från Afrika samt Frankrikes 
koloniala krig i Indokina (Hansen & Jonsson, 2011, s. 16-19). Därtill återfinns statistik 
över huruvida europeiska medborgare identifierar sig nationellt kontra europeisk i 
texten, och begreppet identitet förstås endast i en europeisk kontext (Almgren m.fl, 
2004, s. 147). Därmed utesluts, precis som Hansen påpekar, de franska och spanska 
regionerna som tillhör EU (Hansen, 2002, s. 488 & 489). Som Hansen framhåller skulle 
sådan kunskap med stor sannolikhet kunna bidra med en mer intressant och 
mångfacetterad skildring av EU som visar på fler problematiska perspektiv.  

2.5 Sammanfattning  
Läroböckerna är strukturerade på olika sätt och i kvantitativt avseende är kapitlen om 
EU olika omfattande. Vissa läroboksförfattare tenderar att skriva utförligt om EU 
medan andra snarare tenderar till att marginalisera och utelämna viss kunskap. 
Majoriteten av lärobokstexterna är objektiva/neutrala och anlägger därmed ett relativt 
oproblematiskt förhållningssätt. Det kan handla om ett uppräknande av fakta eller mer 
generella beskrivningar. Det är förstås svårt att komma runt och givetvis är det 
krävande att förena en enkel och pedagogisk förklaring med kontinuerliga kritiska 
resonemang. Emellertid hade ett kritiskt förhållningssätt varit intressant; författarna 
hade kunnat skildra kritiska ståndpunkter eller tankar även vid uppräknande av ”fakta” 
och därmed problematiserat själva konceptet ”fakta”. Om förhållningssättet varit på det 
viset hade elever rimligen inte tagit någon text för givet och därmed lärt sig att varaktigt 
anta ett kritiskt förhållningssätt till text, bilder, diagram och tabeller.  

Det går att urskilja specifika mönster, eller rådande diskurser gällande EU och 
kritiska ställningstaganden. Läroboksförfattarna har inkluderat kritiska aspekter av EU 
som elever kan ta del av. Här är det dock viktigt att göra en reservation. Det 
förekommer ett reproducerande av kritiska ställningstaganden i texterna över tid. 
Således berörs liknande eller rent av samma kritiska aspekter, vilka kan sammanfattas 
till: suveränitet/ överstatlighet, politiska svårigheter, det demokratiska underskottet, 
maktstrukturer gällande vilken form EU ska ha och jordbruksstödet, trots att 
läroböckerna är skrivna av olika författare. Således tycks det finnas en specifik och 
”rätt” kritik som riktas mot EU. Detta kan utifrån elevens perspektiv tolkas som att det 
endast finns ”en specifik kritik” som kan riktas mot EU. Hansen & Jonsson har påvisat 
en mängd kritiska ställningstaganden som läroboksförfattare kan inkludera och ta 
ställning till. Mycket av den kritiken har dock lämnats därhän i samtliga läroböcker. 

Analysen av läroböckerna visar dessutom att det finns ett specifikt stoff som 
behandlas, ofta oproblematiskt och som därför kan avläsas som fakta. Trots selektiva 
förfaranden bland författarna, sker ett reproducerande även av denna faktakunskap.  

Utifrån läroböckernas position i den sociala kontexten, hur de förhåller sig till det 
rådande samhället, går det att belysa några intressanta perspektiv. De första 
läroböckerna tenderar till att marginalisera kunskap men de bör även kritiseras för 
faktamässigt innehåll. Författarna begår process- och faktafel, vilket kan tyda på att 
kunskap om EU inte prioriterades vid denna tid och i förlängningen att EU som 
organisation inte stod särskilt högt i samhället med anledning av att författarna ännu 
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inte behövt ta ställning till EU, och således att kunskapen ännu inte på allvar tagit plats 
i läromedlen. Läroboken Reflex från 2004 lägger vidare stort fokus på de ekonomiska 
sidorna av EU, vilket troligen kan förklaras utifrån folkomröstningen om EMU 2003 
och att frågan om ekonomi var högst på agendan då boken skrevs. 

2.6 Forum – Samhällskunskap 1 (Brolin & Nohagen) 2006 
Initialt är Brolin & Nohagen nyanserade och perspektivtagande. De inleder kapitlet 
med att EU kan ses utifrån olika perspektiv, att man kan betrakta unionen antingen som 
ett politiskt eller ett ekonomiskt projekt. I detta kapitel använder vi oss av det politiska 
perspektivet (Brolin & Nohagen, 2006, s. 385). Författarna har således delat upp EU 
vilket innebär att läsaren får en mångsidig skildring och väljer att visa på olika aspekter 
av EU, om än koncist. EU beskrivs progressivt, från att ha gått från freds- och 
säkerhetsfrågor och ekonomi till ett mer politiskt samarbete idag i och med bildandet av 
EU, vilket innefattar utrikes- och säkerhetspolitik, miljöpolitik samt asyl- och 
invandringspolitik (Brolin & Nohagen, 2006, s. 386).  

Författarna ger en positiv bild angående Europaparlamentets roll och hur EU:s 
maktstruktur förändrats. Parlamentet måste godkänna utnämningen av kommissionen, 
hålla utfrågningar av potentiella kandidater och är dessutom den enda institution som 
kan avsätta Kommissionen (Brolin & Nohagen, 2006, s. 389). Detta kan tolkas som att 
författarna anser att det demokratiska underskottet numera inte undergräver EU:s 
legitimitet, då parlamentet har fått mer reella befogenheter.  

Författarna problematiserar emellertid flera frågor. Ett av områdena de berör är 
utvidgningen av EU, att antalet medlemmar har ökat med målet att skapa fred och 
demokrati. Brolin & Nohagen ställer frågor som vanligtvis diskuteras i och med den 
relativt snabba utvecklingen: Hur ska EU:s pengar räcka när nya medlemmar tas in? 
Hur ska EU:s jordbrukspolitik se ut? (Brolin & Nohagen, 2006, s. 392). Detta avsnitt 
kan tolkas som en ”erbjuden text”, den uppmanar till kritiskt tänkande och elever har 
därmed möjlighet att komma bortanför den ”givna sanningen” (Molin, 2006, s. 187).  

Förslaget om en ny konstitution kom 2005. Grundlagarna stadgar hur EU kan 
hantera fler medlemsstater. Här problematiserar Brolin & Nohagen processen med 
anledning av att medlemsstaterna röstade nej till den nya konstitutionen. De beskriver 
att något måste göras åt beslutsfattandet, men att vilka åtgärder som anses lämpliga 
varierar. Brolin & Nohagen skriver: Vissa såg förslaget till en ny konstitution som en 
ökad demokratisering medan andra såg det som ett allvarligt ingrepp i demokratin. Det 
känsliga i debatten är frågan om överstatlighet i beslutsfattandet och författarna frågar 
sig: Ska EU alltmer bli ett Europas förenta stater eller huvudsakligen vara ett 
samarbetsorgan mellan självständiga stater? (Brolin & Nohagen, 2006, s. 393). Sättet 
att behandla kunskap i detta avseende går att koppla ihop med Englunds forskning, att 
författarna visar på olika ståndpunkter. Brolin & Nohagen gör därmed inte anspråk på 
att tala om hur verkligheten är beskaffad, istället problematiseras processen och 
uppmanar till deliberativa samtal (Englund, 2007, s. 1-8)  

En intressant iakttagelse, i relation till Hansens & Jonssons forskning, är dessutom 
hur Brolin & Nohagen beskriver EU som ett medel för fred: EU kan i viss utsträckning 
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ses som ett fredsprojekt (Brolin & Nohagen, 2006, s. 394), och Efter årtionden av krig 
och oenighet mellan länderna tog de initiativet till att säkra fred och välgång i Europa 
(Brolin & Nohagen, 2006, s. 385). Det senare citatet framhåller sannerligen Hansen & 
Jonssons slutsatser, att det handlar om fred i Europa och inte i Indokina eller Algeriet.  

Det samma gäller kapitlet om EU i ett ekonomiskt perspektiv. Där beskrivs EU 
som ett fredsprojekt, samt att Robert Schuman lade fram en plan (Schumanplanen) om 
att lägga produktionen av kol och stål under en gemensam myndighet. Kol och stål var 
två tillgångar som var speciellt viktiga vid vapenproduktion (Brolin & Nohagen, 2006, 
s. 251). Förfarandet problematiseras inte med tanke på att Schuman talade om resurser 
från Afrika samtidigt som Frankrike var inblandat i ett kolonialt krig (Hansen & 
Jonsson, 2011, s. 16-19). 

Överlag är avsnittet om EU neutralt/objektivt och främst beskrivande. Det finns 
dock uttryck för positiva ställningstaganden, att det ekonomiska samarbetet beskrivs 
som att det bidragit till att integrera EU-ländernas ekonomier och sprida välfärden 
(Brolin & Nohagen, 2006, s. 254).  

Det som bidrar till en problematiserande skildring är framförallt kartorna, där 
författarna visar jorden upp och ner. Karttexten konstaterar att majoriteten av 
världshandeln inte längre sker över Atlanten utan över Stilla havet. Brolin & Nohagen 
frågar därmed läsaren: Är det möjligen denna världsbild som driver på det ekonomiska 
samarbetet inom EU? (Brolin & Nohagen, 2006, s. 254). Författarna placerar, med 
hjälp av kartan, in EU-projektet i en internationell kontext och pekar på att 
världshandeln och den globala dominansen har skiftat. Detta kan bidra till reflektion 
och diskussion bland elever, till exempel om var Europa står i framtiden.      

2.7 Millenium – Samhällskunskap A-B-C (Palmquist & Widberg) 
2008 
Palmquist och Widberg bidrar med en mångfacetterad skildring av EU som 
genomgående är objektiv och neutral, men även till viss del kritisk. De inleder med att 
konstatera: Vilken väg europa-samarbetet ska följa, var då och är fortfarande den stora 
frågan (Palmquist & Widberg, 2007, s. 138). De uppmanar omgående till reflektion 
men stora delar text är samtidigt icke-problematiserande, med vissa undantag. 
Författarna konstaterar till exempel att parlamentet har ett begränsat inflytande. De kan 
ha antingen en medbeslutande, samarbetande eller en rådgivande roll. Författarna 
lämnar dock mycket öppet för tolkning och vidare undersökning hos elever, vilket kan 
bidra till en kommunikativ hållning (Englund, 2007, s. 1). För en kritisk hållning hade 
författarna rimligen behövt klargöra parlamentets för- och nackdelar tydligare 
(Palmquist & Widberg, 2007, s. 143).  

De kritiserar EU utifrån frågan om EU:s förtroendekris, orsakat av ett lågt 
valdeltagande. Författarna menar att besvikelsen kan bero på de många löften som inte 
infriades, som att maten skulle bli billigare, arbetslösheten sjunka och att räntan skulle 
minska. Valdeltagandet problematiseras, då valdeltagandet till Sveriges riksdag ligger 
på cirka 80 % medan det till EU-parlamentet ligger på cirka 40 %. De tar även upp det 
elitistiska draget inom EU, att politiker ansåg att svenska folket inte begrep tillräckligt. 
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(Palmquist & Widberg, 2007, s. 145). Författarna diskuterar den kommande 
förändringen av EU:s grundlag som tar bort ”de tre pelarna” vilket ändrar besluts-
fattandet. De skriver: Det finns m.a.o. flera skäl till att fundera över sambandet mellan 
vårt intresse för EU-frågor och hur framtiden formar sig (Palmquist & Widberg, 2007, 
s. 146) och att Många anser att detta är olyckligt eftersom allt fler och större frågor 
avgörs i Bryssel och EU (Palmquist & Widberg, 2007, s. 145 & 146). Resonemanget 
exemplifierar ett annat förhållningssätt till det demokratiska underskottet. Istället för att 
understryka parlamentets relativt svaga maktutövande, problematiseras det 
demokratiska underskottet utifrån ett annat perspektiv, bland annat avseende 
valdeltagande och maktförflyttning.  

Det finns en rubrik som heter Fusket inom EU. Rubriken i sig utstrålar ett kritiskt 
ställningstagande och signalerar ett korrumperat EU. Författarna beskriver hur EU-
kommissionen tvingades avgå ihop med ordföranden, med anledning av att 40 miljarder 
kronor saknades vid årsredovisningen 1999. En ny oberoende byrå utvecklades ifrån 
detta som behandlade bedrägeri (Palmquist & Widberg, 2007, s. 149). Denna skildring 
visar på problematik, eleverna kan därmed själva tolka och kritisera EU utifrån olika 
perspektiv.   

Författarna berör indirekt den känsliga frågan om suveränitet och diskuterar 
införandet av euron. Både Sverige och Storbritannien röstade nej, vilket var ett bakslag 
för EMU-anhängarna som ansåg att det var en central del av integrationen (Palmquist & 
Widberg, 2007, s. 150). De berör även svårigheterna med en passunion och den fria 
rörligheten och problematiserar detta: Många av de gamla EU-länderna är rädda för en 
’invasion av arbetslösa’ från de nya och mindre utvecklade länderna. Detta har bidragit 
till ett Schengenregister som kontrollerar medborgare utanför EU och författarna 
skriver att: registret har även kritiserats – risken för missbruk och bristen på 
demokratisk insyn är de främsta orsakerna (Palmquist & Widberg, 2007, s. 152). 
Författarna tar avstamp i bristande demokrati, och diskuterar således det demokratiska 
underskottet utifrån en annan aspekt än vad Dinan gör, vilket tyder på ett 
perspektivtagande hos författarna. (Dinan, 2014, s. 186).  

I avsnittet om EU:s framtid uppmanar författarna till kritiskt tänkande och 
reflektion genom att ställa frågor till läsaren. En fråga är till exempel hur stort EU ska 
vara i framtiden, då dagens regelverk inte möjliggör 30 medlemsstater. De skriver även 
att klyftan mellan majoritet och minoritet kan fördjupas, de som vill fortsätta och 
fördjupa samarbetet, och minoriteten som är nöjd med att ha en gemensam inre 
marknad, det vill säga att minoriteten inte vill dela med sig av makten över valuta och 
andra känsliga frågor (Palmquist & Widberg, 2007, s. 153). Detta uppmanar säkerligen 
till en kommunikativ hållning, som Englund (2007) diskuterar. Det visar även på att det 
inte finns en ”verklighet” och hur den är beskaffad. Istället kan elever kritiskt tolka och 
diskutera framtidsutsikterna.   

Palmquist & Widberg fortsätter med vissa kritiska ställningstaganden om makt och 
maktstrukturer inom EU. De bidrar med en skildring där EU består av komplexa 
samband, av små och stora, tät- och glest befolkade, fattiga och rika länder. Frågor om 
kommissionens ledamöter diskuteras, om huruvida den ska bestå av en kommissionär 
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från varje land. Även vetorätten berörs, om ett mindre land ska kunna sätta stopp för de 
övriga ländernas vilja i en viss fråga? Det är viktigt att inte tvinga in ett land i ett 
samarbete mot dess vilja, å andra sidan riskerar vetorätten att försena eller hindra 
EU:s integration och utveckling (Palmquist & Widberg, 2007, s. 155). I detta avseende 
visar författarna på perspektivagande och en nyanserad skildring av EU som inte 
tenderar till att bli deskriptiv. Istället uppmålas en bild av ett EU med systematiska 
brister där problematiken kring suveränitet behandlas.  

Till stor del är dock kapitlet huvudsakligen mycket neutralt och EU kritiseras inte 
mer än marginellt. Det finns, som påvisats, kritiska ställningstaganden som kan tolkas 
vara en ”inbjuden mening”, som trots allt uppmanar till kritiskt tänkande, nya tankesätt 
och ställningstaganden (Molin, 2006, s. 187). Inom denna lärobok har få aspekter 
lämnats orörda. Utifrån den selektiva aspekten (Molin, 2006, s. 198) har därför 
läroboken i detta fall uppnått en hög grad av mångfacetterad kunskap och fakta, som 
behandlar EU som en helhet. Avsnittet kan även sägas vara förankrad i en deliberativ 
hållning (Englund, 2007, s. 2), som till stora delar lyfter och problematiserar kunskap, 
både implicit och explicit, vilket kan skapa samtal både bland elever men även mellan 
elev och lärare.  

2.8 Zigma – Samhällskunskap kurserna 1,2 och 3 (Bengtsson) 2012  
Kapitlet är mycket utförligt i ett kvantitativt perspektiv. Trots den omfattande 
skildringen av EU behandlar Bengtsson EU förhållandevis okritiskt. EU:s historia 
beskrivs som oproblematisk, dock är texten relativt nyanserad och förklarar skeenden 
och processer utförligt. Den kritisk som riktas sker vid en bildtext, där bilden visar 
franska bönder som demonstrerar. Bengtsson skriver att anpassning till gemensamma 
regler är mycket komplicerat. Trots att cirka hälften av EU:s budget går till jordbruket i 
form av subventioner så ”har jordbrukspolitiken ofta varit en besvärlig stötesten” 
(Bengtsson, 2011, s. 531).  

Bengtsson riktar indirekt kritik mot den inre marknaden, hur den i allmänhet 
fungerar i praktiken och i synnerhet för arbetstagaren. Citatet syftar till att vara 
humoristiskt, antagligen för att väcka misstänksamhet och reflektion angående den fria 
rörligheten. För att denna aspekt av EU ska kunna fungera krävs antagligen människor 
med omänskliga egenskaper. Så här har en satiriker beskrivit EG:s (EU:s) ideala 
arbetare: Ensamstående 25-åring (utan barn) som kan tio språk och bor i husvagn 
(Bengtsson, 2011, s. 532).  

Organisationen EFTA omnämns, varav Storbritanniens roll är framträdande. I och 
med Romfördraget 1957 ställdes britterna inför ett val; Var Europa framtiden eller 
skulle man också i fortsättningen satsa på handel med sina kolonier? (Bengtsson, 2011, 
s. 532). Det är besynnerligt att Bengtsson gör en koppling till kolonierna utan att 
problematisera förfarandet. Krigen i Indokina och i Algeriet hade bidragit med mer 
kontext till analysen, men även de idéer som rådde; till exempel att ”Algeriet är 
Frankrike” och att kolonierna kunde bidra till Europas integration (Hansen & Jonsson, 
2011, s. 19 & 20; Hansen, 2002, s. 487 & 488) Bengtsson beskriver, i detta avseende, 
relationen till kolonierna som något fredligt, vilket inte bidrar till kritiskt tänkande hos 
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elever. Istället läses avsnittet som en ekonomisk aspekt och en ”påbjuden mening” 
(Molin, 2006, s. 187), där Storbritannien hade ett val, det ena varken mer eller mindre 
problematiskt.   

I relationen EFTA och Storbritannien berörs implicit dessutom den känsliga frågan 
om suveränitet då Storbritannien bestämde sig för att stå utanför EG och istället satsa 
på EFTA som enbart blev ett frihandelsområde. Inom denna konstellation fanns inte en 
yttre tullmur, vilket alltså innebär att man ur handelssynpunkt inte uppträder med ett 
ansikte utåt som man gör i en tullunion (Bengtsson, 2011, s. 532). Ett vidareutvecklat 
resonemang av Bengtsson i detta avseende hade varit av intresse. Bengtsson förklarar 
inte varför Storbritannien valde att ställa sig utanför, det vill säga skillnaden mellan ett 
frihandelsområde och en tullunion, och marginaliserar således viss kunskap (Molin, 
2006, s. 198). Dessutom kan avsnittet vara en ingång till ett deliberativt samtal, där den 
selektiva traditionen bryts (Englund, 2007, s. 1 & 2). Därmed hade skolkunskapen 
kunnat problematiseras, vilket hade skapat en mer mångfacetterad bild där eleverna fått 
med sig mer från endast ett avsnitt i läroboken.  

Vidare diskuterar Bengtsson överstatlighet och mellanstatlighet, i vilket 
vidareutvecklingar av resonemang hade varit intressanta för att skapa dialog mellan 
elever. I och med Lissabonfördraget 2009 försvann EU:s pelarstruktur. Det enda som 
nu avgörs på en mellanstatlig nivå är de utrikespolitiska frågorna (GUSP), och i GUSP-
frågor har medlemsländerna således fortfarande vetorätt, om de inte utnyttjar 
möjligheten till s k konstruktivt avstående, vilket innebär att ett land kan lägga ner sin 
röst (Bengtsson, 2011, s. 540 & 541). Återigen berörs den känsliga frågan om 
suveränitet implicit.  

Gällande EU:s maktorgan problematiserar Bengtsson vissa förfaranden. Det ena 
gäller kommissionen, som Bengtsson belyser utifrån fler infallsvinklar: man kan förstå 
att somliga betraktar kommissionen snarare som en regering än som en förvaltning. 
Oavsett vilken beteckning som används kan vi slå fast att kommissionens makt är stor – 
främst genom att den har rätten att lägga fram förslag (Bengtsson, 2011, s. 546). Det 
hade varit intressant om Bengtsson vidareutvecklat och diskuterat vad detta egentligen 
betyder för EU och för medborgarna. Det andra gäller parlamentet med en begränsad 
men samtidigt ökande makt. Parlamentet är inte i första hand lagstiftande som 
folkrepresentationer i västerländska demokratier, utan snarare rådgivande och 
kontrollerande (Bengtsson, 2011, s. 547). Bengtsson är inne på det demokratiska 
underskottet, men anser rimligen att det inte längre existerar. Istället kunde Bengtsson 
berört principer som subsidiaritet för att utveckla resonemanget, samt för att bidra med 
en mer kritiskt hållning.  

Bengtsson är som mest kritisk under rubriken EU kan beskrivas på olika sätt. 
Bengtsson diskuterar här vad EU ”egentligen” är, och att många anser att EU de facto 
är en federation. Därmed anser en del att Europas Förenta Stater är en mer passande 
beskrivning. I detta avsnitt diskuteras även över- och mellanstatlighet mer uttryckligen. 
Då det mesta inom EU idag beslutas på ett överstatligt vis skriver Bengtsson att nog de 
flesta hålla med om att EU i alla fall måste beskrivas som en union med tydliga 
federativa inslag. Särskilt med tanke på att pelarstrukturen har avlägsnats, där GUSP är 
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de enda mellanstatliga samarbetet (Bengtsson, 2011, s. 553). Bengtsson ger i detta 
avseende uttryck för subjektiva åsikter, inte huruvida vilken politisk åskådning han har, 
utan snarare hur resonemanget förs till att EU bör liknas vid federativa termer. I vilket 
fall uppmanar avsnittet till kritiskt tänkande och reflektion, där elever ges möjlighet att 
diskutera framtidens EU med hjälp av Bengtssons ”påstående” i enlighet med Englunds 
forskning om den selektiva traditionen och den kommunikativa vändningen (Englund, 
2007, s. 1 & 2). Texten är dessutom mer av en ”erbjuden text”, där eleven kan tänkas 
inbjudas till kritiska resonemang och reflektion (Molin, 2006, s. 187). Elever kan vid 
sådana texter skapa sig möjligheter att tänka nytt och kreativt men mycket beror 
rimligtvis på läraren, huruvida läraren är benägen att lyfta frågorna och diskussionen.  

2.9 Vårt samhälle – Samhällskunskap 1,2 och 3 (Rundblom & Berg) 
2014 
Rundblom & Berg diskuterar ett flertal kritiska aspekter i kapitlet som behandlar EU. 
Inledningsvis berörs till exempel Sverige i relation till EU och hur alkohollagstiftning 
påverkas av samarbetet. Svenska lagar har varit mer prohibitiva i jämförelse med EU-
länder. EU tvingar dock Sverige att öppna gränser för att tillåta import från länder där 
alkohol är billigare. Författarna skriver: På olika områden måste vi anpassa oss efter 
EU. Är det bra eller dåligt? (Rundblom & Berg, 2014, s. 114). De påpekar att flertalet 
har behövt ändra sitt levnadssätt på grund av valutor, finansiell politik, konkurrens 
inom jordbruk eller att företag rör sig över gränser. Författarna påpekar att: Mot de 
flesta stora beslut fattade av EU-politikerna, finns det större eller mindre grupper som 
protesterar. Man kan undra varför européerna frivilligt satte igång med EU-projektet? 
Varför drivs det vidare trots alla svårigheter? (Rundblom & Berg, 2014, s. 114).  

Vid avsnittet Hur blir framtidens EU? efter att ha deskriptivt gått igenom EU:s 
maktstruktur, problematiserar författarna konsekvent och på ett mycket nyanserat sätt 
och rör sig ifrån den selektiva traditionen och den ”påbjudna meningen”. De frågar sig 
hur EU ska se ut i framtiden och skriver: Om det finns mycket olika åsikter. Vill vi att 
EU ska bli Europas Förenta Stater, ungefär som Amerikas Förenta Stater. Rundblom 
& Berg resonerar kring att många anser att det är nödvändigt för att EU ska kunna 
konkurrera om makt och inflytande i världen, medan andra anser att medlemsstaterna 
ska verka enskilt med fortsatt samarbete. Författarna menar även att Det också finns de 
som menar att det vore bäst att upplösa EU helt och hållet. Men de flesta ser så stora 
fördelar med EU att en återgång till det gamla inte är att tänka på. Men också bland 
dem som är positiva till EU finns missnöje. Rundblom & Berg understryker faktumet 
att många anser att den tunga byråkratin i Bryssel är både långsam och ineffektiv och 
att de vill detaljstyra allt (Rundblom & Berg, 2014, s. 122) 

De berör dessutom kortfattat det demokratiska underskottet och subsidiaritet: 
Dessutom sägs att besluten i Bryssel sker för långt ifrån medborgarna, som inte känner 
att de har inflytande över besluten. (Rundblom & Berg, 2014, s. 122) Det hade 
definitivt varit intressant om Rundblom & Berg ägnat mer uppmärksamhet åt denna 
aspekt i enighet med vad Dinan (2014, s. 186 & 246) påvisar i sin forskning. Framför 
allt kunde principen om subsidiaritet och kriteriet för proportionalitet lyfts fram för att 
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framhäva EU:s bristande demokratiska principer. Detta kan även förstås i relation till 
Molins forskning angående den selektiva aspekten, det vill säga att kunskap har 
marginaliserats (Molin, 2006, s. 198).  

Jordbrukspolitiken omnämns med att cirka 40 % av EU:s budget går som stöd till 
jordbrukarna i framförallt Polen och Frankrike. Författarna kritiserar detta indirekt: 
Skattebetalarna i alla EU-länder får hjälpa till att betala de franska bönderna för att 
de ska kunna fortsätta att leva på sitt arbete. Rundblom & Berg är kritiska till 
jordbruksstödet då producenterna producerar ett överskott som i sin tur dumpas på 
världsmarknaden. De menar att livsmedlen blir dyrare för EU-medborgarna än de 
skulle vara om konkurrensen var helt fri och näringen utan stöd. Kritik riktas dessutom 
mot EU i ett globalt perspektiv då EU byggt upp skyddstullar gällande livsmedel och 
produkter: Det gör att särskilt u-länder har svårt att exportera varor till EU-området 
(Rundblom & Berg, 2014, s. 122).  

Författarna avslutar avsnittet med ett konstaterade, som även det uppmanar till 
reflektion hos läsaren. De skriver: Många håller med om kritiken mot EU, men anser 
att EU är i ständig förändring och att unionen måste och kan förändras på djupgående 
sätt också i framtiden (Rundblom & Berg, 2014, s. 123). De kritiska frågorna som lyfts 
bidrar till ett kritiskt tänkande och reflektion hos läsaren. Lärobokstexten är inte en 
”påbjuden mening” utan snarare den ”erbjudna texten”, vilket bidrar till att läsaren kan 
problematisera avsnittet och rimligen inte tolkar det som att det ”finns en verklighet”. 
Lärobokstexter som denna tenderar till att bryta den selektiva traditionen. Läroboken 
och läraren har möjligtvis en given fortsatt en dominerande roll, men det finns en viktig 
reservation; sådana texter bidrar åtminstone till att bryta den förhärskande normen.   

Rundblom & Berg behandlar därefter EU:s problematik kring solidaritet, och i 
synnerhet relationen mellan Grekland och Tyskland. De sköra relationerna mellan 
länderna tas upp. De skriver till exempel att rika greker betalade lite eller ingen skatt 
och att Tyskland krävde strukturreformer för att genomföra stödlån (Rundblom & Berg, 
2014, s. 123). Å andra sidan var grekiska makthavare tvungna att sänka pensioner, 
löner, avskeda anställda, vilket orsakade upplopp där ilskan vändes mot Tyskland, som 
många ansåg hade orsakat problemen. EU-krisen problematiseras ytterligare utifrån att 
krisen äventyrade euro-samarbetet, vilket kunde dra med sig hela Europa i ännu 
djupare ekonomiskt nedgång (Rundblom & Berg, 2014, s. 124).  

Ett positivt ställningstagande återfinns i läroboken rörande individens friheter, där 
författarna till exempel menar att ungdomar utnyttjar möjligheten att studera i andra 
länder och att fler arbetar i ett annat land i Europa (Rundblom & Berg, 2014, s. 117).  

Avslutningsvis visar författarna på meningsskiljaktigheter bland medlemsstaterna, 
avseende huruvida EU ska acceptera fler medlemmar. Frankrike sätter sig emot en 
utvidgning medan exempelvis Sverige anser att EU ska fortsätta växa (Rundblom & 
Berg, 2014, s. 125)    

Det kan påpekas att vissa skildringar inte problematiseras. Författarna frågar sig 
hur man skulle få slut på krigen i Europa. Svaret, enligt Rundblom & Berg är 
gränsöverskridande samarbete samt att knyta samman ländernas ekonomier. Därmed 
skulle människor lära känna varandra och bli beroende av varandra (Rundblom & 
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Berg, 2014, s. 115). Det som inte nämns i sammanhanget är att freden gällde för 
Europa och applicerades således inte på kolonierna. Fred i Europa kunde säkerställas 
på grund av relationen till Afrika, och ett flöde av varor från Afrika till Europa (Hansen 
& Jonsson, 2011, s. 15-19).  

Utifrån den selektiva aspekten (Molin, 2006, s. 198) går det kritisera Rundblom & 
Bergs kapitel om EU. En del relevanta kunskaper och stoff har utelämnats. Till exempel 
har information om Europeiska rådet och EFTA med mera utelämnats och således 
marginaliserats. Detta innebär för elever att sådan kunskap inte anses vara relevant att 
veta något om.  

2.10 Sammanfattning 
De aspekter av EU som kritiseras, både explicit och implicit, är till övervägande del de 
samma som de som berörs i det som läroböckerna från 1994-2005. Återkommande är 
framförallt det demokratiska underskottet, ofta i relation till hur parlamentet verkar och 
vilken makt parlamentet de facto har. I de nya läroböckerna, i Millenium från 2008, 
behandlas det demokratiska underskottet dessutom i skenet av det låga valdeltagandet 
till EU-parlamentet, vilket kan tänkas bero på att val till parlamentet skedde 2009. 
Därför har röstandet och underskottet troligtvis fått mer plats.  

Frågan om över- och mellanstatlighet återkommer i förhållande till beslutsfattandet 
inom EU, EU:s maktstruktur, federativism och pelarstrukturen. Inom denna sfär 
problematiseras ofta ett lands suveränitet, både direkt och indirekt, vilket ofta 
behandlades i läroböckerna från 1994-2005. Det tydligaste mönstret inom läroböckerna 
från 2005-2014 är att EU:s framtid tar mycket plats. Framtiden diskuteras i förhållande 
till andra aspekter, såsom EU:s utvidgning, den inre marknaden, över- och 
mellanstatlighet och EU:s maktstruktur som till exempel inte möjliggör inträdet för fler 
medlemsstater, alternativt att kommissionen anses ha för mycket makt. I diskussionen 
om framtiden problematiseras även EU:s budget och de stora utgiftsposterna gällande 
jordbruksstöd, där författarna förvisso inte tar några tydliga ställningstaganden. Det är 
dock rimligt att anta att författarna inte är helt övertygande om EU:s jordbrukspolitik.  

Den tydliga trenden är, som påpekats, hur EU:s framtid behandlas, särskilt i 
läroböckerna från 2012 och 2014. Orsaken kan rimligen vara de spänningar som EU-
samarbetet tvingas utstå senaste åren i och med en finanskris som många anser att EU 
inte hade verktyg nog att ta itu med. Det som ifrågasätts är delvis maktförflyttningen till 
Bryssel och vilken riktning EU kan tänkas ta med anledning av borttagandet 
pelarstrukturen. Författarna pekar på att EU håller på att övergå till en union med 
tydliga federala inslag, vilket äventyrar suveräniteten. I Vårt Samhälle från 2014 
behandlas det ansträngda läget mer uttalat. Relationerna mellan medlemsstaterna i 
allmänhet lyftas fram, och i synnerhet relationen mellan Grekland och Tyskland.   

I läroboken från 2014 inkluderas dessutom lagstiftning, och i förlängningen den 
anpassning som medlemsstaterna måste göra till följd av EU:s lagstiftning gällande 
valutor, finanspolitik eller konkurrens. Detta kan sammanfattas som att vara en viss 
kritik mot den så kallade harmoniseringen och de ”spill over effekter” som EU-
samarbetet skapar.	  
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3. SAMMANFATTANDE DISKUSSION & SLUTSATSER 
Syftet med studien var att kritiskt granska huruvida samhällsläroböcker förhåller sig 
kritiskt till EU enligt vissa kategorier och över tid. De frågeställningarna som 
formulerades var:  

• Hur och på vilket sätt skildras EU i läroböckerna? Hur förhåller sig 
läroböckerna kritiskt till EU?  

• Varför skildras EU på ett specifikt sätt? Hur förhåller sig läroböckerna till 
varandra över tid?  

Läroboken är, som Molin konstaterat, ”den viktigaste samarbetspartnern för lärarens 
innehållsval och planering”, då läroboken styr elevernas kunskaper. Johansson Harrie 
menar även att läromedel är en konkretisering av läroplanerna. Dessutom granskas 
läromedel sällan kritiskt av lärare eller elever, vilket innebär att de ses som 
auktoritativa texter som representerar en sanning; att läroböcker har en 
”kunskapsgaranterande roll”.  

Utifrån detta är det synnerligen intressant att diskutera vikten av kritiska 
ställningstaganden i läroböcker över tid. Denna studie har visat att det återfinns 
bristfälliga kritiska resonemang om EU i läroböcker, vilket bidrar till att läroboken ses 
som en samling sanningar. Det som de facto kritiseras explicit i läroböckerna 
återkommer över tid, det vill säga att det huvudsakligen förs liknande resonemang. 
Detta riskerar att skapa en idévärld där det endast finns en ”viss” eller ”rätt” kritik att 
rikta mot EU. Det föreligger dock några förändringar över tid i vad som kritiseras, och 
framförallt tar utvidgningen, lagstiftningen och EU:s krisande relationer mer plats i de 
senare läroböckerna. Exempel på vad som motsatsvis återkommer över tid är frågan om 
suveränitet, om än implicit, mellan- och överstatlighet, och i synnerhet diskuteras det 
demokratiska underskottet flitigt.  

I de avsnitt som ter sig mer objektivt/neutrala återkommer vissa teman över tid och 
således utesluts andra aspekter av EU-projektet som hade varit intressanta att lyfta upp 
till ytan. Mot bakgrund av detta går det att hävda att läromedelstexterna ärver varandra 
över tid, och att det finns starka relationer som för en dominerande tolkning vidare över 
generationer. Detta gäller, som sagt, dels de mer deskriptiva och neutrala avsnitten men 
även gällande de kritiska ställningstaganden som diskuteras. Således reproduceras både 
faktaorienterade kunskaper och mer reflekterande kunskaper.  

Detta mönster går att koppla till Molins resonemang om diskurser, att en diskurs 
medverkar till bibehållande och återskapande. Betydelsen av de följemeningar som 
växer fram är, enligt Molin att det som uttrycks är minst lika intressant som det som 
inte uttrycks. Med det sagt är det högintressant om elever erbjudits fler kritiska 
ställningstaganden som inte problematiseras i läroböckerna. Det hade till exempel 
kunna vara kolonierna roll, ett problematiserande av Romfördraget eller Schuman-
planen, eller de utomeuropeiska besittningarna som är en del av EU idag. Ett rimligt 
antagande är att sådana aspekter inte inkluderas därför att de inte är en del av den 
rådande diskursen. I princip tar läroboksförfattarna inte upp några positiva 
ställningstaganden gällande EU utifrån ett individperspektiv. Sådana ställnings-
taganden kan tänkas behandla valfriheten att studera, bo eller arbeta i medlemsländer, 
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flytta med sig pensioner eller att ha möjligheten att bedriva näringsverksamhet i alla 
medlemsländer. Såklart går det att rikta kritik mot dessa möjligheter men för en 
nyanserad och problematiserande skildring borde positiva ställningstaganden vara 
givna i läroböckerna. Bristen på positiva aspekter kan möjligtvis förstås i skenet av 
författarnas målsättning att vara sakliga.  

Jag anser att läroboksförfattarna bör inkludera fler aspekter i avsnitten om EU:s 
framväxt för att skapa en nyanserad och kritisk debatt i klassrummet. För en mer 
mångfacetterad kunskap hade exempelvis Hansens resonemang om EU:s framväxt 
kunnat lyftas fram, att vi måste förstå de koloniala relationerna i relation till 
integrationen i Västeuropa. Avkolonialiseringen bidrog till att imperiebyggandet 
omvärderades och således flyttades fokus till Europas integration på grund av 
förändrade politiska och ekonomiska förutsättningar. Med ett sådant resonemang hade 
den gängse uppfattningen om EU rimligen varit en annan och individer hade därmed 
kunnat erbjudas parallella uppfattningar om EU, något av en ”alternativ sanning”; att 
detta inte är en del av den rådande diskursen. Gällande det demokratiska underskottet 
hade läroboksförfattarna, i enighet med Dinans forskning, kunnat nyansera förfarandet 
genom att inkludera resonemang gällande subsidiaritet och maktförflyttning. I en sådan 
kontext hade läsaren fått en bredare bild av EU, vad EU definitionsmässigt innebär; att 
en suverän stat ger upp makt till ett högre beslutsfattande. En fråga att diskutera lärare 
och elev emellan kan då tänkas vara hur subsidiaritetsprincipen motverkar 
maktförflyttningen och därmed hade deliberativa samtal uppmanats.  

 Mestadels är texterna som Molin antyder, av påbjuden karaktär. ”Den erbjudna 
texten” som inbjuder till kritiskt tänkande och reflektion som bidrar till nya tankesätt 
och ställningstaganden återfinns dock, som visat, i läroböckerna både explicit och 
implicit. De implicita uttrycken kan rimligen vara svåra för elever att komma åt såvida 
inte läraren granskat läromedlen kritiskt och därmed är beredd att lyfta kritiska frågor 
och uppmana till deliberativa samtal. Därför är det viktigt att, såsom Englund menar, 
problematisera den selektiva traditionen, det vill säga kunskapen som förmedlas av 
läraren och dels av läroboken. Dessa kunskaper begränsas ofta till en karakteristisk 
skolkunskap som vill förmedla hur verkligheten ”verkligen” är beskaffad och därmed 
inte uppmanar till kritiskt tänkande. Denna problematik återfinns, enligt mig, till stor 
del i läroböckerna då även de kritiska ställningstagandena reproduceras över tid.  

Avslutningsvis återkopplas studien till Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 
Teorin grundar sig på att diskurser konstituerar den sociala världen och samtidigt 
konstitueras av andra sociala praktiker; att diskurser både skapar och reformerar sociala 
praktiker men är även en reflektion av det samtida samhället. Samman-fattningsvis går 
det att beskriva resonemanget som; samtidigt som text beskriver verkligheten så skapar 
den verkligheten. Således går det hävda att läroböckerna beskriver verkligheten 
samtidigt som den formar vår uppfattning av den. Med hänsyn till Fairclough 
resonemang återfinns sammanhang i hur diskurser utformas samtidigt som hur den 
sociala världen formas. Eleverna påverkas av läroboksförfattarnas skildringar och 
sammantaget bidrar läroböckerna till elevernas bild av EU. Elever som tar till sig de 
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rådande diskurserna får dessutom en relativt selektiv och marginaliserad bild av EU och 
genom detta kan en ojämn maktfördelning i samhället skapas.  

Utgångspunkten i Fairclough teoribildning, att diskurser är en reflektion av det 
rådande samhället kan verifieras då de åtta läroböckerna befinner sig inom samma 
diskurs. Med detta menas att det återkommer liknande eller samma resonemang (både 
neutrala och kritiska) i läroböckerna trots att de i hög grad är skrivna av olika författare. 
Den rådande diskursen kan således tänkas vara hur EU exempelvis skildras i relation 
till mellan- och överstatlighet, suveränitet eller det demokratiska underskottet. Den 
gängse diskursen om EU ter sig även mycket oproblematiskt vilket kan tolkas som en 
spegling av det rådande samhället som i sin tur bidrar till att upprätthålla den. Det kan 
därför antas att samhället i stort inte intresserar sig för EU på samma sätt som för det 
nationella statsskicket och politiken, vilket skapar en icke-problematiserande och 
deskriptiv skildring av EU i läroböcker.  

Ett exempel som berörs av Faircloughs forskning är hur läroboken från 2003 
beskriver EMU, vilket rimligen är en konsekvens av situationen i samhället då Sverige 
höll en folkomröstning om att gå med i valutaunionen. Ett andra exempel är hur de 
senare läroböckerna diskuterar utvidgning av unionen samt EU-medlemsstaternas 
relationer, med fokus på Grekland och Tyskland. Detta är rimligen en avspegling av 
finanskrisen och de senaste årens frostiga relationer mellan Tyskland och Grekland.  

Den huvudsakliga slutsatsen är att läroböckerna reproducerar både mer 
faktaorienterade kunskaper men även kritiska ställningstaganden, med vissa 
förändringar i de senare läroböckerna med anledning av det rådande samhället. Det bör 
vara intressant i eventuella framtida studier att granska fler samhällsläroböcker men 
även geografiböcker utifrån fler teman.   
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