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Syftet med den undersökning som redovisas i detta examensarbete var att undersöka hur läro-

böcker för kursen Samhällskunskap A i gymnasieskolan uppmuntrar elever till att inta ett 

kritiskt förhållningssätt. I syftet ingick också att undersöka huruvida några ideologiska 

kopplingar kunde finnas i lärobokstexterna. Med en kvalitativ textanalys av 10 läroböckers 

texter om EU undersöktes i vilken utsträckning texterna hade en problematiserande 

framställning, för att på så sätt uppmuntra eleverna till att reflektera kritiskt och formulera 

egna ståndpunkter. I förekommande fall undersöktes framställningens samband med de 

avgörande frågor kring EU-projektet som ställs inom ideologierna konservatism, liberalism, 

demokratisk socialism och ekologism. Resultatet av analysen visade att fyra av läroböckerna 

har en starkt problematiserande framställning medan majoriteten av böckerna har en 

framställning som är obetydligt eller svagt problematiserande. Generellt hittades en stark 

koppling till liberalismen i läroböckerna, en något svagare till konservatismen, medan 

kopplingar till demokratisk socialism och ekologism var representerade i liten eller mycket 

liten utsträckning. De böcker som uppmuntrar elever att utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

genom att vara starkt problematiserande visade sig vara få, och än färre var de böcker som 

problematiserar EU på ett allsidigt sätt utifrån olika ideologiska perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: samhällskunskap, läroböcker, EU, kritiskt förhållningssätt, ideologi. 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................ 4 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 5 

1.2 Uppsatsens disposition ..................................................................................................... 5 

2 Teoretisk bakgrund ............................................................................................................... 6 

2.1 Begreppsdefinitioner ........................................................................................................ 6 

2.1.1 Lärobok ..................................................................................................................... 6 

2.1.2 Kritiskt förhållningssätt ............................................................................................. 6 

2.1.3 Ideologi ...................................................................................................................... 6 

2.2 Teorier .............................................................................................................................. 7 

2.2.1 Problematiserande framställning ............................................................................... 7 

2.2.2 EU som ideologiskt projekt ....................................................................................... 9 

2.3 Litteraturgenomgång ...................................................................................................... 14 

2.3.1 Lpf 94 ...................................................................................................................... 14 

2.3.2 Kursplanen för Samhällskunskap A ........................................................................ 15 

2.3.3 Lärobokens karakteristika, historia och betydelse .................................................. 15 

2.3.4 EU-undervisningen i gymnasieskolan ..................................................................... 17 

3 Metod och material ............................................................................................................. 20 

3.1 Metod.............................................................................................................................. 20 

3.2 Material och urval .......................................................................................................... 23 

4 Resultat och analys .............................................................................................................. 25 

4.1 Problematiserande framställning och ideologiska kopplingar i läroböckerna ............... 25 

4.1.1 Aspekt 2007 ............................................................................................................. 25 

4.1.2 samhälle.nu ............................................................................................................. 26 

4.1.3 Reflex A-kurs plus .................................................................................................... 29 

4.1.4 Samhällskunskap för gymnasiets A- och B-kurser .................................................. 31 

4.1.5 Z-classic .................................................................................................................. 33 

4.1.6 Exposé samhällskunskap kurs AB ........................................................................... 34 

4.1.7 Forum ...................................................................................................................... 36 

4.1.8 Nya Millennium ....................................................................................................... 38 

4.1.9 Attityd ...................................................................................................................... 39 

4.1.10 Bok-och-webb Samhällskunskap A........................................................................ 41 

5 Sammanfattande slutsatser och avslutande diskussion ................................................... 44 

5.1 EU i läroboken – ett liberalt demokratiskt problem ....................................................... 44 

5.2 Avslutande diskussion .................................................................................................... 47 

Referenser ............................................................................................................................... 51 



   

4 

 

1 Inledning 
I en värld som kännetecknas av en ökad internationalisering, där det blir allt viktigare att för-

stå de globala sambanden, behöver den svenska gymnasieskolans elever förberedas för ett 

samhälle där nations- och kulturöverskridande kontakter förekommer allt oftare. Detta är nå-

got som Skolverket (2006) framhåller i Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), 

som är ett av den svenska gymnasieskolans centrala styrdokument.  

 

En viktig del av det internationella perspektivet i skolan utgörs av undervisningen om Euro-

peiska unionen, något som säkert varit särskilt påtagligt för landets samhällskunskapslärare 

under Sveriges ordförandeskapsår 2009.  I läroplanen för gymnasieskolan framhålls vikten av 

en fungerande EU-undervisning såväl implicit som explicit, bland annat genom strävansmålet 

att varje elev efter avslutad skolgång ska ha ”kunskaper om internationell samverkan och glo-

bala samband” samt ”kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt per-

spektiv” (Skolverket, 2006, s. 10). I kursplanen för kärnämneskursen Samhällskunskap A 

framhålls, att en viktig roll för ämnet är att belysa frågor som rör såväl det nationella politiska 

systemet som Sveriges roll som medlemsland i EU (Skolverket, 2000).  

 

Givetvis är det inte bara kunskaper om internationella förhållanden som eleverna i gymnasiet 

behöver förvärva för att kunna förstå det framtida, snabbt föränderliga samhället. En annan 

aspekt som läroplanen framhåller är gymnasieelevernas förmåga att tillägna sig ett kritiskt 

förhållningssätt (Skolverket, 2006). Till samhällskunskapsämnets syften hör, enligt Skolver-

ket (2000), att förbereda eleverna för ett snabbt föränderligt och komplext samhälle genom att 

uppmuntra eleverna till att anamma ett kritiskt förhållningssätt. Vidare framhålls det i kurs-

planen att olika utgångspunkter, perspektiv och ideologier ger skilda sätt att se på samhället 

och samhällsutvecklingen vid studiet av samhällsfrågor (Skolverket, 2000). Att det förhåller 

sig på det här sättet är något som eleverna behöver bli varse om, samtidigt som sambandet 

mellan ideologisk utgångspunkt och samhällssyn är en av utgångspunkterna för denna upp-

sats. 

 

I en rapport från Skolverket (2007) framgår att läroboken är en av flera olika källor som styr 

undervisningen om EU i gymnasieskolan, och att läroboken är den kunskapskälla som sam-

hällskunskapslärarna använder sig näst mest av, efter myndigheters och organisationers 

webbplatser samt tryckta material. Läroböcker i samhällskunskap grundar sig på noggranna 

studier av kurs- och läroplaner, varför läroboksförfattarna kan ”ses som viktiga uttolkare av 

kursplanerna och hur de kan konkretiseras i undervisningen” (Skolverket, 2007, s. 68). Sam-

tidigt har läroboken i egenskapen av att vara ”lärarens viktigaste följeslagare” (Johnsen et al., 

1998, s. 12) kommit att få en så central ställning i undervisningen, att jag anser det vara rele-

vant att undersöka på vilket sätt läroboken förmedlar ett kritiskt förhållningssätt till sina läsare 

– eleverna. 

 

Gymnasieskolans styrdokument föreskriver alltså att det är viktigt för elever i dagens infor-

mationssamhälle att lära sig att inta ett kritiskt förhållningssätt. I en allt mer globaliserad värld 

blir samtidigt kunskaper om internationella förhållanden allt viktigare, varför kunskaper om 

Europeiska unionen står högt på dagordningen i gymnasieskolan. Avsikten med föreliggande 

uppsats är att förena dessa två infallsvinklar i en undersökning som avser att belysa vilka 

möjligheter eleverna i gymnasieskolan har att utveckla ett kritiskt förhållningssätt när de stu-

derar området EU i sina läroböcker i samhällskunskap. Samtidigt har jag valt att vidga per-

spektivet ytterligare, genom att undersöka huruvida läroböckerna i sin strävan att uppmuntra 
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eleverna mot ett kritiskt förhållningssätt, gör detta utifrån någon särskild ideologisk utgångs-

punkt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
I läroplanen för gymnasieskolan och i kursplanerna för samhällskunskap framhålls vikten av 

att eleverna lär sig att anamma ett kritiskt förhållningssätt. Det övergripande syftet med före-

liggande examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning läroböckerna för Samhällskun-

skap A i gymnasieskolan uppmuntrar eleverna till att inta ett kritiskt förhållningssätt. Detta 

avser jag att studera genom att undersöka om texterna i läroböckerna är problematiserande i 

sin framställning, det vill säga om de ställer frågor kring EU eller för diskuterande resone-

mang, för att därigenom uppmuntra eleverna till egen reflektion och kritiskt ifrågasättande.  

 

I de fall där texterna är problematiserande, avser jag också att undersöka om framställningen 

kan ha något samband med de frågor som ställs till EU-projektet inom de fyra klassiska poli-

tiska ideologierna i Europa: liberalism, konservatism, demokratisk socialism och ekologism. 

Jag kommer alltså att försöka ta ställning till huruvida lärobokstexterna kan ha kopplingar till 

en eller annan ideologisk utgångspunkt. I uppsatsen söker jag svaret på följande forsknings-

frågor:  

 

 I vilken utsträckning är texterna som behandlar EU i läroböckerna problematiserande? 

 

 Vilka är de frågor eller diskuterande resonemang som läroböckerna riktar till EU?  

 

 I vilken utsträckning går det att hitta kopplingar mellan dessa frågor eller resonemang 

och de fyra stora ideologiska traditionerna i Europa idag? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Efter uppsatsens inledande del följer ett kapitel där jag redogör för mina teoretiska utgångs-

punkter, de begrepp som är centrala för uppsatsens syfte och frågeställningar, samt ett urval 

av relevant litteratur som visar kopplingen till forskningsfält och gymnasieskolans styrdoku-

ment. Samtidigt är avsikten att detta avsnitt ska ge läsaren en fördjupad förståelse för ämnet 

inför själva undersökningen. Kapitel 3 behandlar de metodologiska övervägningar som legat 

till grund för valet av undersökningsmetod och urval av material. I nästföljande kapitel, det 

fjärde, redogör jag för undersökningens resultat, och varvar med att redogöra för min analys 

av resultatet utifrån min teoretiska referensram. I det femte och avslutande kapitlet försöker 

jag att dra ihop trådarna genom att sammanfatta de viktigaste och mest anmärkningsvärda 

slutsatserna som analysen resulterat i, samt diskutera hur resultaten förhåller sig till tidigare 

forskning.
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2 Teoretisk bakgrund 
Avsikten med detta kapitel är att presentera de begrepp och teorier som bildat utgångspunkter 

för läroboksundersökningen. I det följande kommer tre centrala begrepp definieras, följt av ett 

längre avsnitt där de teorier som använts i analysen beskrivs. 

2.1 Begreppsdefinitioner 
Tre begrepp är av särskilt stor betydelse för uppsatsen och står i centrum för hela den fram-

ställning som följer: begreppen lärobok, kritiskt förhållningssätt och ideologi. 

2.1.1 Lärobok 

Begreppet lärobok har definierats av didaktikprofessorn och läroboksforskaren Staffan Selan-

der (2003) som en bok ”där vi har placerat sådana fakta, förklaringar, exempel som vi ser som 

grundläggande, giltiga, objektiva och nödvändiga för vår gemensamma, sociala och kulturella 

orientering” (s. 184). Emellertid stöter man ofrånkomligen på problem vid en sådan defini-

tion, då ”varken gemenskap eller kunskap låter sig definieras exakt” (Johnsen, Lorentzen, 

Selander & Skyum-Nielsen, 1998, s. 13). Författarna menar vidare att läroböcker därför bör 

”uppfattas som på en och samma gång vetande, sökande, instruerande och tolkande” (s. 13). 

Med denna reservation i åtanke bör begreppet fortsättningsvis läsas och förstås utifrån Selan-

ders definition. 

2.1.2 Kritiskt förhållningssätt 

Ordet kritik härstammar från grekiskan och kan förklaras som ”noggrann granskning” eller 

”prövning för avvägande av förtjänster mot fel o. brister” (Svenska Akademiens ordbok 

[SAOB], 1939, kolumn 2848). Adjektivet kritisk kan enligt SAOB betyda ”noggrant undersö-

kande o. prövande” (k. 2855), och används i anslutning till vetenskaplig metod med betydel-

sen ”som noggrant undersöker o. prövar grundsatser, källor, … med hänsyn till giltighet, på-

litlighet, orsak, uppkomst o.d.” (k. 2855). Kritisk kan om vetenskap betyda ”som använder en 

kritisk metod” eller ”som är medveten om [eller] reflekterar över sin egen metod” (k. 2855). I 

en betydligt modernare källa som koncentrerar sig på svenskans nutida användning bekräftas 

användningen av det urgamla ordet kritik: ”(utan ngn värdering) granskning för att fastställa 

det verkliga innehållet” (Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, 2009, s. 1639).  

 

Termen kritiskt förhållningssätt används flitigt i styrdokumenten för gymnasieskolan. I kurs-

planen för Samhällskunskap A summeras begreppet som en förmåga att såväl söka och 

strukturera, som att granska och värdera information från olika källor, samt därtill att kunna 

formulera sig och dra slutsatser (Skolverket, 2000). Det är i denna utvidgade betydelse jag 

använder mig av begreppet kritiskt förhållningssätt i uppsatsen, och jag kommer att närmare 

redogöra för hur begreppet används i läroplanen och kursplanen i litteraturgenomgången i 

avsnitt 2.3.  

2.1.3 Ideologi 

En definition av begreppet ideologi som är vanlig inom statsvetenskapen är hämtad från en 

uppslagsbok över modern statsvetenskap, vilken förklarar begreppet som ”politiska principer 

och mål beträffande samhällsformen, insatta i ett systematiskt sammanhang och med ett pro-

gram för hur målen kan realiseras” (Goldmann, Pedersen, & Østerud, 1997, s. 92). 
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Den definition av begreppet ideologi som jag ansluter mig till i denna uppsats är hämtad från 

en introduktionsbok till statsvetenskaplig teori, vilken förklarar begreppet ideologi som ett 

”mer eller mindre sammanhängande system av övertygelser eller uppfattningar om politik och 

samhälle” (Leach, 1991, s. 10). Anledningen till att jag väljer den senare, något vidare defini-

tionen, är att det är den definition som professorn i statsvetenskap Kjell Goldmann (2003) 

ansluter sig till i den bok som är helt central för denna uppsats. I samma linje kommer förfat-

tarens begrepp ideologisk tradition eller idétradition användas i uppsatsen, med likvärdig be-

tydelse, för att markera att det är just ”idéerna som sådana och inte … organisationer som 

eventuellt bär upp dem” (Goldmann, 2003, s. 12) som är viktiga i sammanhanget. Jag åter-

kommer till Kjell Goldmann och ideologibegreppet längre fram. 

2.2 Teorier 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som jag har an-

vänt för att tolka resultatet av läroboksundersökningen. Teorierna innehåller de kriterier som 

jag behövt för detta ändamål och har således fungerat som ett ramverk i syfte att hantera och 

klassificera min analys. Jag återkommer i avsnitt 3.1 till hur detta har gått till mer i detalj. 

Först kommer jag att gå närmare in på hur begreppet problematiserande framställning an-

vänts i undersökningen. Därefter följer ett längre avsnitt där jag redogör för de fyra ideolo-

giska traditionerna liberalism, konservatism, demokratisk socialism och ekologism, samt vil-

ken syn på EU som är rimlig utifrån varje ideologi. 

2.2.1 Problematiserande framställning 

Härnäst kommer jag att försöka redogöra för vad jag menar med begreppet problematiserande 

framställning i uppsatsen, och varför det har en central betydelse för min analys av läroboks-

texterna. 

 

Verbet problematisera förklaras i Nationalencyklopedins ordbok (1996) som att ”framställa i 

form av (intellektuellt) problem för att skärpa tänkandet” (s. 617). En definition inom det eng-

elska språket från webbupplagan av Oxford English Dictionary lyder: ”to discuss or consider 

problems” (Problemize, 2009). Jag har använt mig av dessa definitioner som teoretiska ut-

gångspunkter, tillsammans med Michael Crottys (2003) förklaring av den process som eng-

elskan kallar problematisation. Crotty menar att begreppet handlar om ”a pedagogical process 

that presents the concrete, existential situation of those involved in the dialogue as a set of 

problems” (s. 156). Problemens funktion är enligt författaren att de utmanar etablerade före-

ställningar om verklighetens beskaffenhet, samtidigt som de inblandade uppmanas att ställa 

sig utanför sig själva och reflektera över sin situation. Att kunna problematisera etablerade 

”sanningar” är en viktig del att det kritiska tänkandet, menar Crotty (2003), något som också 

kan få följden att många myter om verkligheten monteras ner. Följaktligen är ”problematisa-

tion … at the same time a ’demythicisation’” (s. 156). Mer allmänt tolkar jag det som att ter-

men handlar om att utmana rådande föreställningar om vad som anses som vedertagna fakta, 

genom att vända och vrida på etablerade sanningar och sammanhang.  

 

Gymnasieelevers anammande av ett kritiskt förhållningssätt bör alltså innebära dels att de 

granskar, undersöker och prövar den information som de stöter på i sina läroböcker, men 

också att de utvecklar en förmåga att reflektera, formulera sig och dra slutsatser. För att en 

lärobok ska lyckas med att stimulera eleverna till att inta ett kritiskt förhållningssätt i den här 

meningen, menar jag att texten måste byta karaktär från att strikt informativt redogöra för det 

som ses som etablerade fakta om olika företeelser, till att bjuda in läsaren till reflektion och 

diskussion kring just detta.  I uppsatsen har jag valt att benämna de delar i framställningen i 
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läroböckerna som på detta sätt diskuterar och formulerar frågor kring olika förhållanden inom 

EU för problematiserande, till skillnad från de i övrigt redogörande delarna. Jag har valt att 

kvalitativt bedöma den förekomst av problematiserande framställning jag funnit i läroboks-

texterna längs en tregradig skala, där framställningens karaktär går från obetydligt problema-

tiserande i den ena änden, till starkt problematiserande i den andra. På detta sätt menar jag att 

en textuell framställning i läroböckerna som är problematiserande hänger ihop med elevernas 

förutsättningar att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Med begreppet problematiserande framställning avser jag alltså läroboksförfattarens förmåga 

att framställa sådant som anses som vedertagna fakta om EU i form av ett intellektuellt pro-

blem, genom att vända och vrida på olika etablerade föreställningar om unionen. I undersök-

ningen har jag försökt att observera en problematiserande framställning genom att se i vilken 

omfattning författaren diskuterar olika företeelser och ställer frågor som riktar sig till läsaren, 

i syfte att denne själv ska reflektera, tänka kritiskt och ta ställning. Ett stilistiskt grepp som 

läroboksförfattaren kan använda sig av för att uppnå detta, är att använda personliga prono-

men såsom ”vi” eller ”du” i framställningen, för att på så sätt vända sig direkt till läsaren och 

skapa närhet mellan läsare och text (Johnsen et al., 1998). För att förtydliga mig har jag också 

att räkna de fall i lärobokstexterna där författarna endast redogör för en problematik, debatt 

eller diskussion som finns eller har funnits kring EU, även om graden av problematisering i 

förekommande fall har bedömts vara svagare. Jag vill poängtera att jag varit ute efter författa-

rens förmåga att genom att ställa frågor till läsaren, få vederbörande att själv börja reflektera 

och tänka kritiskt. På detta sätt har jag velat undersöka hur vanligt det är att lärobokstexter 

inte bara strikt redogör för den information som finns tillgänglig för fenomenet EU, utan 

också går steget längre och tar upp etablerade ”sanningar” för diskussion.  

 

Som vi sett av begreppsdefinitionen ovan ses lärobokens uppgift vanligtvis som att förmedla 

den kunskap till eleverna som för tidpunkten bedöms ”som grundläggande, giltiga, objektiva 

och nödvändiga för vår gemensamma, sociala och kulturella orientering” (Selander, 2003, s. 

184). Samtidigt har, som vi kommer att se i litteraturgenomgången längre fram, läroboksför-

fattare på senare år allt mer tagit på sig uppgiften att uppmuntra eleverna till reflektion och 

kritisk granskning. Här menar jag att karaktären av textens framställning är av stor betydelse, 

och här kommer också begreppen redogörande och problematiserande in i bilden.  

 

Det är svårt att tala om en särskild dominerande stilart i läroböcker. Däremot har det historiskt 

påpekats att lärobokstexter ska vara både fackmässiga och slagkraftiga; de förväntas lyckas 

lösa ekvationen med att ”undervisa och hänföra så att alla kan förstå” (Johnsen et al., 1998, s. 

163). Ett motto för läroboksförfattare har varit att skriva informativt men med ett enkelt och 

klart språk, anpassat till elevernas ålder. Men det finns också exempel på läroböcker i vilka 

författarna gått ett steg längre och velat ”diskutera sin egen framställning med eleverna” 

(Johnsen et al., 1998, s. 165).  

 

Men visst finns det fog för misstanken att läroboksförfattare sällan diskuterar med läsaren på 

detta sätt. Avon Crismore (1984, diskuterad i Johnsen et al., 1998) har visat att texter från 

läroböcker i samhällsämnen
1
 skiljer sig markant från populärvetenskapliga texter som riktar 

sig till en bredare publik, i så motto att de senare texterna hade inslag av ett ”frekvent och 

varierat bruk av formella metaspråkliga inslag som diskussion av bokens syfte, redogörelser 

för plan och disposition, avvikelser, reservationer, författarkommentarer” (Crismore 1984, 

citerad i Johnsen et al., 1998, s. 172), medan de läroböcker som dominerade marknaden hade 

                                                 
1
 Från årskurs tre till och med gymnasiet. 
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”ett minimalt bruk av sådana medel” (s. 172). Intressant att notera är dock, att Crismore också 

kontrollerade detta i ett antal böcker som sålde dåligt, och fann att användningen av dessa 

metaspråkliga inslag var utbredd. 

2.2.2 EU som ideologiskt projekt 

Går det att sammanföra några klassiska politiska idétraditioner med det europeiska integra-

tionsprojekt som EU utgör? Kan man rentav utmejsla vilket förhållningssätt till EU-projektet 

som är rimligt, om man tar som utgångspunkt grundtankarna i varje idétradition? Frågor som 

dessa får sitt svar i boken Övernationella idéer: EU som ideologiskt projekt (Goldmann, 

2003). 

 

I sin bok diskuterar Goldmann (2003) de fyra stora ideologiska traditioner som dominerar 

bland partierna inom Europeiska unionen idag: konservatism, liberalism, demokratisk socia-

lism och ekologism.
2
 Samtidigt försöker han besvara frågan om partiernas hållning till EU-

projektet har något att göra med de ideologiska traditionerna. Som titeln antyder försöker för-

fattaren söka svaret på frågan i vilken utsträckning EU är ”ett ideologiskt projekt” (s. 9). För 

att komma fram till vilka idéer som är bärande inom de olika idétraditionerna har Goldmann 

använt sig av ”handboksmetoden”, det vill säga han har sammanställt det stoff som står i in-

troduktionsböcker, översiktsarbeten och uppslagsverk. Med andra ord har författaren sam-

manfattat det som kan sägas vara ”uttryck för en etablerad uppfattning om vad det är rimligt 

att beteckna som konservatism, liberalism, socialism och ekologism” (s. 32). Goldmann har 

strukturerat sin analys enligt schemat syn på människan, syn på de politiska institutionerna 

och syn på nationen, något som jag har följt i min egen framställning. 

 

I det följande kommer jag att redogöra för Goldmanns beskrivning av de fyra ideologierna, 

samt peka ut de frågor som författaren anser är centrala för varje ideologis hållning till EU-

projektet. Varje ideologi har sina frågor. Värt att nämna är, att Goldmann (2003) endast redo-

gör för de grunddrag inom ideologierna vilka han anser vara av betydelse för deras inställning 

till internationaliseringen.  

2.2.2.1 Konservatism – traditionen och nationen 

Konservatismen är den första av idétraditionerna som Goldmann (2003) ger sig i kast med, 

och han pekar på att det i alla sammanhang framhålls att en pessimistisk människosyn är 

grunden för ideologin.
3
 Människans begränsningar gäller både hennes moral och intellekt, 

varför konservatismen hyser en skepsis mot den mänskliga förmågan till förnuft och kunskap. 

Viktigt är också tanken om människan som social varelse, formad av språket, traditioner och 

värderingar hon möter i sin omgivning. Trots detta anses den mänskliga naturen ”universell 

och oföränderlig” (s. 44) i sin moraliska och intellektuella ofullkomlighet. 

 

Angående institutionerna menar Goldmann (2003) att handbokslitteraturen som regel fram-

håller att ”samhället är en organisk företeelse, förändring bör ske långsamt och gradvis, ab-

strakta program och teoretiska modeller är odugliga” (s. 45). De viktigaste begreppen för de 

politiska institutionerna är begrepp som traditionen, sedvanan och arvet. Politiska institutioner 

växer fram genom en långsam, historisk process – de kan inte skapas som teoretiska kon-

struktioner vid behov (Goldmann, 2003). 

                                                 
2
 Författaren föredrar i boken termen ”demokratisk socialism” istället för ”socialdemokrati”, då han vill undvika 

sammanblandningar mellan den ideologiska traditionen och de partier som idag bekänner sig till den. 
3
 Goldmann kommenterar att konservatismen oftast brukar betecknas mera som en attityd än en ideologi. För 

enkelhetens skull använder jag, vilket också är brukligt, begreppet ideologi genomgående i uppsatsen. 
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Nationen ses inom konservatismen som en gemenskap, grundad på kultur, språk, etnicitet och 

religion, som man föds in i, man kan alltså inte välja att tillhöra den. Nationalstaten är en hi-

storisk produkt med en lång utvecklingsprocess, och det ”finns därför gränser för hur mycket 

kulturell mångfald och organisationsfrihet som kan godtas” (Goldmann, 2003, s. 54). 

Synen på EU 

Utifrån beskrivningen av ideologin ovan kommer Goldmann (2003) fram till att konservatis-

mens inställning till EU kan beskrivas utifrån de två nyckelorden traditionen och nationen. 

 

Frågan gäller å ena sidan om man som konservativ bör se på det europeiska integrationspro-

jektet som en teoretisk konstruktion, en ”skrivbordsprodukt”, eller som ett resultat av långsam 

framväxt? Motsäger den europeiska integrationen en nedärvd tradition eller är den en försiktig 

anpassning av traditionen till nya förhållanden (Goldmann, 2003)? 

 

Å andra sidan finns det nationella perspektivet att ha i åtanke för den konservative. Är EU ett 

hot mot nationalstaten eller ett sätt att slå vakt om det egna, nationella? Är samarbetet inom 

EU ett sätt att rädda nationalstaten eller ett sätt att undergräva den? Har ett starkt EU en stabi-

liserande eller destabiliserande påverkan på internationell politik? Här finns också ett mått av 

kritik mot den liberala internationalismens åsikt att fred uppnås bäst genom internationellt 

samarbete mellan stater. Ett konservativt argument mot internationalisering är att den riskerar 

att hota ”nationernas historiskt grundade identiteter och staternas politiska självständighet” 

(Goldmann, 2003, s. 62). Nationalstaterna ses alltså som en förutsättning för freden.  Sam-

manfattningsvis konstaterar författaren (Goldmann, 2003) att även om EU-skepsis ligger när-

mast till hands för den konservative, behöver det inte nödvändigtvis vara så, så länge ”integ-

rationen inte sätter nationalstaten i gungning” (s. 63). Det kan rentav vara så att men med 

konservativa förtecken kan se ett medlemskap i EU som en förutsättning för att nationen ska 

kunna bevara det unika i de politiska institutionerna och i nationen som gemenskap. Detta 

synsätt kallar Goldmann (2003) för ”nationalistisk internationalism” (s. 63). 

2.2.2.2 Liberalism – internationalismen och självbestämmandet 

Inom liberalismen ses människan som förnuftig, god av naturen och möjlig att fullkomna, 

alltså i rak motsats till den konservativa människosynen. Människosynen präglas av individu-

alism och rationalism och individens frihet är kärnan i ideologin. Staten finns först och främst 

till för att skydda individens rättigheter (Goldmann, 2003). 

 

Rationalism präglar också liberalismens inställning till de politiska institutionerna. Det be-

traktas som fullt möjligt att skapa institutioner från grunden, med syftet att aktivt forma sam-

hällslivet så att individens rättigheter tryggas. Statens makt ska härigenom begränsas inom 

fasta ramar. Kontrasten mot den konservativa synen på samhällskonstruktionen är tydlig: 

”ingenting är omöjligt, folklig opinionsbildning är medlet, rationella samhällsinstitutioner är 

målet” (Goldmann, 2003, s. 78).  

 

Goldmann (2003) konstaterar att det är brukligt att knyta internationalism till den liberala ide-

ologin, men att internationalismen har två dimensioner. Dels handlar det om synen på inter-

nationell organisering som väg till fred och säkerhet i det internationella systemet; dels hand-

lar det om uppfattningen att krig mellan stater omöjliggörs om människor, varor och kapital 

har fri rörlighet mellan gränserna. Tvister mellan nationer ska avgöras genom rationell argu-

mentation, vilket kommer att leda till ett fredligt internationellt system. Samtidigt är idén om 

det nationella självbestämmandet stark inom liberalismen, och Goldmann (2003) menar att 
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det finns en spänning mellan den liberala internationalismen och ”den liberala varianten av 

nationalism” (s. 80). Nationen är folkets gemenskap, och utgör på så vis grunden för demo-

kratin. Goldmann menar att John Stuart Mill, en av liberalismens anfäder, ansåg att nationen 

var en förutsättning för en fungerande representativ demokrati, och ifrågasatte starkt om de-

mokrati ens var möjligt ovanför nationalstaten. Den känsla av samhörighet och gemenskap 

mellan människor som nationen erbjuder ansågs vara en förutsättning för den opinionsbild-

ning som i sin tur är en förutsättning för demokrati (Goldmann, 2003). 

Synen på EU 

De två nyckelord som fångar in den liberala ideologins inställning till EU är internationalis-

men och självbestämmandet.  

 

Goldmann (2003) betonar att det ligger nära till hands att se på EU som ett ”liberalt önske-

projekt” (s. 85), där fred uppnås genom frihandel och internationell organisering. Emellertid 

finns två svårigheter kring liberalismens ställningstagande till EU. Den ena gäller huruvida 

den liberala drömmen om internationalism ska förverkligas på regional eller global nivå. Kan 

ett starkt och väl fungerande EU stå i vägen för de internationella relationerna på global nivå? 

Eller bör man först satsa på att stärka den europeiska gemenskapen, för att den i sin tur ska 

ligga till grund för en ökad global gemenskap?  

 

Den andra svårigheten gäller det nationella självbestämmandet. Goldmann (2003) påpekar att 

också nationalism har varit ett utmärkande drag för den europeiska liberalismen. Det uppstår 

alltså en spänning mellan nationalism och internationalism. Med referenser till John Stuart 

Mill menar författaren att nationalstaten inom liberalismen inte haft något egenvärde, men 

varit nog så viktig som arena för den folk- och opinionsbildning som ansetts nödvändig för att 

legitimera ett representativt styrelseskick. Goldmann menar att Mill skulle ställt sig frågande 

till möjligheten att bedriva opinionsbildning utanför nationalstaten och därigenom argumente-

rat för att ”EU:s så kallade demokratiska underskott är svårt att avskaffa på grund av mångna-

tionalitet” (s. 87). Samtidigt resonerar författaren kring en lösning på dilemmat, i det att Mill 

skulle ha kunnat anse att den ökande europeiska integrationen via gemensamma institutioner 

leder till formandet av en gemensam europeisk identitet. Ett tredje sätt att resonera för en libe-

ral är, enligt Goldmann, att Mills ståndpunkt om nationellt självbestämmande som förutsätt-

ning för demokrati är förlegad och hör till en svunnen tid. Utvecklingen med gränsöverskri-

dande folkbildning, medier, och kommunikation kan anses ha minskat nationens betydelse för 

demokratin och därmed möjliggjort demokrati på EU-nivå.  

2.2.2.3 Demokratisk socialism – solidariteten och nationalstaten 

Demokratisk socialism i betydelsen socialism med revisionistisk inriktning på en grund av 

liberal demokrati föddes efter den ryska revolutionen (Goldmann, 2003). Avseende dimensio-

nen människosyn har ideologin gemensamma rötter med liberalismen i upplysningens idéer; 

den optimistiska och rationalistiska synen på människan finns även här, och förnufts- och 

framstegstro präglar människosynen. Men då liberalismens människosyn är individualistisk, 

är synen på människan inom socialistisk idétradition kollektivistisk. ”Samhällslivet [är] ut-

märkande för människan” (s. 96), och ideologin är i så motto mer lik konservatismen. 

 

De politiska institutionerna bör inom demokratisk socialism vara starkare än inom liberalis-

men. Om det i den senare handlar om att sätta upp gränser för vad staten kan tillåtas göra 

gentemot människorna, handlar det inom demokratisk socialism om att ”bygga institutioner 

starka nog att ge människorna moraliskt rimliga levnadsvillkor” (Goldmann, 2003, s. 97).  
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Angående synen på nationen menar Goldmann (2003) att det också inom denna ideologi finns 

en spänning mellan internationalism och nationalism. Å ena sidan finns idén om en interna-

tionell solidaritet mellan arbetare i alla länder: ”det som förenar arbetarna är att de har sitt 

arbete att sälja, och detta är viktigare än de kulturella och nationella skillnader som splittrar 

dem” (s. 99). Till denna internationalism tillfogas ståndpunkten att de sociala problemen 

måste lösas på internationell nivå, samt en anda av antimilitarism. Å andra sidan representerar 

nationalstaten viktiga värden inom socialdemokratin: ”Nationell självständighet har setts som 

en förutsättning för socialdemokratisk samhällsomvandling.” (Goldmann, 2003, s. 100). Vi-

dare är det en socialdemokratisk huvudtes att ”samhälle, nation och stat bör sammanfalla” (s. 

104), samt att de dominerande aktörerna inom internationella relationer bör utgöras av natio-

nalstaterna. Alltså går det inom den demokratiska socialismen att hitta liknelser med både 

liberalism och konservatism. 

Synen på EU 

Inom idétraditionen demokratisk socialism och dess syn på EU kretsar frågeställningarna 

kring nyckelorden solidariteten och nationalstaten. 

 

Om fred är den centrala tanken inom den liberala internationalismen, så är solidaritet dess 

motsvarighet inom den socialdemokratiska. Viktigast av allt är enligt författaren att socialde-

mokraten tar ställning till ”spänningen mellan att bygga upp solidariska samhällen inom de 

nationella gränserna och att verka för en solidaritetspolitik utan gränser” (Goldmann, 2003, s. 

107). Frågan gäller alltså om man vill verka för solidaritetspolitik regionalt eller globalt. Om 

man inom den socialdemokratiska idétraditionen ställer sig positiv eller negativ till EU beror 

enligt Goldmann också på om man uppfattar EU som ”ett bidrag till eller ett hinder för freden 

och säkerheten i global skala” (s. 106).  Ökar eller minskar EU möjligheterna att befrämja 

globala freds- och solidaritetsmål? 

 

Vidare har nationalstaten enligt Goldmann (2003) en helt annan betydelse i den socialdemo-

kratiska idétraditionen än inom den liberala, uppbackad som den är av både instrumentalis-

tiska och essensialistiska argument. I målet att bygga upp en ambitiös välfärdspolitik för de 

svaga och utsatta, har en utbyggnad av nationalstaten varit medlet. Nationen har varit den 

givna ramen för välfärdspolitiken. Är denna inställning alltjämt gångbar inför framtiden eller 

behövs en europeisk gemenskap för att upprätthålla en ambitiös välfärdspolitik? Härvidlag 

bör man som socialdemokrat fråga sig vilken ”välfärdspolitik som är möjlig med och utan 

EU” (Goldmann, 2003, s. 106). Vad mer är, finns en essensialistisk syn på nationen som ge-

menskap. Det finns inom socialdemokratin en ”identifikation med nationen som gemenskap, 

vilken saknas i den liberala traditionen men påminner om den konservativa synen” (s. 106). 

Liksom den konservative har socialdemokraten alltså att ta ställning till huruvida det natio-

nella hotas eller stärks av EU.  Enligt det senare perspektivet skulle man vilja se EU utformat 

så att mellanstatlighet dominerar i samarbetet, med syftet att stärka ”den egna nationens iden-

titet, självständighet och internationella ställning” (s. 120). Strategin med att förespråka inter-

nationalism för nationalistiska syften tolkar jag som ett exempel på att en ”nationalistisk in-

ternationalism” kan återfinnas också inom denna ideologi.  

2.2.2.4 Ekologism – totalmiljön och närsamhället 

Inom ekologismen är det etablerat att tala om två riktningar: djup respektive grund ekologism, 

något som gör att framställningen kring denna ideologi blivit något längre. Den grunda ekolo-

gismen kännetecknas av en inriktning att bekämpa föroreningar, slöseri av naturresurser och 

befolkningstillväxt. Den djupa ekologismen går steget längre och talar därtill om sänkt mate-
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riell ambitionsnivå, lokalt självstyre i självförsörjande samhällen, mångfald och skydd av 

kulturer, samt om ett symbiotiskt förhållande mellan människa och natur, där vi bör leva i 

solidaritet med naturen och ha respekt för livet i dess helhet (Goldmann, 2003).  

 

Synen på människan är enligt Goldmann (2003) avhängig av vilken av riktningarna grund och 

djup man tar som utgångspunkt, och det är vedertaget att här skilja mellan antropocentrism 

respektive ekocentrism. Den avgörande skillnaden ligger i att inom den antropocentriska 

åskådningen har naturen ett instrumentellt värde som ligger i dess betydelse för människan, 

medan ekosfären inom den ekocentriska åskådningen har ett inneboende värde och inte får 

användas i instrumentella syften. Det som de båda riktningarna har gemensamt är synen på 

arternas ömsesidiga beroende av varandra och att man i sitt tänkande bör utgå från att männi-

skan bara är en av flera komponenter i ekosystemet. Den industriella civilisationen har gäckat 

ekologistiska tänkare och setts som en ständig källa till oro, samtidigt som ekologismen ifrå-

gasätter själva diskussionen om människan; det viktiga inom ekologismen är egentligen inte 

människans beskaffenhet, utan snarare det större sammanhang som hon ingår i. Vidare finner 

Goldmann såväl pessimism som optimism gentemot människan, och således kopplingar till 

såväl konservatism och liberalism. Från konservatismen kommer en vetenskapsskepsis och 

tvivlen om människans förmåga att uppnå vetenskaplig kunskap om naturen. Ändå finns det 

samtidigt en liberalt rationell och positiv syn på människans möjligheter att förändra sin situ-

ation. De problem som mänskligheten står inför härrör från den kapitalistiska tanken om 

vinstmaximering, och det anses möjligt att bekämpa denna genom en mänsklig mentalitets-

förändring (Goldmann, 2003). 

 

Också synen på de politiska institutionerna varierar inom den ekologistiska ideologin. Det är 

enligt Goldmann (2003) fullt möjligt att se på institutionerna som medel för att bedriva en 

radikal miljö- och naturresurspolitik, eller ”det är politikens innehåll som har betydelse och 

inte de politiska formerna” (s. 126). Den djupa ekologismen går återigen just djupare, och 

menar att en omstörtande förändring av livsstilen är vad som krävs. Visionen handlar om ett 

lokalsamhälle där småskalighet och deltagardemokrati råder ”– en enhet som varken är poli-

tisk, administrativ, nationell eller etnisk utan geografiskt ’naturlig’ och ekologiskt-biologiskt 

’hållbar’” (s. 127). Härigenom kan man tala om att s.k. ekoanarkism kännetecknar ekologis-

men, där staten är en del av problemet, inte lösningen. Enligt Goldmann (2003) är de ekolo-

gistiska målen möjliga att förverkliga endast ”i det intima och jämlika, självstyrande och 

självförsörjande lokalsamhället” (s. 128). 

 

Liksom tidigare analysnivåer beror ekologismens inställning till nationen på vilken av rikt-

ningarna grund eller djup man bekänner sig till. Inom den antropocentriska, grunda filosofin 

ser man nationalstaten som en av de institutioner som kan användas för att bedriva miljöpoli-

tik. Visionen är en världsmedborgare som med en pragmatisk, instrumentell hållning ser in-

stitutioner också på global nivå, såsom FN, som medel för att genomföra radikal miljöpolitik. 

Inom den ekocentriska, djupa, ekologismen går resonemangen om ”lokalsamhälle och globa-

lism hand i hand” (Goldmann, 2003, s. 128). Här har visionen om medborgaren fördjupats till 

ett ”jordmedborgarskap” (van Steenbergen, 1994, citerad i Goldmann, 2003, s. 130). Denna 

medborgare återvänder till sina rötter i Moder Jord och inser en levande planets betydelse för 

livsmiljön, samtidigt som medborgarskapet förskjuts ”från staden via nationalstaten och regi-

onen till hela globen” (Goldmann, 2003, s. 130). Sålunda ska ”radikal lokalism och extrem 

globalism” (s. 131) förenas, och nationalstaten ses som en fiende. 
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Synen på EU 

Inom den fjärde och sista ideologin har Goldmann koncentrerat diskussionen kring inställ-

ningen till EU till nyckelorden totalmiljön och närsamhället. 

 

Enligt författaren (Goldmann, 2003) kan man som anhängare till ekologismen dra motsatta 

slutsatser om EU. Å ena sidan kan man resonera enligt ett instrumentalistiskt synsätt, på så vis 

att EU kan vara till nytta för att få till stånd en radikal miljöpolitik som ligger utanför de mil-

jöpolitiska möjligheter som ges inom nationalstaten. ”Den avgörande frågan när det gäller 

EU-projektet är i så fall om överstatligheten erbjuder miljöpolitiska möjligheter som annars 

inte skulle ha funnits.” (Goldmann, 2003, s. 131). Sålunda följer också ett välkomnande av 

den effektivitet i beslutsprocesser som ett överstatligt EU innebär. Inte desto mindre finns 

möjligheten att landa i ett mindre positivt synsätt på unionen, då man kan anse att det inte 

alltid är självklart att EU:s överstatlighet överträffar den nationella suveräniteten i fråga om 

den miljöpolitik som är möjlig (Goldmann, 2003).  

 

Å andra sidan kan man resonera eko-anarkistiskt, en idéströmning inom vilken man tar idén 

om lokalsamhället som organisatorisk grund. ”Småskalighet är nyckeln till den livsstil som 

behövs, och det självförsörjande lokalsamhället är småskalighetens institutionella form.” 

(Goldmann, 2003, s. 131). Härvidlag följer enklast en negativ inställning till det storindustri-

ella EU som liberaler, konservativa och socialister utvecklat. Vidare menar eko-anarkisterna 

att beslut i allt större utsträckning ska flyttas från EU:s centrum ner till lokal nivå. Även om 

EU-skepsis ligger närmast till hands finns ändå möjligheten inom denna djupa form av ekolo-

gism, att se med positiva ögon på EU. Djupa ekologister kan se samarbetet inom EU som ett 

första steg på vägen mot ett globalt medvetande om den livsstil som ett hållbart samhälle krä-

ver, ett s.k. jordmedborgarskap. Samtidigt finns även här spänningen mellan det regionala och 

globala miljöarbetet. Generellt sett ser man dock inom grund ekologism mer positivt på EU, 

och inom djup ekologism ställer man sig mer negativ till det europeiska samarbetet (Gold-

mann, 2003). 

2.3 Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för det som tas upp angående ett kritiskt förhåll-

ningssätt i läroplanen och kursplanen. Därefter följer en kort genomgång av lärobokens kän-

netecken, historia och betydelse i undervisningen. Sist refereras en av Skolverket relativt ny-

ligen genomförd undersökning av EU-undervisningen i gymnasieskolan. 

2.3.1 Lpf 94 

Gymnasieskolans uppdrag preciseras bland annat i Skolverkets (2006) Läroplan för de frivil-

liga skolformerna (Lpf 94). Under rubriken ”Skolans värdegrund och uppgifter” framgår att 

gymnasieskolans uppdrag inte bara är att överföra värden och kunskaper till eleverna, utan 

också träna eleverna i att tänka kritiskt och att granska de fakta och förhållanden de möts av i 

undervisningen: 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att ar-

beta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemen-

samma referensram som alla i samhället behöver. Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex 

verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig 

och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ [min kursivering]. På så vis närmar sig ele-

verna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. (Skolverket, 2006, s. 5) 
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Vikten av att eleverna tillgodogör sig ett kritiskt förhållningssätt framkommer också under 

kapitlet om mål och riktlinjer, i vilket man skiljer mellan mål som eleverna ska sträva mot och 

mål som de bör uppnå. De första stakar ut den önskvärda riktningen för skolans arbete och 

kvalitetsutveckling, medan de senare stipulerar vad eleverna minst ska ha uppnått vid avslutad 

skolgång (Skolverket, 2006). Avseende målen att sträva mot framhålls att gymnasieskolan ska 

sträva mot kunskapsmålet att varje elev ”kan använda sina kunskaper som redskap för att … 

kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” (Skolverket, 2006, s. 9). Dessutom 

ska skolan sträva mot att varje elev ”ökar sin förmåga att självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på såväl empirisk kunskap och kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska över-

väganden” (s. 9). När det gäller de kunskapsmål att uppnå som tecknas i läroplanen framgår, 

att det är skolans ansvar att varje elev som har avslutat ett nationellt gymnasieprogram 

har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera 

och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. (Skolverket, 2006, s. 11) 

2.3.2 Kursplanen för Samhällskunskap A 

Till Skolverkets (2000) kursplan för Samhällskunskap A hör en beskrivning av ämnet sam-

hällskunskap, där man beskriver de olika kurser som ges inom ramen för ämnet, ämnets syfte, 

mål att sträva mot samt ämnets karaktär och uppbyggnad.  

 

Till ämnets syfte hör, enligt detta dokument, att förbereda eleverna för ett snabbt föränderligt 

och komplext samhälle genom att uppmuntra eleverna till att anamma ett kritiskt förhållnings-

sätt. ”Detta [ett kritiskt förhållningssätt] innebär att utveckla förmågan att söka, granska, 

strukturera och värdera fakta från olika källor och medier samt kunna formulera sig och dra 

slutsatser.” (Skolverket, 2000, Ämne – Samhällskunskap, Ämnets syfte, 3:e stycket). 

 

Under ’Mål att sträva mot’ finns ett par punkter som lyfter fram vikten av såväl ett kritiskt 

som ett vetenskapligt förhållningssätt. I detta sammanhang framhålls att skolan ska jobba mot 

att eleverna   
 

utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se kon-

sekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället, 

utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter … samt  

utvecklar sin förmåga att använda olika metoder vid arbetet med samhällsfrågor och övas i ett 

alltmer vetenskapligt förhållningssätt. (Skolverket, 2000, Ämne – Samhällskunskap, Mål att sträva 

mot) 

 

Som vi sett ovan går ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt sådant, hand i hand i 

styrdokumenten för gymnasieskolan. 

2.3.3 Lärobokens karakteristika, historia och betydelse 

En lärobok kan betraktas som en del i ett pedagogiskt utformat informationsbärande system. Detta 

system omfattar flera komponenter och delprocesser: vetenskap och politiska värderingar, tekno-

logiska möjligheter, läroplaner och kursplaner, undervisningen i klassrummet m m. (Selander, 

1988, s. 11) 

En lärobok är alltså bara en av många möjliga former som läraren kan välja för att förmedla 

ett pedagogiskt innehåll till sina elever. Vad som dock är gemensamt för alla dessa former är 

frågorna som uppstår vid urvalet – ”vad anses viktigt, vem anser detta viktigt?” (Selander, 

1988, s. 11). Författaren konstaterar vidare att inga självklara svar finns på dessa frågor, och 
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att hanteringen av dem ”beror på en del [sic!] rad villkor som omgärdar undervisningen och 

skolan: institutionella villkor, sociala villkor, intressen, ideologier, osv.” (s. 11).  

 

Selander (1988) menar att en kort historisk översikt ger några för förståelsen av den pedago-

giska texten viktiga utgångspunkter. Läroboken som vi känner den idag är ”en produkt av 

1800-talets massutbildning” (s. 17), även om vissa grundläggande strukturer härrör ända från 

1500- och 1600-talens begynnande utveckling av tryckkonsten. Läroboken är också ett viktigt 

medel för att ”socialt ordna undervisningen” (s. 17), samtidigt som läroboken ”i sig själv [är] 

en social konstruktion (t ex första årskursens matematik)” (s. 17). Läroboken har, genom att 

erbjuda kategorier och strukturer, funktionen av att organisera elevernas tänkande om världen 

som omger dem, på ett sätt som är ”till synes rationellt och objektivt organiserande” (s. 17).  

 

Vidare menar Selander (1988) att en pedagogisk text på många sätt skiljer sig markant från 

texter av andra slag.
4
 Själva idén med den pedagogiska texten är att den inte ska skapa ny 

kunskap, utan istället reproducera den kunskap som redan finns och ses som vedertagen. Här 

förstår vi att det måste till någon sorts urval och avgränsning av vad som ska återges. Därtill 

måste texten ha en struktur som uppfyller vissa pedagogiska krav, såsom utbildningsnivå och 

egenskapen att kunna förklara den kunskap som ska återges på ett begripligt sätt som samti-

digt medger att läraren utan svårighet kan pröva och kontrollera det som står i texten (Selan-

der 1988). 

Innehållet i den pedagogiska texten karakteriseras också av att kunskap och moral är sammanvävt 

på ett sätt som har officiell sanktion men som oftast inte är uppenbart i texten utan ligger fördolt i 

den. En pedagogisk text är producerad för en bestämd institutionaliserad användning, ett utbild-

ningssystem med en egen rumslig, tidslig och social organisering som klasser, lektioner, stadier, 

osv. (Selander, 1988, s. 17) 

Selander (1994) menar att pedagogiska texter anger gränserna mellan olika ämnen och det 

innehåll som kan tas upp inom dem. Texterna fungerar alltså så att de definierar samhällskun-

skap, historia, religion, engelska, etc., och vad som hör till respektive ämne. Selander (1994) 

menar att de pedagogiska texterna ”speglar och befäster … gränserna mellan olika discipliner 

och kunskapsområden” (s. 47).   

 

Vid en kort sammanställning av lärobokens historiska utveckling har Johnsen et al. (1998) 

funnit att lärobokstexter under de två sista århundradena gått från att fostra eleverna i ”med-

borgerliga egenskaper som gudfruktighet, lydnad och nationalkänsla” (s. 27), till att komplet-

tera och delvis ersätta denna fostrande hållning med ”ledord som demokrati, gemenskap, in-

ternationalisering och kritisk reflektion” (s. 27). Vidare menar författarna att ”de kritiska läro-

bokstexterna” (s. 28) gjorde sitt intåg under 1960- och 1970-talen, då ett globalt perspektiv 

gjorde sitt inträde i läroplaner och läroböcker med målet att ”fostra barn och unga till global 

samhörighet” (s. 28). De för den tiden nya lärobokstexterna karaktäriserades ofta av ”att för-

fattarna inte längre utgav sig för att vara objektiva i förhållande till sitt ämne, utan i stället 

ofta riktade sig direkt till läsarna med uppmaningar om att vara kritiska” (s. 28). Sedan dess 

menar Johnsen et al. (1998) att  

Västvärldens skolor fortfarande [har] ett tydligt mandat att fostra elever till kritiska, självständiga 

samhällsmedborgare. Demokratins funktionsduglighet illustreras i läroböckerna inte sällan med 

exempel där den enskilda individen ställs mot byråkratin i frågor där närmiljöns värden ställs mot 

industriföroreningar eller offentliga maktövergrepp. (s. 28) 

                                                 
4
 Jag vill uppmärksamma läsaren på att Selander (1988) här med uttrycket pedagogisk text menar ”lärobok, 

läsebok, övningsbok eller undervisningsprogram i filmens eller videons form” (s. 17), men att jag här och framåt 

endast använder uttrycket i betydelsen lärobok.  
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Vidare är de nyare läroböckerna mer inriktade på individen än mot det gemensammas förhål-

lande till demokratin och dess institutioner, i det att de fokuserar starkt på att träna eleven i 

reflektion och kritiskt tänkande (Johnsen et al, 1998).  

 

Angående läroboksförfattarens roll för det slutliga resultatet kan man uppfatta den som mer 

eller mindre betydande i förhållande till andra påverkansfaktorer som styrdokument, förlag 

eller situationen i skolan som helhet (Johnsen et al., 1998). Tydligare är det emellertid, enligt 

Johnsen et al. (1998), ”att en lärobokstext kommer att präglas av författarens och redaktörens 

egna inställningar och normer” (s. 34). Samtidigt diskuterar Johnsen et al. (1998) att det är 

svårt att dra gränsen mellan författarens och kollektivets medvetenhet och förståelse för sam-

hället och den tid i vilken boken är skriven. ”I läroboken visar sig den kollektiva medveten-

heten som summan av andras påbud och formuleringar, och sätter gränser för individuell ut-

veckling” (s. 35), eller annorlunda uttryckt: ”även om det inte går att skilja det ena medvetan-

det från det andra, är det viktigt att påpeka att textens medvetande är större än den enskilde 

författarens” (Thorson 1988, citerad i Johnsen et al., 1998, s. 35).
5
  

 

Vidare konstaterar Johnsen et al. (1998) att lärobokens text är en av många texter som styr 

skolan. Det viktiga är alltså inte ”att fråga om läroböcker styr, [utan] hur de styr” Johnsen et 

al., 1998, s. 13). I ljuset av detta konstaterar jag att samhället kräver att läraren ska inta ett 

kritiskt förhållningssätt till såväl det omgivande samhället som skolan och dess läroböcker, 

samtidigt som läraren ska överföra detta kritiska förhållningssätt till sina elever (Johnsen et 

al., 1998). 

2.3.4 EU-undervisningen i gymnasieskolan 

År 2007 kom en undersökning från Skolverket, som på uppdrag från regeringen hade genom-

fört en kartläggning över svenska gymnasieungdomars EU-kunskaper samt hur EU-undervis-

ningen i gymnasieskolan ser ut. En enkät skickades ut till lärare som undervisade i kursen 

Samhällskunskap A i landets samtliga gymnasieskolor, och i ett urval av skolor intervjuades 

både lärare och elever som deltagit i kursen. Eleverna på dessa skolor fick också besvara en 

enkät. I uppdraget ingick också att undersöka läromedlens roll i undervisningen, samt vilka 

kunskapskällor som användes (Skolverket, 2007). 

 

Resultaten visar att det fanns stora variationer i omfattningen av EU-undervisningen, och att 

skillnader fanns både mellan enskilda lärare och mellan gymnasiets olika program. Trots att 

kärnämneskursen Samhällskunskap A är gemensam för samtliga program och därmed inte 

motiverar några skillnader, fanns det alltså skillnader mellan programmen i undervisningens 

form och omfattning, där elever på studieförberedande program fick mer undervisning i EU-

frågor och därmed också bättre kunskaper efter avslutad skolgång (Skolverket, 2007). 

 

Lärare och elever var relativt samstämmiga i sin bild av vad som berördes mest inom under-

visningen om EU. Framför allt behandlades faktakunskaper om EU, rörande unionens histo-

rik, dess institutioner och samarbetet kring handel och arbetsmarknad. Lärarna i undersök-

ningen bekräftade också att det var inom dessa områden som eleverna hade störst kunskaper 

                                                 
5
 Det jag vill framhålla i detta sammanhang är att jag inte varit ute efter att kunna uttala mig om huruvida 

enskilda läroboksförfattare försöker föra fram en särskild ideologisk uppfattning, och jag kommer att låta det 

vara osagt i uppsatsen om det är författarens eller kollektivets förståelse av verkligheten som framgår i 

lärobokstexterna. Återigen, det jag ser som viktigt i denna uppsats är att 1) undersöka i vilken mån 

lärobokstexterna är problematiserande och på så vis uppmuntrar elever till ett kritiskt förhållningssätt, och 2) i 

vilken mån det problematiserande förhållningssättet kan kopplas till den ena eller andra ideologiska traditionen. 
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(Skolverket, 2007). Undersökningen ger bilden av att lärarnas prioriteringar av vad som är 

viktig kunskap om EU står i centrum för undervisningen, och att det eleverna tycker är viktigt 

ägnas mindre utrymme. ”Däremot behandlas mer komplexa områden som asylfrågor, flyk-

tingfrågor och miljöfrågor i liten omfattning. Detta kan ställas i relation till resultat från tidi-

gare studier som visar att det är exempel på frågor som engagerar ungdomar i hög grad.” 

(Skolverket, 2007, s. 7). 

 

Vidare visade resultaten av studien att läroböcker användes flitigt inom undervisningen om 

EU, även om läroboken inte hade någon särställning bland de många kunskapskällor som an-

vändes. Mest användes organisationers och myndigheters webbplatser och tryckta material. 

Ändå finns det anledning att dra slutsatsen att läroböckerna styr undervisningen, i så motto 

”att det finns en samstämmighet i vilka aspekter som läroböckerna behandlar och de områden 

som enligt lärare och elever mest frekvent behandlas i undervisningen om EU” (Skolverket, 

2007, s. 8).  

 

Skolverket har i tillägg till intervjuer och enkäter också gjort en mindre studie av tre läro-

böcker för kursen Samhällskunskap A.
6
 I Skolverkets studie har man genomfört en gransk-

ning av i vilken omfattning och på vilket sätt tre olika läroböcker belyser EU-frågor. Mycket 

kort kan sägas att resultaten visar att stoffet är kortfattat, att EU-perspektivet väldigt sällan tas 

upp utanför det sammanhang där EU:s uppbyggnad och historiska framväxt presenteras, samt 

att EU sällan eller aldrig nämns i samband med beskrivningen av det svenska styrelseskicket. 

Asyl- och flyktingfrågor finns inte med överhuvudtaget i någon av böckerna, och miljöfrågor 

inom EU och EU:s utvidgning finns inte heller med, alternativt i liten eller mycket liten ut-

sträckning. EU presenteras i alla tre böcker som ett exempel på internationellt samarbete, med 

”ett perspektiv på EU som att det tillhör ’omvärlden’ trots att Sverige varit medlemsstat i EU 

sedan 1995” (Skolverket, 2007, s. 31). Det faktum att vi idag har tre administrativa beslutsni-

våer – EU-nivån, den nationella och den lokala nivån – lyser med sin frånvaro (Skolverket, 

2007). 

 

Resultaten vittnar också om ett lågt intresse för och svaga förkunskaper om EU-frågor bland 

flertalet elever, även om det fanns skillnader både i kunskaper och intresse mellan studie- och 

yrkesförberedande program. Gymnasieelever är ofta negativt inställda till EU och tyckte att 

det finns brister inom EU:s demokrati, samtidigt som de själva anser sig ha dåliga kunskaper 

om och ett svagt intresse för EU-frågor. ”Däremot vill många ungdomar att Sverige ska vara 

aktivt i Europas utveckling.” (Skolverket, 2007, s. 8). Undersökningen ger vid handen att un-

gefär hälften av eleverna har goda kunskaper om EU efter avslutat gymnasieprogram, och 

Skolverket drar slutsatsen att skolan har haft betydelse för elevernas kunskapsutveckling. An-

gående kvaliteten på skolans EU-undervisning råder delade meningar bland eleverna. ”Drygt 

hälften av eleverna tycker att den är ganska eller mycket bra, medan knappt hälften tycker att 

den är ganska eller mycket dålig.” (s. 9).  

 

Utifrån studiens resultat menar Skolverket att kompletteringar måste göras i kursplanen för 

kärnämneskursen Samhällskunskap A, om man ska uppnå målet om en ökad belysning av 

EU-frågor i gymnasieskolan: 

Tydligare skrivningar i kursplanen skulle vara en signal till undervisande lärare att i större omfatt-

ning belysa EU-frågor generellt, hur EU påverkar vår vardag samt Sveriges roll inom EU så att det 

säkerställs att alla elever ur ett medborgligt perspektiv får möjlighet att utveckla kunskaper om EU 

inom gymnasieskolan. (Skolverket, 2007, s. 9).  

                                                 
6
 Böckerna Z-classic, Millennium och samhälle.nu, vilka också har varit inkluderade i min undersökning. 
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I kombination med ytterligare andra åtgärder menar Skolverket att ” förbättrade läromedel 

som väcker elevernas intresse [kan] leda till den önskade effekten, att EU-frågor belyses mer 

inom gymnasieskolan” (s. 70). 

 

Som antytts tycks stoffet om EU i läroböcker ofta vara kortfattat och unionen snävt kategori-

serad som ett exempel på ett organ för internationellt samarbete, samtidigt som många av de 

frågor som eleverna efterfrågar behandlas i mycket liten utsträckning. Med detta sagt vill jag 

anlägga ett annat perspektiv på beskrivningen av EU i läroboken. Den fråga som jag kommer 

att undersöka gäller inte i första hand i vilken omfattning arbetsområdet EU tas upp i läro-

böcker för samhällskunskap på gymnasiet, utan på vilket sätt och från vilken ideologisk ut-

gångspunkt. 
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3 Metod och material 
I detta tredje kapitel försöker jag så transparent som möjligt ge en bild av den metod som an-

vänts för att uppfylla undersökningens syfte, samt hur jag resonerat kring urvalet av lämpligt 

material. 

3.1 Metod 
Den metod som jag använt för att lösa min forskningsuppgift kan beskrivas med begreppet 

kvalitativ textanalys, enligt terminologin i författarna Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängneruds metodbok Metodpraktikan (2007). Författarna menar att en fördel med denna 

metod framför en kvantitativ innehållsanalys är att forskaren kan fånga in helheten i texten, en 

helhet som ”antas vara något annat än summan av delarna” (Esaiasson et al., 2007, s. 237). 

Ytterligare ett skäl som talar för en kvalitativ textanalys är att det innehåll som forskaren letar 

efter kan ligga dolt under ytan och ”endast kan tas fram genom en intensiv läsning av texten” 

(Esaiasson et al., 2007, s. 237). Värt att ha i åtanke är dock, att det som är styrkan med denna 

metod också kan vara dess svaghet – resultaten och slutsatserna i undersökningen står och 

faller med hållbarheten i mina tolkningar. Det man kan göra för att kompensera för risken för 

feltolkningar är att ha väl utarbetade analysinstrument och analysmetoder som man samtidigt 

redovisar så genomskinligt som möjligt, för att den som så önskar ska kunna replikera 

undersökningen. Givet mina teoretiska utgångspunkter har jag kommit fram till de slutsatser 

som redovisas längre fram i uppsatsen, och det är upp till läsaren att utifrån min framställning 

bedöma trovärdigheten. 

 

Förutom att jag har undersökt i vilken grad texterna om EU har en problematiserande fram-

ställning har jag också undersökt huruvida det finns ideologiska kopplingar i resonemangen. 

Eftersom jag har analyserat samhällskunskapsläroböckerna mot bakgrund av framställning 

och begreppet ideologi, menar jag att undersökningsmetoden samtidigt faller under den över-

gripande kategorin pedagogisk textanalys. Selander (1988) menar att syftet med den pedago-

giska textanalysen är, ”att mot bakgrund av samhällssystem, skolform, ämne läroplan etc 

analysera läroböckernas … text och bild och att rekonstruera de kunskaper som faktiskt för-

medlas och den grundläggande kunskapssynen” (s. 122). Ett vanligt sätt på vilket man analy-

serat läroböcker har, enligt samme författare, varit ”att granska värderingar och stoffurval, 

däremot har man i mindre utsträckning studerat framställningen (stil) och de förklaringar som 

har getts till olika skeenden och företeelser som läroböckerna behandlar” (s. 44). 

 

För att fortsätta med terminologin hos Esaiasson et al. (2007), har nästa steg i undersökningen 

varit att systematisera innehållet i läroböckerna genom en klassificerande analys. I boken me-

nar författarna att ”det handlar om att klassificera tankeinnehållet under en sammanfattande 

rubrik” (s. 238), och det är också vad jag har gjort med de frågor och problematiserande på-

ståenden som finns i texterna om EU i läroböckerna. Jag har med andra ord försökt att koppla 

de problematiserande resonemangen i läroböckerna till Goldmanns (2003) definitioner av de 

fyra ideologierna konservatism, liberalism, demokratisk socialism och ekologism.   

 

Esaiasson et al. (2007) menar att beskrivande analyser av detta slag handlar om ”att klassifi-

cera verkligheten” (s. 155), samt att någon typ av teoretisk konstruktion utgör den viktigaste 

jämförelsepunkten. Detta synsätt har jag anammat genom att jag, utifrån de hållningar till EU 

som Goldmann (2003) redogör för, sammanställt ett koncentrat av de olika frågor som de fyra 

ideologierna har att ta ställning till. Dessa åtta frågor utgör grunden i det analysschemat i Ta-

bell 1 som har styrt själva undersökningsarbetet. ”[V]id klassificerande analyser utgör de teo-
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retiska konstruktionerna själva grundbulten i undersökningen.” (Esaiasson, et al., 2007, s. 

155).  

 

I läroboksundersökningen har jag letat efter frågor och/eller problematiserande påståenden i 

texterna, och sedan analyserat dem utifrån de frågor som ideologierna ställer i analysschemat. 

Om jag har funnit frågor eller resonemang som varit lika eller snarlika de i schemat har jag 

tolkat dem som indikatorer på ideologisk koppling. Jag har i analysen försökt att bedöma om-

fattningen av det ideologiska inflytandet längs en tregradig skala: obetydligt, svagt eller 

starkt. Därtill har jag enligt samma skala tagit ställning till i vilken utsträckning framställ-

ningen i läroböckerna har en problematiserande karaktär. Följande analysschema är alltså mitt 

försök att i denna beskrivande analys klassificera ”verkligheten”, vilket konkret betyder tex-

terna om EU i läroböcker för Samhällskunskap A på gymnasiet. 

 

Tabell 1: Analysschema. De fyra ideologierna och deras avgörande frågor kring EU. 

 

Ideologi Nyckelord/avgörande frågor 

Konservatism 
Traditionen: Är EU att betrakta som en teoretisk konstruktion eller 

som ett resultat av långsam framväxt? 

 
Nationen: Är samarbetet inom EU ett sätt att rädda nationalstaten 

(nationalistisk internationalism) eller undergräva den? 

Liberalism 

Internationalismen: Är det regionala samarbetet inom EU en förut-

sättning för eller ett hot mot de internationella relationerna på glo-

bal nivå? 

 

Självbestämmandet: Är gemensam nationalitet en förutsättning för 

demokrati eller är det möjligt att ha verklig demokrati på multina-

tionell nivå? 

Demokratisk socialism 
Solidariteten: Är EU en förutsättning eller ett hinder för en global 

freds- och solidaritetspolitik? 

 

Nationalstaten: Är EU en förutsättning för en ambitiös välfärdspo-

litik eller ett hot mot nationalstatens självbestämmande och egen-

art? 

Ekologism 
Totalmiljön: Är EU ett verktyg för en radikal miljöpolitik utanför 

nationalstaten eller ett hot mot den nationella suveräniteten? 

 

Lokalsamhället: Är EU ett hot mot den livsstil som krävs för en 

hållbar miljöpolitik eller ett första steg mot ett globalt medborgar-

skap? 

 

I den meningen att jag avsett att bedöma graden av ideologiskt inflytande kan undersökningen 

också sägas ha karaktären av en idealtypsanalys. Vad som är viktigt att poängtera i detta 

sammanhang är att idealtyperna, i detta fall de fyra ideologierna, inte är tagna direkt ur verk-

ligheten utan är konstruerade ytterlighetsbilder. Kort sagt, en renodling eller förenklad be-

skrivning av ideologierna, utan att för den skull vara förfalskande (Esaiasson, et al., 2007). Att 
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idealtyperna inte finns i verkligheten är inte ett problem för en undersökning av detta slag, då 

det jag intresserar mig för är ”idealtypen som ett analysinstrument” (Esaiasson, et al., 2007). 

Samtidigt är det givetvis så, att idealtyperna inte får vara helt fjärran från verkligheten och 

måste vara relevanta för den verklighet med vilken de ska jämföras. Följande citat tycker jag 

stämmer väl in på det förhållningssätt som bör intas: 

Genom att jämföra det verkliga samhällsfenomen som intresserar oss med en renodlad idealtyp 

kan kännetecknande drag hos det verkliga samhällsfenomenet fångas in – i vilken utsträckning lik-

nar den observerade verkligheten den typiserade abstraktionen? (Esaiasson, et al., 2007, s. 159) 

Det återstår att redogöra för hur jag har förväntat mig att känna igen idealtyperna, de fyra ide-

ologierna, i lärobokstexterna. Utgångspunkten har varit att det har varit möjligt jag att kunna 

koppla de kritiska frågor och problematiserande resonemang som finns i läroböckerna om EU 

till de resonemang och kritiska frågor som ställs inom var och en av de fyra ideologierna. Mer 

konkret kan det sägas innebära att resonemang kring EU:s förhållande till traditionen och vad 

unionen kan erbjuda nationen kommer har härletts till konservatismen. Resonemang kring 

regional eller global internationalism och förutsättningarna för demokrati på multinationell 

nivå har kopplats till liberalismen. Vidare har resonemang kring freds- och solidaritetsfrågor 

samt om de välfärdspolitiska möjligheter/svårigheter som EU innebär för nationalstaten 

kopplats till den demokratiska socialismen. Slutligen har frågor och resonemang kring globala 

miljöfrågor eller mer allmänt om hållbar utveckling kopplats till ekologismen. 

 

För att kunna bedöma omfattningen av problematiserande framställning samt ideologisk 

koppling har jag till min hjälp utarbetat ett enkelt graderingsverktyg, som kan åskådliggöras 

enligt uppställningen i Tabell 3. Avsikten har varit att genomgående i analysen tillämpa både 

ett kvantitativt och ett kvalitativt tänkesätt, så jag uppmanar läsaren att inte tolka tabellen för 

bokstavligt, utan mer se den som en fingervisning för hur jag tänkt när jag har graderat den 

problematiserande framställningen och de ideologiska kopplingarna i läroböckerna. 

 

 

Tabell 2: Graderingsverktyg; problematiserande framställning och ideologisk koppling 

 

Problematiserande framställning 

 
Ideologisk koppling 

 

 

Obetydlig 

 

Texten belyser en problematik eller 

debatt i liten omfattning. 

 

 

Obetydlig 

 

Texten innehåller 0-1 

frågor/resonemang som går att 

koppla till någon av ideologierna 

 

 

Svag 

 

Texten belyser en problematik eller 

debatt i viss omfattning och ställer 

därutöver frågor. 

 

 

Svag 

 

Texten innehåller 2-3 frå-

gor/resonemang som går att koppla 

till någon av ideologierna  

 

Stark 

 

Texten belyser en problematik eller 

debatt i stor omfattning och ställer 

därutöver frågor som vänder sig direkt 

till läsaren. 

 

 

Stark 

 

Texten innehåller 3 eller fler frå-

gor/resonemang som går att koppla 

till någon av ideologierna 
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3.2 Material och urval 
Den grupp av fenomen, eller den population, som jag vill kunna uttala mig om efter denna 

undersökning är läroböcker i ämnet samhällskunskap på gymnasieskolan. En fråga som rör 

generaliserbarheten av mina resultat är om de kommer att kunna säga något om framställning-

ens karaktär och omfattning av ideologiska kopplingar i samhällskunskapsböcker som helhet, 

och inte bara i avsnitten om EU. För att kunna uttala mig i generella termer om detta skulle 

det ideala vara att analysera alla de senast utgivna samhällskunskapsläroböckerna i sin helhet. 

Då ramarna för detta examensarbete inte medger en så omfattande undersökning har jag gjort 

ett urval baserat på både inom- och utomvetenskapliga principer.  

 

Min argumentation kring urvalsprinciperna baseras på resonemanget i Metodpraktikan kring 

att hämta analysenheterna från en kontext som är gynnsam eller ogynnsam för de teoretiska 

föreställningarna (Esaiasson et al., 2007). I mitt fall gäller det alltså frågorna om problemati-

serande framställning och ideologiskt inflytande.  

 

Tidigare studier bekräftar att innehållet i läroböcker befäster gränserna mellan olika kun-

skapsområden, och att EU i samhällskunskapsläroböcker i samma linje tas upp som ett av-

gränsat kunskapsområde bland andra (Selander, 1988; Skolverket, 2007). Alltså menar jag att 

området EU i läroböckerna bör kunna ses som ett typiskt fall av läroboksavsnitt, vilket gör att 

jag kan studera EU-avsnittet i varje lärobok i syfte att uttala mig i generella termer om hela 

boken. Om avsnitten som behandlar EU i läroböckerna är problematiserande och innehåller 

ideologiska kopplingar, borde chanserna vara goda att övriga delar av böckerna också gör det. 

Samtidigt menar jag att omständigheterna för min teori är gynnsamma i den meningen att lä-

roböcker i ämnet samhällskunskap, om några, bör kunna uppmuntra elever till ett kritiskt för-

hållningssätt. Om inte dessa böcker gör det, vilka skulle då göra det? Angående frågorna om 

problematiserande framställning och ideologiska kopplingar menar jag att resultaten kan 

komma att vara möjliga att generalisera till alla läroböcker för gymnasieskolan. 

 

Vidare är kursen Samhällskunskap A en kärnämneskurs i den svenska gymnasieskolan. Det 

innebär att den är obligatorisk för alla elever inom gymnasieskolans program, såväl studieför-

beredande som yrkesförberedande. Av denna anledning har jag valt att avgränsa mitt urval till 

böcker som riktar sig just till denna kurs.  

 

Peterson och Lindell (2009) har genomfört en läroboksundersökning med ett totalurval av 

samtliga förlagsproducerade läroböcker för gymnasiets samhällskunskapskurser, och förfat-

tarna konstaterar att det idag finns fem stora och tre mindre läromedelsförlag som producerar 

läroböcker i samhällskunskap. För att få en bred spridning i min egen undersökning och för-

söka täcka upp så många böcker som möjligt som elever i gymnasiet kommer i kontakt med 

idag, har jag från samtliga förlag valt ut de läroböcker som utgivits under 2000-talet och som 

riktar sig mot A-kursen.
7
 Samtliga böcker är av den senaste upplagan, och är utgivna mellan 

2003 och 2009.  

 

Värt att notera är att vissa läroböcker i samhällskunskap har ett riktat innehåll mot yrkes- eller 

studieförberedande program. I princip är detta anmärkningsvärt då samma kursplaner och 

programmål gäller inom alla gymnasieprogram, men likväl finns detta utbud. I de fall där jag 

har stått i valet mellan en s.k. plus-bok eller en bas-bok, har jag valt den förra, framförallt för 

                                                 
7
 Vid eftersökningar i Libris, de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog och söktjänst, har jag fått 

bekräftat att de böcker för samhällskunskap A som jag valt ut för denna undersökning också är just de böcker 

som finns tillgängliga från förlagen idag. 
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att det verkar vara av gängse ordning att författarna eller förlaget ger informationen att plus-

böcker passar alla program, medan bas-böcker har ett innehåll som är särskilt anpassat för de 

yrkesföreberedande programmen. För jämförbarhetens skull bör naturligtvis läroböckerna i 

undersökningen skildra EU under samma förutsättningar, med andra ord, de ska uttryckligen 

rikta sig till kärnämneskursen samhällskunskap A.  

 

Förlaget Bonnier Utbildning har enligt uppgift fem läroböcker för samhällskunskap A, Sam-

spel, Forum, Attityd, Nya Millennium och Millennium. Då Nya Millennium är en ny upplaga 

av den tidigare Millennium, har jag valt den förra. Samspel är den bok av dessa fem som är 

särskilt anpassad för elever på yrkesförberedande program, varför jag valt bort också den för 

min undersökning. Gleerups har bokserierna Konkret och Reflex, av vilka Konkret vänder sig 

till yrkeselever och därför fallit bort. Förlaget Liber tillhandahåller bokserierna Z och Exposé, 

av vilka Z-classic och Exposé samhällskunskap kurs AB har valts ut. Förlagen Natur och Kul-

tur, Interskol, Aros och Bok och webb Göteborg har en bok vardera, i tur och ordning sam-

hälle.nu, Aspekt 2007, Samhällskunskap för gymnasiets A- och B-kurser och Bok-och-webb 

Samhällskunskap A.
 8

 Studentlitteratur tillhandahåller läroboken Mittpunkt, men då den 

uttryckligen vänder sig i första hand till yrkeselever har också den valts bort.

                                                 
8
 Vid tiden för utgivningen av boken Bok-och-webb var dess förlag fristående, men har sedan dess kommit att 

ingå som en del i Gleerupskoncernen. Numera heter motsvarande läromedel Spela roll, men inriktningen mot 

både bok och webb är densamma.  
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag att redovisa resultatet från läroboksundersökningen samt de slut-

satser jag dragit efter analysen av varje lärobok. Arbetet har varit upplagt så att jag först un-

dersökt varje bok med avseende på textens karaktär av problematiserande framställning, för 

att därefter analysera resultatet från varje bok utifrån analysschemat med ideologierna som jag 

sammanfattat i Tabell 1 i föregående kapitel. För läsvänlighetens skull har jag i uppsatsens 

disposition valt att lägga samman resultatet och analysen i ett och samma kapitel.  

4.1 Problematiserande framställning och ideologiska 

kopplingar i läroböckerna 
I avsnittet 4.1 utgör varje underrubrik namnet på den bok som undersökts. Varje delavsnitt 

inleds med en refererande del, där jag redovisar de frågor och resonemang av problematise-

rande karaktär som jag funnit i den aktuella läroboken. I de flesta läroböcker har författarna 

sammanställt informationen om EU i ett sammanhållet kapitel, och det är brukligt att begrep-

pet EU nämns kort vid ett par eller några tillfällen i övriga boken. När så sker har jag indikerat 

detta i en fotnot. I vissa fall har dock författarna valt att sprida mer utförlig information om 

EU till andra delar av sin lärobok, något som jag uppmärksammar läsaren på i min löpande 

text. Efter varje refererande del följer en del med rubriken Analys, där jag redogör för graden 

av problematiserande framställning enligt Tabell 2, samt de ideologiska kopplingar jag funnit 

enligt Tabell 1. De viktigaste slutsatserna kommer avslutningsvis att sammanfattas och dis-

kuteras i kapitel fem. 

4.1.1 Aspekt 2007 

Förordet till boken Aspekt 2007 anger att läromedlet ”tillgodoser kursplanens uppnåendemål” 

(Lundberg & Olsson, 2007, förord). Den huvudsakliga texten om EU ingår i ett kapitel som 

går under benämningen ”Internationella perspektiv”.
9
 Kapitlet är uppdelat enligt dikotomin 

”vinnare och förlorare i världen” (Lundberg & Olsson, 2007, s. 232). Författarna bifogar en 

textruta där man diskuterar fördelarna, men också problemen, med att dela in verkligheten i 

”svart eller vitt” på detta sätt. En kort historisk redogörelse för EU:s framväxt efter andra 

världskriget, samt utvecklingen i Sovjet och Östeuropa följer efter detta (Lundberg & Olsson, 

2007).  

 

När det sex sidor långa avsnittet med huvudfokus på EU inleds sker det med rubriken ”Ett 

enat Europa?” Frågetecknet i slutet kan ses som ett exempel på en problematiserande inställ-

ning. Därefter följer en strikt redogörande framställning över fakta om medlemsländer, målet 

med unionen, den inre marknaden och ”de fyra friheterna” och EMU/euron, EU:s organisa-

tion och styrelseskick. Allt är strikt redogörande och kortfattat. Av den inledande rubrikens 

problematiserande hållning syns intet spår, fram till den sista delen av avsnittet som berör EU 

och framtiden, och som inleds med orden ”Hur ska det gå för EU i framtiden?” (Lundberg & 

Olsson, 2007, s. 239). Här diskuterar författarna huruvida EU kommer att gå i federalistisk 

riktning och bli ett ”Europas förenta stater” (s. 239) med gemensam valuta, utrikes- och för-

svarspolitik.  

                                                 
9
 Värt att nämna är att EU-perspektivet också lyfts fram genom ett avsnitt om EMU i bokens fjärde kapitel 

”Ekonomi”, samt i kapitlet ”Demokratins framväxt” i samband med EU-lagstiftningens plats i det svenska 

statsskicket (Lundberg & Olsson, 2007). 
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Vidare intar författarna en öppen hållning för problemen som måste hanteras kring EU:s ut-

vidgning, såsom hur stort EU egentligen kan bli och hur rika länder i EU ser på att fattigare 

länder, som kommer att få mer i bidrag från unionen än vad de betalar i avgift, tillåts inträda i 

unionen. ”Det gör att inte alla nuvarande medlemsländer hälsar nya fattiga länder välkomna.” 

(Lundberg & Olsson, 2007, s. 240) Man återknyter också till kapitlets uppdelning i ”vinnare 

och förlorare” genom att ifrågasätta om man kan kalla alla EU:s länder för ”vinnare”, samt 

genom att diskutera några av de problem som unionen står inför, såsom arbetslöshet och mil-

jöfrågor. Man kommenterar också i korthet att EU har kritiserats för brister i demokratisk in-

syn och effektivitet samt för korruption (Lundberg & Olsson, 2007). 

4.1.1.1 Analys 

Texten om EU i Aspekt 2007 är i allt väsentligt av redogörande karaktär och har bedömts ha 

en obetydligt problematiserande framställning, även om de inledande sidorna till avsnittet 

”Internationella utblickar” talar för något annat. Men det finns alltså partier där en mer disku-

terande och problematiserande hållning intas.  

 

I den avslutande delen tar författarna upp några frågor som EU står inför i framtiden. Att man 

tar upp frågorna om ett federalt EU samt den kritik som finns mot bristerna i demokrati och 

effektivitet ser jag som en koppling till debatten inom liberalismen om möjligheterna till 

verklig demokrati på multinationell nivå.  

 

Rika länder i EU anses vara skeptiska till nya fattigare länders intåg i unionen av rädsla för att 

de själva får bekosta de ökade utgifter för EU som detta innebär, något som jag sätter i sam-

band med diskussionen om nationen inom konservatismen. Det framstår som att man vill delta 

i det internationella samarbetet för nationens egen skull och så länge det inte innebär för stora 

nackdelar för den egna nationen, ett exempel på s.k. nationalistisk internationalism. 

 

Problemen med arbetslöshet och miljöfrågor nämns bara mycket kort i en enda mening och är 

därmed svåra att tolka som något exempel på ideologiskt inflytande, men skulle kunna vara 

indikatorer på inflytande från demokratisk socialism samt ekologism.   

4.1.2 samhälle.nu 

Boken samhälle.nu finns i ”basversion” och i denna ”utökade” version kallad A+, enligt tex-

ten på baksidan. Skillnaden sägs bestå i att den senare har mer material om samhällsekono-

miska och internationella frågor. Det uttrycks dock att denna version, A+, vänder sig till kärn-

ämneskursen i samhällskunskap (Höglund, Jarlén, Lind, & Lökholm, 2004, bokens baksida). 

 

Läroboken inleds med en förklaring över de olika slags texter, förutom den löpande, som 

finns i boken: ”Fallbeskrivningar”, ”Bild- och faktatexter” och ”I går, i dag – och i morgon?”. 

Förklaringen till i synnerhet den förstnämnda texttypen antyder att här finns utrymme för en 

mer problematiserande hållning än i den vanligtvis mer redogörande löpande texten. Värt att 

nämna i sammanhanget är också det textavsnitt som följer härnäst och som står som inledning 

till bokens ”vanliga” kapitel. I detta avsnitt ställer författarna en rad frågor till läsaren om äm-

net samhällskunskap, om människans roll i ett demokratiskt samhälle. Jag noterar särskilt 

följande skrivning om vad som är viktigt för eleven i samhällskunskapsämnet: ”Men det vik-

tigaste är nog att du lär dig ett undersökande arbetssätt: att själv ta reda på saker, ställa kri-

tiska frågor, diskutera och dra slutsatser.” (Höglund et al., 2004, s. 9, min kurs.). Det sista 

som följer innan bokens huvudinnehåll tar vid är ett utdrag ur kursplanen för ämnet, och i 
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samband med denna menar författarna att kursen ger eleven möjlighet att ”vidareutveckla 

[sin] förmåga att tänka kritiskt” (s. 11). 

 

EU behandlas under rubriken ”Europa” som tillsammans med rubriken ”Världen” utgör ka-

pitlet ”Internationellt samarbete”.
10

 Det sju sidor långa EU-avsnittet inleds med en text av 

typen ”Fallbeskrivning”, som består av en fingerad diskussion mellan ”Mattias” och ”Anna” 

om EU som ”världens viktigaste fredsprojekt”. Mattias är den negativa parten och kritiserar 

vad han ser som ett ineffektivt och klåfingrigt EU för att ”stäng[a] gränserna mot resten av 

världen”, och han anser att Sverige ska gå ur unionen (Höglund et al., 2004, s. 74). Anna å 

andra sidan är positiv och framhåller EU:s betydelse för samarbete för fred, flyktingkontroll 

och handel, och menar att svenskarna faktiskt röstat in sig själva i unionen genom ett demo-

kratiskt val och därmed bör vara kvar.  

 

Efter detta inleds den löpande texten om EU med rubriken ”Olika åsikter om EU”. I ingressen 

lyfter författarna fram att åsikterna om unionen är delade, att de går isär till exempel i fråga 

om hur det framtida samarbetet inom EU ska se ut. 

Ska det i huvudsak vara ett samarbete mellan självständiga stater? Eller ska EU utvecklas till att 

bli en federation med en central regering och delstater? Ungefär som USA? (Höglund et al., 2004, 

s. 75) 

Vidare lyfter författarna fram en del av den kritik som finns mot EU, som just handlar om att 

EU får allt mer makt över sina medlemsstater och att majoritetsregeln införts i allt fler beslut 

och därmed förhindrat enskilda länders vetorätt i allt större utsträckning (Höglund et al., 

2004). 

 

Efter en kortfattad genomgång av EU:s inre marknad, EU:s grundande med karaktären av ett 

gemensamt freds- och handelsprojekt, samt EU:s styrelseskick och institutioner, landar för-

fattarna i ett längre avsnitt där man tecknar de problem, eller ”utmaningar”, som unionen står 

inför i framtiden. Författarna menar att dessa anses vara, i tur och ordning, en nödvändig de-

mokratisering av EU, unionens nya ”grundlag”, rättviseaspekten i fördelningen av röster 

mellan medlemsländerna i ministerrådet, EU-kommissionens funktionssätt och antal platser i 

Europaparlamentet vid en utvidgning av unionen, samt det omdiskuterade jordbruksstödet: 

”ett hårt kritiserat stöd till ett jordbruk som producerar mycket mer än vad vi behöver” (Hög-

lund et al., 2004, s. 78). Här nämns även i en bisats att om det omfattande jordbruket rationa-

liseras i EU, står unionen inför den svåra utmaningen med en ökad arbetslöshet på landsbyg-

den. ”Hur ska man öka antalet arbetstillfällen i Europa?” (s. 78).  

 

Den sammanhängande texten avslutas med en hänvisning till EU:s fyra officiella huvudmål 

för unionen, om att införa ett unionsmedborgarskap, att utveckla ett område med frihet, säker-

het och rättvisa, att främja ekonomiska och sociala framsteg samt att stärka Europas roll i 

världen. Det som är intressant i sammanhanget är att författarna frågar retoriskt: ”Kommer 

man att lyckas med allt detta? Vill vi det?” (Höglund et al., 2004, s. 78). 

 

Utöver den löpande texten i avsnittet om EU ställs i marginalen ett antal frågor av karaktären 

”Tänk till!”, vilka på samma sätt uppmanar eleven att tänka kritiskt och formulera en egen 

åsikt. Frågorna följer innehållet i texten och gäller områden som om vilka för- och nackdelar 

                                                 
10

 EU nämns också vid två andra tillfällen i boken. Den fria rörligheten för arbetskraft inom EU tas också upp i 

kapitlet ”Internationell ekonomi”, och EU:s miljömärkning nämns kort i ett avsnitt om miljöskydd i kapitlet 

”Ekonomi och politik”. 
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det finns med ett EU-medlemskap, om det framtida samarbetet i EU ska vara federalt eller 

mellanstatligt, om vilka möjligheter det finns att demokratisera unionen, om vilka konsekven-

serna kan bli av att särskilt de stora medlemsländerna får ökad makt, samt om möjligheten 

finns att det kan skapas ett ”gemensamt medborgarskap för alla som bor inom EU” (Höglund 

et al., 2004, s. 78). Bland annat ställs denna fråga med påföljande påstående till läsaren, som 

ombeds motivera varför denne håller med eller inte: ”EU ett fredsprojekt? Nej, det måste fin-

nas bättre sätt att arbeta för fred och internationell förståelse!” (s. 76). En rad svåra frågor 

utan självklara svar presenteras för eleven, som uppmanas att tänka till själv och komma fram 

till en egen välgrundad ståndpunkt.  

4.1.2.1 Analys 

Texten om EU i boken samhälle.nu kännetecknas av en starkt problematiserande framställ-

ning. Det förhållningssätt som utlovas i bokens inledande delar går igen i hela avsnittet om 

EU. Den inledande dialogen mellan Mattias och Anna signalerar vad som är viktigt i förfat-

tarnas kunskapssyn, att eleverna tillgodogör sig ett kritiskt, problematiserande förhållnings-

sätt. Detta budskap är det första som läsaren möter, och det finns kvar i avsnittets resterande 

del. Författarna redogör på ett allsidigt sätt för de olika åsikter som finns om EU, en hel del av 

den kritik som finns mot unionen och om de utmaningar som unionen står inför i framtiden. 

Läsaren uppmuntras konsekvent via frågor och problematiserande resonemang att ta ställning 

i olika sakfrågor. 

 

Angående kopplingarna till olika ideologiska resonemang finns en hel del att säga. Den inle-

dande dialogen mellan ungdomarna menar jag är ett tydligt exempel på EU-debatten inom 

liberal idétradition, där de båda parterna fångar för- och nackdelar med EU sett med liberala 

glasögon. Mattias är kritisk mot ineffektiviteten i Bryssel och tendensen att EU ”stänger grän-

serna mot resten av världen” (Höglund et al., 2004, s. 74), och tar på så vis upp liberalismens 

konflikt mellan regional och global internationalism. Anna å sin sida är mer positiv och fram-

ställer EU som det ”liberala önskeprojekt” Kjell Goldmann (2003, s. 85) talar om, genom att 

framhålla EU:s betydelse som fredsskapare genom internationell samverkan och handel. 

 

Vidare finns också här debatten kring EU:s framtid som federalt eller mellanstatligt samar-

bete. Som de två sidorna i debatten framställs kan de vara sprungna ur den omsorg om natio-

nen som finns i konservativ och socialdemokratisk ideologi, men då inga riktiga argument ges 

är det svårt att säga vilken ideologi som ligger bakom. Hade motiven för eller emot också va-

rit representerade, och handlat om exempelvis den nationella välfärdspolitiken (demokratisk 

socialism) eller nationernas tradition av självbestämmande (konservatism), hade det varit lät-

tare att avgöra. 

 

Ekologismen är även den något synlig i kritiken mot jordbruksstödet, vilket författarna menar 

”producerar mycket mer än vad vi behöver” (s. 78). Internationella arbetslöshetsfrågor tas 

också upp, vilket jag utifrån mitt analysschema kopplar till demokratisk socialism. 

 

”Tänk till”-frågorna i marginalen berör också de flera av ideologierna. Frågan om EU som 

fredsprojekt med det påföljande påståendet menar jag är en fråga ställd från en konservativ 

synvinkel, där den mest naturliga positionen är att man ställer sig tveksam om fred uppnås 

bättre genom internationell samverkan än starka, självständiga stater. Också frågan om för- 

och nackdelar med ett medlemskap kopplar jag till konservatismen, med dess nationella inter-

nationalism, där det gäller att beräkna nyttan för den egna nationen med att stå i eller utanför 

EU. Frågan om möjligheterna att demokratisera EU, med dess ifrågasättande av möjligheten 

till demokrati på multinationell nivå, härleder jag till liberalismen, liksom frågan om möjlig-
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heten att skapa ett ”gemensamt medborgarskap för alla som bor i EU” (Höglund, et al., 2004, 

s. 78).  

4.1.3 Reflex A-kurs plus 

I förordet till läroboken Reflex A-kurs plus vänder sig författarna Almgren, Höjelid och Nils-

son (2004) direkt till eleven och beskriver sitt läromedel. Förutom att man vill bistå eleven 

med den teoretiska kunskapen om samhället, ”grunden, översikten och sammanhangen”, vill 

författarna i varje kapitel ge eleven ett praktiskt exempel, ett case, ”som levandegör samhälls-

kunskapen och uppmanar till ställningstagande” (Almgren et al., 2004, bokens förord).  

 

Området EU tas upp i kapitlet ”EU och EMU”, som är 16 sidor långt och indelat i fem avsnitt 

med löpande text, ett case, samt en avslutande frågesida med instuderingsfrågor, diskussions-

frågor och fördjupningsuppgifter.
11

  

 

I avsnittet ”Från gemensam marknad till europeisk union” redogörs för bakgrunden till det vi i 

dag kallar EU, från bildandet av Kol- och stålunionen 1951 och de motiv som låg bakom, 

fram till enandet kring Maastrichtfördraget 1991. Under rubriken ”Så styrs EU” redogör för-

fattarna sedan för unionens institutioner och de tre pelare som kommit att illustrera de olika 

delarna av det europeiska samarbetet. Europeiska rådet, kommissionen, ministerrådet, Euro-

paparlamentet och EG-domstolen beskrivs på ett relativt omfattande och strikt redogörande 

sätt. Ett undantag är dock den del som behandlar Europaparlamentet, där författarna väljer att 

i den löpande texten och i en bildtext lyfta fram den kritik som finns mot parlamentet i form 

av bristen på möjligheter att lägga fram egna förslag, samt det resurskrävande förfarandet med 

ambulerande möten mellan Strasbourg och Bryssel. Eleven uppmanas i bildtexten att ta ställ-

ning till om ”det är viktigt med ett direktvalt europeiskt parlament där politiker från olika 

medlemsländer får diskutera ’europeiska frågor’” (Almgren et al., 2004, s. 139).  

 

”EU:s utvidgning” heter det avsnitt som följer, och här tar författarna upp frågan ”var den 

yttersta gränsen för Europa går” (Almgren et al., 2004, s. 141), d.v.s. vilka ytterligare länder 

det kan bli tal om som medlemmar i EU i framtiden. Angående detta lyfter författarna ett an-

nat problem för unionen, nämligen det om farhågorna för de ökade kostnader för jordbruks-

stödet som ”en alltför snabb utvidgning utan övergångsbestämmelser” (s. 142) innebär. 

 

EMU, euron och Europeiska Centralbanken gås igenom under rubriken ”EMU – ekonomiska 

och monetära unionen”. I denna del hävdas bland annat att ”[d]en största nackdelen med 

EMU är att de enskilda länderna förlorar makten över penningpolitiken” (Almgren et al., 

2004, s. 144), medan förespråkarna för EMU menar att ett land av Sveriges storlek genom 

EU-samarbetet ändå inte har någon större möjlighet till en självständig penningpolitik. Vidare 

lyfter författarna upp debatten mellan förespråkare och kritiker kring eurons vara eller icke 

vara. 

 

Rubriken för det avsnitt som går under benämningen case är ”Europeisk identitet – möjlig och 

önskvärd?”, och detta case handlar just om EU-kommissionens försök att skapa en europeisk 

identitet samt om att ”ställa frågan om det är möjligt och önskvärt att skapa ’européer’ i stället 

för svenskar, tyskar, fransmän, etc.” (Almgren et al., 2004, s. 146). Författarna ställer frågan 

om EU:s medborgare känner sig som européer eller om identiteten är nationellt bunden, och 

                                                 
11

 EU nämns även kort i kapitlet ”Internationella relationer” som exempel på en aktör i internationell utrikes- och 

säkerhetspolitik, samt i kapitlet ”Samhällets ekonomi” i samband med debatten om Systembolagsmonopolets 

ställning i förhållande till EU. 
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man resonerar kring identitetsbegreppet och problematiserar det verktyg för opinionsmät-

ningar som EU-kommissionen använder sig av, den s.k. Eurobarometern.  

 

Vidare tar författarna i avsnittet ”EU och framtiden” upp debatten kring det de menar vara ”en 

av de viktigaste motsättningarna … om EU:s framtid” (Almgren, et al., 2004, s. 148). Det 

gäller huruvida EU ska bevara och vidareutveckla det mellanstatliga samarbetet eller gå mot 

ett mer överstatligt samarbete med en politisk federation som slutmål. Författarna menar att 

anhängarna av ett mellanstatligt EU anser ”att människor i huvudsak identifierar sig med sina 

nationer och att en europeisk federation bara skulle bli en konstgjord produkt” (s. 148), något 

som skulle öka risken för politikerförakt. Kritikerna av ett mellanstatligt samarbete däremot, 

anser enligt Almgren et al. (2004) att ”EU:s demokratiska problem är att det inte finns något 

riktigt politiskt ansvarsutkrävande i EU” (s. 148) och att man därför måste få till stånd ett po-

litiskt samgående i en federation.   

 

Slutligen uppmanas läsaren på den avslutande frågesidan att problematisera ett antal punkter 

kring EU genom att ta ställning till tio olika påståenden. Påståendena handlar om euron, fede-

ralismen, den europeiska identiteten, unionens utvidgning, dess fredsbevarande uppgift och 

regionalismen inom Europa. Följande två påståenden hör inte till nämnda områden, men be-

traktas av mig som särskilt intressanta: 

Alla EU:s medlemsstater … drivs i Europasamarbetet av egenintressen, det vill säga det gäller att 

få ut så mycket som möjligt [min kursivering] av ett medlemskap. (Almgren et al., 2004, s. 149) 

Det är viktigt att EU:s gamla medlemsstater visar ekonomisk solidaritet [min kursivering] med 

EU:s nya medlemsstater i deras försök att stärka sina ekonomier och eftersatta regioner. (s. 149) 

4.1.3.1 Analys 

Generellt är texten om EU svagt problematiserande, men däremot desto rikare på sakligt 

framställd information. Visst finns det problematiserande inslag, men det bestående intrycket 

är att texten i första hand är redogörande, men med problematiserande inslag som komple-

ment. 

 

Att författarna lyfter upp en del av den kritik som finns mot Europaparlamentet, om att där 

skulle råda bristande demokrati, kopplar jag till liberalismen. Diskussionen om EU:s utvidg-

ning kopplar jag också till denna ideologi, för att man här liksom i läroböckerna ovan lyfter 

den liberala debatten om regional eller global internationalisering. Något som ännu tydligare 

går att härleda till liberalismen är EU-avsnittets case, som handlar om möjligheten att skapa 

en Europeisk identitet. Här resonerar författarna kring identitetsbegreppet och dess förhål-

lande till nationen och Europa, på ett sätt som jag kopplar till liberalismens anfader John Stu-

art Mill och hans diskussion om den gemensamma identitetens betydelse för opinionsbild-

ningen.  

 

I diskussionen om EMU och euron ser jag kopplingar till konservativ idétradition. Författarna 

talar i termer av för- och nackdelar för medlemsländerna att vara med i EMU och eurosamar-

betet, samt om att ”nackdelen med [att] förlora makten över penningpolitiken” (s. 144). Detta 

kan inom konservatismen ses som ett hot mot nationens unika identitet och politiska själv-

ständighet. Vidare menar jag att det i denna lärobok går att göra en koppling mellan diskus-

sionen om federalism/mellanstatlighet till konservatismen. Författarna menar ju att kritikerna 

av ett federalt EU anser att en sådan samarbetsform skulle bli ”en konstgjord produkt” (s. 

148), något som jag kopplar till konservatismens diskussion om traditionens betydelse för 

synen på politiska institutioner. Också i de avslutande elevuppgifterna tycker jag mig se drag 

av konservativ ideologi, till exempel i påståendet att EU:s medlemsländer drivs av egenintres-
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sen och att de försöker ”få ut så mycket som möjligt av ett medlemskap” (s. 149). Ytterligare 

ett exempel på nationell internationalism. 

 

Slutligen finns en svag koppling till demokratisk socialism i denna avslutande uppgiftsdel, i 

påståendet som handlar om vikten av att tidigare medlemsstater visar ekonomisk solidaritet 

med EU:s nya medlemmar.  

4.1.4 Samhällskunskap för gymnasiets A- och B-kurser 

Boken Samhällskunskap för gymnasiets A- och B-kurser är som titeln antyder ett läromedel 

för gymnasiets A- och B-kurser i samhällskunskap.
12

 Författarna menar i förordet att boken 

både innehåller fakta om samhällets olika delar och många frågor som riktar sig till läsaren. 

”Ibland har frågorna ett givet svar, ibland inte. Vi vill stimulera läsaren till att tänka efter, dis-

kutera, ta ställning och våga stå upp för sin ståndpunkt.” (Rundblom & Berg, 2004, bokens 

förord).  

 

Området EU tas upp på 12 sidor under rubriken ”Europas förenta stater?”, som i sin tur ligger 

under den övergripande rubriken ”Makt och politik”.  Kapitlet inleds med en återblick till de-

batten kring Sveriges medlemskap i unionen i början på 1990-talet, med tonvikt på den kri-

tiska sidan som, enligt Rundblom och Berg (2004), oroade sig för att ”inte svenskarna längre 

[ska] bestämma i Sverige” (s. 68). Författarna konstaterar att medlemskapsfrågan gick ja-si-

dans väg och ”vi har nu lämnat över mycket makt till Bryssel” (s. 68). Författarna menar att vi 

inom olika områden måste anpassa oss efter EU, exemplifierar med att vi tvingats luckra upp 

vår alkoholpolitik och frågar läsaren: ”Är det klokt?” (s. 68).  

 

Vidare diskuterar författarna de olika moment av anpassning som andra EU-länder, som Stor-

britannien, Frankrike, Tyskland och Spanien, har fått genomföra, såsom att ändra måttsystem 

och valuta. De konstaterar att det på olika håll finns ett större eller mindre motstånd mot unio-

nen. Det inledande avsnittet avslutas också med följande frågor till läsaren: ”Man kan undra 

varför européerna frivilligt satte igång med EU-projektet? Varför drivs det vidare trots alla 

svårigheter?” (Rundblom & Berg, 2004, s. 69). 

 

Härnäst följer ett avsnitt med rubriken ”Samarbete för fred och utveckling”, där författarna 

redogör för EU-samarbetets historiska tillkomst i ruinerna efter andra världskriget, kol- och 

stålunionen, EEC och EG, de fyra friheterna, Maastrichtavtalet, EMU-samarbetet samt EU:s 

utvidgningsprocess på senare år. Här kan texten beskrivas som i stort sett helt redogörande, 

sånär som på den del som behandlar Maastrichtavtalet. I samband med detta väcker förfat-

tarna frågan huruvida ”ett steg mot ett Europas Förenta Stater påbörjats” (Rundblom & Berg, 

2004, s. 72), och frågar läsaren i en bildtext om denne tycker att Sverige ska överge sin mili-

tära neutralitet och ”bilda en militärunion med resten av EU-länderna” (s. 72).  

 

En helt redogörande framställning av EU-systemets politiska organisation följer härnäst, och 

övergår i ett avsnitt med rubriken ”Hur blir framtidens EU?”, som också är kapitlets avslut-

ning. Här tar författarna upp de olika åsikter som finns om vad som ska hända med EU i 

framtiden. De frågor som tas upp gäller följande områden: federalt/mellanstatligt samarbete, 

demokratisk ineffektivitet och byråkrati, samt jordbrukspolitiken. Gällande typen av politiskt 
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 Det är en av två böcker i den här undersökningen av detta slag, men jag menar att det ändå inte kommer att 

medföra problem för jämförbarheten. I förordet framgår att vissa avsnitt i boken går under namnet 

”Fördjupning”, och författarna menar att dessa delar, tillsammans med de uppgifter som finns under rubriken 

”Undersök”, passar bäst för dem som läser B-kursen. Detta får konsekvensen för mig att jag kommer att undvika 

just dessa delar i undersökningen av denna bok. 
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samarbete i framtiden frågar författarna om vi vill ”att EU ska bli Europas Förenta Stater, un-

gefär som … USA?”, eller om vi ”vill att de enskilda länderna fortfarande ska vara självstän-

diga i stor utsträckning” (s. 76). Författarna menar att förespråkarna av federalism anser att 

skapandet av en politisk federation är den enda vägen att konkurrera med USA:s maktposition 

i världen.  

 

Vidare lyfter författarna fram en del av den kritik som kan höras mot ineffektiviteten och ”den 

tunga byråkratin” (s. 76) i Bryssel, där besluten ligger för långt ifrån medborgarna och på så 

vis gör EU till ett odemokratiskt system. Jordbrukspolitiken problematiseras mot slutet, där 

författarna pekar på hur EU:s stora jordbruksöverskott ”leder till att andra länder, särskilt u-

länder kan köpa livsmedel billigt från Europa, vilket ibland leder till att u-ländernas egen pro-

duktion slås ut eller minskas” (Rundblom & Berg, 2004, s. 77). Vidare tas förekomsten av 

skyddstullar för livsmedel upp, vilket enligt författarna får konsekvensen ”att särskilt u-länder 

har svårt att exportera varor till EU-området” (s. 77). Därtill problematiseras jordbruksstödet i 

en bildtext, som ställer frågor till läsaren om hur denne tror att en apelsinodlare i Spanien ser 

på jordbruksstödet, kontra en odlare i Marocko, som ”producerar apelsiner betydligt billigare 

än sin spanske konkurrent” (s. 77).  

 

Slutligen uppmanas läsaren att fundera över och ta ställning till sju påståenden om EU. Påstå-

endena handlar om följande områden: om Sverige ska vara med i EU eller inte; orättvisa 

maktförhållanden mellan unionens medlemsländer; fri rörlighet för varor och tjänster; byrå-

krati och krångliga regler som kostar mer än vad det smakar; EU som motvikt till USA; EU:s 

fredsbevarande roll i Europa. 

4.1.4.1 Analys 

Boken varvar redogörande text med mer diskuterande avsnitt, och författarna ställer även frå-

gor direkt till läsaren vid flera tillfällen. Förordets inledande ord om att ”stimulera läsaren till 

att tänka efter, diskutera, ta ställning och våga stå upp för sin ståndpunkt” (Rundblom & Berg, 

2004, bokens förord) lät förpliktigande, men visst har framställningen också bedömts vara 

starkt problematiserande. 

 

Den inledande diskussionen om Sveriges vägval till EU kan kopplas till konservatismen, ef-

tersom resonemanget är nationalistiskt färgat med formuleringar som ”ska inte svenskarna 

längre bestämma i Sverige?” (Rundblom & Berg, 2004, s. 68). Omsorgen om det som är ty-

piskt knutet till den nationella särarten kommer fram också i det stycke som behandlar de 

olika anpassningar som enskilda medlemsländer har fått göra för att tillgodose EU:s krav. 

 

Diskussionen om federalism eller mellanstatlighet återkommer vid flera tillfällen och kopplas 

som tidigare till liberalismen, eftersom demokratins funktionssätt står i centrum av diskussio-

nen. Kopplingen till liberalismen är också tydlig i och med att texten berör balansen i de in-

ternationella relationerna i skrivningar som framhåller att federalism är enda vägen att kon-

kurrera med USA:s maktposition i världen. Därtill kommer unionens utmaningar i form av 

demokratisk ineffektivitet och byråkrati, som får en hel del utrymme. De avslutande påståen-

dena som eleven uppmanas ta ställning till kopplas också de i allt väsentligt till liberalismen, 

förutom det som handlar om huruvida Sverige ska vara med i unionen eller inte. Då det ut-

trycker skepsis för internationella relationer kopplas det till konservatismen. 

 

Jordbrukspolitiken får även den förhållandevis mycket utrymme. Då texten i dessa samman-

hang uttryckligen behandlar globala orättvisor inom handelsvillkor och jordbruksproduktion, 
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kopplar jag diskussionen till ekologismen, och frågan om livsstilen inom EU är ett hot mot en 

hållbar utveckling. 

4.1.5 Z-classic 

Texten som behandlar EU i boken Z-classic (Bengtsson, 2009) är 31 sidor lång, indelad i fyra 

delar och ligger under kapitlet ”Ekonomiskt och politiskt samarbete i Europa”.  

 

Den första delen utgörs av en historisk översikt och här finns två exempel på en mer proble-

matiserande framställning. Det första utgörs av ett ifrågasättande resonemang kring rörlighe-

ten på EU:s inre marknad, där Bengtsson (2009) menar att mycket återstår innan rörligheten 

på arbetsmarknaden fungerar enligt det gränslösa EU-idealet. ”För att denna trögrörliga pro-

duktionsfaktor [arbetskraften] ska flyta fritt över gränserna krävs antagligen människor med 

omänskliga egenskaper” (s. 375). Det andra exemplet finns i en bildtext tillhörande en bild av 

en grupp franska potatisodlare som visar sitt missnöje med EU:s jordbrukspolitik. Författaren 

menar att EU-ländernas anpassning till gemensamma regler inom unionen har inneburit pro-

blem på många håll. ”Trots att nästan hälften av unionens budget kommer bönderna tillgodo i 

form av subventioner har jordbrukspolitiken ofta varit en besvärlig stötesten.” (s. 376) 

 

Kapitlets andra del behandlar maktorganen i EU. Denna del är helt redogörande och inga ex-

empel finns på en mer problematiserande framställning, förutom möjligtvis följande påstå-

ende om Europaparlamentet, vars makt, enligt författaren, är ”tämligen begränsad” (s. 390): ”I 

första hand är man rådgivande och kontrollerande – inte lagstiftande som ’vanliga’ folkrepre-

sentationer i västerländska demokratier.” (Bengtsson, 2009, s. 390). Dock konstaterar jag att 

författaren efter att ha lyft fram detta förhållande, som kan anses anmärkningsvärt ur demo-

kratisynpunkt, väljer att inte lyfta det vidare till en diskussion med läsaren. 

 

I den tredje delen av kapitlet om EU, som tar upp Sveriges historiska relation till EG och EU, 

finns ett exempel på en diskuterande hållning i en text som i övrigt endast är redogörande till 

sin karaktär. Delen inleds med en diskussion kring hur den politiska vänster-höger-skalan 

hänger ihop med synen på EU. Författaren menar att det svenska förhållandet med att ju 

längre vänsterut på skalan man tittar, desto starkare motstånd hittar man mot EU, och omvänt, 

i de flesta fall fungerar tvärtom nere på kontinenten. ”Motståndet mot EU-medlemskap finns 

främst inom högern.” (Bengtsson, 2009, s. 391). 

 

Den fjärde och avslutande delen tar upp Sveriges plats i EU och omvänt, samt vilka politik-

områden som hör till EU:s officiella samarbetsområden. Texten är också här redogörande, 

sånär som på ett stycke där författaren diskuterar om man ska se på samarbetet inom Europe-

iska Unionen som, just, en union, eller om det egentligen är en federation. ”Många bedömare 

menar att unionen egentligen är en federation, dvs en stat som består av delstater. Därför 

skulle, hävdar man, Europas Förenta Stater vara en riktigare beteckning.” (Bengtsson, 2009, s. 

396).  

4.1.5.1 Analys 

Stoffet om EU i Z-classic är i undersökningen det i särklass mest omfattande. Texten är in-

formativ och nästan helt och hållet av redogörande karaktär, med några undantag.  

 

I den kritik som Bengtsson (20009) lyfter fram mot EU:s trögrörliga arbetsmarknad och jord-

brukspolitik antyds en konflikt mellan nationella prioriteringar och internationella anpass-

ningar. Frågan om arbetsmarknaden väljer jag att koppla till den demokratiska socialismen, då 
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skepsisen mot EU:s inre marknad gäller arbetsmarknadsfrågor i synnerhet. Då frågan om 

jordbrukspolitiken här handlar om enskilda länders vilja eller ovilja att anpassa sig till ett 

gemensamt regelverk, kan kopplingar finnas till demokratisk socialism eller konservatism. 

 

I en för övrigt refererande text framstår en passage i den avslutande delen som diskuterande 

på ett sätt som gör att jag kopplar diskussionen till frågor om demokratins funktionssätt inom 

liberalismen. Frågan gäller som tidigare huruvida EU bör ses som en union eller federation. 

”Många bedömare menar att unionen egentligen är en federation, dvs en stat som består av 

delstater. Därför skulle, hävdar man, Europas Förenta Stater vara en riktigare beteckning” 

(Bengtsson, 2009, s. 396).  

4.1.6 Exposé samhällskunskap kurs AB 

Läromedelsserien Exposé består av ett antal böcker för gymnasieskola och vuxenutbildning 

med olika inriktningar beroende på program. Den bok jag analyserat för denna uppsats heter 

Exposé samhällskunskap kurs AB (Andersson et al., 2009), och innehåller alltså utöver A-kur-

sen också kurs B i samhällskunskap.
13

  

 

I denna bok tas EU upp lite mer utförligt i flera kapitel. I Svenssons (2009a) kapitel ”Arbete 

och pengar” tar författaren upp EMU, liksom i kapitlet ”Samhällsekonomi”, där författaren 

redogör för den svenska debatten kring ett eventuellt medlemskap i EMU (Svensson, 2009b). 

Vidare diskuteras EU:s offentlighetsprincip i förhållande till Sveriges i kapitlet ”Massmedier” 

(Arlt & Holmgren, 2009). Författarna menar att den betydligt mindre öppna offentlighetsprin-

cipen inom EU gjort att ”för Sveriges del har EU-medlemskapet hittills inneburit att vi har fått 

sämre inblick i den demokratiska processen” (Arlt & Holmgren, 2009, s. 121). Vidare disku-

terar Lagergren Wahlin (2009) huruvida EU är ett exempel på ”en ny politisk nivå” (s. 165) 

av internationell demokrati i kapitlet ”Demokrati, ideologier och politiska partier”. Lagergren 

Wahlin (2009) tar å ena sidan upp EU som något unikt, genom det samarbete som nu sker på 

demokratisk väg mellan länder som för inte så länge sedan var forna fiender i våldsamma 

krig. Å andra sidan lyfter författaren fram den kritik som finns mot det som brukar kallas 

EU:s demokratiska underskott, som leder till ”att de folkvalda parlamentens makt över lag-

stiftningen begränsas av gemensamma överenskommelser” (s. 165). Därtill tar Lagergren 

Wahlin (2009) upp EU-perspektivet vid två tillfällen i kapitlet ”Det svenska statsskicket”. 

 

Det 22 sidor långa huvudkapitlet om EU är författat av Kjell Engelbrekt (2009) och är förlagt 

till delavsnittet ”Omvärlden”. Kapitlet är indelat i fem mindre delar som behandlar EU:s mål, 

dess funktionssätt och potential som maktfaktor, Sveriges relation till unionen, samt EU:s 

framtid. Efter den löpande texten finns två sidor med uppgifter där eleven får tänka till och ta 

ställning till diverse frågor kring EU-samarbetet. 

 

Den första delen är i huvudsak redogörande, fram till det avlutande parti där Engelbrekt 

(2009) diskuterar EU som demokratiprojekt, och menar att frågor om demokratins funktions-

sätt inte längre kan begränsas till den nationella eller lokala nivån. Författaren frågar läsaren 

hur omfattande samarbetet inom EU bör vara, och vilka frågor som ska ligga på EU:s bord. 

Efter detta förs ett resonemang kring diskussionen om federalism eller mellanstatlighet. Vi-

dare kommer författaren in på många svårlösta frågor inför framtiden:  

                                                 
13

 Anledning till att jag valt denna bok istället för den renodlade A-kursboken från samma år är att den inte har 

gått att få tag på via det fåtal universitetsbibliotek som har den. Då denna AB-bok enligt uppgift från Liber 

innehåller samma information tillhörande A-kursen som den ”rena” A-boken, har jag bedömt det som riskfritt att 

istället välja boken AB för analys. Kurserna hålls isär genom att boken är indelad i två delar efter respektive 

kurs. 
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Vad är slutmålet med den europeisk integration [sic!]? Och hur ska relationen se ut mellan över-

statligt beslutsfattande och demokrati? De här huvudfrågorna väcker även andra frågor: Vilken in-

syn bör medborgarna ha över EU-arbetet? Vilka positioner ska tillsättas av regeringar, och vilka 

bör vara valbara? Hur ska tjänstemännen väljas ut? Efter meriter eller nationella kvoter? Och kan-

ske viktigast av allt, vilka frågor ska skötas av EU och vilka bör hellre beslutas av riksdag och 

kommun? (Engelbrekt, 2009, s. 336-337) 

Del två, om EU:s institutioner, har jag funnit vara av helt redogörande karaktär, medan del tre, 

om EU som maktfaktor, innehåller några exempel på en diskuterande hållning. Här omnämns 

problemet EU har med att få de knappa ekonomiska och personella resurserna att räcka till, 

med hänsyn till de omfattande uppgifter unionen har. Vidare diskuteras problemet med att 

samordna utrikespolitiken och miljöpolitiken. I det sista stycket, som samtidigt leder vidare 

till det fjärde delavsnittet om Sverige och EU, diskuterar författaren huruvida maktförhållan-

dena mellan EU och USA kan komma att ändras till EU:s fördel på sikt, och frågar ”om vi vill 

att EU ska bli en sådan maktfaktor” (Engelbrekt, 2009, s. 347). I stort menar jag att det reso-

nemang som följer åter handlar om huruvida EU ska utvecklas i federal eller mellanstatlig 

riktning, och om avvägningen som måste göras mellan att bevara nationella intressen och att 

kunna hävda sig internationellt i en allt mer globaliserad värld. Författaren gör en analogi 

mellan ett federalt EU och USA:s utveckling från självständiga stater till en federation med en 

stark centralregering, och påpekar att inte bara kritiker av ett federalt EU kan inspireras av en 

sådan jämförelse, utan också förespråkare eftersom att den också ”visar att en stat i en politisk 

union kan behålla en hel del självständighet” (Engelbrekt, 2009, s. 348). 

 

EU-kapitlets sista del behandlar EU:s framtidsfrågor. Här omnämns åter spänningen mellan 

EU:s resurser och de nya uppgifter som åläggs unionen. Som exempel på några sådana ges 

östutvidgningen samt den till följd av en åldrande befolkning ökande belastningen på pen-

sionssystemen och arbetsmarknaden. Vidare påtalas problemet med den byråkratiska ineffek-

tiviteten, och konflikten mellan offentlighet och slutenhet i hantering av handlingar. Författa-

ren väcker också frågor kring hur språkfrågorna ska lösas i framtiden: ” … vilka språk ska i 

framtiden användas och i vilka sammanhang?” (Engelbrekt, 2009, s. 350).  

 

EU som demokratiprojekt tas upp på nytt, men nu mer utförligt och av den karaktären att läsa-

ren får ta ställning till vad denne tycker är viktigast:  

Är det att vara medlem i en grupp som har stor ekonomisk marknad och som gemensamt försöker 

lösa problem i miljön, utrikes- och säkerhetspolitik samt välfärdsfrågor? Eller är det att behålla så 

mycket inflytande som möjligt i … kommunfullmäktige och riksdag? (Engelbrekt, 2009, s. 350) 

Den sista stora framtidsfrågan gäller ”om EU ska vara en öppen eller sluten marknad gent-

emot resten av världen” (Engelbrekt, 2009, s. 350). Författaren diskuterar de olika vägar uni-

onen kan gå, i relation till de utmaningar man står inför i och med östutvidgningen och den 

oro för terrorism som blossat upp efter den 11:e september 2001. 

 

Kapitlet om EU avslutas med två sidor med uppgifter, där läsaren får ta ställning till sju olika 

frågor om unionen. Frågorna, som lyfter upp en problematik och syftar till att få eleven att 

reflektera och ta ställning, gäller områdena federalism kontra mellanstatlighet, Sverige och 

EMU, Schengenavtalets konsekvenser för Sveriges relationer utanför EU, ”vinnare och förlo-

rare” avseende EU:s medlemsavgifter, EG-domstolen kontra nationell lagstiftning samt av-

vägningarna mellan fred och ekonomi gällande östutvidgningen. Den senare ”skulle innebära 

att fler stater ingick i organisationen vilket skulle öka förutsättningarna för fortsatt fred i Eu-

ropa. De ekonomiska belastningarna skulle dock enligt många bli för stora.” (Engelbrekt, 

2009, s. 352). 
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4.1.6.1 Analys 

Texterna om EU i Exposé är omfattande och rik på såväl historiska som nutida fakta. Samti-

digt karakteriseras den av återkommande passager som är starkt problematiserande.  

 

De många frågorna som författaren (Engelbrekt, 2009) inbjuder eleven till att fundera över 

om EU:s framtida demokratiska funktionssätt, kopplar jag till liberalismens diskussion om 

spänningen mellan nationellt självbestämmande och internationellt samarbete genom demo-

kratiska institutioner. Frågan gäller huruvida EU ska utvecklas i federalistisk riktning eller ej. 

Denna diskussion återkommer längre fram, i samband med att EU:s maktposition i förhål-

lande till USA:s diskuteras. Vidare fokuseras det liberalistiska perspektivet ytterligare genom 

författarens utvikning om jämförelsen mellan EU:s och USA:s utveckling som politiska sy-

stem. Kopplingen till liberalismen finns också närvarande genom framtidsfrågorna om hur 

man löser EU:s byråkratiska ineffektivitet och slutenhet, samt i Arlt & Holmgrens (2009) dis-

kussion om EU:s offentlighetsprincip kontra Sveriges. Den liberala kopplingen finns där 

också när Lagergren Wahlin (2009) pratar om EU:s ”demokratiska underskott”, och lika så 

när Engelbrekt (2009) uppmanar eleven att ta ställning till vad som är viktigast av internatio-

nellt samarbete eller nationellt inflytande. Dessutom kommer debatten om regionalism vs. 

globalism fram, ”ska [EU] vara en öppen eller sluten marknad gentemot resten av världen[?]” 

(Engelbrekt, 2009, s. 350), något som också gör att jag kopplar dessa textpassager till samma 

ideologi. 

 

Den spänning som författaren påtalar mellan EU:s begränsade inkomster och allt ökande ut-

gifter kopplar jag till den demokratiska socialismens oro för att upprätthålla välfärspolitiken. 

De exempel som ges handlar bland annat om hur arbetsmarknaden och pensionssystemen ska 

klara av en allt äldre befolkning. 

 

En svag koppling till konservatismen finns också i texten i de delar där man diskuterar konse-

kvenserna av östutvidgningen. Enligt Engelbrekt (2009) ligger avvägningen ofta i hur mycket 

medlemsländerna är villiga att betala ekonomiskt för att säkra en fortsatt fred. En skepsis mot 

internationell samverkan, sammantaget med för hårda ekonomiska belastningar på den natio-

nella ekonomin talar för en debatt mellan konservatism och liberalism.  

 

Då miljöfrågor aldrig berörs som ett problem i sig, utan alltid som ett av många exempel på 

internationellt samarbete, menar jag att inga kopplingar till ekologismen går att hitta.  

4.1.7 Forum 

Boken Forum (Brolin & Nohagen, 2007) börjar med två inledande avsnitt som går igenom 

vad ämnet samhällskunskap är, varför man ska läsa ämnet, bokens upplägg, samt samhälls-

vetenskaplig metod anpassad för elever i gymnasieskolan. Vid ett flertal tillfällen tar förfat-

tarna upp vikten av att eleverna lär sig tillämpa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt, 

och styrker detta bland annat genom hänvisningar till kursplanen. Något jag särskilt vill lyfta 

fram som är intressant i förhållande till min undersökning är en passage i denna inledning som 

handlar om ”att göra kunskap av information” (s. 11). Författarna menar att samhällskun-

skapsundervisning i stort sett handlar om att ”göra omvärlden mer begriplig”, och att man kan 

göra det på två sätt. Det ena är att ge överblickar, medan ”ett annat sätt att skapa förståelse är 

att göra problematiseringar” (s. 11, min kurs.):  

Ofta blir innehållet mer intressant om man ställer lite ’kluriga’ frågor, till exempel: Vad handlar 

det egentligen om? Varför är det ordnat på det här sättet? Hur hänger det ihop? Gäller det mig? 
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Finns det andra sätt att se på saken? Sådana mer filosofiska frågor kan öppna upp och vara en bra 

väg till ökad kunskap. (Brolin & Nohagen, 2007, s. 11) 

Också i denna bok är informationen om EU utspridd över flera kapitel eller delområden. Det 

första återfinns i kapitlet ”Ekonomiskt samarbete” under blocket ”Den globala ekonomin”, det 

andra i kapitlet ”Sverige och EU” under blocket ”Svensk politik”, och det tredje avsnittet om 

nio sidor återfinns i kapitlet ”Politik i världen”, som i sig är en del av blocket ”Politik”.  

 

I avsnittet om EU som ekonomiskt samarbete är texten helt och hållet redogörande, medan 

den i avsnittet om Sverige och EU är mer diskuterande. I en förklaring över det svenska stats-

skickets förhållande till EU:s, menar Brolin och Nohagen (2007) att Europaparlamentet ”hit-

tills inte haft någon större makt” och att ”den egentliga makten i EU” (s. 353) innehas av Mi-

nisterrådet. Dock tillägger författarna att parlamentets makt håller på att stärkas. Vidare ställer 

författarna följande fråga i en rubrik: ”EU – hot eller möjlighet?” (s. 354). Avsnittet behandlar 

här debatten om för eller emot EU, och författarna menar att nej-sidans argument gäller förlo-

rat självbestämmande och svagt demokratiskt inflytande via det svaga Europaparlamentet. Ja-

sidans argument sägs vara att Sverige måste vara med i EU för att ha någon möjlighet att på-

verka de beslut som ändå kommer att beröra oss, samt att EU är bra för freden (Brolin & No-

hagen, 2007). Författarna sammanfattar det hela med att debatten står mellan ”federalisterna 

som vill att utvecklingen ska gå mot ett enat Europa, ett ’Europas Förenta Stater’” och ”natio-

nalisterna som vill att Europa även i fortsättningen består av självständiga stater samt att vi 

svenskar ska bestämma över oss själva” (s. 354). 

 

Den tredje delen av EU-området i boken är disponerad över fyra övergripande rubriker med 

ett antal underrubriker. I tur och ordning redogör författarna mycket kortfattat för EU:s histo-

ria som fredsprojekt, EU:s utvidgningsprocess på senare år, samt EU:s organisation och in-

stitutioner. Först i den sista delen om EU:s framtid skymtar en mer problematiserande fram-

ställning.  

 

Till att börja med sätter författarna fingret på några frågor, eller problem, som EU står inför i 

samband med utvidgningen av unionen:  

Hur ska EU:s pengar räcka när nya medlemmar tas in? Hur ska EU:s jordbrukspolitik se ut? Hur 

ska EU hantera att alltfler människor kommer in på EU:s arbetsmarknad? Hur ska de nya med-

lemsländerna kunna leva upp till EU:s miljökrav? (Brolin & Nohagen, 2007, s. 392) 

Vidare diskuteras konflikten mellan hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt, och man kon-

staterar att ”miljöproblemen är gränsöverskridande och EU har även arbetat för åtgärder på 

internationell nivå” (Brolin & Nohagen, 2007, s. 392-393). 

 

Några ytterligare utmaningar inför framtiden tas upp i ett textavsnitt av mer problematise-

rande karaktär, däribland förslaget om en ny konstitution för EU. Brolin och Nohagen (2007) 

diskuterar att den nya konstitutionen kan ses både som en ökad demokratisering och ”som ett 

allvarligt ingrepp i demokratin” (s. 393) och kommer så in på frågan om mellanstatlighet 

kontra federalism. ”Ska EU alltmer bli ett Europas förenta stater eller huvudsakligen vara ett 

samarbetsorgan mellan självständiga stater?” (Brolin & Nohagen, 2007, s. 393). Avslutnings-

vis kan sägas att en diskussions- och analysfråga tillhörande kapitlet ”Politik i världen” rör 

EU. Frågan gäller hur stort EU kan bli, och om vilka för- och nackdelar som finns med en 

utvidgad union. 
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4.1.7.1 Analys 

Det första som är intressant att notera angående boken Forum är att EU inte behandlas som ett 

kunskapsområde för sig, utan tas upp i större eller mindre omfattning i åtminstone tre sam-

manhang i boken. EU benämns som ett exempel på internationellt ekonomiskt samarbete, som 

en del av det svenska statsskicket, samt som ett exempel på internationellt politiskt samarbete 

mellan självständiga stater. Texterna om EU är oftast redogörande, men med diskuterande 

inslag och har bedömts vara av svagt problematiserande karaktär. 

 

I avsnittet om Sveriges förhållande till unionen problematiserar författarna Europaparlamen-

tets verkliga inflytande i relation till demokratins funktionssätt, något som gör att jag kopplar 

diskussionen till liberalismen. 

 

När diskussionen sedan går över till att handla om huruvida EU bör ses som ett hot eller en 

möjlighet, framskymtar kopplingen till konservatismen. Motiveringen till denna koppling lig-

ger i att motståndarna, enligt Brolin och Nohagen (2007), målar upp EU som ett hot mot det 

nationella självbestämmandet för dess egen skull. När författarna sedan menar att kampen förs 

mellan ”federalisterna som vill att utvecklingen ska gå mot ett enat Europa … och nationa-

listerna som vill att Europa även i fortsättningen består av självständiga stater” (s. 354), tycks 

slaget stå mellan liberalism och konservatism. 

 

Frågorna i samband med EU:s utvidgning, vilka författarna (Brolin & Nohagen, 2007) åter-

ger, berör belastningen på EU:s ekonomi, arbetsmarknad och miljö. Då frågorna i förläng-

ningen kan sägas tillhöra en nationell oro för anpassningar ”nedåt” inom dessa politikområden 

vid ett ökat antal medlemsländer, ser jag i respektive ordning kopplingar till konservatism, 

demokratisk socialism och ekologism, om än svaga sådana. Ekologismen, däremot, kommer 

fram desto tydligare i samband med att begreppet ”hållbar utveckling” (s. 392) används, samt 

att miljöproblemen omnämns som ”gränsöverskridande” (s. 392-393).  

 

I avsnittet om EU:s nya konstitution problematiseras konstitutionen och författarna kommer 

tillbaka till frågan om federalism eller mellanstatlighet, som det nu kallas istället för som tidi-

gare, nationalism. Att terminologin skiljer sig åt gör att jag med större säkerhet kan koppla 

diskussionen denna gång till debatten om EU inom liberalismen. 

4.1.8 Nya Millennium 

I läroboken Nya Millennium är den absoluta merparten av informationen om EU är fördelad 

över två kapitel om 18 sidor i blocket ”Omvärlden”.
14

  

 

I det första EU-kapitlet redogör författarna Palmquist och Widberg (2007) för EU:s historiska 

tillkomst, utvecklingen som de olika fördragen medfört, EU:s institutioner samt EES-avtalets 

innebörd av fri rörlighet på den inre marknaden. Allt är till en början redogörande, för att 

brytas av med en mer diskuterande framställning kring medborgarnas förtroende för EU-poli-

tiken under rubriken ”Förtroendekris för EU-politiken?” (s. 145). Här finns en diskussion 

kring det låga valdeltagandet i EU-valen i förhållande till de svenska riksdags- och kommu-

nalvalen. Författarna diskuterar de förändringar inom EU:s styrelseskick som framtida fördrag 

                                                 
14

 Ett kortare, redogörande avsnitt om socialpolitiken i EU finns i kapitlet ”Socialpolitik och den nya tiden” 

under blocket ”Arbete och pengar”. 
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för med sig, och menar att det finns ”flera skäl till att fundera över sambandet mellan vårt 

intresse för EU-frågor och hur framtiden formar sig” (Palmquist & Widberg, 2007, s. 146). 

 

Det andra kapitlet om EU har rubriken ”USE – United States of Europe?”, och här tar Palm-

quist och Widberg (2007) upp frågorna om mellanstatlighet kontra federalism. Författarna 

belyser debatten om euron, där motståndarna varnat för detta ”alltför stor[a] ingrepp i enskilda 

länders ekonomier” (s. 150), medan förespråkarna sett samarbetet kring euron som ”ett nöd-

vändigt och logiskt steg [i] utvecklingen av europasamarbetet” (s. 150). En annan fråga som 

diskuteras är ett av problemen med Schengenavtalet och utvidgningen av unionen, nämligen 

att ”många av de gamla länderna är rädda för en ’invasion av arbetslösa’ från de nya och 

mindre utvecklade länderna” (s. 152). Författarna talar om EU-länder som till exempel Tysk-

land och Österrike, som vill ha begränsad invandring av arbetskraft under sju år, för att där-

efter kunna tänka sig att öppna ”den ’inre muren’” (s. 152). Vidare tas en del kritik upp mot 

de hårda reglerna kring Schengenavtalets informationssystem, det register som av dess be-

lackare kritiserats på grund av ”risken för missbruk och bristen på demokratisk insyn” (s. 

152). 

 

I ett avsnitt om EU:s framtid återges delar av diskussionen kring hur EU ska se ut i framtiden, 

med frågor kring unionens storlek och avvägningen mellan fördjupat och breddat samarbete. I 

det avslutande stycket diskuteras också många frågor som har att göra med de enskilda län-

dernas makt och inflytande i unionen. Det gäller hur stora och små länders röster ska viktas i 

det demokratiska beslutsfattandet, hur kommissionen ska utformas och hur vetorätten ska til-

låtas användas i framtiden. Diskussionen handlar till syvende och sist om vilka beslut som ska 

fattas på överstatlig respektive mellanstatlig nivå, det vill säga om hur EU-samarbetet ska 

utvecklas i termer av federalism/mellanstatlighet (Palmquist & Widberg, 2007). 

4.1.8.1 Analys 

Informationen om EU i Nya Millennium är i stort sett helt koncentrerad till två kapitel, som 

till övervägande delen är redogörande, med vissa diskuterande inslag. Ett antal för unionen 

avgörande frågor tas upp, men inga frågor riktas direkt till läsaren. 

 

I Palmquist och Widbergs (2007) diskussion om förtroendekrisen för EU-politiken och svens-

karnas brist på intresse för EU-frågor gör jag en koppling till liberalismen, då frågan ytterst 

handlar om huruvida det är möjligt att bedriva opinionsbildning ovanför nationalstaten, på 

EU-nivå. Till liberalismen kopplar jag också diskussionen om federalism/mellanstatlighet, 

men också debatten om begränsad arbetskraftsinvandring, då jag ser den som en slags regio-

nalism inom EU. Några av de tidiga EU-länderna kan tänka sig att öppna upp för fler med-

lemmar, men vill ändå sluta sig till en inre krets inom unionen. Kritiken mot Schengenavtalet 

som handlar om ”risken för missbruk och bristen på demokratisk insyn” (s. 152) kopplas 

också den till liberalismen. 

 

Debatten om euron ser jag som ett slag mellan konservatism och liberalism. En konservativ 

oro för att förlora självbestämmandet över en så viktig fråga som penningpolitiken, står mot 

ett liberalt vurmande för internationellt samarbete också inom detta område.  

4.1.9 Attityd 

Läroboken Attityd (Cronlund, 2003) inleds med några sidor under rubriken ”Källor till infor-

mation” där författaren uppmanar läsaren att granska och värdera de budskap som förmedlas 

via tidningar, TV och Internet. Kort sagt, att inta ett kritiskt förhållningssätt.  
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Informationen om EU finns i två av bokens tre kunskapsblock, ”Ekonomi” och ”Politik”. I 

kapitlet ”Världen” under blocket ”Ekonomi” tas EU upp främst som ett exempel på interna-

tionellt ekonomiskt samarbete, där också EMU tas upp. Men Cronlund (2003) kommer också 

in på att EU-länderna samarbetar för att försöka komma överens om gemensamma stånd-

punkter i utrikes- och säkerhetspolitiken i förhållande till länder utanför unionen. Författaren 

frågar retoriskt: ”Vilken part ska EU stötta i internationella konflikter? Hur ska EU uttala sig 

för att bidra till världsfreden? (s. 192). Vidare berörs den gemensamma arbetsmarknaden i EU 

också i detta kapitel. Här menar författaren att man inom EU jobbar för att förbättra jäm-

ställdheten på arbetsmarknaden, och samtidigt konstateras att ”synen på jämställdhet [och hur 

man bäst uppnår det] varierar inom unionen” (s. 216). Författaren exemplifierar med statistik 

hur andelen kvinnor som lönearbetar inom EU skiljer sig åt, och frågar sedan retoriskt (för att 

sedan svara på sin egen fråga): ”Spelar det då någon roll om kvinnor arbetar utanför hemmet i 

lika stor utsträckning som män eller inte?” (s. 216). Vidare diskuterar författaren den höga 

arbetslösheten i EU, samt problematiserar skillnaderna i arbetslöshet och lönenivåer mellan 

kvinnor och män i unionen.  

 

Merparten av informationen om EU finns alltså under blocket ”Politik”, här huvudsakligen 

förlagt under två delavsnitt som berör styrelseskicket i EU samt de problem som EU står in-

för.
15

 Avsnittet om EU:s styrelseskick är helt redogörande förutom de delar där författaren 

kommenterar Europaparlamentet. Här menar Cronlund (2003) att ”parlamentet har mycket 

begränsat inflytande” (s. 287) och att ”makten i EU främst ligger hos ministerrådet, medan 

folkets representanter i parlamentet har små möjligheter att påverka besluten” (s. 287). För-

fattaren påtalar skillnaden jämfört med Sveriges riksdag, som ”är det högsta beslutande orga-

net” (s. 287). 

 

Under avsnittet ”Problem i EU” tar författaren upp den kritik som finns mot EU om brist på 

demokratiskt inflytande och folklig förankring. Parlamentet nämns åter som ett problem i 

detta sammanhang, eftersom valdeltagandet ofta är lågt och parlamentet inte alls har samma 

inflytande som de enskilda ländernas parlament. Samtidigt problematiserar författaren den 

lösning på problemet som många vill framhålla, att utöka parlamentets makt till att utse en 

europeisk regering: ”Fast det skulle innebära att ländernas självbestämmande skulle minska – 

och det är just det som medlemsländerna inte riktigt vill.” (Cronlund, 2003, s. 289). 

 

Andra områden som EU fått kritik för är bristen på öppenhet hos de offentliga myndigheterna, 

den omfattande lobbyverksamheten i Bryssel, vilken riskerar att ge diverse särintressen för 

stor makt i politiken, samt frågan om vad den då stundande utvidgningen av unionen skulle få 

för konsekvenser för beslutsfattandet och demokratin (Cronlund, 2003). 

4.1.9.1 Analys 

Texterna om EU i Attityd har jag kategoriserat som svagt problematiserande, då de till stor del 

diskuterar de problem som EU förknippas med, men aldrig ställer frågor direkt till läsaren. 

När Cronlund (2003) diskuterar unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik ligger 

det närmast till hands att koppla resonemangen till liberalismen: ”Vilken part ska EU stötta i 

internationella konflikter? Hur ska EU uttala sig för att bidra till världsfreden? (s. 192). Då det 

handlar om globala fredsfrågor är en koppling till den demokratiska socialismen också möjlig, 

men det är svårare då inte begreppet solidaritet omnämns uttryckligen i sammanhanget.  
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 EU nämns också kort vid två tillfällen i kapitlet ”Sverige”, om det svenska statsskicket, samt i kapitlet 

”Världen”, som ett exempel på internationell samarbetsorganisation mellan länder. 
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Kopplingen till den demokratiska socialismen är dock starkare i resonemangen om arbets-

marknadspolitiken, där också ett feministiskt perspektiv synliggör de ojämlika relationerna på 

arbetsmarknaden inom EU.  

 

Liberalismen syns åter i diskussionen om Europaparlamentet, som enligt Cronlund (2003) 

”har mycket begränsat inflytande” och ”små möjligheter att påverka besluten”(s. 287), jämfört 

med det inflytande som Riksdagen har i Sverige. Vidare kopplar jag diskussionen om den 

svaga folkliga förankringen i EU-länderna till liberalismen, då frågan om möjlighet till opini-

onsbildning på multinationell nivå åter berörs. Detsamma gör jag med kritiken mot bristen på 

öppenheten inom unionens institutioner. 

4.1.10 Bok-och-webb Samhällskunskap A 

Texten om EU i Bok-och-webb Samhällskunskap A finns det 16 sidor långa kapitlet ”Sverige 

och Europa”.
16

 Kapitlet inleds med ett problematiserande och diskuterande anslag. 

Inledningsvis konstateras att bilderna av EU är många, och eleven får tillfälle att själv reflek-

tera över hur vederbörande ser på EU-samarbetet: 

Vad är EU? Ett samarbete mellan 25 länder i Europa, ett fredsprojekt, en mur som stänger resten 

av världen ute, en chans till utbildning och jobb utomlands, detaljbestämmelser om grönsaker, en 

gemensam valuta, byråkrati i Bryssel, påkostade toppmöten, bidrag till jordbruket … (Andersson 

et al., 2006, s. 69) 

Författarna problematiserar EU:s informationsarbete och organisation genom att lyfta fram att 

svenskarna har ”dålig koll på EU” och att ”mer än varannan svensk avstår från att rösta till 

Europaparlamentet” (Andersson et al., 2006, s. 69). Informationen om EU är inte sällan svår-

begriplig och unionens organisation är otydlig, menar man. Kapitlets inledningssida avslutas 

med att författarna konstaterar att unionen står inför stora förändringar inför framtiden och 

frågar eleven: ”Vilket Europa vill du leva i?” (s. 69). 

 

Innan själva huvudtexten om EU påbörjas får eleven till uppgift att tillsammans med andra i 

grupp diskutera ett antal frågor om hur Europa ser ut i det framtida år 2030. Bland annat om-

beds eleverna diskutera huruvida de har en ”övervägande positiv eller negativ bild av Europas 

framtid” (Andersson et al., 2006, s. 70) samt hur deras bild av EU formas. Härefter följer tex-

ten om EU, som är indelad i sex större avsnitt, med ett antal underrubriker.  

 

I avsnittet om Sveriges medlemskap refereras debatten om för eller emot EU. De argument 

som Andersson et al. (2006)  menar är vanliga bland de som är för ett medlemskap rör de för-

delar inom ekonomi och arbetsmarknad som de öppna gränserna för med sig, möjligheten att 

lösa frågor som ”kräver samarbete mellan länder, t.ex. miljöproblemen” (s. 73), EU som 

fredsbevarande institution, samt vikten av att ha inflytande i en union som påverkar oss vare 

sig vi är med i den eller inte. Motståndarnas argument å andra sidan uppges vara att avståndet 

mellan folket och beslutsfattarna ger upphov till ett ”’demokratiskt underskott’” (s. 73), att 

EU har en krånglig byråkrati, att Sverige betalar mer till EU än vi får tillbaka, samt att ”EU 

bygger en mur mot resten av världen, både ekonomiskt och militärt” (s. 73). 

 

Efter fyra avsnitt om EU:s historia, EU:s tre pelare, dess styrelseskick och Sverige i EU, lan-

dar författarna i ett avslutande avsnitt om EU och framtiden. I korthet nämner författarna här 

den utmaning för unionen som utvidgningen österut innebär, genom vilken tidigare med-
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 EU nämns också kort i kapitlet ”Internationella relationer” som ett av flera exempel på en internationell 

samarbetsorganisation. 
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lemsländer får mindre inflytande över politiken. I övrigt framställs EU:s framtid som av-

hängig utgången av debatten kring i huvudsak två skiljande synsätt, federalism och mellan-

statlighet. Konflikten står enligt författarna mellan ”de som vill skapa något som kan liknas 

vid Europas förenta stater, en federation” och de som ”tror på ett lösare, mer mellanstatligt 

samarbete, där ländernas nationella parlament … fortfarande har mycket att säga till om” 

(Andersson et al., 2006, s. 83). 

 

EU-kapitlet avslutas med en uppgift där läsaren får sätta sig in i en fiktiv historia om tre 

svenska gymnasieungdomar som tillsammans med sin lärare åker till Bryssel för att genom-

föra sitt projektarbete. Väl framme i Bryssel möts ungdomarna av demonstrerande spanska 

och franska bönder, som protesterar mot att sänkta jordbruksbidrag från EU och öppnade 

gränser mot jordbruksländer i tredje världen riskerar att göra de europeiska bönderna arbets-

lösa. Följande citat är ett utdrag ur den fingerade dialogen mellan ungdomarna och deras lä-

rare: 

 
– Det måste man väl förstå, säger Tommy. Att de är förbannade, menar jag. 

– Kanske det, säger deras lärare. Men det är ju så att EU:s bidrag och tullar gör att tredje världen, 

alltså världens fattiga länder, inte kan konkurrera med EU:s produkter. EU ger mer pengar för 

varje ko än vad en bonde i tredje världen tjänar på ett år! EU-länderna säljer sina jordbrukspro-

dukter till väldigt låga priser i tredje världen, så att bönderna där blir arbetslösa. Är det rättvist, 

tycker ni?  

– Men EU måste ju hjälpa sina bönder! säger Katrin. Många av dem klarar sig inte annars. Och om 

det blir krig skulle vi ju inte ha några som kan producera mat! Är det bra, kanske? … Vi är bero-

ende av dem för att överleva! Och hur ska våra bönder kunna konkurrera med de låga löner som 

arbetarna i tredje världen har? Vi måste alltså stötta bönderna ekonomiskt. (Andersson et al., 2006, 

s. 84) 

Till sist uppmanas eleverna att tillsammans med andra i grupp själva diskutera och ta ställning 

till den fråga som dialogen belyser: ”Vilket är viktigast – att vi inom EU stödjer våra lokala 

producenter eller att vi är solidariska med tredje världen?” (Andersson et al., 2006, s. 84).  

4.1.10.1 Analys 

EU-texten i Bok-och-webb Samhällskunskap A är starkt problematiserande, med många dis-

kuterande passager såväl som många frågor som författarna (Andersson et al., 2006) ställer 

direkt till eleven för eftertanke och reflektion. 

 

När författarna problematiserar EU:s folkliga förankring i Sverige drar jag paralleller till libe-

ralismens diskussion om opinionsbildningens betydelse för demokratin, och möjligheten till 

denna på multinationell nivå.  

 

I diskussionen om för eller emot EU är Ja-sidans argument sprungna ur liberalismens interna-

tionalistiska övertygelse medan Nej-sidans argument kan kopplas till konservativ skepsis mot 

EU-projektet, när man menar att de ekonomiska nackdelarna med ett medlemskap överväger 

fördelarna. Samtidigt kan också liberalismen lyftas in igen, då Nej-sidan faktiskt tar upp så-

dant som diskuteras inom liberal idétradition, såsom svag folklig förankring, byråkrati och 

demokratisk ineffektivitet och risken att EU skärmar av sig från övriga världen. Kopplingen 

till liberalismen framkommer återigen i diskussionen om federalism kontra mellanstatlighet i 

avsnittet om EU:s framtid. 

 

Kapitlets avslutande diskussionsuppgift har en stark koppling till den demokratiska socialis-

men, då den handlar om spänningen mellan EU:s jordbruksbidrag och regionala och globala 
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arbetslöshetsfrågor. Eleverna Tommy och Katrin är positiva till jordbruksstödet som de menar 

håller arbetslösheten nere bland EU:s jordbrukare, medan deras lärare försöker få dem att 

också ta med solidariteten med tredje världens jordbrukare i beräkningen. Möjligtvis skulle 

man även kunna koppla detta till ekologismen, eftersom det också handlar om hållbarhetsfrå-

gor. Men då huvudfokus verkar ligga på just arbetslöshet framför miljöförstöring eller på an-

nat sätt ohållbara produktionsmönster, är den kopplingen mindre sannolik. 
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5 Sammanfattande slutsatser och avslu-

tande diskussion 
Vid det här laget kan det vara på sin plats att påminna om uppsatsens syfte och forskningsfrå-

gor. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka i vilken utsträckning läroböckerna 

för Samhällskunskap A i gymnasieskolan uppmuntrar eleverna till att inta ett kritiskt förhåll-

ningssätt, samt att i förlängningen undersöka huruvida läroböckernas framställning går att 

koppla till ideologierna liberalism, konservatism, demokratisk socialism och ekologism. Föl-

jande forskningsfrågor har angett riktningen för arbetet med uppsatsen: 

 
 I vilken utsträckning är texterna som behandlar EU i läroböckerna problematiserande? 

 Vilka är de frågor eller diskuterande resonemang som läroböckerna riktar till EU?  

 I vilken utsträckning går det att hitta kopplingar mellan dessa frågor eller resonemang och de fyra stora 

ideologiska traditionerna i Europa idag? 

 

I detta avslutande kapitel avser jag sammanfatta resultat och analys genom en sammanställ-

ning i tabellform samt genom att lyfta ut några av de mest anmärkningsvärda exemplen för 

diskussion. Kapitlet avslutas med en kortare diskussion, där jag förhåller mig till tidigare 

forskning samt funderar över några förslag på vidare forskning.  

5.1 EU i läroboken – ett liberalt demokratiskt problem 
Analysen av undersökningens resultat kan åskådliggöras i sammanfattande form genom föl-

jande tabell, där jag försöker att sammanföra de två dimensionerna av analysen: problematise-

rande framställning och ideologisk koppling. 

 

Tabell 3: Problematiserande framställning och ideologisk koppling; Obetydlig, Svag, 

Stark 

 

Läroböcker 

Problematiseran-

de framställning 

Konservatism Liberalism Demokratisk 

socialism 

Ekologism 

Aspekt 2007 Obetydlig Svag Svag Obetydlig Obetydlig 

samhälle.nu Stark Stark Stark Svag Obetydlig 

Reflex Svag Stark Stark Svag Obetydlig 

Samhällskuns-

kap AB 
Stark Svag Stark Obetydlig Svag 

Z-classic Obetydlig Obetydlig Obetydlig Svag Obetydlig 

Exposé Stark Svag Stark Svag Obetydlig 

Forum Svag Stark Stark Obetydlig Svag 

Nya Millennium Obetydlig Obetydlig Stark Obetydlig Obetydlig 

Attityd Svag Obetydlig Stark Svag Obetydlig 

Bok-och-webb Stark Obetydlig Stark Svag Obetydlig 
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Det som står klart efter analysen är, att läroböckerna för Samhällskunskap A skiljer sig mar-

kant åt sinsemellan på flera sätt i fråga om det stoff som behandlar EU. Det är sannerligen 

ingen lätt uppgift för den samhällskunskapslärare som vill välja en lärobok till sina elever som 

både är problematiserande och väcker frågor, och samtidigt så rik på information att den inte 

alltför ofta måste kompletteras med information från andra håll. 

 

Till att börja med finns en del att kommentera avseende dimensionen ”Problematiserande 

framställning”. Jag har bedömt fyra av de tio böckerna vara starkt problematiserande, medan 

tre bedömts vara motsatsen, obetydligt problematiserande. Ett exempel från vardera kategorin 

som jag vill lyfta fram är samhälle.nu och Z-classic, två läroböcker som i mycket är varandras 

motsatser. samhälle.nu inleder hela EU-avsnittet, som är förhållandevis kort med sina sju si-

dor, med en debatt om Sveriges vara eller icke vara i unionen. Fortsättningsvis behåller för-

fattarna (Höglund et al., 2004) det problematiserande greppet genom att ta upp diskussioner 

kring EU och genom att ofta ställa frågor direkt till eleven, något som uppmuntrar denne att 

inta ett kritiskt förhållningssätt till den information som boken presenterar. Z-classic å sin 

sida, har ett rikt och mycket informativt stoff på sina 31 sidor, men har visat sig komma till 

korta gällande ett mer problematiserande förhållningssätt. Bengtsson (2009) redogör utförligt 

för det mesta som eleven kan tänkas behöva veta om EU, men mycket sällan berörs stridsfrå-

gor, debatter eller konflikter som funnits eller finns inom EU, och än mer sällan inbjuder tex-

ten till kritisk reflektion genom att ställa frågor. 

 

En intressant skillnad angående läroboksförfattarnas benägenhet att problematisera egenska-

per eller institutioner inom EU ligger i skildrandet av Europarlamentet. Cronlund (2003), å 

ena sidan, menar i Attityd att ”parlamentet har mycket begränsat inflytande” och att ”folkets 

representanter i parlamentet har små möjligheter att påverka besluten” (s. 287). Almgren et al. 

(2004) i Reflex A-kurs plus lyfter i samma linje fram den kritik som finns mot parlamentet i 

form av bristen på möjligheter att lägga fram egna förslag. Likaså gör Brolin och Nohagen 

(2007) i Forum, när de menar att Europaparlamentet ”hittills inte haft någon större makt” och 

att ”den egentliga makten i EU” ligger hos Ministerrådet (s. 353). Bengtsson (2009) är i Z-

classic inne något på samma linje när han menar att parlamentets makt är ”tämligen begrän-

sad” (s. 390). I övriga sex böcker redogör författarna sakligt för Europaparlamentets egenska-

per och närmar sig aldrig liknande diskussioner kring dess funktionssätt och demokratiska 

legitimitet.  

 

När det gäller kombinationen av att ha ett rikt kunskapsstoff och samtidigt en problematise-

rande framställning finns det ett par exempel på läroböcker som utmärker sig från mängden. 

Exposé (Andersson et al., 2009) är en sådan, som inte bara har ett omfattande eget kapitel om 

EU utan också belyser EU-perspektivet vid flera andra tillfällen i boken. Boken såväl lyfter 

fram konflikter och diskussioner om EU-frågor som ställer frågor till läsaren för att denne ska 

börja reflektera kritiskt omkring EU-projektet. Till exempel ägnar Engelbrekt (2009), som 

författat huvudavsnittet om EU, en hel del utrymme åt att problematisera begreppet politisk 

federation. Genom att jämföra en blivande europeisk federation med USA:s statskick lyfter 

han fram hur båda sidor i debatten kan hitta stöd för sin tolkning av begreppet. 

 

Det finns också exempel på motsatsen, det vill säga böcker som varken har ett rikt omfång 

eller en problematiserande framställning. Aspekt 2007 (Lundberg & Olsson, 2007) kan näm-

nas i detta sammanhang som ett exempel på en bok som på några få sidor kortfattat redogör 

för grunderna om EU, som i mycket liten omfattning vänder och vrider på centrala frågeställ-

ningar kring unionen och dess framtid, och som aldrig formulerar frågor som riktar sig till 

eleven. Z-classic (Bengtsson, 2009) och Nya Millennium (Palmquist & Widberg, 2007) är två 
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andra böcker som följer detta mönster, och som aldrig i själva texten ställer frågor, vare sig 

retoriska eller riktade till eleven.  

 

Vad finns det då att säga om analysens andra dimension, den om kopplingarna till de fyra 

stora ideologiska traditionerna i Europa idag? Det som kanske är den första reaktionen när 

man tittar på Tabell 3 är den starka koppling till den liberala ideologin som funnits nästan 

genomgående i läroböckerna. I endast två fall av tio har den ideologiska kopplingen bedömts 

vara mindre än stark. En övergripande slutsats är att böckerna som regel är mycket benägna 

att sätta fokus på frågor kring EU:s framtid som mellanstatligt eller federalt samarbete, kring 

möjligheten att ha en fungerande demokrati på EU-nivå, kring brister i öppenhet och insyn, 

samt frågan om EU riskerar att bli en klubb för det rika Europa, som sluter sig mot omvärl-

den. Alla dessa frågor är sådana som jag enligt mitt analysschema i Tabell 1 har kopplat till 

liberalismen. I samhälle.nu, till exempel, talas det om att EU ”stänger gränserna mot resten av 

världen” (Höglund et al., 2004, s. 74), i Reflex A-kurs plus vill författarna ”ställa frågan om 

det är möjligt och önskvärt att skapa ’européer’ i stället för svenskar, tyskar, fransmän, etc.” 

(Almgren et al., 2004, s. 146), och i Bok-och-webb Samhällskunskap A talas det om att av-

ståndet mellan folket och beslutsfattarna i EU ger upphov till ett ”’demokratiskt underskott’” 

(Andersson et al., 2006, s. 73).  

 

Resultatet visar att författarna i mycket liten utsträckning diskuterar frågor kring arbetslöshet, 

välfärd och solidaritet, samt EU:s betydelse som hinder eller förutsättning för en radikal mil-

jöpolitik. Med andra ord, kopplingar till demokratisk socialism och inte minst ekologism har 

varit svåra att hitta, och endast förekommit sporadiskt och sällan med lika omfattande skriv-

ningar som liberalismen. Några undantag finns dock, och det är kopplingen till ekologismen i 

Samhällskunskap för gymnasiets A- och B-kurser (Rundblom & Berg, 2004) och till den de-

mokratiska socialismen i Bok-och-webb Samhällskunskap A (Andersson et al., 2006). Bägge 

böckerna lyfter upp problematiken kring EU:s jordbruksstöd och de konsekvenser det får för 

jordbrukare i tredje världen. I det första fallet har jag kopplat diskussionen till ekologismen, 

främst för att Rundblom och Berg (2004) skriver i allmänna ordalag om globala orättvisor, 

medan jag i det andra fallet har kopplat diskussionen till den demokratiska socialismen för att 

Andersson et al. (2006) här framställer risken för arbetslöshet bland tredje världens jordbru-

kare som det stora bekymret. Som synes har det inte varit självklart var gränsen skall dras 

mellan demokratisk socialism och ekologism, men jag har låtit författarnas ordval i resone-

mangen vara avgörande i dessa fall. Vidare har Brolin och Nohagens (2007) Forum varit den 

andra och sista boken som kopplats svagt till ekologismen, genom att den påtalat miljöpro-

blemen som ”gränsöverskridande” och också varit den enda lärobok som använt sig av be-

greppet ”hållbar utveckling” (s. 392-393).  

 

Konservatismen, den fjärde ideologin, har det däremot gått att hitta starkare kopplingar till i 

läroböckerna, om än inte i samma omfattning som liberalismen. De klarast lysande exemplen 

på konservativa kopplingar givet mitt analysschema har hittats i Reflex A-kurs plus, där för-

fattarna menar att kritikerna av ett federalt EU skulle se en europeisk federation som ”en 

konstgjord produkt” (Almgren et al., 2004, s. 148). Därtill talas det i samma bok om för- och 

nackdelar med EU-medlemskap och om nackdelarna med att förlora självständigheten över 

politikområden som är knutna till den nationella identiteten. Samtidigt har utslag av konser-

vatismens nationalistiska internationalism funnits i påståenden som att EU:s medlemsländer 

drivs av egenintressen och att de försöker ”få ut så mycket som möjligt av ett medlemskap” 

(s. 149). Vidare framställs kampen om EU:s framtida natur i läroboken Forum som ett slag 

mellan federalister och ”nationalisterna som vill att Europa även i fortsättningen består av 

självständiga stater” (Brolin & Nohagen, 2007, s. 354). Därutöver har kopplingen till konser-
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vatismen funnits genom resonemang såsom i Samhällskunskap för gymnasiets A- och B-kur-

ser (Rundblom & Berg, 2004), om det motstånd till EU-medlemskap som olika anpassningar 

av nationellt unika företeelser till internationella förhållanden har medfört.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att läroböckerna i mycket hög utsträckning belyser debatter 

och väcker frågor kring liberala frågeställningar om demokratins funktionssätt, om valet mel-

lan regionalism och global internationalism och om brister i öppenhet och insyn. I något 

mindre utsträckning väcks konservativa frågeställningar om konflikten mellan nationalistisk 

internationalism och rädslan för förlorat inflytande över nationella frågor och om huruvida 

EU bör ses som en konstgjord produkt. I än mindre utsträckning belyser lärobokstexterna frå-

gor hörande till demokratisk socialism, såsom frågor om EU:s betydelse för den globala soli-

dariteten mellan människor och om EU:s plats i välfärdspolitiken, må den vara nationell eller 

internationell. Nästan aldrig, slutligen, belyses frågor som kan knytas till ekologismen, såsom 

EU:s betydelse för en hållbar miljöpolitik samt unionens inverkan på den livsstil som krävs 

för ett globalt medborgarskap. Sammantaget menar jag att läroböckerna för samhällskunskap 

A i gymnasieskolan problematiserar EU i mycket högre utsträckning ur ett liberalt och i nå-

gon mån konservativt perspektiv än ur ett socialdemokratiskt och än mindre, ekologiskt per-

spektiv.  

 

Läroböckerna samhälle.nu, Samhällskunskap för gymnasiets A- och B-kurser, Exposé och 

Bok-och-webb Samhällskunskap A, alltså fyra fall av tio, kännetecknas av en starkt problema-

tiserande framställning. Således ger mina resultat belägg för slutsatsen, att eleverna som läser 

kärnämneskursen Samhällskunskap A och som har någon av dessa läroböcker ges goda möj-

ligheter att via läroboken utveckla ett kritiskt förhållningssätt till EU. Lyfter man även in det 

ideologiska perspektivet visar resultaten att boken samhälle.nu, som har starka kopplingar till 

både konservatism och liberalism, svaga till demokratisk socialism och obetydliga till ekolo-

gism, är den som är mest allsidig i förhållande till att väcka frågor som är anknutna till någon 

av de fyra ideologierna.  

 

Tvärtemot kännetecknas tre böcker av tio, Aspekt 2007, Z-classic och Nya Millennium, av en 

obetydligt problematiserande framställning, och ger således eleverna väsentligt sämre möjlig-

heter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Av dessa tre visar resultaten att Nya Millennium 

har en ideologisk slagsida åt liberalism, i det att bokens mer diskuterande delar starkt kan 

härledas till liberala frågor kring EU-projektet, medan de övriga tre ideologierna är obetydligt 

representerade. Z-classic är i detta sammanhang mest allsidig, då den som lysande undantag 

är ensam i sin neutralitet mellan de fyra ideologiska perspektiven, sånär som på den svaga 

socialdemokratiska kopplingen kontra de i övrigt obetydliga kopplingarna.  

5.2 Avslutande diskussion 
Vilka möjligheter ger då läroböckerna eleverna att tillgodogöra sig det mer vetenskapliga 

sättet att tänka och arbeta som omtalas i Lpf 94, när de läser kärnämneskursen i samhällskun-

skap? Finns det efter denna undersökning fog för att hävda, att eleverna får ”träna sig att tänka 

kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” 

(Skolverket, 2006, s. 5)? Uppmanar läroböckerna eleverna att ”kritiskt granska och värdera 

påståenden och förhållanden” (s. 9) och att ”självständigt formulera ståndpunkter grundade på 

… empirisk kunskap och kritisk analys” (s. 9)? Vikten av att kunna formulera sig och att 

kunna uttrycka ståndpunkter utifrån ett kritiskt förhållningssätt har vi ju sett också i Skolver-

kets kursplan för Samhällkunskap A (Skolverket, 2000). 
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Svaren på frågorna blir som så ofta i dessa sammanhang: ”det beror på”. Då lärobokstexterna 

ser mycket olika ut med avseende på författarnas benägenhet att ställa frågor och föra diskute-

rande resonemang, är svaret på frågan om eleverna av lärobokstexter ges möjlighet att ut-

veckla ett kritiskt förhållningssätt starkt beroende av vilken lärobok eleverna har tillgång till. 

Som vi sett av resultaten ovan varierar graden av problematiserande framställning starkt i de 

olika läroböckerna, av vilka samhälle.nu, Samhällskunskap för gymnasiets A- och B-kurser, 

Exposé och Bok-och-webb Samhällskunskap A skjuter närmast målet med en starkt problema-

tiserande framställning. Gemensamt för dessa böcker är att de är starkt benägna att belysa 

frågor kring EU som varit uppe för diskussion och som fortfarande är det, samt att de formu-

lerar frågor kring unionen och dess framtid, och att de därtill riktar frågor direkt till läsaren, 

med en uppmaning om att själv reflektera, tänka kritiskt, och komma fram till en egen stånd-

punkt. Av de resterande böckerna har Reflex, Forum och Attityd bedömts vara något mindre 

problematiserande, beroende främst på avsaknaden av till eleverna direkt riktade frågor, me-

dan Aspekt 2007, Z-classic och Nya Millennium bedömts ha en framställning som till klart 

övervägande del är redogörande. Därmed inte sagt, att dessa böcker inte har andra kvaliteter 

som efterfrågas i läro- och kursplaner och av undervisande lärare, eller att de inte kan upp-

skattas utifrån sina kvaliteter i andra avseenden. Men det som varit i fokus för denna uppsats 

är just förmågan att stimulera elevernas kritiska reflektion, och av den egenskapen är det 

sämre beställt med just de tre sistnämnda böckerna. I förhållande till de kritiska lärobokstexter 

som påtalas av Johnsen et al. (1998), som enligt författarna sätter elevens reflektion och kri-

tiska tänkande i fokus, blir jämförelsen mot den här undersökningens läroböcker också den 

starkt beroende av vilken bok man menar. Däremot tycker jag inte att jag efter undersök-

ningen har fått belägg för att samhällskunskapsböcker i gemen skulle vara väldigt problemati-

serande, snarare förhåller det sig tvärtom på den punkten. 

 

Vidare konstaterar Skolverket (2000) att det finns många sätt att se på samhället beroende på 

utgångspunkt, perspektiv och ideologi. Att det förhåller sig på detta sätt vid studiet av sam-

hällsfrågor har varit en av utgångspunkterna för uppsatsen, och det har efter undersökningens 

genomförande blivit mycket tydligt att det finns ett ideologiskt perspektiv som dominerar 

framför alla andra i lärobokstexterna. Liberala frågeställningar kring EU har som resultatet 

visar den överlägset starkaste lyskraften i de frågor och problem som läroböckerna diskuterar. 

Jag kan inte blunda för risken att det handlar om en ”metodeffekt”, det vill säga att så starka 

och många kopplingar till liberalismen har hittats på grund av analysschemats utformning. 

Under analysens gång har det varit enklast att hitta kopplingar till liberalismen, och det har 

fått mig att börja fundera på analysschemats teoretiska utformning. Ändock vill jag hävda, att 

det som diskuteras flitigast i läroböckerna är just EU:s betydelse för internationell handel och 

fred, men också problemen kring EU:s demokratisering, den byråkratiska ineffektiviteten, och 

risken för regional isolering. EU:s problem har inte framställts vara varken arbetslöshets- och 

solidaritetsfrågor, eller frågor om miljö, klimat eller hur EU arbetar för en hållbar utveckling 

med ett globalt medborgarskap i fokus. Med andra ord, diskussionerna har mycket sällan haft 

socialdemokratiska eller ekologistiska förtecken. Ekologismens frånvaro i lärobokstexterna 

gör vidare att jag som förslag på vidare läroboksforskning föreslår en studie av hur begreppet 

hållbar utveckling behandlas i samhällskunskapsläroböcker. Jag tror att det vore av stort in-

tresse att studera om detta begrepp, som ofta framställs som avgörande för mänsklighetens 

framtid på planeten, behandlas som ett avsnitt för sig eller som en integrerad del av all den 

kunskap som läroboksförfattarna anser vara viktig. 

 

Varför ser det då ut på det här viset i läroböckerna? Svaret ligger någonstans i spektrat mellan 

läroboksförfattarens roll och samhällets värderingar och medvetenhet. I anslutning till John-

sen et al. (1998) är det befogat att fundera över att lärobokstexter är präglade av författarens 
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värderingar, men också att det är svårt att dra gränsen mellan författarens och kollektivets 

förståelse för den tid i vilken boken är skriven. Att reda ut skillnaden mellan författare och 

kollektiv är här inte min sak och i min mening heller inte relevant, det räcker gott att konsta-

tera hur de ideologiska kopplingarna ser ut. Men ändå kan jag inte låta bli att fundera över om 

läroböckerna i detta fall kanske är en spegel av den verklighet vi nu lever i.  

 

Är det inte så, att den allmänna diskussionen om EU oftast handlar om tekniska och formella 

frågor kring hur EU:s demokratiska system ska se ut? Vilka fördrag ska gälla och till vilken 

omfattning? Ska EU bli ett ”Europas förenta stater” med egen ”president” och ”utrikesminis-

ter”? Hur ska EU demokratiseras och effektiviseras? Hur ska avståndet mellan Bryssel och 

väljarna minskas? Handlar det inte, precis som i läroböckerna, mycket mer sällan om vilka 

frågor EU ska lösa, såsom problemen med flyktingströmmar, den europeiska arbetsmarkna-

den och de globala miljöproblemen? Eftersom det ser ut som det gör i läroböckerna tror jag 

att risken är överhängande att intresset för EU därmed heller inte blir så starkt bland eleverna, 

vilka kommer att uppfatta EU just som ett demokratiskt problem, ett hinder snarare än ett 

verktyg för att lösa olika politiska frågor. Skolverket (2007) bekräftar mina farhågor genom 

den bild som rapporten förmedlar av en EU-undervisning i gymnasieskolan som varken enga-

gerar eller stimulerar eleverna, säkert till stor del beroende på att de frågor som eleverna efter-

frågar, såsom asyl-, flyktingpolitik och miljöpolitik, ofta är frånvarande i EU-undervisningen.  

 

Samtidigt kan förklaringen vara så enkel, att det EU vi känner idag i mångt och mycket fak-

tiskt framstår som ”det liberala önskeprojekt” som Goldmann (2003) talar om (s. 85), där fred 

uppnåtts genom frihandel och internationell organisering. Själva grundtanken med bildandet 

av Kol- och stålunionen, föregångaren till dagens EU, var just att knyta samman de krigiska 

europeiska stormakternas ekonomier för att därigenom uppnå en varaktig fred i Europa. Det 

är med andra ord inte orimligt att anta, att den liberala ideologin kommit att prägla EU-sam-

arbetet mest av de fyra ideologierna som inkluderats i denna undersökning, och att denna ide-

ologi därmed fått mest utrymme i läroböckernas beskrivningar av EU. 

 

Något som jag emellertid finner anmärkningsvärt angående det ideologiska perspektivet är 

den näst intill totala avsaknaden i läroböckerna av kopplingar till den ekologistiska ideologin. 

Det är enligt min mening förvånande att läroboksförfattarna lyfter fram globala miljöproblem 

i så liten omfattning i avsnitten om EU, och än mer förvånande att inte klimatproblematiken 

nämns överhuvudtaget. Det handlar ändå om läroböcker utgivna mellan 2003 och 2009, och 

att klimatfrågan och frågor om hållbar utveckling har stött högt på den politiska dagordningen 

inom EU under de senaste åren kan väl knappast ha undgått någon, författare till samhällskun-

skapsläroböcker inkluderade. Kanske är dessa resultat en bekräftelse på Selanders (1988) tes 

om att läroböckers uppgift inte är att skapa ny kunskap, utan att reproducera redan befintlig 

kunskap som anses som vedertagen. Frågan som infinner sig är hur länge kunskapen om kli-

matproblemen behöver existera för att kunna anses som vedertagen? Just klimatproblematiken 

skulle kunna vara ett ypperligt tillfälle för läroboksförfattare att problematisera uppfattningen 

om något som fortfarande inte är helt och hållet samstämmigt definierat. Emellertid vill jag 

inte dra denna diskussion för långt, då jag ju endast undersökt EU-avsnitten i läroböckerna, 

och samtidigt misstänker att miljö- och klimatproblem tas upp på annan plats i böckerna. Hur-

somhelst tycker jag ändå att framförallt klimatproblemet, som ofta framställs som mänsklig-

hetens ödesfråga, förtjänar att belysas åtminstone på något sätt i samband med att läroböck-

erna tar upp det internationella samarbetsorganet EU. Att det ser ut såhär i läroböckerna leder 

dock in till nästa resonemang som har att göra med läroböckers karakteristika. 
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Det generella intrycket som analysen av läroböckerna har gett, är att EU behandlas som ett av 

många isolerade kunskapsområden, bredvid sådana som demokrati, det svenska statsskicket, 

samhällsekonomi, internationell politik, etc. Med andra ord, det tycks som att läroböckerna 

”speglar och befäster … gränserna mellan olika discipliner och kunskapsområden” (Selander, 

1994, s. 47). I sju av de tio böckerna är nära nog all information om EU samlad till ett och 

samma kapitel eller avsnitt, medan ett EU-perspektiv sällan belyses i bokens övriga delar, och 

då oftast mycket kort. Är detta tillräckligt för att gymnasieskolans elever ska kunna uppnå 

målet i läroplanen med att tillägna sig ”kunskaper om internationell samverkan och globala 

samband” samt kunna ”bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt [min kursivering] 

och globalt perspektiv” (Skolverket, 2006, s. 10)? Jag tror inte det, utan vad som behövs är en 

helhetssyn i läroböckerna, där ett EU- /Europaperspektiv finns med som ett naturligt inslag 

böckerna igenom. Att kunna se samband och kunna bedöma skeenden ur ett EU-perspektiv, 

likt att ta till sig andra perspektiv, är viktiga delar i den holistiska kunskapssyn som jag tror 

bör råda i skolan, om eleverna ska kunna förberedas för ett samhälle som i allt högre grad 

kännetecknas av en ökad internationalisering, där det blir allt viktigare att förstå de globala 

sambanden. Naturligtvis ligger inte hela detta ansvar på läroböckerna, utan ansvaret vilar i 

första hand på läraren. Men då läroboken kommit att bli ”lärarens viktigaste följeslagare” 

(Johnsen et al., 1998, s. 12), och då det inte bara är ”fråga om läroböcker styr, [utan] hur de 

styr” (s. 13), så måste man ändå medge att också läroboksförfattarna har en stor del av ansva-

ret för hur eleverna tillgodogör sig kunskapsmålen i gymnasieskolan. Att läroböckerna har ett 

stort inflytande över undervisningens innehåll är något som bekräftas i Skolverkets (2007) 

undersökning, där det ju visade sig att undervisningens innehåll i stort sett överensstämde 

med det innehåll läroböcker för Samhällskunskap A fokuserar mest på. Med samma under-

sökning i åtanke är det i min undersökning inte heller förvånande att EU-nivån av beslutsfat-

tande sällan berörts i samband med bokkapitlen om det svenska styrelseskicket. Inte desto 

mindre är tanken att samhällskunskapsämnet ska belysa Sveriges roll som medlemsland i EU 

(Skolverket, 2000), något som läroböckerna alltså sällan gör. Det finns dock undantag från 

iakttagelsen om den snävt kategoriska synen på EU som intet mer än ett internationellt samar-

betsorgan, och det gäller läroböckerna Exposé, Forum och Attityd, där ett EU-perspektiv på 

olika samhällsfrågor lyfts fram i flera kapitel i varje bok, och därtill med viss utförlighet.  

 

Hur bör man då resonera som samhällskunskapslärare för att välja ”rätt” lärobok till sina ele-

ver? Den undersökning som jag genomfört har inga anspråk på att vara en heltäckande under-

sökning av samhällskunskapsläroböckers innehåll i allmänna termer. Hur som helst hoppas 

jag att denna undersökning kan ge lärare vägledning åtminstone kring hur bra läroböckerna är 

på att väcka till liv ett kritiskt förhållningssätt hos eleverna, en dimension vid studiet av sam-

hällsfrågor som är nog så viktig, och rent av grundläggande för vidare akademiska studier. 

Med hänsyn till undersökningens något begränsade perspektiv avstår jag från att omtala de 

studerade läroböckerna i termer av bra eller dåliga exempel på läroböcker i samhällskunskap. 

Jag hoppas och tror dock att det hittills har framgått vilka böcker som kan vara att föredra och 

vilka som bör undvikas för den samhällskunskapslärare som särskilt värdesätter en problema-

tiserande framställning, samt en allsidig belysning utifrån olika ideologiska perspektiv av de 

många, och viktiga, frågorna som cirkulerar kring den Europeiska unionen och dess framtid.  
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