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Abstract
This study focuses on, and explores the curriculum content and resources used when
teaching on the European Union (EU) and EU-questions within civics education at lower
secondary level in Sweden. The research findings have been examined from a „best
practice‟ perspective in relation to subject matter which is seen as positive in the context
of political participation. The content, which includes polity, policy and politics, has
together with an approach to treat the content as domestic politics, been viewed as a
successful model leading to political participation. In order to assess to what extent the
taught content facilitates pupils political participation, the EU content taught at lower
secondary education is compared to national politics. In addition, as it can be expected to
have an impact on what is taught, the context and actual content what is taught about EU
and national politics is also compared.
The results, based on information and findings collected through questionnaires and
semi-structured interviews with teachers from six different municipalities show that EU
education does not compare well when contrasted against the educational content taught
in relation to national level polity, policy and politics.
The curriculum content taught on the EU illustrates primarily that it is the polity
dimension which is dominating whereas all EU education is framed more as foreign
policy politics rather than as part of domestic politics. Swedish national politics on the
other hand, to a larger extent, show signs of the three dimensions and has clear
characteristics of domestic politics.
The citizen‟s ability to influence politics is at the core of education in relation to national
politics. However, this does not seem to be the case when it comes to education in
relation to the EU. The politics of Swedish political parties advocated at a national level is,
for example, explored in detail; however, none or very little of their politics at EU level is
addressed. The dominant question, in relation to EU studies, is if Sweden should be a full
member of the EU or not. The educational design in relation to national politics comes
across as better planned when compared to EU studies. What is brought into the
educational content in relation to EU studies depends to a large extent on the context and
subject area in which it is being raised.
Keywords: EU, Curriculum studies, Swedish National Politics, Civics, Lower Secondary
Education.
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1. Inledning
I SVT:s Europaparlamentsvalvaka 2009 fick författaren Carl-Johan Vallgren –
som bott tolv år i Tyskland – frågan om det märks att EU-politiken är
annorlunda i Tyskland. Vallgren svarade:
Jag tycker att den stora skillnaden är att EU är inrikespolitik i Tyskland
medan det fortfarande är utrikespolitik här [i Sverige]. De har varit med så
länge i den där klubben. De startade den där klubben och vi är naturligtvis
gröngölingar i jämförelse (Vallgren 2009).

I demokratirådets rapport ”Demokrati i EU” från 2003 tecknas också bilden av
att ett utrikespolitiskt perspektiv på Europeiska Unionen varit förhärskande i
Sverige (Petersson m fl 2003:15). Utrikespolitik kan beskrivas som ”en stats
målinriktade agerande gentemot den internationella omgivningen” (Jönsson
1997:27) och demokratirådet hävdar att den officiella svenska linjen
kännetecknas av regeringarnas Europa medan den dominerande strömningen i
europeisk debatt ger en annan bild av EU:s roll (Petersson m fl 2003:15). Här
tycks alltså finnas en spänning mellan ett utrikespolitiskt och ett inrikespolitiskt
perspektiv på EU. Den bild av EU som skolan upprätthåller och förmedlar har
sannolikt betydelse för den svenske medborgarens förmåga att bedöma och
förhålla sig till EU. Det får mig, som verksam lärare, att fundera över hur
skolans samhällskunskapsundervisning bör förhålla sig till de två perspektiven.

1.1 Problemformulering
För att kunna ta ställning till om ett utrikespolitiskt eller ett inrikespolitiskt
perspektiv på EU-frågor bör prägla undervisningen måste först två frågor
utredas. Vilket perspektiv på EU-frågor är mest rimligt och finns det några
didaktiska argument för att välja något av perspektiven?

1.1.1 Bör EU-frågor ses som inrikespolitik eller utrikespolitik?
EU:s politiska system är diffust och inte helt enkelt att kategorisera menar flera
forskare (Blomgren & Bergman 2005:177, Petersson m fl 2003:123, Tallberg
2007:197). Det beror på att delar av EU-samarbetet har en mellanstatlig
karaktär där medlemsstater kommer överens och andra delar har en överstatlig
karaktär där medlemsstaterna får acceptera de beslut som systemet fattar. EU-
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systemet i sin helhet kan varken kategoriseras som inrikespolitik eller
utrikespolitik, då det kännetecknas av ett komplext flernivåsystem där
politiksammanflätningen är framträdande (Bergman & Blomgren 2005:11). Sett
över tid har EU:s överstatliga inslag ökat på de mellanstatliga inslagens
bekostnad. Därför leder det fel att idag betrakta EU som ett mellanstatligt
samarbete eftersom EU-systemet till stor del behandlar frågor som ligger långt
från traditionell utrikespolitik (Blomgren 2005:81 ff).
Blomgren & Bergman argumenterar för att det är mer korrekt att uppfatta EU:s
politiska system som sammanlänkat med Sveriges politiska system (2005:178).
En genomgång av alla lagförslag eller tillägg som togs av svenska riksdagen
1998-2003, visade att 20 procent var direkta resultat av bindande EU-beslut1
och ytterligare 10 procent var förbundna med EU (Johannesson (2005:71 ff).
En annan undersökning visar att minst hälften av ärendena på en dagordning
för svenska kommuner och landsting påverkas av lagar, riktlinjer eller
rekommendationer från EU (Nyberg 2010:40).2 Det råder med andra ord inget
tvivel om att EU-beslut har stor betydelse för den svenska inrikespolitiken.
Dessutom har viktiga delar av den politik som bedrivs inom EU tydliga inslag
av metoder som påminner om inrikespolitik. Kommissionen skall till exempel
agera självständigt i förhållande till medlemsländerna (Andersson & Bergman
2005:150), partisamarbeten i Europaparlamentet är organiserat utifrån ideologi
och inte nationell tillhörighet (Goldmann 2003:28, Sandström & Blomgren
2005:142). EU-forskaren Simon Hix (2008:5) menar till och med att tvister
inom såväl parlamentet, ministerrådet som kommissionen i första hand
utkämpas längs höger-vänsterskalan och att nationella meningsskiljaktigheter
jämförelsevis spelar en mindre roll i dagens EU. Blomgren och Bergman menar
att de flesta EU-frågor i dag avgörs på liknande sätt som inrikespolitiska frågor.
De avslutar sin genomgång av det sammanlänkade statsskicket med ett antal råd
där de bland annat skriver att:
I grunden bör man eftersträva att EU-politik i högre utsträckning förstås som
en del av inrikespolitiken. I varje fall har de allra flesta EU-frågor inte längre
karaktären av utrikespolitik i den meningen att de skall bestämmas av
regeringen med så lite direkt inblandning av parlamentet som möjligt
(Blomgren & Bergman 2005:178).

1

Johannesson har undersökt beslut, direktiv och förordningar. Dessa tre är bindande (Tallberg
2007:44).
2
Nyberg har undersökt en dagordning för 30 kommuner och 7 landsting. De har valts slumpvis för att
få en spridning utifrån vissa strukturella egenskaper (se Nyberg 2010:10).
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Vi kan konstatera att beslut som tas på EU-nivå har stor betydelse för politiken
i Sverige och att metoder för beslut i EU-frågor till stor del påminner om
inrikespolitik. Ett inrikespolitiskt perspektiv på EU-frågor kan alltså utifrån
ovanstående resonemang förefalla mer rimligt än ett utrikespolitiskt perspektiv.
Ur ett lärarperspektiv kan det också vara intressant att fundera över om ett
inrikespolitiskt eller ett utrikespolitiskt perspektiv får didaktiska konsekvenser.

1.1.2 Har det någon betydelse om vi ser EU som inrikespolitik eller
utrikespolitik?
Statsvetenskaplig forskning har visat att utrikespolitik till sin karaktär kan vara
svårförenlig med demokrati. Utrikespolitik kännetecknas enligt den så kallade
‟oförenlighetstesen‟ (the incompatibility hypothesis), av tre principer3 som alla
begränsar det demokratiska inflytandet (Goldmann 1986:5 ff):
‟Förhandlingsprincipen‟ gör gällande att politiska beslut tas efter att landets
representanter förhandlat med annat land. Informationen är knapphändig,
ingen allokering av värden äger rum och ingen part kan hållas fullt ansvarig
för det beslut som tas.
‟Det överordnade intressets princip‟ hävdar att den nationella säkerheten står
över alla andra mål. Nationen bör därför stå enad och inte debattera olika
åsikter. De som ej ställer sig bakom regeringen riskerar att stämplas som
illojala.
‟Oöverblickbarhetens princip‟ går ut på att medborgarna upplever att
utrikespolitik handlar om komplexa frågor som ligger långt från
medborgarnas egen vardag. Då frågorna ur medborgarnas synvinkel upplevs
som komplexa och geografiskt avlägsna, behandlas de bäst av experter.

Ovanstående tre principer uppmärksammar varför utrikespolitik kan ses som
oförenlig med demokratiska ideal som förespråkar en öppen debatt där olika
åsikter framkommer och där medborgarna förstår hur politiken påverkar dem
och kan uttrycka sina politiska preferenser. I till exempel skattefrågor, som i
stället utgör ett typexempel på inrikespolitik, är debatten öppen, olika
ståndpunkter redovisas och medborgarna är förmögna att överblicka
konsekvenserna av politiken. Det är därför ingen överraskning att vi får se en
politisk mobilisering när skattesystemet skall reformeras men att densamma
3

Goldmann använder de engelska termerna; ‘the principle of bargaining’, ‘the principle of supreme
interest’ och ‘the principle of remoteness’. Olika typer av utrikespolitiska frågor skiljer sig enligt
Goldmann, avseende vilka och hur många principer de omfattas av.

11

uteblir när utrikespolitiska beslut fattas. ”This is the essence of the traditional
view of foreign policy as a supremely important and yet remote and
professionalized activity” (Goldmann:1986:8).4
Ett utrikespolitiskt perspektiv på EU-frågor kan således, i enlighet med
oförenlighetstesens logik, ge intryck av att det demokratiska inflytandet över
EU-frågor bör vara litet. Ett utrikespolitiskt perspektiv kan därför motverka
skolans demokratiuppdrag. I styrdokumenten framgår tydligt att skolan har ett
uppdrag att arbeta för att eleverna skall engagera sig demokratiskt. Ett uppdrag
som är särskilt tydligt för samhällskunskapsämnet (Bronäs & Selander 2002:75
ff, Skolverket 2010a:44). Redan i första meningen i nuvarande kursplan för
samhällskunskap på högstadiet påpekas att samhällskunskapsundervisningen
skall stimulera till politiskt deltagande.
Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika
samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den
demokratiska processen (Skolverket 2000).

Politikdidaktikern Georg Weiβeno (2004a:11 ff) menar att eftersom EU-beslut
starkt påverkar elevers vardagsliv måste undervisningen visa deras möjligheter
att utöva ett demokratiskt inflytande även på en europeisk nivå. I 2001 års
demokratirådsrapport poängteras också att det ur ett demokratiperspektiv är
problematiskt att göra en skarp åtskillnad mellan politiska beslut som fattas
inom landet och utanför landets gränser:
EU och andra multilaterala fora utanför nationalstatens territorium kan ha
minst lika stor betydelse för medborgare som institutioner på andra nivåer.
Den politiska debatten fortsätter däremot som om ingenting hade hänt och
framställer dessa fora som avskilda från den nationella demokratin (Petersson
m fl 2001:102).

Valdeltagandet för de fyra val som ägt rum till Europaparlamentet, sedan
Sverige blev medlem i EU, har endast varit hälften så högt som valdeltagandet
för de fyra senaste allmänna valen i Sverige (Valmyndigheten 2010). För de
yngsta väljarna är skillnaden i valdeltagande mellan riksdagsval och

4

Ideologiskt viktiga symbolfrågor som t ex kärnvapennedrustning är en typ av utrikespolitiska frågor
som i ett avseende utgör undantag eftersom de ofta mobiliserar en högljudd minoritet. Det
demokratiska inflytandet över dessa frågor är dock fortfarande inte i nivå med inflytandet över
inrikespolitiska frågor (Goldmann 1986:29 ff).
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Europaparlamentsval ännu större (Oscarsson & Hedberg 2010:46 ff).5 I
Demokratiutredningen (SOU 2000:116) framkommer ”att EU:s beslutsregler
tycks vara okända för många medborgare i unionen, [och det] bidrar sannolikt
till att valdeltagandet i EU-valen är lågt”. Här finns för skolan en stor utmaning
i att bedriva en EU-undervisning som bidrar till ett ökat politiskt deltagande
även på den europeiska nivån.
Carl-Johans Vallgrens tillsynes banala iakttagelse – att EU-frågor ses som
utrikespolitik i Sverige – har uppmärksammat ett förhållande som här format
sig till en viktig problemformulering för samhällskunskapsundervisningen. Är
skolans EU-undervisning väl utformad för ett politiskt deltagande? Denna
frågeställning står i centrum för föreliggande studie. För att kunna besvara
frågeställningen måste först en precisering göras av vad som skall undersökas.

1.2 Avgränsningar
Dagens läroplan för grundskolan, Lpo 94, ger skolan ett tvådelat uppdrag i sin
demokratiska fostran av eleverna. Dels skall skolan som institution förmedla
demokratiska kunskaper, färdigheter och värderingar och dels skall skolan som
organisation vara utformad så att eleverna får erfarenhet av demokrati. En
distinktion görs alltså mellan ”vad skolan säger” och ”vad skolan gör” (Almgren
2006:17 ff). I den här studien undersöks vilket innehåll som tas upp på
lektionerna. Med andra ord är det skolan som institution som här avses.
Undersökningen har även en didaktisk utgångspunkt. Svein Sjöberg menar att
det finns en skillnad mellan en snäv och en utvidgad definition av didaktik. En
snäv definition av didaktik handlar om värderingar knutna till motiveringar,
urval, strukturering och tillrättaläggning av undervisningsinnehåll. De didaktiska
frågorna ‟vad?‟ och ‟varför?‟ är centrala. En utvidgad definition av didaktik
omfattar även metodik, det vill säga även ‟hur‟ man bör undervisa. I
ämnesdidaktik är, till skillnad från didaktik i allmänhet, de innehållsmässiga
övervägandena knutna till ett visst sammanhang, det vi kallar för ett ämne
(Sjöberg 2005:30). I denna studie undersöks urval och strukturering av innehåll
i ämnet samhällskunskap. Med andra ord används en snäv ämnesdidaktisk
definition där ”vad-frågan” står i fokus. En ämnesdidaktisk utgångspunkt måste
5

Valdeltagandet för åldersgruppen 18-22 år brukar ligga mellan 75-80 procent i riksdagsval. I
Europaparlamentsvalen har röstdeltagandet legat mellan 23-38 procent (Oscarsson & Hedberg
2010:46 ff).
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dock i detta fall ta hänsyn till att samhällskunskapsundervisning i en stor del av
landets skolor organiseras i ämnesövergripande form, så kallad so-undervisning
(Skolverket 2004:61). Eftersom politiska aspekter förekommer även i ämnen
som historia, geografi och religion (Detjen 2007b:9 ff) kan ett studium av
innehåll knutet till samtliga so-ämnen dessutom ge en mer fullständig bild av
vad som tas upp i undervisningen om EU. Oavsett undervisningsform6 skall
samhällskunskapsämnet ge ”grundläggande kunskaper […] som stimulerar till
delaktighet i den demokratiska processen” (Skolverket 2000). Därför kan EUundervisning som bedrivs inom ramen för so-undervisning i detta fall studeras
utifrån samma utgångspunkter som ämnesuppdelad undervisning.
Fortsättningsvis avser termen samhällskunskapsundervisning såväl ämnesuppdelad som ämnesintegrerad samhällskunskapsundervisning.

1.3 Undervisningsinnehåll för politiskt deltagande
Samlingsbegreppet demokratisk kompetens används av flera forskare för att
tydliggöra vilka egenskaper medborgare bör ha för att kunna verka i ett
demokratiskt samhälle (se t ex Almgren 2006, Ekman T. 2007, Jarl 2004 eller
Oscarsson V. 2005a). Jag kommer här att använda mig av Maria Jarls uppdelning av egenskaper för att precisera vad jag anser vara ett rimligt krav på
innehåll för en väl utformad EU-undervisning. Vid en genomgång av
statsvetenskaplig forskning om politiskt deltagande kommer Jarl fram till att två
huvudkomponenter lyfts fram som viktiga i uppbyggandet av en demokratisk
kompetens. Kompetensen anses ha betydelse för individers politiska
deltagande. För det första krävs ett ‟politiskt självförtroende‟ som i sig består av
delarna ‟självtilltro‟ och ‟systemtilltro‟.7 För det andra krävs vissa ‟politiska
egenskaper och förmågor‟ för att individer skall kunna delta politiskt i
samhället. Dessa egenskaper och förmågor kan delas upp i två delar: ‟politiska
kunskaper‟ respektive ‟politiskt intresse‟. De individer som har alla dessa delar
kan sägas ha en ‟demokratisk kompetens‟ (Jarl 2004:52 ff). Samlingsbegreppet
demokratisk kompetens kan alltså i linje med Jarls resonemang delas in i två
huvudkomponenter med vardera två delkomponenter. Figur 1.1 bygger på Jarls
resonemang.

6

Till so-ämnena (samhällsorienterande ämnen) hör ämnena geografi, historia, religion och
samhällskunskap. Blockämnet SO har egna kriterier för betygssättning men omfattas av samma
förtexter som de enskilda so-ämnena (Skolverket 2000).
7
I statsvetenskaplig litteratur förekommer ofta de engelska termerna ’intern efficacy’ och ’extern
efficacy’ som beteckning för självtilltro och systemtilltro (se t ex Broman 2009:58 ff).

14

Figur 1.1 Den demokratiska kompetensens olika komponenter
Demokratisk kompetens
Politiskt självförtroende
Självtilltro

Systemtilltro

Politiska egenskaper och förmågor
Politiska kunskaper

Politiskt intresse

Forskning om politiskt deltagande har länge skilt mellan den internt riktade
självtilltron och den externt riktade systemtilltron. Självtilltro handlar om tron
på den egna förmågan att påverka medan systemtilltron handlar om hur
responsivt det politiska systemet uppfattas av medborgarna. Om EU betraktas
som inrikespolitik eller utrikespolitik har enligt oförenlighetstesens logik
betydelse för systemtilltron snarare än självtilltron. Systemtilltro är knutet till det
politiska systemet medan självtilltron är knuten till det egna jaget (Jarl 2004:53).
Ett inrikespolitiskt perspektiv på EU-frågor skulle kunna bidra till ökad
systemtilltro för EU medan ett utrikespolitiskt perspektiv skulle kunna bidra till
minskad systemtilltro. Studier visar att även om svenskarna under det senaste
decenniet fått ökat förtroende för demokratin i EU så är det fortfarande mycket
lägre än förtroendet för demokratin i Sverige (Nilsson 2010:11 ff).8 Intressant
för studiens problemformulering är också att skillnaden i förtroende mellan
svenska och europeiska institutioner är mindre för 14-åringar (Skolverket
2010b:53), som kan förmodas fått mindre undervisning om EU, jämfört med
gymnasisters förtroende (Broman 2009:162), vilka kan förmodas ha fått mer
undervisning om EU.9 Därför kommer undervisningsinnehållet att undersökas
utifrån hur väl det svarar mot ett inrikespolitiskt perspektiv.
Goda politiska kunskaper och ett politiskt intresse är också viktiga för ett
politiskt deltagande (Jarl 2004:54). Demokratirådet skriver i sin rapport från
2003 att ”[k]änslan av vanmakt inför EU grundas ofta på bristande förståelse
för hur unionen fungerar” (Petersson m fl 2003:124). Skolverket visar i en
rapport från 2007 att många elever har en bristande förståelse för hur EU
fungerar. Resultaten visar att 7 av 10 gymnasieelever ansåg att de hade ”inga
kunskaper” eller ”nästan inga kunskaper” om EU när de började gymnasiet.
Efter avslutat gymnasieprogram ansåg nästan 5 av 10 elever att de hade ”inga”
8

Andelen som svarar att de är ”ganska nöjda” eller ”mycket nöjda” med demokratin i EU har under
de senaste åren närmat sig 50 procent. Andelen ganska nöjda eller mycket nöjda med demokratin i
Sverige ligger nära 80 procent (Nilsson 2010:11 ff).
9
2009 års ICCS-studie visar att svenska 14-åringar bara har ett marginellt större förtroende för
svenska politiska institutioner som riksdag och regering än för institutioner som EU-kommissionen
och Europaparlamentet (Skolverket 2010b:53). I Bromans studie av gymnasieelever framgår
däremot att gymnasieeleverna har klart större förtroende för de svenska institutionerna än för de
europeiska (2009:162). Eftersom EU-kapitlet i läroböckerna oftast är förlagt till årskurs 9 (se t ex
Hildingson m fl 1997, Wergel m fl 2003) är det rimligt att anta att många 14-åringar inte fått
undervisning om EU.
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eller ”ganska dåliga kunskaper” om EU (Skolverket 2007:31 ff).10 Ungas
kunskaper om politik är generellt sett sämre än äldres men skillnaden är särskilt
stor när det gäller kunskaper om EU (Oscarsson H. 2004:374). Dåliga
kunskaper om EU kan därför vara en förklaring till ett lågt politiskt deltagande.
Intresset för EU-frågor är också svagt. Tre av fyra elever angav att de hade
”inget” eller ”ganska litet” intresse för EU-frågor (Skolverket 2007:32 ff).
Elever med goda kunskaper är dock mer intresserade av EU-frågor än elever
med sämre kunskaper (Skolverket 2007:65 ff). Bättre kunskaper skulle därför
kunna öka intresset, minska känslan av vanmakt och bidra till ett ökat politiskt
deltagande.
Studien ämnar undersöka i vilken utsträckning innehållet i samhällskunskapsundervisning är utformad för att stärka två av de fyra delkomponenterna i
demokratisk kompetens; politiska kunskaper och systemtilltro.

1.3.1 Undervisningsinnehåll för utvecklandet av politiska kunskaper
Det finns en stor mängd undersökningar som visar att utbildning har betydelse
för politiskt deltagande. Däremot finns inte mycket forskning om vilket konkret
innehåll i utbildningen som har en positiv effekt (Nie & Hillygus 2001:30).11
För att legitimera avhandlingens definition av politiska kunskaper krävs en
grundlig genomgång av vilka politiska kunskaper som kan anses vara viktiga för
demokratisk kompetens. Jag kommer i avhandlingen att använda mig av
teoribildningar hämtade från tysk politische Bildung.12 Detta av tre skäl. För det
första har den tyska politische Bildungtraditionen sedan 1950-talet utvecklat en
omfångsrik forskning om demokratiundervisning. I Tyskland har forskare
förmodligen mer än i något annat land funderat över hur politikundervisningen
kan fostra ungdomar till goda demokrater. Detta på grund av dyrköpta
erfarenheter av vad ett icke-demokratiskt samhälle kan leda till (Tønnessen
1992:9). För det andra har politische Bildung sedan början av 1960-talet ägnat
sig åt den didaktiska ”Vad-frågan”. Då skedde en övergång från pedagogisk
politik, som studerade hur man bäst lär ut vad fackvetenskapen hävdar, till
ämnesdidaktik som studerar vilket innehåll politikundervisningen bör ha och
10

I stora drag överensstämmer siffrorna för elevernas självuppfattning med siffrorna för lärarnas
bedömning av elevernas kunskaper (Skolverket 2007:35).
11
Nie & Hillygus hävdar i sin undersökning att mängden samhällsvetenskapliga studier korrelerar
positivt med politiskt engagemang men att ett sådant samband saknas för studier i humaniora
(2000:47).
12
Politische Bildung avser här ett politikdidaktiskt forskningsfält. Politische Bildung kan i Tyskland
också vara ett skolämne och en princip att ta hänsyn till i undervisningen (Detjen 2010).
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hur innehållet kan struktureras (Gagel 2005:135). För det tredje är
politikdidaktiken inom politische Bildung till stora delar kompetensorienterad
där begreppet kompetens används som en domänspecifik problemlösningsförmåga, det vill säga en förmåga att lösa problem inom ett visst område
(Henkenborg 2008:214). Begrepp och teorier från politische Bildung kan därför
vara till hjälp vid utarbetandet av en modell för vad EU-undervisningen bör
innehålla för att bidra till kunskaper som krävs för ett politiskt deltagande.
Vilka politiska kunskaper poängteras inom politische Bildung som centrala för
en demokratisk kompetens? Peter Henkenborg redogör översiktligt för hur
begreppet använts inom politische Bildung. Han skriver att:
Demokratikompetens handlar om kognitiva, motiverande och sociala
färdigheter och förmågor samt attityder, vilka studerande bör förfoga över,
för att självständigt och ansvarsfullt kunna bemästra problem och konflikter
i livet och för att kunna ta del i demokratiska problem och upprätthållandet
av den gemensamma ordningen (Min översättning av Henkenborg 2008:214).

Demokratikompetensen kan, enligt Henkenborg, delas upp i tre
kärnkompetenser; politisk bedömningsfärdighet, politisk handlingsfärdighet
samt social kompetens. De handlar alltså i tur och ordning om kognitiva
kunskaper, handlingsinriktade färdigheter samt medborgerliga dygder av olika
slag (Henkenborg 2008:214 ff). Inom politische Bildung finns det olika åsikter
om vilka av dessa kärnkompetenser som politikundervisningen bör koncentrera
sig på. De skilda uppfattningarna kan delvis förklaras av vilka mål som anses
vara realistiska för politikundervisningen. Det handlar om vilken
‟medborgartyp‟ som bör stå som ideal för politikundervisningen. Medborgare
kan, betraktat utifrån olika grad av politiskt deltagande, delas in i fyra
medborgartyper. Uppdelningen ligger till grund för det urval av kompetenser
som forskarna hävdar att politikundervisningen i första hand bör lägga vikt vid
(Detjen 2000:12 ff, Breit & Weiβeno 2008:52 ff). Dessa medborgartyper är:
1. Den politiskt ointresserade medborgaren (Die Desinteressierten) nämner
gärna sin rätt att inte behöva bekymra sig om politik.
2. Den reflekterande åskådaren (Die Reflektierten Zuschauern). En stor grupp
som oftast inte blandar sig i politiken men har kännedom om politiska
händelser, diskuterar politik och deltar i val och omröstningar.
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3. Den handlingsförmögne medborgaren (Die Interventionsfähige Bürger).
Denna grupp är inte kontinuerligt politiskt aktiv men kan agera i
situationer som berör dem.
4. Den aktive medborgaren (Die Aktivbürger). En liten men inflytelserik
grupp som är medlemmar i politiska partier eller andra
intresseorganisationer. Ur denna grupp rekryteras den politiska
ledningen.
Politikdidaktikern Joachim Detjen menar att skolelever inte kan förutsättas ha
ett politiskt intresse. Därför är redan målet att eleverna bör nå nivå två, av
politiskt deltagande, en stor utmaning för lärarna. Undervisning som ger elever
de kunskaper som krävs av ‟den reflekterande åskådaren‟ är också en stor
framgång ur demokratiskt hänseende, eftersom den till skillnad från ‟den
politiskt ointresserade medborgaren‟ besitter politisk sakkunskap som gör den
mindre mottaglig för populism. Nivå tre är ett svåruppnått mål men inte ett
orealistiskt. Nivå fyra är däremot inte ett realistiskt mål för undervisningen
eftersom det fjärde steget hänger på personen själv. Detjen förordar därför en
undervisning som i första hand riktar in sig på de kompetenser som krävs av
den reflekterande åskådaren (Detjen 2000:13 ff). Jag bedömer att Detjens
utgångspunkter kan vara rimliga för studiet av samhällskunskapsundervisning
på högstadiet.
Uttrycket den reflekterade åskådaren härstammar från en jämförelse mellan de
kunskaper som krävs för att förstå politik och de kunskaper som krävs för att
förstå fotboll. Den reflekterande åskådaren har kognitiva kompetenser som är
jämförbara med de en kompetent fotbollsåskådare har. Denne känner till
spelets regler, vet vad man spelar om och förstår också de taktiska strategier
som ligger bakom lagens spelsätt. Den reflekterande åskådaren begriper
tillräckligt mycket om politik för att inte hjälplöst acceptera de vinklade bilder
som ibland ges av verkligheten (Scherb 2008:51 ff). Undervisning, vars mål är
den reflekterande åskådaren, bör koncentreras till att lära ut de kognitiva
kompetenser som krävs för ett politiskt deltagande. Kognitiv kompetens
handlar om kännedom om det politiska systemet, det vill säga att förstå olika
institutioners funktion och hur de påverkas av vår omvärld och av ekonomiska
förutsättningar. Medborgaren behöver också känna till viktiga politikområden
och förväntas även ha rationella och sakligt grundade åsikter i aktuella politiska
frågor. Kännedom om hur politiska beslut fattas och därmed vem eller vilka
som kan hållas ansvariga för ett beslut är också nödvändiga. Slutligen krävs en
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förmåga att kunna göra självständiga och rationella bedömningar (Detjen
2000:4 ff, Detjen 2001:1 ff).13 De andra delarna av demokratisk kompetens
faller till stor del utanför politikundervisningen. Politiska handlingsfärdigheter
måste individer själva tillägna sig och medborgerliga dygder låter sig ej
förmedlas i ett undervisningsämne (Detjen 2001:4 ff). Henkenborg påpekar
också att även om politische Bildung ej förringat betydelsen av dygder och
allmänna praktiska färdigheter så har tonvikten legat på de rent kognitiva
aspekterna av demokratisk kompetens (Henkenborg 2008:216).
Vilka didaktiska råd ges då inom politische Bildung till en politikundervisning
med ambitionen att eleverna skall erhålla de kompetenser som krävs av den
reflekterande åskådaren? Dejten skriver att: ”i alla fall hör förmågan att
självständigt kunna undersöka politiska händelser och att normativt bedöma
dessa, till demokratikompetensen för den reflekterande åskådaren” (Min
översättning av Detjen 2000:14). Även Breit och Weiβeno (2008:53 ff) påpekar
att den politiska analysen och bedömningsförmågan står i förgrunden för
politikundervisningen och att dessa är viktiga förberedelser för ett självständigt
politiskt handlande. Henkenborg hävdar också att ämnesdidaktikerna är
överens på den här punkten. Att kunna analysera och bedöma politiska
handlingar och beslut hör till de viktigaste förmågorna inom en
kompetensorienterad politikundervisning (Henkenborg 2008:216 ff).
Om kärnan är att eleverna skall kunna analysera och bedöma politik bör man
först fundera över vad som kan avses med politik. Inom politische Bildung har
man sedan länge studerat politik som ett tredelat begrepp (Breit 2007:46, Gagel
2000:66). Politik förstås som ett skeende, inom reglerade former, där
förverkligandet av ett kontroversiellt innehåll äger rum. I denna definition visar
sig tre dimensioner av begreppet politik (Gagel 2000:65 ff, Detjen 2007a:29,
Tønnessen R. & Tønnessen M. 2007:22). Dimensionerna är:
Polity – rättsordningar och författningar inom vilken politiken verkar
Policy – politikens innehåll och mål
Politics – den politiska processen som utgör det politiska handlandet
Begreppsdifferentieringen är hämtad från anglosaxisk statsvetenskap och har
visat sig mycket lämpad för analytiska ändamål (Detjen 2007a:29, Gagel 2000:66
13

Uppdelningen av medborgarkompetensen i tre delar och förklaringar av vad dessa innebär finns i
båda texterna. För att få en tydlig och utförlig förklaring har båda texterna använts.
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ff). En samhällskunskapsundervisning som lägger ensidig vikt vid en eller två
dimensioner av politikbegreppet ger en skev bild av fenomenet politik då
helheten inte visas (Gagel 2000:67, Tønnessen R. & Tønnessen M. 2007:22).
Politik är alltid tredimensionellt strukturerad och begreppen skall ses som
didaktiska verktyg som hjälper läraren att allsidigt belysa politiska
ämnesområden.14
Utöver analysförmåga utgör bedömningskompetens en nödvändig färdighet för
den reflekterande åskådaren (Detjen 2000:14, Breit & Weiβeno 2008:53). En
politisk bedömning är något mer än att kunna uttrycka sin mening. En
bedömning måste göras gentemot någon form av kriterium. Ett val kan vara
rationellt ur två olika aspekter: antingen utifrån de mål beslutsfattaren har – så
kallad Zweckrationalität – eller utifrån de värden beslutsfattaren ansluter sig till –
så kallad Wertrationalität. Ett beslut kan således motiveras utifrån om det är
effektivt eller om det är legitimt. Om valet ses som effektivt eller legitimt beror
även på vems perspektiv man intar när valet bedöms. Bedömningen kan göras
utifrån det politiska systemets perspektiv, de politiska aktörernas perspektiv
eller utifrån de berördas perspektiv (Detjen 2007a:36 ff). En bedömning som
baserar sig på en analys av de tre dimensionerna kan vara till stor hjälp (Breit &
Weiβeno 2008:91 ff) och vissa bedömningar kräver kunskap om samtliga
dimensioner (se Detjen 2007a:35 ff).
Sammanfattningsvis kan sägas att flera forskare inom politische Bildung menar
att det är rimligt att undervisningen om politik åtminstone strävar efter att
eleverna skall ha förmågan att analysera och bedöma politik. För att underlätta
en analys eller bedömning bör undervisningen ta upp de tre dimensionerna
polity, policy och politics. Den reflekterande åskådarens medborgarkompetens
förutsätter, utöver analysförmåga och bedömningsförmåga, också kännedom
om vissa sakförhållanden. Den reflekterande åskådaren förväntas bland annat
ha kännedom om det politiska systemet, olika politikområden och hur ett beslut
kommer till (Detjen 2000:4 ff, 2001:1 ff), det vill säga polity, policy och politics.
Att samtliga politikdimensioner behandlas i undervisningen är således viktigt
för att ge den helhetsbild som medborgare behöver för att kunna analysera och
bedöma politik. Därför undersöks i vilken utsträckning politikdimensionerna
polity, policy och politics behandlas i EU-undervisningen. Dimensionerna
polity, policy och politics kan ses som klassbegrepp, vilket medför att enskilt
14

Dimensionerna är däremot inget kriterium för vilka kunskapsområden som bör belysas (Detjen
2007a:31).
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innehåll i undervisningen kan hänföras till respektive begrepp (Esaiasson m fl
2007:155). Politiska kunskaper är den ena av två delar i demokratisk kompetens,
som undersöks i studien. Den andra är systemtilltro.

1.3.2 Undervisningsinnehåll för utvecklandet av systemtilltro
Systemtilltro handlar om ”huruvida man uppfattar påverkansförsökens
mottagare, exempelvis politikerna, som mottagliga för synpunkter och
önskemål” (Jarl 2004:53). Oförenlighetstesen uppmärksammar varför ett
demokratiskt inflytande kan upplevas som svårförenligt med utrikespolitiska
frågor (Goldmann 1986:5 ff). Utifrån min tolkning av Goldman kan ett
utrikespolitiskt perspektiv på politiska frågor befaras leda till en låg grad av
systemtilltro. Inrikespolitik, definierat som motsatsen till utrikespolitik, kan
enligt oförenlighetstesens logik, i stället bidra till en högre grad av systemtilltro.
Figur 1.2 visar hur skillnaden mellan utrikespolitik och inrikespolitik kan
beskrivas utifrån centrala delar av de principer som bygger upp
oförenlighetstesen.
Figur 1.2 Definition av utrikespolitik och inrikespolitik
Utrikespolitik
1. Ingen allokering av värden äger rum och
politiker kan inte hållas ansvariga för de beslut
som tas.
2. Ett gemensamt nationellt intresse gör att
ingen debatt förekommer och olika politiska
åsikter redovisas ej.
3. De politiska frågorna rör inte medborgarnas
vardag.

Inrikespolitik
1. Det finns en allokering av värden och
politiker kan hållas ansvariga för de beslut som
tas.
2. Det finns inget gemensamt nationellt
intresse och skilda politiska åsikter redovisas
och debatteras.
3. De politiska frågorna har betydelse för
medborgarnas vardag.

Undervisningsinnehåll som i hög grad betonar den vänstra sidan i figur 1.2 kan
sägas framställa ett kunskapsområde som utrikespolitik. Undervisningsinnehåll
som i hög grad betonar den högra sidan i figur 1.2 kan sägas framställa
kunskapsområdet som inrikespolitik. För att kunna bedöma i vilken
utsträckning ett undervisningsinnehåll svarar mot studiens definition av
inrikespolitik behöver begreppet operationaliseras. Skillnaden mellan ett
utrikespolitiskt och inrikespolitiskt perspektiv kan utifrån ovanstående
distinktion bedömas utifrån i vilken utsträckning olika delar av ett politiskt
system framgår. Figur 1.3 visar de delar som bör framträda i undervisning med
ett inrikespolitiskt perspektiv på politiken. Modellen kan användas för olika
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beslutsnivåer och är ”substanslös” vilket innebär att delarna kan fyllas med olika
sakinnehåll (Bäck & Larsson 2007:26).
Figur 1.3 Inrikespolitiska kännetecken i undervisningen

Det politiska systemet
Pluralism
Inflöde

Återkoppling
Medborgarnas vardag

(Den förenklade Eastonmodellen är inspirerad av Bäck & Larsson 2006:27)

För att bedöma i vilken utsträckning EU-frågor framställs som inrikespolitik
undersöks i vilken utsträckning undervisningen betonar ett inflöde av
preferenser till det politiska systemet, en pluralism av åsikter inom det politiska
systemet och en återkoppling från det politiska systemet till medborgarnas
vardag. Innehållet i EU-undervisningen kan med andra ord karaktäriseras som
mer eller mindre inrikespolitik. Inrikespolitik kan därför ses som ett
idealtypsbegrepp. Idealtypsbegrepp lämpar sig för att synliggöra gradskillnader
hos studerade objekt (Esaiasson m fl 2007:158).

1.3.3 Deltagarkompetens
Studien intresserar sig således för två av demokratikompetensens fyra delar –
politiska kunskaper och systemtilltro. För att skilja studiens snävare avgränsning
av demokratisk kompetens från den vidare uppsättning av krav som Jarl
(2004:52 ff) redogör för, används fortsättningsvis begreppet deltagarkompetens.
Deltagarkompetens används i studien för att stipulera ett väl utformat innehåll
för undervisning som syftar till politiskt deltagande.
Kompetensen att delta politiskt på en viss politisk beslutsnivå ger inte eleverna
per automatik en kompetens att delta på en annan politisk beslutsnivå.
Eftersom kompetenser är domänspecifika i avseendet att de ger en förmåga att
lösa problem inom ett visst område (Henkenborg 2008:214) behöver de fyllas
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med ett innehåll för att vara användbara (Massing 2004:153 ff). För en
deltagarkompetens i EU-frågor krävs därför politiska kunskaper om EU och
systemtilltro för EU:s politiska system. EU-undervisning som belyser politikdimensionerna polity, policy och politics och framställer EU-frågor som
inrikespolitik anses vara ett väl utformat innehåll för att bidra till det som i
studien benämns för en europeisk deltagarkompetens. Figur 1.4 illustrerar
uppbyggnaden av en europeisk deltagarkompetens.
Figur 1.4 Europeisk deltagarkompetens
Nivå 3
Kompetenser

Europeisk deltagarkompetens

Nivå 2

Politiska kunskaper

Delkompetenser

Analysförmåga + bedömningsförmåga

Systemtilltro

r

Nivå 1
Innehåll

Polity, policy och politics i EU

EU som
inrikespolitik

Pilarna i modellen skall ej förstås som att undervisning som lever upp till kraven
på nivå 1 automatiskt leder till att kraven på nivå 2 uppfylls. Undervisning som
lever upp till de innehållsmässiga kraven skall däremot ses som gynnsam för
utvecklandet av systemtilltro och politiska kunskaper. Analysförmåga och
bedömningsförmåga är viktiga förmågor för ett politiskt deltagande men är inte
kopplade till ett särskilt ämnesområde (Weiβeno m fl 2010:196).

1.4 Syfte och forskningsfrågor
Studien koncentreras till att undersöka nivå 1 i modellen för en europeisk
deltagarkompetens (se figur 1.4). Studien undersöker inte om undervisningen de
facto bidrar till ett utvecklande av politiska kunskaper och systemtilltro.
Innehållet i EU-undervisning undersöks således utifrån om den behandlar de
tre dimensionerna av politik – polity, policy och politics – samt om EU-frågor
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framställs som inrikespolitik. Undervisningsinnehåll som enligt modellen är väl
utformat för en europeisk deltagarkompetens skall i studien förstås som en
idealtyp, det vill säga ett normativt ideal mot vilket empirin prövas. Idealtyper är
hypotetiska konstruktioner som underlättar struktureringen av undersökningen.
Problemet med att bedöma i vilken utsträckning undervisningen lyckas eller
misslyckas i förhållande till idealtypens krav, kvarstår dock. Avgörandet av vad
som bör bedömas som ett fullgott innehåll kan delvis avhjälpas genom att
tillgripa en så kallad referenspunktsstrategi (Esaiasson m fl 2007:169). Metoden
föreskriver att EU-undervisningens innehåll jämförs med ett annat
kunskapsområde. Termen kunskapsområde betecknar en delmängd inom ett
ämnes kunskapsinnehåll (Schüllerqvist 2009:11).
Undervisningen om svensk politik på nationell nivå – fortsättningsvis kallat
‟nationell politik‟ – kan utgöra ett lämpligt jämförelseobjekt.
Kunskapsområdena EU och nationell politik är jämförbara i avseende att
studerade egenskaper bör framträda hos båda objekten. Den reflekterande
åskådaren behöver inga andra kompetenser, i kvalitativ mening, för att agera på
nationell nivå jämfört med europeisk nivå. Däremot behövs innehållsmässiga
kunskaper om såväl den nationella som den europeiska nivån (Massing
2004:153 ff). Utgångspunkten för studien är därför att såväl undervisning om
EU som undervisning om nationell politik bör belysa dimensionerna polity,
policy och politics samt att båda kunskapsområdena i hög grad bör framställas
som inrikespolitik, så som begreppet definierats i studien. Nationell politik kan
också vara ett lämpligt jämförelseobjekt eftersom det är ett kunskapsområde
som de flesta samhällskunskapslärare undervisar om (Vernersson 1999a:136 ff).
Undervisningsobjekten EU och nationell politik är dessutom desamma oavsett
vilken svensk skola läraren undervisar på. Det gäller inte för politik på
landstingsnivå eller kommunal nivå.
Ett rimligt antagande är att undervisningens innehåll påverkas av det
sammanhang där undervisningen sker. Om kunskapsområdet integreras med
allmänna demokratikunskaper eller tas upp i samband med en valrörelse kan det
till exempel tänkas påverka i vilken utsträckning de inrikespolitiska
kännetecknen framkommer i undervisningen. I vilket sammanhang en
stoffmängd behandlas kan dessutom ha betydelse för vilka politikdimensioner
som belyses (Gagel 2000:57 ff, Weiβeno 2004b:116 ff). Undervisningssammanhanget kan med andra ord ha betydelse för i vilken utsträckning
innehåll som anses gynnsamt för en deltagarkompetens framträder i

24

undervisningen. Vid användandet av en referenspunktsstrategi är det därför
intressant att undersöka i vilket sammanhang lärare undervisar om de två
kunskapsområdena.

1.4.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning innehållet i EUundervisning är väl utformat för att bidra till politiskt deltagande på europeisk
nivå.
Bedömningen görs utifrån hur innehållet i undervisning om EU skiljer sig från
innehållet i undervisningen om nationell politik. Innehållet i undervisningen om
EU respektive nationell politik jämförs därför med avseende på
politikdimensionerna polity, policy, politics samt grad av inrikespolitik. Ett
undervisningsinnehåll där samtliga fyra egenskaper framträder anses vara väl
utformat för en deltagarkompetens för respektive beslutsnivå. Innehållet
undersöks också utifrån i vilket sammanhang undervisningen tas upp.
Undervisningssammanhanget kan ha betydelse för i vilken utsträckning
undersökta egenskaper framträder i undervisningen. En beskrivning av
undervisningssammanhanget kan även underlätta beskrivningen av innehållet i
kunskapsområdena och kommer därför att presenteras först.

1.4.2 Forskningsfrågor
1. Skiljer sig det sammanhang där EU-undervisning tas upp från det
sammanhang där undervisning om nationell politik tas upp?
2. a) Skiljer sig EU-undervisning från undervisning i nationell politik
avseende innehåll kopplat till dimensionen polity?
b) Skiljer sig EU-undervisning från undervisning i nationell politik
avseende innehåll kopplat till dimensionen policy?
c) Skiljer sig EU-undervisning från undervisning i nationell politik
avseende innehåll kopplat till dimensionen politics?
3. Skiljer sig EU-undervisning från undervisning i nationell politik
avseende i vilken utsträckning kunskapsområdet framställs som
inrikespolitik?
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1.5 Förutsättningar för och konsekvenser av studiens upplägg
I samtliga forskningsfrågor jämförs undervisning om EU med undervisning om
nationell politik. En utgångspunkt för en referenspunktsstrategi är att objekt
som jämförs bör vara jämförbara avseende de egenskaper som undersöks. I
forskningsfråga 1 jämförs i vilket sammanhang undervisningen sker.
Traditionellt har politikdidaktiken betraktat politik på EU-nivå och politik på
nationell nivå som olika kunskapsområden men egentligen glider
kunskapsområdena i varandra (Weiβeno 2004b:113). Oavsett om lärarna
integrerar undervisningen om EU med undervisningen om nationell politik eller
inte, kommer studien att presentera ett kunskapsområde i taget. I studien görs
således en distinktion mellan de två kunskapsområdena. Att EU och Sveriges
politiska system blivit allt mer sammanflätade med varandra framförs inte desto
mindre som ett argument för att EU-frågor bör ses som en del av
inrikespolitiken (Bergman & Blomgren 2005:11 ff). Därför är det viktigt att
redovisa i vilken utsträckning undervisningen om kunskapsområdena integreras
även om de i studien presenteras var för sig.
Referenspunktsstrategin är som metod relativt oproblematisk att använda för
att besvara forskningsfråga 2. De tre politikdimensionerna bör belysas i all
politikundervisning (Gagel 2000:67 ff, Tønnessen R. & Tønnessen M. 2007:22).
Visserligen kan det hävdas att en politikdimension är mer central för förståelsen
av den ena beslutsnivån än för den andra. Till exempel går det att argumentera
för att politicsdimensionen är särskilt framträdande i EU-samarbetet, då det
kännetecknas av permanenta och komplexa förhandlingar (Elgström & Jönsson
2005:212 ff). Även det svenska nationella systemet präglas dock av
förhandlingar. Det hänger samman med att Sverige uppfattas som
konsensuspräglat och att landet i modern tid nästan uteslutande styrts av
minoritets- eller koalitionsregeringar,15 vilka är beroende av externa eller interna
förhandlingar för att kunna regera (Sannerstedt 1992:11 ff). Enligt min
bedömning finns det inga starka skäl till att undervisningen om de två
kunskapsområdena bör fokusera på olika politikdimensioner.
I forskningsfråga 3 bedöms i vilken utsträckning kunskapsområdena framställs
som inrikespolitik. Tillgripandet av en referenspunktsstrategi för att besvara
frågan kan ses som vanskligt då EU som fenomen är unikt i detta avseende.
EU-samarbetet som helhet kan varken klassificeras som det ena eller det andra
15

Undantaget för efterkrigstiden är den socialdemokratiska majoritetsregeringen 1969-70
(Sannerstedt 1992:251).
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(Tallberg 2007:197, Magnette 2005:5). Att EU är unik i detta avseende hindrar
dock inte att objektet jämförs med andra objekt. Vid jämförandet av
egenskapen inrikespolitik är det viktigt att hålla isär ett par saker. För det första
är det inte EU som undersöks utan undervisningen om EU. För det andra
används i studien en särskild definition av inrikespolitik. Med inrikespolitik
avses motsatsen till utrikespolitik, så som oförenlighetstesen beskriver
utrikespolitik. Hans Hegeland har försökt få ett mått på hur EU-frågor förhåller
sig till inrikespolitik respektive utrikespolitik. Hegeland bedömer hur riksdagens
praktiska arbete med EU-frågor förhåller sig till en inrikespolitisk och en
utrikespolitisk idealtyp. Sju dimensioner undersöks: författningsreglering,
information, deltagande, inflytande, ansvarsutkrävande, konsensus och tidsrytm.
Hegelands slutsats är att EU-frågor varken kan karaktäriseras som inrikespolitik
eller utrikespolitik men att EU-frågor med tiden kommit att behandlas allt mer
likt idealtypen för inrikespolitiska frågor. Hegeland bedömer att EU-frågor år
2005, för samtliga sju dimensioner, låg närmare den inrikespolitiska idealtypen
än den utrikespolitiska (Hegeland 2006). Dessutom torde oförenlighetstesens
principer i viss utsträckning gälla även för inrikespolitiska frågor (Jönsson m fl
1992:68, Petersson m fl 2001:52). Skillnaden mellan inrikespolitik och
utrikespolitik bör med andra ord beskrivas som en gradskillnad snarare än en
artskillnad. Skillnaden har dessutom blivit mindre tydlig under senare år. ”Det
har skett en utrikespolitisering av de inrikespolitiska frågorna, men också en
inrikespolitisering av de utrikespolitiska som gjort det svårt att skilja nationella
politikområden från internationella” (Silander 2004:10). Därför kan det vara
rimligt att såväl framställningen av politik på nationell nivå som politik på
europeisk nivå, uppvisar såväl inrikespolitiska som utrikespolitiska kännetecken.
Studiens utgångspunkt är därför att EU-undervisning kan jämföras med
undervisning om nationell politik med avseende på grad av inrikespolitik. Hur
stor skillnad i grad av inrikespolitik som är rimlig vid framställningen av de två
kunskapsområdena kan dock diskuteras utifrån olika uppfattningar om hur stort
EU:s så kallade demokratiunderskott är, jämfört med demokratin på nationell
nivå.
De egenskaper som jämförs i studien antas vara relevanta för utvecklandet av
viktiga medborgerliga kompetenser i en demokrati. Det finns dock olika
uppfattningar om vad medborgarna i en demokrati behöver kunna. Ett sätt att
redogöra för skillnader mellan olika uppfattningar är att koppla dem till olika
demokratiideal (Giljam & Hermansson 2003:10 ff). En indelning som utgjort
grunden för ett stort forskningsprojekt under senare år, skiljer mellan ett
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valdemokratiskt, deltagardemokratiskt och deliberativt demokratiideal.16 De
kompetenser som bygger upp begreppet deltagarkompetens ligger nära ett
valdemokratiskt demokratiideal. Kännedom om hur val går till, vilka politiska
åsikter partier har, ideologiska skillnader mellan partierna och vilka partier som
kan tänkas samarbeta är exempel på kunskaper som medborgarna förväntas ha
enligt ett valdemokratiskt ideal (Oscarsson H. 2006:35 ff, Strömbäck 2004:58
ff). Utifrån ett valdemokratiskt ideal kan politiskt deltagande mellan val
upplevas som problematiskt (Giljam & Hermansson 2003:16). Studiens upplägg
skall inte ses som ett stöd för en sådan uppfattning. I studien har den
reflekterande åskådaren bedömts som en rimlig miniminivå för politiskt
deltagande och inte som ett normativt ideal.17 Att allmänna kommunikativa
färdigheter eller dygder, vilka ses som nödvändiga för den handlingsförmögne
och aktive medborgartypen (Detjen 2000:6 ff), inte undersöks, är en praktisk
avgränsning av undersökningsobjekten. Med andra ord faller en stor del av det
undervisningsinnehåll som kan ses som relevant för ett deltagardemokratiskt
och deliberativt ideal utanför studiens avgränsningar. Verbas & Nies klassiska
definition av politiskt deltagande kan därför vara användbar för att markera
vilken typ av politiskt deltagande som ryms inom studiens avgränsningar.
Politiskt deltagande avser de handlingar från enskilda medborgares sida som
[ . . . ] syftar till att påverka de politiska beslutsfattarna, antingen genom att
påverka valet av beslutsfattare eller genom att påverka de beslut som dessa
fattar (Teorells översättning av definitionen, 2003:325).18

Att undersöka om samtliga valdemokratins kunskapskrav behandlas i
undervisningen kan vara svårt av praktiska skäl då det kräver en mycket
detaljerad beskrivning av vad som tagits upp i undervisningen. Valdemokratins
krav på medborgarna skiljer sig dessutom till viss del beroende på om man
utgår från en ansvarsutkrävande – den så kallade sanktionsmodellen – eller
ansvarsdelegerande – den så kallade mandatmodellen (Oscarsson H. 2006:36,
Strömbäck 2004:60). Undersökningen begränsas därför till att undersöka om
samtliga politikdimensioner behandlas. Därför är det viktigt att betona att ett

16

Se Giljam & Hermansson (2003), Bäck & Giljam (2006), Esaiasson & Westholm (2006) och
Hermansson, Jörgen, Christer Karlsson & Henry Montgomery (2008).
17
De tre demokratimodellerna kan betraktas som hierarkiskt ordnade i förhållande till varandra. Ett
valdemokratiskt ideal utgör i så fall en grund för ett deltagardemokratiskt ideal som i sin tur utgör en
grund för ett deliberativt ideal (Oscarsson V. 2005a:13). Kompetenskraven för de fyra olika
medborgartyperna innefattar en uppfattning om att demokratidealen är hierarkiskt ordnade i
förhållande till varandra (Detjen 2000:6 ff).
18
Definitionen ger vad Teorell kallar för en ’responsiv demokratimodell’ där politisk påverkan mellan
valen inkluderas. Det handlar dock fortfarande, precis som i en mer strikt valdemokratisk modell, om
indirekt påverkan (Teorell 2003:325).
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undervisningsinnehåll som belyser samtliga politikdimensioner inte är
detsamma som att samtliga valdemokratins kunskapskrav behandlas.
Sammanfattningsvis kan sägas att undervisningen om EU och nationell politik
går att jämföra avseende de egenskaper som undersöks samt att studiens
upplägg medför att kompetenser som bedöms vara relevanta enligt ett
valdemokratiskt ideal, är de som i första hand synliggörs.

1.6 Vad vet vi om innehållet i samhällskunskapsundervisningen?
I figur 1.5 illustreras föreliggande studies upplägg. Triangelns hörn
representerar de tre grundpelare vars växelverkan konstituerar didaktisk
forskning (Bjessmo 1994:83, Hopmann 1997:201 ff). Figuren kan användas för
att visa vilken ämnesdidaktisk forskning som relaterar till denna studie.
Figur 1.5 Den didaktiska triangeln som sorteringsinstrument för
ämnesdidaktiskt forskningsfokus
Ramfaktorer: t ex styrdokument och läromedel
Innehåll

Elev

Lärare

Politiskt
deltagande

Empiri
Slutsatser

Fokus för studien är triangelns övre hörn, det vill säga innehållet i
undervisningen. Innehåll som behandlar samtliga politikdimensioner och
framställer politiken som inrikespolitik anses vara gynnsamt för att elever skall
utveckla kompetenser för politisk deltagande. Empiriinsamlingen bygger på
lärares redogörelser av innehållet i samhällskunskapsundervisningen (se
metodkapitel). I studiens slutsatser bedöms hur lärarnas beskrivning av
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innehållet förhåller sig till innehåll som bör kommuniceras till eleven, enligt
studiens teoretiska utgångspunkter.
Vad vet vi om innehållet i undervisningen om samhällskunskap i dagens
svenska skola? Ämnets ursprung i flera olika akademiska discipliner nämns ofta
som en förklaring till att innehållet är kalejdoskopiskt och oklart (Eklund &
Larsson 2009, Linde 1986, Bronäs & Selander 2002, Vernersson 1999a).19 Olika
skolämnen kan dessutom ha olika starka traditioner av vilket stoff som bör
behandlas i undervisningen och för samhällskunskapsämnet tycks traditionen
vara svag (Linde 1986:47 ff). Vilket stoff som bör behandlas i samhällskunskapsämnet förefaller således sakna både fasta ramar för vad som hör till
ämnet och starka traditioner som vägleder lärare i vad som bör prioriteras av
det innehåll som trots allt associeras till ämnet. I nuvarande läroplan och
kursplan saknas dessutom detaljerade riktlinjer för undervisningsinnehåll (Lpo
94, Skolverket 2000).20 Det finns med andra ord skäl att anta att urval av
undervisningsinnehåll i samhällskunskap kan se väldigt olika ut.
Ämnesdidaktisk forskning om vilket innehåll som framkommer i den faktiska
undervisningen kan karaktäriseras som blygsam och begränsad till sin
omfattning (Olsson 2009). I föreliggande studie undersöks undervisningsinnehållet på högstadiet. Vad som tas upp om politik på nationell och europeisk
nivå och i vilket sammanhang undervisningen sker är av intresse. För att få en
bredare bild av vad som kan tas upp kommer även forskning om
samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet att inkluderas i genomgången.
Bromsjös (1965), Vernerssons (1994, 1999b) och Odenstads (2010) studier är
exempel på ämnesdidaktisk forskning där innehållet i samhällskunskapsämnet
står i fokus. Lite mer kan sägas om innehållet i undervisningen om vi använder
forskning vars huvudsakliga fokus inte är innehållet i samhällskunskapsundervisningen. Bernmark-Ottossons (2005, 2009), Karlefjärd (2011) och
Wikman (2003) har bedrivit forskning om läraren och dennes uppfattningar om
innehållet i undervisningen. Broman (2009) och Eriksson (2006) är exempel på
forskare som under senare år undersökt elevernas kunskaper eller uppfattningar
i frågor kopplade till samhällskunskapsämnet. I dessa studier finns en del empiri
som tar upp innehåll i undervisningen.21 Ett par av Skolverkets utredningar är
19

Forskarna diskuterar samhällskunskapsämnets karaktär av blockämne. Beskrivningen bygger inte
på empiriska studier av undervisning i samhällskunskap.
20
Larsson (2004:100) och Måhl (1999:120 ff) gör samma tolkning av styrdokumentens betydelse för
val av innehåll.
21
Undersökningar som bygger på internationella jämförelser av elevers politiska kunskaper är
däremot av flera skäl svåra att använda för att säga något om vad eleverna känner till om nationell
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också av intresse för studien. Under senare år har flera studier intresserat sig för
deliberativ undervisning i samhällskunskap (se t ex Liljestrand 2002, Larsson
2007, Forsberg 2011). Min förståelse av deliberativa samtal är att de kan syfta
till politiskt deltagande men att forskningsintresset snarare är riktat mot
kommunikationen mellan elever eller mellan elev och lärare, det vill säga mer
mot axeln lärare-elev än mot innehållet (se figur 1.5). Därför redovisas
resultaten ej här. Forskning om vilket undervisningsinnehåll som framträder i
styrdokument och läroböcker, (se t ex Englund 2005, Bronäs 2000) redovisas
inte heller.

1.6.1 Undervisning om nationell politik.
Bromsjös undersökning är den studie som mest utförligt redovisar vilket
innehåll lärare på högstadiet prioriterar i sin samhällskunskapsundervisning.22
667 lärare för årskurserna 7 till 9 har besvarat enkäter om vilket innehåll de
prioriterar i undervisningen. Lärarna har bedömt hur de fördelar tiden mellan
19 olika förslag på ämnesinnehåll. Undersökningen visar att innehåll som förts
till rubriken ”staten” och som tar upp statsförfattningen, riksdag och regering,
centrala statsförvaltningen och länsstyrelsen prioriteras högst, näst innehåll som
tar upp frågor om yrkesval.23 ”Rösträtt och val” som innefattar hur vi väljer
våra förtroendemän och de politiska partierna, hör också till de mer prioriterade
kunskapsområdena. Undervisning om nationell politik24 förefaller, under
Bromsjös tid, ha prioriterats högt i undervisningen på högstadiet (1965:100 ff,
316 ff).
Under 90-talet gjorde Vernersson två mindre studier av innehållet i
samhällskunskapsundervisningen. 1999 års studie omfattar 19 lärare utspridda
över grundskolans årskurser och 1994 års studie, som är gjord före införandet
av 1994 års läroplan, omfattar 15 högstadielärare och 7 gymnasielärare. I
enkätundersökningarna har lärarna i en öppet formulerad fråga besvarat vilka
moment/kunskapsområden de brukar prioritera. Svaren har ”med ledning av
politik och EU. Frågorna som använts handlar om generella demokratiska principer och inte om
kunskaper knutna till den politiska ordningen i ett särskilt land (se Almgen 2006:52, Ekman 2007:77).
Dessutom är det exakta innehållet i de flesta frågorna hemligt (Skolverket 2010a:41).
22
Kursplanerna gav inte heller vid denna tid några anvisningar om hur lärarna bör fördela sin
undervisningstid till olika delar av ämnet (1965:99). Bromsjö undersöker bland annat Folkskolan (år 7
och 8) och Enhetsskolan (år 7-9). Övriga årskurser som Bromsjö undersöker har exkluderats från
redovisningen.
23
Kategorin ”Skolor, yrken och yrkesval” innehåller frågor om ”Studieorientering, Anlagsorientering.
Om olika yrken och utbildningsvägar. Arbetsförmedlingen” (Bromsjö 1965:100).
24
Innehåll som tar upp kommunal och landstingsnivå omfattas ej, utan utgör en egen kategori
(Bromsjö 1965:100).
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dess betydelseinnehåll” grupperats i olika kategorier. ”Sveriges politiska liv” 25
är i båda undersökningarna en av de kategorier som får flest omnämnanden.26
Till ”Sveriges politiska liv” räknar Vernersson även undervisning om
kommunen och massmedier men däremot inte undervisning om demokrati och
ideologier (Vernersson 1999b:78 ff, Vernersson 1994:34 ff). Vernersson menar
att resultaten sammanfattningsvis ger en förhållandevis splittrad bild av
innehållet i samhällskunskapsämnet men att det inom den påvisade variationen
finns en relativ samstämmighet om vad som utgör ämnets kärna. Han
konstaterade 1994 att ”tonvikten på samhällsstudierna på grundskolans
högstadium – enligt här gjorda lärarprioriteringar – klart ligger på våra inhemska
politiska och ekonomiska förhållanden” (Vernersson 1994:37). I
undersökningarna framgår också att svensk politik och ekonomi i första hand
omnämns av lärare för de senare årskurserna. Lärare för de tidigare årskurserna
tycks i högre utsträckning prioritera undervisning om ”Aktuella
samhällsfrågor”27 (Vernersson 1999b:81 ff). Att mycket tid ägnas till det
svenska politiska systemet är också en slutsats som dragits av Skolverkets stora
utvärdering NU03 (Skolverket 2004:116) och i en senare utvärdering hävdas att
det är en självklarhet för lärare att undervisa om svenskt statsskick (Skolverket
2008:32). Även i några nyare studier av gymnasielärares urval av innehåll
framkommer att politik tillsammans med ekonomi utgör kärnan i
samhällskunskapsundervisningen (Bernmark-Ottosson 2009, Karlefjärd 2011).
De finns få undersökningar om hur innehållet i undervisningen om nationell
politik är organiserad och vilket konkret innehåll som tas upp.28 Riksdagens och
regeringens uppgifter, valsystemet, politiska partier och ideologier förefaller
dock vara centrala delar av innehållet (Vernersson 1999b, Wikman 2003,
Karlefjärd 2011, Odenstad 2010). Undervisning om ideologier tycks i första
hand ta upp konservatism, liberalism och socialism (Odenstad 2010:115 ff,
Karlefjärd 2011:57).

25

Sveriges politiska liv är Vernerssons benämning på huvudkategorin men också ett svar som 4 + 5
lärare uppgett.
26
Varje svar räknas som ett omnämnande och är därför inte liktydigt med antalet lärare.
27
”Aktuella samhällsfrågor” tar upp innehåll om bl a arbetsmarknad, prao, droger, trafik, mobbing,
miljöfrågor.
28
I Skolverkets rapporter om de samhällsorienterade ämnena är kategorierna för vida för att säga
något om det konkreta innehållet. Exempel på kategorier är ”Demokratisk fostran”
”Omvärldskunskap” och ”Analysförmåga” (Skolverket 1998:21) eller ”Demokrati och att vara
demokratisk”, ”Frågor om vad som är rätt och orätt och gott och ont” och ”Vad som gör att samhällen
förändras” (Skolverket 2005:53).
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Odenstads studie visar att den överlägset största andelen provfrågor på svensk
politik rör Sveriges statsskick på nationell nivå. Frågor om begrepp, regler och
institutioner är vanliga. De kan till exempel handla om att förklara begrepp som
proposition eller utskott och att redogöra för när man får rösta eller för
riksdagens uppgifter. Utöver frågor kopplade till själva statsskicket efterfrågas
även kunskaper om de svenska riksdagspartierna och ideologier. Att para ihop
parti med partiledare och partisymbol kan förekomma. Vilka partier som
samarbetar eller hur förmågan att styra landet påverkas av om vi har en
minoritets- eller majoritetsregering, är också exempel på provfrågor (Odenstad
2010:109 ff). En placering av riksdagspartierna längs en höger-vänsterskala
tycks förekomma även i högstadieundervisningen (Bjessmo 1991:32) och
högstadieelever kan i stor utsträckning placera in partierna på en högervänsterskala (Myndigheten för skolutveckling 2008:17).
Det finns flera studier som antyder att undervisning om nationell politik är nära
förknippad med undervisning om demokrati (Bernmark-Ottosson 2009,
Odenstad 2010, Wikman 2003). Odenstad skriver att ”dessa kunskapsområden
hänger nära samman i de skriftliga prov som ingår i studien” men att det också
finns ett antal prov där kunskapsområdena separerats (Odenstad 2010:109). I
en studie av högstadie- och gymnasieelevers demokratiuppfattningar framgår
också att eleverna, utan ledande frågor, relaterar sina samtal om demokrati till
den nationella nivån (Eriksson 2006:188). Elevernas diskussioner visar också att
valdemokrati uppfattas som den självklara formen av demokrati för de flesta
ungdomar (Eriksson 2006:229). I de fall demokratifrågor av lärare associeras till
andra beslutsnivåer än den nationella tycks framförallt demokrati på lokal nivå
uppmärksammas (Wikman 2003).29 Undervisningen om nationell politik
förefaller också i flera fall ta upp den regionala och kommunala nivån även om
fokus är på den nationella nivån (Odenstad 2010:112). Att undervisning om
nationell politik kan ske i samband med att allmänna val hålls, framkommer i ett
par studier (Karlefjärd 2011:59, Svingby m fl 1989:63 ff).30
Sammantaget förefaller nationell politik vara en central del av innehållet i
undervisningen om samhällskunskap. Exakt vad undervisningen består av
förefaller mindre tydligt. Kunskaper om statsskick, val och partier samt
29

I Wikmans studie uttrycker lärarna en syn på demokrati som har inslag av både
deltagardemokratiska ideal och deliberativa ideal men i den praktiska undervisningen framkommer
ett funktionalistiskt ideal som ligger nära ett valdemokratiskt ideal (2003:107 ff).
30
Svingby m fl undersökning visar att ”valet 88” var ett av de vanligaste arbetsområdena på
mellanstadiet.
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ideologier verkar ingå i flera fall. Av intresse för den här studien är också att det
finns en del som tyder på att undervisning om demokratikunskaper till stor del
sker i samband med undervisning om nationell politik. Undervisning om politik
på kommunal- och landstingsnivå tycks i flera fall integreras med
undervisningen om nationell politik och i vissa fall tycks undervisningen ske i
samband med valen vart fjärde år.

1.6.2 Undervisning om EU
Ett par studier kan säga något om i vilken utsträckning EU-frågor tas upp i
samhällskunskapsundervisningen. Vernerssons studie från 1999 visar att endast
en av de 19 grundskollärare, som besvarat frågan ”Vilka kunskapsområden
brukar du prioritera?”, nämner EU. I Skolverkets utvärdering NU03 fick nära
2000 högstadieelever bedöma hur mycket undervisning de fått i so-ämnena om
olika ”globala frågor” under de senaste tre åren.31 EU hör tillsammans med
”FN” och ”FN:s Barnkonvention” till de kategorier av innehåll eleverna
bedömer att de fått minst undervisning om. Över hälften av eleverna, 57
procent, bedömer att de fått ganska lite eller ingen undervisning om EU
(Oscarsson V. 2005b:12). Det innebär å andra sidan att nästan hälften, 43
procent, bedömer att de fått ganska mycket eller mycket undervisning om EU.
I Skolverkets utvärdering av EU-undervisningen i gymnasiekursen
Samhällskunskap A,32 från 2007, framkom att mängden EU-undervisning
varierade stort mellan olika lärare och mellan yrkes- och studieförberedande
program. Rapporten visar att nästan hälften av lärarna ägnar mindre än fem
timmar till EU-frågor och att drygt hälften ägnar sex timmar eller mer. Även
om svaren antyder att det är stora skillnader i mängden undervisning om EU är
det, menar jag, noterbart att mer än hälften av lärarna uppskattar att EU-frågor
upptar nära tio procent av undervisningstiden (Skolverket 2007:24 ff).33 Studier
som gjorts efter att EU år 2008, skrevs in som obligatoriskt innehåll i
Samhällskunskap A, visar att de flesta lärare undervisar om EU. I Karlefjärds
31

För elva olika kategorier av innehåll fick eleverna bedöma om det fått ingen undervisning, ganska
lite, ganska mycket eller mycket undervisning. Innehåll som tar upp frågor om krig och fred samt
mänskliga rättigheter dominerar enligt eleverna undervisningen om globala frågor (Oscarsson V.
2005b:12).
32
Kursen Samhällskunskap A är den enda obligatoriska samhällskunskapsundervisningen på
gymnasiet och beräknas i genomsnitt motsvara 80 lektionstimmar. Utvärderingen ger ”i första hand
kunskap om hur EU belyses i kursen samhällskunskap A, men i viss mån även hur EU behandlas
inom andra kurser” (Skolverket 2007:24).
33
Resultaten bygger på 708 lärares enkätsvar. 7 procent bedömer att de ägnar 0 timmar, 35 procent
1-5 timmar, 39 procent 6-10 timmar och 13 procent 11 timmar eller mer och 6 procent har ej besvarat
frågan.
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studie (2010:57) lyfter sju av tio lärare fram EU som en del av innehållet och
Odenstad (2010:109 ff) kommer fram till att EU är ett vanligt ämnesområde att
examinera.
I uppföljande intervjuer till Skolverkets enkätfrågor om EU-undervisningen
nämner några lärare att det kan vara svårt att bedöma vad som tas upp i
undervisningen.34 Innehållet grundar sig i stor utsträckning på vad som är
aktuellt för tillfället och EU-frågor kommer dessutom ofta in i andra
kunskapsområden. Lärarna bedömer dock att ”EU:s historiska framväxt”,
”EU:s institutioner, demokrati och beslutsfattande”, ”Ekonomiskt samarbete
och handel inom EU” och ”Arbetsmarknad och fri rörlighet inom EU” är de
kategorier av innehåll som får störst utrymme av enkätens nio alternativ. ”Asyloch flyktingfrågor inom EU” och ”Miljöfrågor inom EU” behandlas däremot i
mycket liten omfattning (Skolverket 2007:25 ff).
Att innehållet i EU-undervisningen till stor del tar upp EU:s historiska
framväxt, dess institutioner och regler för den inre marknaden antyds också i de
121 provfrågor om EU som Odenstad (2010) analyserat. Hon skriver:
Den bild av den Europeiska Unionen som kommer till uttryck i de skriftliga
proven visar att betoningen ligger på institutionerna och deras uppgifter samt
EU:s historiska framväxt. Proven uppvisar en samstämmig bild av vilka
begrepp och företeelser lärarna vill att eleverna har kunskaper om – Kol och
stålunionen, Romfördraget, Maastrichtfördraget, de fyra friheterna, EMU
samt ministerrådet, europeiska rådet, parlamentet och kommissionen
(Odenstad 2010:124).

Essäfrågor, så kallade VG-MVG frågor, handlar framförallt om två teman; om
EU är en odemokratisk organisation och om för- och nackdelar med EU och
EMU (Odenstad 2010:125). Karlefjärd (2011:57 ff) påpekar att EU och EMU
också kan tas upp i samband med undervisningen om ekonomi eller i samband
med valet till Europaparlamentet. Kunskapsområdet EU ses också ofta som en
del av undervisningen om internationella relationer.
I vilken utsträckning demokratifrågor och val till Europaparlamentet behandlas
i EU-undervisningen är inte helt klart. Det finns resultat som pekar i olika
riktningar. Som framgått ovan uppger lärarna att de undervisar mycket om
”EU:s institutioner, demokrati och beslutsfattande” och de bedömer att
34

Intervjuer gjordes med 11 lärare i Stockholmsområdet (Skolverket 2007:17 ff).
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eleverna har bäst kunskaper om den kategorin av innehåll. Eleverna själva
bedömer att deras kunskaper om kategorin ”EU:s institutioner, demokrati och
beslutsfattande” är något lägre än för de tre kategorierna av innehåll som rör
EU:s historiska framväxt, ekonomiska samarbete samt arbetsmarknad och fria
rörlighet (Skolverket 2007:37). Broman, som har undersökt gymnasieelevers
förtroende för olika institutioner, har en mer negativ uppfattning om elevers
kunskaper om EU:s institutioner, än vad lärarna har. Broman tolkar resultatet
av sina elevenkäter som att eleverna, även efter kursen Samhällskunskap A, inte
är särskilt bekanta med de europeiska institutionerna och förmodligen inte vet
skillnaden mellan EU-kommissionen och Europaparlamentet (Broman
2009:167). Det finns fler studier som antyder att EU-undervisningen inte är
nära sammankopplad med undervisning om institutioner, demokrati och
beslutsfattande. I Wikmans studie av lärares demokratiuppfattningar och
Bernmarks-Ottossons studie av blivande lärares demokratiuppfattningar är EUnivån inte framträdande i diskussionerna (Wikman 2003, Bernmark-Ottosson
2005). Elever förefaller inte heller koppla demokratifrågor till EU-nivån.
Eriksson skriver att EU är ”påtagligt frånvarande i ungdomarnas samtal” om
demokrati (2006:188). Ungdomar tycks också i liten utsträckning associera ett
europeiskt medborgarskap till politiska rättigheter som till exempel rätten att
rösta till Europaparlamentet. I stället associeras medborgarskapet till rätten att
resa fritt och att arbeta och studera i andra EU-länder (Ekman & Todosijević
2003:96).35
Studierna ger ingen enhetlig bild av i vilken utsträckning EU-frågor behandlas i
undervisningen. Vernerssons något äldre studie, som behandlar högstadiet,
visar att endast en enda av 19 lärare säger sig ta upp EU-frågor (Vernersson
1999b.81) och i NU03 bedömer högstadieelever att EU-frågor hör till de
”globala frågor” som får minst utrymme i undervisningen (Oscarsson V.
2005b:12). I Skolverkets (2007) studie av undervisningen i Samhällskunskap A
framkommer däremot att de allra flesta lärare tar upp EU-frågor. Möjligtvis kan
konstateras att EU-frågor förefaller ha en mer naturlig plats i
gymnasieundervisningen än i högstadieundervisningen och att undervisningen
om EU-frågor ökat med tiden.36 Undervisningen tycks i första hand ta upp
EU:s institutioner, historiska utveckling och frågor om den inre marknaden och
35

Slutsatsen bygger på uppgifter från Eurobarometern 2001.
Att EU sedan 2008 är inskrivet i kursplanen för samhällskunskap för gymnasiet gör givetvis att
studier gjorda efter 2008 i mindre utsträckning speglar lärarens uppfattning om vilket innehåll som är
viktigt. I Karlefjärds studie (2011) hänvisar några av lärarna särskilt till att EU sedan 2008 är inskrivet
som innehåll som skall behandlas i undervisningen.
36

36

ekonomiskt samarbete. I vilken utsträckning demokratiska resonemang är en
central del av EU-undervisningen är oklart. I Skolverkets stora utvärdering
ingår demokrati och beslutsfattande tillsammans med institutioner i den
kategori av innehåll som lärarna säger sig undervisa mest om men i andra
studier där lärare och elever fritt talat om demokrati tycks EU-nivån inte
kopplas samman med demokratifrågor.

1.6.3 Sammanfattning
Trots att samhällskunskapsämnet till sin karaktär beskrivs som otydligt och
spretigt så förefaller samstämmighet råda om att politiska och ekonomiska
frågor är viktiga i skolämnet. Vilket innehåll som på en mer detaljerad nivå tas
upp i undervisningen om nationell politik och EU förefaller vara oklart. Särskilt
gäller det för högstadieundervisningen i samhällskunskap. Om vi inkluderar
gymnasieundervisning i samhällskunskap och tar hjälp av studier av elevers och
lärares kunskaper/uppfattningar kan vissa mönster skönjas. Undervisningen om
nationell politik förefaller till stor del ta upp regler för politiken, institutioner, de
stora ideologierna samt olika uppgifter om riksdagspartierna. Undervisningen
om EU tycks behandla EU:s historiska framväxt, inre marknad, ekonomiskt
samarbete samt institutioner och beslutsfattande. Undervisning om nationell
politik och om EU förefaller inte integreras i någon större omfattning. Däremot
tycks kommunal och regional nivå behandlas i samband med den nationella
nivån. Demokratifrågor förefaller också tas upp i samband med nationell politik
medan det är mer oklart i vilken utsträckning sådana frågor behandlas i
undervisning om EU. Ett par undersökningar tyder på att både lärare och elever
i liten utsträckning associerar demokratifrågor med politik på EU-nivå.
Utformningen av båda kunskapsområdena tycks kunna påverkas av val och
andra aktuella samhällsfrågor.
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2. Metod
I inledningskapitlet redovisades vad som undersökts och varför en sådan
undersökning kan vara intressant. I metodkapitlet redovisas hur
undersökningen har gått till. Först redogörs för studiens metodologiska
utgångspunkter och därefter behandlas frågor om urval, frågekonstruktion,
empiriinsamling samt tolkning och presentation.

2.1 Metodologiska utgångspunkter
Den här studien är en beskrivande studie. För att besvara forskningsfrågorna
har intervjuer använts där lärare redogjort för sin undervisning om EU och
nationell politik. Lärarnas berättelser har därefter tolkats. När ett budskap skall
tolkas finns det enligt Teorell och Svensson tre olika utgångspunkter för
tolkningen (2007:103).
1. Vad budskapet uttrycker för tolkaren.
2. Vad budskapet uttrycker enligt avsändaren.
3. Vad budskapet uttrycker enligt mottagaren.
Utgångspunkt nr 1 är relevant för denna studie, det vill säga jag tolkar vilken
bild lärarna förmedlar utifrån de svar jag får. I studien beskrivs således
innehållet i undervisningen om EU och nationell politik så som författaren
tolkar innehållet.
Före en undersökning behövs ett par grundläggande metodiska strategival
göras. Ett vanligt sätt att kategorisera en vetenskaplig metod är att benämna den
som kvantitativ eller kvalitativ. Att entydigt kategorisera en studie som
kvantitativ eller kvalitativ kan dock vara problematiskt. Kvalitativa ansatser kan
mycket väl innehålla kvantitativa resonemang och kvantitativ forskning kan ha
betydande kvalitativa inslag (Teorell & Svensson 2007:264). ”Distinktionen
mellan ‟kvalitativa‟ och ‟kvantitativa‟ metoder skyler över betydligt mer än den
klargör. Den grumlar viktiga gränser snarare än pekar ut dem”, menar Teorell &
Svensson (2007:266). De argumenterar för att det är bättre att skilja mellan
extensivt och intensivt inriktad forskning. Ett extensivt upplägg använder
många undersökningsenheter vilket innebär att man får nöja sig med mindre
information om varje undersökningsenhet. Datainsamlingsmetoden behöver
därför standardiseras. Vid ett intensivt upplägg kan mer information samlas in
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om varje undersökningsenhet. Det möjliggör en mer flexibel datainsamlingsmetod. De olika uppläggen har komplementära styrkor och svagheter
och det finns därför fördelar med att kombinera dem (Teorell & Svensson
2007:264 ff). I föreliggande studie används en metod som i huvudsak följer ett
intensivt upplägg. Intervjuer med öppet formulerade frågor utgör basen för
undersökningen. Två extensivt inspirerade metoder har använts för att försöka
kompensera för några av det intensiva uppläggets svagheter. Intensiva studier är
förknippade med två särskilda problem; generaliserbarhet och reliabilitet
(Teorell & Svensson 2007:267 ff). I ett försök att hantera dessa brister har en
enkätstudie används för att kunna säga något om generaliserbarheten och en
standardiserad datainsamlingsmetod har använts för att i viss utsträckning öka
reliabiliteten.

2.2 Urval av intervjupersoner
Intensivt upplagda studier som använder intervjuer med ett mindre antal
intervjupersoner riskerar alltid att en betydelsefull kategori av intervjupersoner
uteblir ur intervjugruppen. Att före intervjuerna göra en frågeundersökning på
en större grupp potentiella informanter, möjliggör ett urval av intervjupersoner
efter egenskaper som kan antas vara av betydelse (Esaiasson m fl 2007:294).
Studien utfördes därför i två steg. Steg 1 utgjordes av en enkätundersökning (se
Bilaga 1) vars syfte var att ge information till ett strategiskt urval av
intervjupersoner.37 Ett strategiskt urval görs för att få olika typer av
intervjupersoner. Metoden föreskriver att intervjupersoner väljs utifrån
”variabler eller karaktäristiska som är av teoretisk betydelse” (Trost 2005:118
ff). Två variabler antogs vara av teoretisk betydelse:
1. Undervisningstid för kunskapsområdet EU
2. Yrkesverksam tid
Variabel nr 1 – den tid lärarna avsätter till kunskapsområdet EU – antogs kunna
ha betydelse för om lärarna hinner belysa de tre dimensionerna polity, policy
och politics. Variabel nr 2 – hur många år lärarna har undervisat – antogs kunna
ha betydelse för om EU presenteras som inrikespolitik eller utrikespolitik.
Lärare som enbart undervisat efter Sverige gick med i EU 1995 och fått sin
utbildning efter medlemskapet kan eventuellt vara mer benägna att se på EU-

37

Två av enkätens tre delar kommer att användas i den här studien.
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frågor som inrikespolitik än äldre lärare som utbildats och undervisat i
samhällskunskap före 1995.
I enkäten ombads lärarna uppskatta hur mycket tid de vanligtvis ägnar åt olika
kunskapsområden. Tjugo kunskapsområden valdes utifrån innehållet i några
vanliga läroböcker i samhällskunskap på högstadiet. 38 För varje kunskapsområde fick lärarna ta ställning till hur många veckor som sammanlagt i årskurs
7, 8 och 9 ägnas åt detta innehåll – oavsett hur de själva rubricerar samma
innehåll. För att hjälpa läraren att uppskatta hur många veckor som en lärare
förfogar över i samhällskunskap påpekades att ”Om 25% av undervisningstiden
i SO ägnas åt samhällskunskap har läraren ca 10 veckor per läsår, d v s
sammanlagt 30 veckor”. Svarsalternativen var fasta och löd; ”Inte alls eller
mindre än 1 vecka”, ”1-2 veckor”, ”3-4 veckor” samt ”5 veckor eller mer”.
Informanter klarar, enligt Trost (2007:73), att besvara frågor i form av en
tabellarisk uppställning om uppställningarna är klara och tydliga.
För att ta reda på om lärarna endast undervisat efter att Sverige blev medlem av
Europeiska Unionen eller om de även undervisat tidigare, fick de ange hur
många år de arbetat som lärare. Intervjuerna hölls under senhösten 2009, då
Sverige varit medlem i nästan 15 år. En gräns vid 15 års erfarenhet drogs därför
för att skilja gruppen ”mycket erfarna lärare” från gruppen ”mindre erfarna
lärare”. Yrkesverksam tid kan vara en variabel som ökar variationen i
intervjusvaren utefter axeln inrikespolitik-utrikespolitik. Att intervjua lärare med
mycket begränsad undervisningserfarenhet antogs dock vara problematiskt. Det
är tveksamt om lärare med få års erfarenhet hunnit utveckla rutiner för sin
undervisning. Forskning kring hur många år det tar för lärare att utveckla en
undervisningsvana, varierar mellan olika undersökningar. Undersökningar från
USA och Australien kommer fram till att det tar omkring 4 år (Berliner
2004:14).39 Om lärarna hösten 2009 gjorde sitt fjärde år som lärare kunde de
även förväntas ha erfarenhet av samhällskunskapsundervisning under valår till
såväl riksdag som Europaparlament. Fyra års undervisningserfarenhet fastslogs
därför som en minimigräns vid valet av intervjupersoner.40
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Böcker som användes var Samhälle idag, Sofi, SO-Direkt, I händelsernas centrum och Kompakt.
Den amerikanska undersökningen kommer fram till att det tar 3-5 år innan lärare slutar överraskas
av vad som händer i klassrumssituationen. I den australienska undersökningen anger olika grupper
av lärare att det tog dem 2,5 respektive 4,5 år att lära sig undervisa.
40
Samtliga 55 lärare som besvarat enkäten levde upp till kriteriet.
39

40

Enkätstudien genomfördes i form av en webbenkät, under slutet av
vårterminen 2009. Frågorna hade före utskicket testats i en mindre pilotstudie.41
Webbenkäten gick ut till 77 so-lärare. De utgjorde näst intill samtliga lärare på
högstadiet i sex kommuner i västra Mellansverige.42 Fem av de 77 so-lärarna
uppgav att de endast arbetat med mellanstadieelever eller specialundervisning.
De exkluderades därför från undersökningen. Webbenkäten låg ute i ca fyra
veckor innan den stängdes ner tre veckor före Europaparlamentsvalet. En
svarsfrekvens på strax över 76 procent gav 55 tänkbara informanter inför
studiens andra steg. När enkätsvaren grupperades efter variabler av teoretisk
betydelse fördelade de sig i sex grupper, så kallade celler. Tabell 2.1 visar antalet
potentiella intervjupersoner för respektive cell och antalet faktiska
intervjupersoner för respektive cell.
Tabell 2.1 Enkätsvar och intervjupersoner i förhållande till variabler av
teoretisk betydelse
Tid till EU
År som
yrkesverksam
Celler
Fördelning av
enkätsvar
Fördelning av
intervjupersoner

Mindre än 1 vecka
4-14 års
15-40 års
erfarenhet erfarenhet

1 till 2 veckor
4-14 års
15-40 års
erfarenhet erfarenhet

3 veckor eller mer*
4-14 års
15-40 års
erfarenhet erfarenhet

A

B

C

D

E

F

6

7

24

13

3

2

2**

2

5

4

2

2

* Endast fyra personer angav i enkäten att undervisningen om EU tilldelas 3-4 veckor och endast en
person angav 5 veckor eller mer. Svarsalternativen fördes därför samman till ett variabelvärde.
** Ytterligare en intervju genomfördes med en person tillhörande cell A. Denne visade sig dock aldrig
ha undervisat en 9:a i samhällskunskap och sa sig därför ej undervisat om EU. Intervjun används av
dessa skäl ej i jämförelsen av vad som tas upp i undervisningen om kunskapsområdena. Intervjun
kan dock användas för att diskutera vissa skillnader på skolnivå.

Om syftet är att uppnå variation i intervjusvaren är det lämpligt att intervjua
personer ur samtliga celler (Trost 2005:119). Jag valde att intervjua minst två
personer ur varje cell. Enkätsvaren visar att det stora flertalet av lärare placerade
sig i cell C och cell D. För att få en mer rättvisande fördelning har fler personer
intervjuats ur dessa celler. En mer rättvisande fördelning är inte detsamma som
ett representativt urval. Till exempel utgör lärare som undervisar mycket om
EU – cell E och F – 22 procent av intervjupersonerna men endast 9 procent av
dem som besvarat enkäten. Den yrkesverksamma tiden för gruppen mycket
41

I pilotstudien ingick åtta högstadielärare från fyra olika skolor i fyra andra kommuner än de som
ingick i studien.
42
För att få tag i samtliga so-lärares mailadresser kontaktades rektor eller annan person inom
skoladministrationen. För en kommun kom en mindre högstadieskola att falla bort. Det innebar att 2
av kommunens so-lärare inte fick enkäten.
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erfarna lärare kom att uppgå till 28 år i genomsnitt jämfört med strax över 8 år
för gruppen mindre erfarna lärare.
Enkäten gav även information om kön, typ av slutbetyg43 som sätts, utbildning i
samhällskunskap, utbildning om EU, samt tid till kunskapsområdet nationell
politik. Variablerna beaktades också vid urvalet av intervjupersoner (se Tabell
2.2). Att intervjua lärare av olika kön är legio (Trost 2005:118). Typ av slutbetyg
kan ha betydelse för i vilket sammanhang undervisningen sker och vilket
innehåll som tas upp (Skolverket 2004:61). Utbildning i samhällskunskap och
om EU antogs kunna ha betydelse för undervisning om politik och tid till
kunskapsområdet nationell politik är relevant då EU-undervisningen jämförs
med just nationell politik. Syftet med att låta intervjupersonernas fördelning
över de fem variablerna ligga nära enkätsvarens fördelning har varit att minska
risken för att någon av dessa variabler slår igenom i intervjuerna och kraftigt
påverkar resultatet i en riktning som ett representativt urval ej skulle gjort. Att
ovanstående fem variabler beaktats i urvalet av intervjupersoner är dock inte
detsamma som att ett representativt urval gjorts.
Tabell 2.2 Enkätsvar och intervjupersoner i förhållande till variabler av
tänkbar betydelse
Variabel
Kön
Typ av slutbetyg**
Utbildning i
samhällskunskap**

Utbildning om EU
under lärarutbildning
Tid till
kunskapsområdet
nationell politik**

Antal av
enkätsvaren
Kvinnor
40 st
Män
15 st
Ämnesbetyg
34 st
Blockbetyg
19 st
Ej
11 st
A-kurs
14 st
B-kurs
13 st
C-kurs
11 st
D-kurs
5 st
Ingen
18 st
I någon form
37 st
0-1 vecka
1 st
1-2 veckor
10 st
3-4 veckor
33 st
5 veckor +
10 st

Andel av
enkätsvaren*
Kvinnor
73 %
Män
27 %
Ämnesbetyg
64 %
Blockbetyg
36 %
Ej
20 %
A-kurs
26 %
B-kurs
24 %
C-kurs
20%
D-kurs
10 %
Ingen
33 %
I någon form
67 %
0-1 vecka
2%
1-2 veckor
19 %
3-4 veckor
60 %
5 veckor +
19 %

Antal av
intervjupersonerna
Kvinnor
10 st
Män
7 st
Ämnesbetyg
11 st
Blockbetyg
6 st
Ej
3 st
A-kurs
3 st
B-kurs
5 st
C-kurs
5 st
D-kurs
1 st
Ingen
5 st
I någon form
12 st
0-1 vecka
0 st
1-2 veckor
3 st
3-4 veckor
12 st
5 veckor +
2 st

Andel av
intervjupersonerna*
Kvinnor
59 %
Män
41 %
Ämnesbetyg
65 %
Blockbetyg
35 %
Ej
18 %
A-kurs
18 %
B-kurs
29 %
C-kurs
29 %
D-kurs
6%
Ingen
29 %
I någon form
71 %
0-1 vecka
0%
1-2 veckor
18 %
3-4 veckor
70 %
5 veckor +
12 %

* Procentsiffror är avrundade för att ge summan 100 %
** Information om denna variabel har ej givits i samtliga enkätsvar.

Urvalet av intervjupersoner baserar sig således dels på kriteriet att det är viktigt
att få med olika typer av lärare och dels på kriteriet att gruppen lärare bör
påminna om den totala populationen so-lärare på högstadiet. Att kombinera de
två urvalslogikerna kan vara ett fruktbart sätt vid fallstudier (Teorell &
Svensson 2007:230).
43

”Typ av slutbetyg” avser om läraren sätter ett gemensamt so-betyg eller betyg i enskilda soämnen.
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2.3 Intervjuer
Intervjuer med sjutton lärare utgjorde studiens andra steg. Telefonkontakt med
intervjupersoner togs under hösten 2009. De flesta tillfrågade var positiva till att
låta sig intervjuas. Två personer avböjde att delta i studien på grund av tidsskäl
och en intervju togs bort ur analysmaterialet då det visade sig att
intervjupersonen aldrig undervisat i samhällskunskap för år 9.
De intervjuade förväntades inte vara bekanta med de egenskaper som
undersöks i studien. Forskningsfrågorna kunde därför inte ställas direkt till
intervjupersonen. Intervjufrågorna utformades istället med hjälp av de råd som
föreskrivs av det symboliskt interaktionistiska perspektivet (Berg 2009:102 ff,
Trost 2005:33 ff). Metoden är utformad för att komma åt ”livet” och inte
”berättelsen”. Det innebär att man bör fråga ”hur” någon gör och inte ”varför”
någon gör som den gör. Intervjuaren bör därför undvika analytiska frågor av
typen -Varför kände du så? och i stället fråga -Vad gjorde du då? etcetera.
Analytiska frågor skall ej ställas till den som blir intervjuad de skall ställas till
materialet (Trost 2005:35). Trost sammanfattar det symboliskt interaktionistiska perspektivet med: ”det slag av intervjumetod jag här arbetar med
gäller det att se verkligheten som den vi intervjuar ser den för att sedan tolka
vad det kan innebära sett ur det teoretiskt givna perspektivet och den givna
situationen” (Trost 2005:15). En metod utformad efter det symboliskt
interaktionistiska perspektivet kan, enligt min bedömning, vara väl lämpat för
denna studie. Metoden kräver inte att lärare är förtrogna med
oförenlighetstesens principer eller med de olika politikdimensionerna.

2.3.1 Frågekonstruktion
Flera metodböcker uppmärksammar att det finns en spännvidd mellan olika
typer av intervjufrågor. Spännvidden handlar om i vilken grad intervjuaren eller
den intervjuade avgör vilka svar som är möjliga att ge (Trost 2005:20, Berg
2009:107 Esaiasson m fl 2007:298, Kvale 1997:124). För den ena typen av
frågor är svarsmöjligheterna öppna och den intervjuade avgör i hög grad vilken
struktur svaret får. Avsikten är att intervjupersonen ”utifrån så liten påverkan
från intervjuaren som möjligt, får tillfälle att utveckla vad hon eller han upplever
som de viktiga dimensionerna i den företeelse som står i centrum” (Esaiasson
m fl 2007:298). För den andra typen av frågor är svarsmöjligheterna mer slutna
och frågeformuleringen är mer styrande för hur den intervjuade kan uttrycka sig
(Trost 2005:20). Den typen av frågor kan användas då intervjuaren vill
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tillförsäkra sig om att intervjusvaren inte skall falla utanför undersökningens
ram (Esaiasson m fl 2007:299). Författarna använder olika termer för de olika
typerna av frågor.44 Jag kommer här att använda mig av Esaiassons terminologi
eftersom termerna antyder ytterligare en dimension av betydelse för studiens
metod. Esaiasson skiljer mellan tematiska och direkta frågor. I studiens fall
kännetecknas de tematiska frågorna, utöver att de är öppet formulerade även av
att de inte är knutna till en särskild forskningsfråga. De direkta frågorna är
däremot knutna till en särskild forskningsfråga. De tematiska frågorna ställs
först och ger informanterna chansen att med egna ord beskriva vad som tas
upp i undervisningen om respektive kunskapsområde. De direkta frågorna ställs
efter de tematiska och är formulerade för att kunna jämföra hur olika lärares
undervisning förhåller sig till respektive forskningsfråga då begreppen fått en
snävare tolkning.
Intentionen med de tematiska frågorna var att få en utförlig beskrivning av
undervisningsinnehållet för kunskapsområdet nationell politik och EU. Ett
gångbart sätt att allsidigt belysa undervisningen är att ställa flera relativt
okomplicerade frågor, för att få igång talflödet hos lärarna (Magnusson
1998:77). En modell för faktorer av betydelse vid planeringen av ett
undervisningsområde, gav upphov till ett flertal infallsvinklar för att få lärarna
att berätta om sin undervisning (Stukát 1998:48). Tematiska frågor som ställdes
till lärarna för respektive kunskapsområde var till exempel: Vad brukar du ta
upp? Hur brukar du undervisa? Vilket material använder ni? När går du igenom
kunskapsområdet? Examineras kunskapsområdet? Kan du ge exempel på
provfrågor som brukar vara med? Visar eleverna några bestämda uppfattningar
när kunskapsområdet introduceras? Sammanlagt fick de intervjuade svara på
cirka 30 tematiska frågor (se Bilaga 2).
Ett problem med det intervjuförfarande som beskrivs ovan är att reliabiliteten
kan bli lidande. Teorell och Svensson skriver att:
Halvstrukturerade intervjuer, öppna svarsalternativ eller mer flexibla
tolkningskriterier innebär att just möjligheten till situationsanpassning ökar.
På så sätt gynnas validiteten. Men i gengäld ökar risken för att godtyckliga
skillnader i förfarandet smyger sig in i mätproceduren. Som en konsekvens
får reliabiliteten stryka på foten” (Teorell & Svensson 2007:270).
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Trost (2005) talar om strukturerade och ostrukturerade frågor, Berg (2009) om standardiserade
och ostandardiserade, Esaiasson m fl (2007) om tematiska och direkta frågor och Kvale (1997) om
inledande och direkta frågor.
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En beskrivande studie som använder sig av öppna frågeställningar kan vinna i
reliabilitet genom att studien kompletteras med standardiserade
datainsamlingsmetoder (Teorell & Svensson 2007:268 ff). Studiens direkta
frågor utgör ett exempel på en mer standardiserad datainsamlingsmetod och
eftersom frågorna är mer slutet formulerade kan de förväntas ge mindre
utrymme för godtyckliga tolkningar.
Ett annat syfte med de direkta frågorna var att för ett par centrala aspekter av
respektive forskningsfråga få tydliga svar som möjliggör en rak jämförelse
mellan kunskapsområdena. Svaren på de direkta frågorna redovisas för sig och
är avsedda att vägas mot den tolkning som gjorts av de tematiska frågorna. För
varje forskningsfråga diskuteras också hur lärarnas svar på de direkta frågorna
förhåller sig till min tolkning av svaren på de tematiska frågorna.
Hur de direkta frågorna hör ihop med forskningsfrågorna tarvar en förklaring. I
forskningsfråga 1 undersöks om undervisningssammanhanget skiljer för
kunskapsområdena. Aspekter av ett kunskapsområde kan behandlas i samband
med olika arbetsområden (Marklund 1987:157 ff). Lärarna fick svara på om
innehåll kopplat till kunskapsområdet brukar tas upp i samband med
undervisning om andra kunskapsområden.
I forskningsfråga 2 undersöktes om undervisningen om kunskapsområdena
skiljer sig avseende innehåll kopplat till olika politikdimensioner. Efter att
lärarna berättat om innehållet i undervisningen tilldelades de en skriftlig
rangordningsuppgift. Rangordningsuppgiften innehöll sex exempel på innehåll
för undervisningen om respektive kunskapsområde. Exemplen för EU och för
nationell politik formulerades i ämnesspecifika ordalydelser men avsågs vara
jämförbara (se figur 2.1). Av de sex exemplen på innehåll var två exempel på
polityinnehåll (A och F), två på policyinnehåll (C och E) och två på
politicsinnehåll (B och D). Lärarna ombads rangordna vilka alternativ som får
mest tid i undervisningen. De satte en 1:a för det som får mest tid, en 2:a för
näst mest tid och så vidare. De lärare som ansåg att de ägnar ungefär lika
mycket tid till ett par alternativ ombads ge alternativen samma nummer.45

45

Vid presentationen av lärarnas rangordning har prioriteringstalen justerats så att två 1:or ger talet
1,5 i diagrammet. På så sätt väger alla lärares rangordning av innehåll lika i resultatredovisningen.
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Figur 2.1 Rangordningsuppgift för olika exempel på innehåll i
undervisningen om nationell politik och EU
Förslag på undervisningsinnehåll i
undervisningen om nationell politik

Förslag på undervisningsinnehåll i
undervisningen om EU

A. Riksdagens och regeringens uppgifter, hur
riksdagsvalen går till.
B. Hur koalitioner mellan partier bildas,
samarbeten och konfliktstrategier.
C. Viktiga sakfrågor som Riksdag eller Regering
har att ta ställning till.
D. Hur folkliga protestaktioner eller
missnöjesyttringar tar sig uttryck, exempel på
informella sätt (utöver röstning i val)* att
påverka.
E. Politiska partiers uppfattningar i olika frågor,
partiers hjärtefrågor.
F. Den historiska framväxten av det svenska
styrelseskicket.

A. Institutionernas roll, hur valen till
Europaparlamentet går till.
B. Hur koalitioner mellan partier/länder bildas,
samarbeten och konfliktstrategier.
C. Viktiga sakfrågor som EU har att ta ställning
till.
D. Hur folkliga protestaktioner eller
missnöjesyttringar tar sig uttryck, exempel på
informella sätt (utöver röstning i val)* att
påverka.
E. Politiska partiers mål i EU-frågor, olika
länders hjärtefrågor, agenda.
F. Den historiska framväxten med olika fördrag
och nya medlemmar.

* Valhandlingen har tagits bort för att lärarna inte skulle associera den till undervisning om
valsystemet. Lärarna har istället särskilt tillfrågas om skolan arrangerar ett riksdagsval respektive
Europaparlamentsval för eleverna.

I forskningsfråga 3 undersöks i vilken utsträckning kunskapsområdena
framställs som inrikespolitik. Att skilda politiska ståndpunkter redovisas och
debatteras är, enligt studien, ett kännetecken på inrikespolitik. I ett
partiorienterat system som det svenska är kunskaper om partiers politiska
ståndpunkter av central betydelse (Oscarsson H. 2006:38). För att undersöka
om olika partiers politiska ståndpunkter är en central del av undervisningen,
ombads lärarna bedöma om snitteleverna efter undervisningen om
kunskapsområdet har en uppfattning om hur partiers åsikter skiljer sig i frågor
på respektive beslutsnivå. En bedömning av elevernas kunskaper antogs kunna
bidra till en mätbar uppskattning av hur centralt innehållet är för det ena
kunskapsområdet jämfört med det andra kunskapsområdet. En skillnad i
elevens kunskaper om de två kunskapsområdena, efter undervisningen om
kunskapsområdet, kan dock också bero på andra faktorer än själva
undervisningen.

2.3.2 Genomförande
Inför intervjun fick informanterna reda på vilka kunskapsområden som
undersöktes samt att ”Vad-frågan” stod i fokus. De teoretiska perspektiven
framgick ej. Informationen till lärarna formulerades efter rådet att – ”Berätta
vad intervjun handlar om men inte mer” (Trost 2005:105). Det minskar risken
att intervjupersoner som känner till undersökningens syfte anpassar sina svar så
att de bättre stämmer överens med syftet (Taylor & Bogdan 1984:46 ff).
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Intervjuerna var semistandardiserade, vilket innebär att intervjuaren ställer
samma frågor till alla och har en ordningsföljd att utgå från men frågeordningen
kan kastas om ifall intervjupersonen leder in samtalet på en fråga i förväg.
Intervjuaren tillåts också förklara frågor om intervjupersonen så önskar och kan
lägga till eller ta bort följdfrågor om så behövs (Berg 2009:105 ff).
Frågeordning, följdfrågor och förklaringar kom också att variera något från
intervju till intervju. Semistandardiserade intervjuer behöver inte vara identiska
men de ska vara jämförbara (Trost 2005:50).
De intervjuade lärarna var verksamma på tretton skolor i sex kommuner i västra
Mellansverige. Ungefär hälften av skolorna ligger i städer och hälften i mindre
tätorter. Skolornas upptagningsområde uppvisar skillnader gällande etnisk
sammansättning och socioekonomisk bakgrund. Samtliga intervjuer utom två
genomfördes på den skola där informanterna undervisar. I två fall valde
informanterna av praktiska skäl ut en annan plats för intervjun. De sjutton
kompletta intervjuerna spelades in med diktafon och tog i genomsnitt strax
under en timme att genomföra. Efter att intervjuerna transkriberats och
sammanställts upptäcktes att några mindre kompletteringar behövdes göras. I
början av 2010 genomfördes därför fyra korta telefonintervjuer.46
Min upplevelse av intervjusituationen är att lärarna försökt ge en ärlig bild av
innehållet i de två kunskapsområdena. En del lärare tog fram pärmar med
planeringar och provfrågor för att bättre minnas vad de gjort. Genomgående
kan sägas att lärarna hade svårare att redovisa vad de tagit upp för
kunskapsområdet EU än vad de hade för kunskapsområdet nationell politik. I
ett försök att kompensera för lärarnas mer knapphändiga redogörelser för EUundervisningen ställdes två extra frågor om kunskapsområdet. De två
ursprungliga följdfrågorna kom att ställas till samtliga informanter. Frågorna
handlade om de i undervisningen diskuterar EU ur demokratiskt synvinkel och
om det finns några konfliktlinjer eller motsättningar inom EU som de
diskuterar (se bilaga 2). Här finns således en skillnad i vilka frågor som ställts
om respektive kunskapsområde. Trots att två extra frågor ställdes om EUundervisningen gav intervjuerna ett märkbart större material om nationell
politik.
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Telefonintervjuerna tog cirka fem minuter. Svaren antecknades och skevs in i
intervjutranskriptionerna.
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Intervjuerna genomfördes under andra halvan av höstterminen 2009. Även om
lärarna ombads berätta hur de brukar undervisa så kan redogörelsen påverkats
av att år 2009 var ett år med flera uppmärksammade händelser i EU.
Europaparlamentsval hölls i juni, under hösten ansvarade Sverige för
ordförandeskapet i EU och dessutom ratificerades Lissabonfördraget mitt i
intervjuserien.
2.4 Tolkning och presentation av intervjudata
De transkriberade intervjuerna lästes först igenom för att få ett helhetsintryck
av intervjuerna. Därefter har intervjumaterialet lästs och analyserats utifrån en
forskningsfråga i taget. För att kunna redogöra för lärares undervisning om de
olika kunskapsområdena behövs kategorier som fångar upp skillnader och
likheter i undervisningen. Vid skapandet av kategorier utifrån ett empiriskt
material kan i princip två metoder användas. Antingen används kategorier som
informanterna själva använder, så kallade ‟in vivo-kategorier‟, eller så skapar
forskaren kategorierna utifrån informanternas utsagor, så kallade ‟in vitrokategorier‟. I studien används in vitro-kategorier. De ligger i linje med de råd
som ges av det symboliskt interaktionistiska perspektivet och svarar bättre mot
studiens syfte än vad in vivo-kategorier gör. Vid skapandet av in vitrokategorier frågar forskaren vilka för informanterna lättförståeliga kategorier
som utsagorna kan sorteras under. Utsagor som faller under kategorierna
hänförs dit och nya kategorier skapas då nya utsagor upptäcks som inte ryms
inom befintliga kategoriers begränsningar (Alvesson & Sköldberg 2008:143 ff).
Studien har två undersökningsobjekt; undervisning om nationell politik och
undervisning om EU. Resultaten som presenteras avser med andra ord
skillnader och likheter i undervisningsinnehållet mellan kunskapsområdena på
en aggregerad nivå. Enskilda lärares undervisning kommer inte att jämföras i
studien. Skillnaderna i undervisningsinnehåll mellan kunskapsområdena gäller
därför inte för varje enskild lärare som ingår i undersökningen. Det finns två
skäl till att sammanställningen inte görs på individnivå. Ett skäl är etiskt.
Begreppet deltagarkompetens, som strukturerar undersökningen, bygger på
normativa resonemang om vad undervisning bör ta upp. Därför har
bedömningen gjorts att det vore fel att presentera resultaten för varje enskild
lärare. Ett annat skäl är praktiskt. Klassrumsobservationer har uteslutits av
forskningsekonomiska skäl och det är orimligt att förvänta sig att lärare kan
redogöra för exakt vad de undervisat om i respektive klass. En presentation av
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varje enskild lärares undervisningsinnehåll skulle därför också utgöra en
beskrivning på aggregerad nivå eftersom undervisningsinnehållet bör framträda
för varje elev.
Studiens resultat presenteras i kapitel 3, 4 och 5. Varje kapitel tar upp en
forskningsfråga. Först redogörs för vilka centrala begrepp som används i
kapitlet och för hur beskrivningen kommer att gå till. Därefter redogörs för
lärarnas undervisning om kunskapsområdena nationell politik respektive EU.
Att kunskapsområdet nationell politik redovisas före EU beror på att
intervjuerna skedde i denna ordning. Slutligen jämförs kunskapsområdena och
forskningsfrågan besvaras. Texten i resultatredovisningen är rik på citat och
andelsrelaterade ord som till exempel inga, några, flera eller alla, används för att
visa i vilken utsträckning intervjupersonerna uppvisar en hög grad av
samstämmighet. Lärarnas svar på de direkta frågorna redovisas för sig för att
lärarnas egen bedömning skall kunna ställas i relation till författarens tolkning
av intervjuerna.47 En utförlig resultatredovisning som ligger nära det empiriska
materialet är tänkt att bidra till en hög grad av intersubjektivitet. Läsaren skall
ges möjlighet att själv bedöma om konstruerade kategorier och dragna slutsatser
är rimliga. I resultatredovisningen har intervjupersonerna betecknats som lärare
1 (L1), lärare 2 (L2) etcetera. Numren säger ingenting om intervjupersonen. I de
fall det varit nödvändigt att förtydliga vad som åsyftas i ett citat har min
kommentar satts inom hakparentes. Till exempel: ”Eleverna har svårt att hålla
isär dem [institutionerna] så vi får repetera mycket”.
I avslutningskapitlet redovisas vilka slutsatser som dragits av undersökningen
och dessutom diskuteras några av de utmaningar som studien visar att EUundervisningen står inför.

47

För rangordningsuppgiften (den direkta frågan till forskningsfråga 2) redovisas 16 av 17 lärares
svar. En lärare bedömde att hon undervisat så lite om EU att hon inte kunde redogöra för vad hon
gjort utan ville hellre svara hur hon planerar att göra kommande terminer. Lärarens svar togs därför
inte med i sammanställningen eftersom rangordningsuppgiftens förslag på innehåll avsåg mäta vad
lärarna har undervisat mest om.
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3. I vilket sammanhang behandlas kunskapsområdena?
I detta kapitel redogörs för i vilket sammanhang lärarna tar upp
kunskapsområdena nationell politik respektive EU. För att kunna redovisa i
vilket sammanhang lärarna undervisar om nationell politik och EU, behövs
någon form av begrepp. Begreppen är konstruerade för att fånga upp olika
kategorier av intervjusvar. Inledningsvis redogör jag för de begrepp som
används. Med hjälp av begreppen kommer jag därefter att beskriva i vilket
sammanhang lärarna undervisar om respektive kunskapsområde. Avslutningsvis
jämförs de två kunskapsområdenas undervisningssammanhang.
Lärarnas redogörelse för ”när” de brukar undervisa om respektive
kunskapsområde, visar att de relaterar kunskapsområdet till olika typer av
sammanhang. I det ena fallet anger de i samband med vilket annat
kunskapsstoff undervisningen om kunskapsområdet sker. I det andra fallet
anger de när i tiden de brukar undervisa om kunskapsområdet. I
framställningen av vilket sammanhang undervisningen sker görs därför en
distinktion mellan den stoffmässiga placeringen av kunskapsområdet och den
tidsmässiga placeringen av kunskapsområdet. I det empiriska materialet kan jag
se två olika sätt att stoffmässigt förhålla sig till ett kunskapsområde och tre olika
sätt att förhålla sig till när i tiden ett kunskapsområde skall tas upp.
Det finns en skillnad i hur lärarna pratar om kunskapsområdena. I det ena fallet
beskriver lärarna kunskapsområdet som ett eget arbetsområde eller åtminstone
som en sammanhållen del av ett större arbetsområde. Kunskapsområdet är med
andra ord knutet till ett särskilt undervisningsstoff. I det andra fallet uttrycker
lärarna att kunskapsområdet utgör aspekter av olika arbetsområden. Lärarna
svarar enligt logiken att stoffet ”kommer in” när vi pratar om x, y och z. I dessa
fall är kunskapsområdet inte tydligt knutet till ett särskilt arbetsområde.
Intervjusvaren visar således på två olika sätt att behandla ett kunskapsområde;
antingen har man ett arbetsområde som skall belysa ett visst kunskapsområde
eller så är kunskapsområdet inte knutet till ett visst arbetsområde utan kommer
in på olika sätt i olika arbetsområden.
De två sätten att behandla ett kunskapsområde kan benämnas som ett ‟fast
kunskapsområde‟ respektive ett ‟flytande kunskapsområde‟. Ett fast
kunskapsområde karaktäriseras av att det har en tydlig början och ett tydligt
slut. Kunskapsområdets innehåll utgör också en stor del av arbetsområdets
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innehåll. Kunskapsområdet styr så att säga utformningen av arbetsområdet. Ett
flytande kunskapsområde karaktäriseras av att undervisningen om
kunskapsområdet inte har en tydlig början och ett tydligt slut. Vad av
kunskapsområdets innehåll som uppmärksammas i undervisningen beror på i
vilket sammanhang det behandlas. Arbetsområdet styr så att säga vad som tas
upp av kunskapsområdet. Figur 3.1 illustrerar skillnaden mellan ett fast och ett
flytande kunskapsområde.
Figur 3.1 Fast kunskapsområde och flytande kunskapsområde
Arbetsområde
2
Arbetsområde
Arbetsområde
1

Kunskapsområde

Arbetsområde
3

Kunskapsområde

Fast kunskapsområde

Flytande kunskapsområde

Begreppen fast kunskapsområde och flytande kunskapsområde är konstruerade
för att beskriva olika sätt att organisera undervisningen om ett kunskapsområde.
Begreppen är inte avsedda att beskriva om kunskapsområdet i sig självt är fast
eller flytande till sin karaktär. Observera dessutom att varken det ena eller det
andra sättet att organisera undervisningen ger en heltäckande bild av
kunskapsområdet. Hur en stoffmängd än organiseras uppstår alltid spilleffekter
(Marklund 1987:161).
Lärarnas redogörelse för när de brukar undervisa om ett kunskapsområde
antyder att de använder olika strategier för när eleverna skall få ta del av
kunskapsområdet. En strategi är att behandla kunskapsområdet utförligt i
samband med politiska val. En så kallad ‟valårsstrategi‟ anger att lärarna låter
valåren styra i vilken årskurs undervisningen bedrivs. En annan strategi är att
förlägga undervisningen om ett kunskapsområde till en viss årskurs. Den typen
av strategi benämns därför ‟årskursstrategi‟. I intervjuerna framträder också ett
tredje förhållningssätt. När och i vilken utsträckning kunskapsområdet tas upp
avgörs till stor del av faktorer som ej är givna på förhand. Exempel på sådana
faktorer kan vara nyhetsrapportering eller elevfrågor. Denna strategi kan

51

betecknas som en ‟carpe-diemstrategi‟. Det latinska uttrycket carpe diem kan
översättas med ”fånga dagen” och lärarnas strategi är att ta in kunskapsområdet
den dag det visar sig vara lämpligt.
De tre strategibegreppen är skapade för att fånga upp skillnader i lärares
redogörelse för när den huvudsakliga undervisningen om ett kunskapsområde
sker. Strategierna skall inte uppfattas som ömsesidigt uteslutande. En
valårstrategi kan till exempel kompletteras med en kort repetitionskurs i en
särskild årskurs.
3.1 Kunskapsområdet nationell politik
I enkäten har lärarna bedömt hur mycket tid som vanligtvis ges till nationell
politik under årskurserna 7-9. Svaren visar att de flesta lärare bedömer att de
avsätter tre till fyra veckor till undervisning om nationell politik (se Bilaga 3).
Det finns dock flera lärare som menar att de ägnar något mindre tid – en till två
veckor – och flera lärare som menar att de avsätter mer än fem veckor till
kunskapsområdet. Av enkätens tjugo förslag på kunskapsområden bedöms
nationell politik få mest tid, näst kunskapsområdet ”Ekonomi”. Bilden som
framträder i intervjuerna är att lärarna förmodligen ägnar mer tid till
kunskapsområdet än de angivit i enkäten.

3.1.1 Stoffmässig placering av kunskapsområdet
I intervjuerna talar lärarna om nationell politik som ett eget arbetsområde.
Lärarna kan till exempel uttrycka att ”Hur Sverige styrs är ett eget
arbetsområde” (L9) och ”som enskild kurs tar jag upp det i årskurs 8” (L2) eller
den ”rena biten […] kör jag i år 9”(L7). Intervjuerna visar också att samtliga
lärare examinerar kunskapsområdet nationell politik. Flera lärare använder sig
av mer än en examinationsform. De allra flesta har någon form av skriftligt
prov eller läxförhör men olika former av muntliga redovisningar är också
vanliga. Lärarnas redogörelse för när de brukar undervisa om nationell politik
visar att det finns fasta ramar för när kunskapsområdet skall behandlas. De
säger till exempel ”Det blir årskurs 9” (L8) eller ”Det är väl det klassiska att
man har det i samband med val” (L5). Ingen lärare antyder att
kunskapsområdet inte har en speciell plats i läsårsplaneringen.
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Att lärarna talar om nationell politik som ett särskilt arbetsområde innebär inte
att arbetsområdet avgränsas på ett identiskt sätt. När lärarna redogör för
innehållet i arbetsområdet framkommer att andra beslutsnivåer än den
nationella tas upp. Vanligt är att den nationella nivån avhandlas tillsammans
med kommunal nivå och landstingsnivå men att fokus ligger på den nationella
nivån. Att EU-nivån avhandlas samtidigt som den nationella verkar däremot
inte förekomma i någon större utsträckning. Några lärare nämner visserligen att
de berör EU i samband med att de undervisar om nationell politik men ingen
uttrycker att arbetsområdet syftar till att ge kunskaper om EU. Lärarnas
provfrågor antyder inte heller att EU-frågor tas upp i detta sammanhang. Inga
provfrågor visar att EU-kunskaper examineras samtidigt som kunskaper om
nationell politik. Frågor som handlar om kommun- och landstingsnivån
förekommer däremot på flera prov för arbetsområdet nationell politik.
Provfrågor kan till exempel handla om vilka tre val vi har eller om
medborgarnas möjligheter till påverkan på kommun-, landsting- och nationell
nivå. Förutom att kommun- och landstingsnivån kan behandlas i samband med
undervisning om nationell nivå kan även allmänna kunskaper om demokrati
inkluderas i arbetsområdet. Flera lärare uppger att allmänna demokratikunskaper är en viktig del av undervisningen om nationell politik. Lärarna ger
flera exempel på provfrågor där eleverna förväntas föra allmänna resonemang
kring demokratibegreppet. En så kallad MVG-fråga kan, enligt en lärare,
formuleras på ungefär följande sätt:
Red ut det här med demokrati och diktatur. Vad står de för? Fördelar och
nackdelar? Vad tycker du? Ge exempel på länder som har demokrati
respektive diktatur och hur det fungerat (L8).

I andra fall är det tydligt att den fördjupade undervisningen om politik på
kommun- och landstingsnivån samt allmänna demokratikunskaper sker vid ett
annat tillfälle.
Hur kunskapsområdet nationell politik är konstituerat skiljer sig således i viss
utsträckning mellan lärarna. Samtliga sjutton lärare pratar emellertid om
nationell politik som ett sammanhållet ämnesstoff som i huvudsak behandlas
vid ett visst tillfälle. Nationell politik kan därför karaktäriseras som ett fast
kunskapsområde.
Även om lärarna talar om nationell politik som ett kunskapsstoff som i
huvudsak behandlas i samband med ett visst arbetsområde menar de att
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nationell politik tas upp vid fler tillfällen i undervisningen. På den direkta frågan
om det finns andra arbetsområden där nationell politik behandlas nämner de
flesta lärare flera arbetsområden. Arbetsområden som nämns av flera lärare är
ekonomi, lag och rätt samt modern historia. När lärarna undervisar om
ekonomi diskuteras till exempel partiers olika inställning till skatter. Under
arbetsområdet ”Lag och rätt” redogörs för hur lagar stiftas och vid
genomgångar av modern historia kan de bland annat komma in på
partiväsendets framväxt eller Per Albin Hansons folkhem. Flera lärare nämner
också att olika former av nyhetsbevakning leder till att nationell politik
diskuteras på lektionerna.

3.1.2 Tidsmässig placering av kunskapsområdet
Intervjuerna visar alltså att samtliga lärare behandlar nationell politik som ett
fast kunskapsområde men att den tidsmässiga placeringen av kunskapsområdet
kan se olika ut. I intervjuerna framträder två huvudstrategier för när
kunskapsområdet tas upp. Antingen sker undervisningen i samband med
riksdagsvalet, en så kallad valårsstrategi, eller så är undervisningen förlagd till en
särskild årskurs, en så kallad årskursstrategi. I intervjumaterialet framstår de
olika strategierna som ungefär lika vanliga.
Lärare 11:s redogörelse för när hon undervisar om nationell politik är exempel
på en valårsstrategi:
Vart fjärde år i samband med valet så har vi ett stort arbetsområde. Då jobbar
vi från höstterminens början till efter valet. Det innebär ju att vi håller på en
månad och går in ganska djupt på de olika partierna och vi har ju fyra
årskurser på skolan så det innebär ju att man får denna kurs antingen i 6:an,
7:an, 8:an eller 9:an. Då går vi in och verkligen fördjupar oss i det […] och det
gör vi vart fjärde år och sedan kör vi kortkursen i årskurs 8 (L11).

Notera att lärare 11 uttrycker att en fyraårig högstadietid underlättar för en
valårsstrategi eftersom samtliga elever upplever ett riksdagsval under sin tid på
högstadiet. Av de fyra lärare som är verksamma på 6-9-skolor, använder sig tre
av en valårsstrategi. Samtliga tre nämner dessutom detta faktum som något som
möjliggör en valårstrategi. En av lärarna som precis fått en del av sin tjänst
förlagd till en ny skola säger om den nya situationen – ”på den här skolan är det
bara [årskurs] 7, 8, 9 så där vet jag inte hur man löser frågan” (L5). De lärare
som, trots att de är verksamma vid 7-9-skolor, använder en typ av valårstrategi,
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kompletterar strategin för att ta hänsyn till att vissa klasser inte upplever ett
valår under sin högstadietid. En av lärarna påpekar att ”det vore konstigt annars
om man inte stannar och bryter undervisningen när det är val” (L3) och
förklarar att eftersom det är val vart ”fjärde år så är det ju val någon gång för
alla om de inte har otur” (L3). För de med ”otur” ligger undervisningen förlagd
till årskurs 8. En annan lärare med lång undervisningserfarenhet från tiden före
1994 – då Sverige gick över från treåriga till fyråriga mandatperioder
(Hermansson 2010:78) – uttrycker att ett samband mellan mandatperioden och
högstadiets längd underlättat för en valårsstrategi. Läraren säger att ” ‟Hur
Sverige styrs‟ är ett eget arbetsområde och det var väldigt bekvämt när vi hade
val vart tredje år. Nu är det val vart fjärde år vilket ställer till med ett riktigt
elände” (L9). För att hantera problemet får de klasser vars högstadietid inte
sammanfaller med ett valår, en som hon uttrycker det ”mer traditionell” och
”tråkigare utbildning i Sveriges styrelseskick” (L9). Kursen förläggs till årskurs 8
eller 9.
Lärare 4, som också använder en valårsstrategi, förklarar att strategin kräver att
man anpassar arbetsområdet efter elevernas mognad. ”Jag brukar göra så när
det är val att alla klasser får och då blir det ju mer på ytan i 6:an, men de kör ju
liknande på gymnasiet så då får de en högre nivå” (L4).
Den andra strategin som används är en årskursstrategi. Gemensamt för lärarna
är att de uppger att kursen nationell politik ligger som ett moment i en särskild
årskurs. De som använder en årskursstrategi har nästan uteslutande förlagt
arbetsområdet till årskurs 8 eller 9. Mognadsskäl uppges av några vara
anledningen till att kursen placerats i de senare årskurserna. På den enda skolan
där kunskapsområdet behandlas i årskurs 7, poängterar läraren att det finns en
mognadsproblematik. Hon konstaterar att ”det är tidigt men det är väldigt svårt
att få in det någon annanstans. För tiden räcker inte till”(L13).
Att undervisningen om nationell politik är förlagd till en särskild årskurs
innebär att det är då kunskapsområdet får en utförlig behandling. Vid tiden för
ett riksdagsval får eleverna i samtliga årskurser ändå följa valet genom att den
ordinarie undervisningen bryts för en kortare och mer översiktlig kurs kopplad
till valet. En lärare uttrycker det som att arbetsområdet nationell politik är
förlagt till år 8 men att hon om det är val oftast gör ”en lightversion i år 7 och 9
där man tar val och partier, där man inte går in lika djupt på det”(L15).
Ytterligare ett exempel på en årskursstrategi ges av lärare 13. Hon förklarar att
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kursen ligger fast för en årskurs och att de andra årskurserna, i samband med
valet, får en ”Kort sammanfattning eller resumé […] men ingenting annat”.
Intervjuerna visar att undervisning som sker i samband med valet utnyttjar de
möjligheter som valrörelsen bjuder.48 Många lärare uppger till exempel att de i
samband med riksdagsvalen brukar låta eleverna ta sig till kommunens torg för
att besöka valstugorna. Detta för att lyssna, ställa frågor eller hämta material.
Några lärare menar dessutom att undervisningen gagnas av att eleverna snappat
upp kunskaper från media under valrörelsen.
På flera skolor finns arrangemang utanför samhällskunskapslektionerna som
påverkar utformningen av kunskapsområdet. I samband med riksdagsvalet
anordnas ett fiktivt riksdagsval där eleverna har rösträtt, ett så kallat skolval. På
tolv av de tretton skolor som ingår i undersökningen arrangerades skolval i
samband med riksdagsvalet 2006. Flera lärare förtydligar att de försöker få
dessa val att vara så realistiska som möjligt. Lärare 2 förklarar hur skolvalen kan
gå till:
Vi får valblanketter som vi beställer. Och vi brukar använda, vissa år har vi
gjort det i alla fall, använt de här valskärmarna. De här är ju också eller har
varit i alla fall en vallokal, skolan, så vi brukar göra det väldigt realistiskt med
valförrättare. Det är några elever i från varje klass i årskurs 9 som sitter och
prickar för röstlängden och ser att det går rätt till (L2).

Ett annat arrangemang som kan ha betydelse för undervisningen om nationell
politik är skolresor till riksdagen. Ungefär hälften av de skolor som ingår i
undersökningen genomför riksdagsbesök. I ett par fall uppger lärarna att
resorna i viss mån styr när de väljer att undervisa om nationell politik. ”Vi
brukar alltid försöka göra ett riksdagsbesök i 9:an och då vill vi ha det
[kunskapsområdet nationell politik] färskt”, uppger till exempel lärare 17. Vid
besöket kan eleverna få en guidad tur i riksdagen av en lokal riksdagsledamot.

3.1.3 Sammanfattning
Samtliga lärare talar om nationell politik som ett fast kunskapsområde.
Kunskapsområdet examineras ofta både muntligt och skriftligt.
Kunskapsområdet tas upp i samband med val eller i en viss årskurs. Flera av
48

Detta gäller framförallt den fördjupade undervisningen men i viss mån även repetitions- och
orienteringskurser.

56

lärarna behandlar kunskapsområdet utförligt vid det ena tillfället och repeterar
eller ger en översiktlig orientering vid det andra. I samband med riksdagsvalen
får eleverna ofta uppsöka valstugor eller på annat sätt komma i kontakt med
politiker. De flesta skolorna arrangerar dessutom ett skolval i samband med
riksdagsvalet. I de fall undervisningen är förlagd till en särskild årskurs ligger
den nästan alltid i någon av de senare årskurserna.
Flera lärare uppger att de i samband med nationell politik dessutom undervisar
om kommun- och landstingspolitik samt om allmänna demokratikunskaper.
Aspekter av kunskapsområdet behandlas dessutom under andra arbetsområden.
Lärare nämner särskilt undervisning om ekonomi, lag och rätt, modern historia
samt olika former av nyhetsrapportering, som tillfällen utanför arbetsområdet
då aspekter av nationell politik kan behandlas.
3.2 Kunskapsområdet EU
I enkäten har lärarna bedömt hur mycket tid som vanligtvis ges till
kunskapsområdet EU under årskurs 7-9. De flesta lärare bedömer att de
avsätter en till två veckor till undervisning om EU (se Bilaga 3). Det finns också
en relativt stor grupp lärare som bedömer att de ägnar mindre än en vecka till
EU och en liten grupp som bedömer att de ägnar tre veckor eller mer till att
undervisa om EU. Av de tjugo kunskapsområden som lärarna fick ta ställning
till, hör EU till den tredjedel som prioriteras lägst. Undervisning om EU
bedöms få ungefär lika mycket tid som till exempel genusfrågor och
undervisning om det amerikanska samhället. Enkätsvaren visar sammantaget att
cirka en och en halv vecka i genomsnitt ägnas till undervisning om EU. Den
bild som framträder i intervjuerna är att en och en halv vecka förmodligen är
högt räknat.

3.2.1 Stoffmässig placering av kunskapsområdet
EU-undervisningen är i en del fall svår att kategorisera som ett fast eller
flytande kunskapsområde. Lärarna kan dels uppge att de gör olika från år till år
och dels uttrycker några att de är lite osäkra på exakt hur de brukar göra. Citatet
nedan illustrerar svårigheten att precisera i vilket undervisningssammanhang
EU-frågor tas upp. Läraren besvarar en följdfråga om huruvida EU är ett eget
arbetsområde eller del av ett större arbetsområde:
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Det har jag gjort lite olika. Dels så har jag gjort som en del i ett
demokratiarbete som jag försöker göra i 9:an. Där de skall jämföra demokrati
och diktatur eller så har vi haft det som ett helt fristående [område] och sedan
… ja just det. Miljö och globalisering läser vi ofta lite grand i 9:an och då
kommer det in där. Så jag tror att den här egna biten att gå igenom den här
strukturen […] parlament och kommission och allt det där gör vi nog vid ett
eget tillfälle men däremot försöker vi nog koppla in EU när vi läser miljö och
klimat (L15).

Några lärare beskriver EU som ett eget arbetsområde eller åtminstone som en
sammanhållen del av ett arbetsområde. Lärare 13 berättar till exempel att kursen
heter Europakunskap och tar upp ”frågor som handlar om splittringen av
Sovjetunionen till nuvarande Ryssland och kriget i forna Jugoslavien” men
förtydligar att huvuddelen är EU. För ett par av lärarna är EU ett eget
arbetsområde samtidigt som viktiga delar av kunskapsområdet behandlas under
andra arbetsområden. En lärare förklarar att EU kommer in när man arbetar
med Europa i 7:an men att ”EU som EU” ligger i år 8” (L12). Gemensamt för
de lärare som brukar ha EU som ett eget arbetsområde är att kunskapsområdet
examineras i form av ett skriftligt test eller en inlämningsuppgift. EU kan i
dessa fall karaktäriseras som ett fast kunskapsområde.
Ett par lärare uppger att de vid något enstaka tillfälle har undervisat om EU
som ett eget arbetsområde. EU upplevs som krångligt av många elever och
därför finns pedagogiska skäl till att inte köra en EU-kurs för alla klasser, menar
lärarna. Lärare 6 säger:
Nu var det ett tag sedan jag körde en ren EU-kurs i en 8:a. Var några år sedan
jag kände att gruppen var mottaglig och att jag hade tid att göra detta. Det är
ständig tidspress som man lider av. Det är jättejobbigt. Men min plan är att
lägga EU kanske mer i 9:an (L6).

När dessa lärare berättar om innehållet i EU-undervisningen refererar de i
första hand till när de arbetade med EU som ett fast kunskapsområde.
Några lärare pratar omväxlande om EU som ett eget arbetsområde och som
något som tas upp i samband med vissa arbetsområden. Exempel på
arbetsområden där EU kan behandlas är bland annat Europa, globala frågor
och efterkrigstiden. Lärare 8 säger att:
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Vi brukar jobba med geografin först, med Europa, så jag ser att de har en
mental bild av Europa. Att man ser vad det är för något. Tittar lite historiskt
hur det vuxit fram och blivit det, det är idag. Och sedan rundar vi av med EU
(L8).

Vad som tas upp av kunskapsområdet EU styrs till stor del av arbetsområdet.
”Om vi kör det med geografin kan det bli EU ur ett mer geografiskt perspektiv
men i samhällskunskap [blir det] dels lite om de olika institutionerna, vad de har
för funktion och så vidare” (L8). Examinationer förekommer även hos de lärare
som omväxlande talar om EU som ett fast eller flytande kunskapsområde. Hur
de skriftliga testen är utformade varierar dock. ”Det har sett olika ut beroende
på vad vi pratat om” uppger lärare 16. I dessa fall kan undervisningen sägas
variera med avseende på om EU behandlas som ett fast eller ett flytande
kunskapsområde.
Flera lärare menar att EU kommer in som aspekter i undervisningen. De talar
om EU som ett perspektiv, en jämförelse, eller en extra uppgift för några.
Gemensamt för dem är att de inte relaterar undervisningen om EU till ett fast
ämnesstoff som tas upp vid ett särskilt tillfälle. En lärare förklarar att EU
snarare kommer in vid ett flertal tillfällen:
Man nämner att vi tillhör en global ekonomi och att EU är en viktig marknad.
Hur stor del av världens BNP är EU:s och USA:s? […] Hur det styrs och att
det påverkar. Nu har det varit aktuellt i samband med finanskrisen. Hur
kommer det sig? Hur påverkar det oss? Det kommer kanske in fler gånger om
man sätter sig och funderar precis som jag gjorde med det politiska
begreppet. Det är väl lite intressant i sig att man inte är så jättemedveten om
när det kommer in. Men så tror jag det är med många saker egentligen (L4).

I dessa fall kan EU ses som ett flytande kunskapsområde utan fasta former för
vad som skall tas upp. Snarare är det sammanhanget som avgör vad som tas
upp. Kunskapsområdet EU kan alltså tas upp i olika sammanhang och har
ingen fast position i terminsplaneringen. ”Jag har det inte uppskrivet här men
det [kunskapsområdet EU] kommer säkert med” (L9), säger till exempel en
lärare. De lärare som behandlar EU som ett flytande kunskapsområde har sällan
eller aldrig någon form av examination av EU.
Då lärarna tillfrågats om det finns andra arbetsområden där kunskapsområdet
EU behandlas, kan samtliga lärare ge åtminstone något exempel på ett sådant
arbetsområde. Europas geografi och efterkrigstiden är områden som omnämns
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av flera lärare. Undervisning om ekonomi, miljö och globalisering är ytterligare
exempel på sammanhang då EU-frågor diskuteras i klassrummet. Några lärare
menar dock att även om det finns andra områden där EU-frågor behandlas så
är det sällan EU kommer in naturligt i andra arbetsområden. Noterbart är att de
lärare som behandlar EU som ett flytande kunskapsområde påtalar detta i högre
utsträckning än de som ser EU som ett fast kunskapsområde.

3.2.2 Tidsmässig placering av kunskapsområdet
Även lärarnas tidsmässiga placering av EU är svårkategoriserad eftersom flera
lärare uppger att det gör olika från år till år. Tre kategorier för den tidsmässiga
placeringen av kunskapsområdet kan underlätta en beskrivning av när lärarna
undervisar om EU. De tre kategorierna benämns; årskursstrategi, carpediemstrategi och valårsstrategi.
Flera av lärarna använder en årskursstrategi för undervisningen om EU. Frågan
om när undervisningen sker, kan till exempel besvaras med att ”Det läser vi
direkt i anslutning till andra världskriget i 9:an”(L11) eller med att de jobbar
med ”EU som EU i 8:an” (L12). En lärare menar att EU-undervisningen lika
väl kan tas upp i historieundervisningen som i samhällskunskapsundervisningen
men att EU-frågor alltid tas upp i år 9 eftersom eleverna behöver mycket
förkunskaper för att förstå EU (L14). I ett par fall verkar lärarna ha avsatt en
särskild tid för EU i läsårsplaneringen men i praktiken blir det ändå lite olika
från år till år. ”Enligt vår läsårsplanering ligger det, tror jag vi gjorde klart, i
årskurs 9. Så jag tar det i 8:an, men då ligger det en bra bit in på terminen eller i
årskurs 9 samma sak där”, uppger till exempel lärare 10. I samtliga fall där
lärarna använder en årskursstrategi bedrivs undervisningen i någon av de senare
årskurserna.
I flera fall har lärarna inte ett bestämt tillfälle då de undervisar om EU. Lärarna
kan sägas använda en Carpe-diemstrategi för kunskapsområdet EU. Lärare 16
menar till exempel att ”det har sett lite olika ut eftersom det inte finns något
bestämt att EU skall tas upp då” och en annan lärare menar att ”mycket av EU
är också aktualiteter, vad det är som händer och jämförelser” (L9). Att EU inte
ses som ett fast kunskapsområde får ofta till följd att lärarna har svårt att
precisera när EU tas upp:
Det kommer in lite perifert under ‟Hur styrs Sverige‟ men det måste jag säga
ytterst lite. Det skulle jag vilja ha mer av. Nu kom jag in på det i till exempel
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geografin. Där håller vi på med Europa i 8.an. Där blir det rent geografiskt
hur man delar in Europa och då finns den rent geografiska
sammanslutningen. Men också vid samarbetsavtal och sådana saker kommer
EU in och då får man ta det lite. Men det är inget enskilt att nu går vi igenom
EU (L7).

När och i vilken utsträckning EU tas upp beror i dessa fall på yttre
omständigheter som inte enkelt kan bedömas i förväg. Alla lärare som använder
en carpe-diemstrategi kan ge exempel på arbetsområden där EU-frågor
behandlas. Lärare uppger dock att det av olika skäl blir lite för lite undervisning
om EU. De påtalar att tiden inte riktigt räcker till och att de känt att de måste
prioritera andra kunskapsområden. En säger till exempel att ”Det känner jag
blir akilleshälen, det känner jag att jag inte hinner med faktiskt”(L1) och en
annan medger att ”Det är också en samvetsfråga. Det är det ju faktiskt. Jag har
haft väldigt lite tidigare. EU:s betydelse för Europa har sakta gått upp för mig
och först måste det ju planteras hos mig innan jag kan föra ut det”(L9).
Ingen lärare framhåller att de brukar använda sig av en valårsstrategi. Lärare 2
uppgav dock att även om EU-kursen är förlagd till år 9, så gick han ”faktiskt”
igenom EU för samtliga årskurser i samband med valet till Europaparlamentet
2009. Lärare 1 gav ut ”en extrauppgift” i samband med valet till
Europaparlamentet, där de snabba eleverna, med hjälp av EU-upplysningens
hemsida, fick besvara instuderingsfrågor om EU. Lärare 1 berättar att hon än så
länge inte avsatt en särskild tid där samtliga elever får undervisning om EU men
att hon planerar att göra det kommande år. Exemplen är de enda som visar att
lärarnas undervisningsplanering påverkats av Europaparlamentsvalet.
I intervjuerna framgår att skolan inte anordnar några kringarrangemang
kopplade till EU. Skolval arrangeras inte och besök vid valstugor sker inte i
samband med val till Europaparlamentet. Politiker tycks inte heller bjudas in för
att diskutera EU-frågor och resor till någon EU-institution eller annan form av
kontor eller filial förekommer ej. Intervjuerna genomfördes 2009. Ett år med
svenskt ordförandeskap i EU, ratificerande av Lissabonfördraget och val till
Europaparlamentet. Händelserna tycks inte ha påverkat undervisningen i någon
större utsträckning. Den generella bilden som framträder i intervjuerna är att
händelserna kan kommenteras i undervisningen men att undervisningsplaneringen inte påverkas. ”Vi gör inget större av det” som lärare 7 uttrycker
det.
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3.2.3 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att EU kan behandlas som såväl ett fast
som ett flytande kunskapsområde. De lärare som behandlar EU som ett
flytande kunskapsområde nämner bland annat Europas länder och
efterkrigstiden som arbetsområden där EU-frågor tas upp. Olika strategier
används när kunskapsområdet skall tas upp. Årskursstrategi eller carpediemstrategi förefaller vara de strategier som används även om en lärare detta år
undervisade samtliga klasser i samband med Europaparlamentsvalet. I de fall
EU-undervisningen är förlagd till en särskild årskurs sker den alltid i någon av
de senare årskurserna. Flera av de som ej på förhand bestämt när de skall
undervisa om EU menar att undervisningen till stor del sker i samband med
nyhetsrapportering om EU. Det förekommer inga skolresor eller skolval som
påverkar utformningen av EU-undervisningen.

3.3 Jämförelse: Skiljer sig det sammanhang där EU tas upp från det
sammanhang där nationell politik tas upp?
Undervisningssammanhanget ser olika ut för de två kunskapsområdena.
Samtliga lärare talar om nationell politik som ett fast kunskapsområde medan
intervjuerna ger en betydligt mer komplex bild av EU-undervisningen. EU kan
beskrivas som ett fast kunskapsområde eller som ett flytande kunskapsområde.
I ett par fall beskrivs EU som både ett fast och ett flytande kunskapsområde.
Lärare förefaller dessutom undervisa om EU i olika sammanhang olika år.
Lärarna använder i stor utsträckning skilda strategier för när kunskapsområdena
skall tas upp i undervisningen. För kunskapsområdet EU tycks lärarna framför
allt använda sig av en årskursstrategi eller en carpe-diemstrategi. För
kunskapsområdet nationell politik använder sig alla lärare av en valårstrategi
eller en årskursstrategi. För nationell politik använder de flesta lärare en
huvudstrategi men kompletterar med den andra typen av strategi. En fördjupad
undervisning om kunskapsområdet i en årskurs kan till exempel kompletteras
med en kortare orienteringskurs i samband med riksdagsval. Undervisningssammanhangen för kunskapsområdena skiljer sig således även åt i att flera lärare
planerar in två särskilda tillfällen för undervisning om nationell politik men
högst ett för EU. I de fall lärarna har en årskursstrategi för båda
kunskapsområdena verkar lärarna föredra att undervisa om dem i någon av de
två senare årskurserna. Nationell politik och EU betecknas av flera lärare som
relativt svåra kunskapsområden som kräver en hel del förkunskaper.
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Figur 3.2 visar fyra olika kombinationer av stoffmässigt och tidsmässigt
sammanhang för undervisningen av ett kunskapsområde. I koordinatsystemet
har de två strategierna – valårsstrategi och årskursstrategi – förts samman till
ena änden av x-axeln. Båda strategierna utgör exempel på i förväg inplanerade
tillfällen för ett kunskapsområde.
Figur 3.2 Olika undervisningssammanhang
Fast kunskapsområde

1:a

2:a

Valårsstrategi
eller
årskursstrategi

Carpediemstrategi

3:e

4:e

Flytande kunskapsområde

Intervjuerna ger en sammanhållen bild av i vilket sammanhang
kunskapsområdet nationell politik tas upp i undervisningen. Samtliga
intervjuade lärare undervisar om nationell politik i ett sammanhang som
beskrivs av den första kvadranten. Det innebär att samtliga lärare ser nationell
politik som ett fast kunskapsområde och att de i förväg tänkt ut när eleverna
skall få fördjupa sig i det. Undervisningen om EU kan däremot placeras i vilken
som helst av de fyra kvadranterna. I den första kvadranten finns lärare som
undervisar om EU som ett fast kunskapsområde och har en fast strategi för när
de skall undervisa om kunskapsområdet. I den andra kvadranten finns ett par
lärare som ser EU som ett fast kunskapsområde men där de inte har avsatt en
särskilt tid för kunskapsområdet. Lärarna uppger att de inte undervisar om
kunskapsområdet för samtliga klasser. Om EU tas upp beror bland annat på
didaktiska överväganden som avgörs efter att lärarna lärt känna klassen
ordentligt. Den tredje kvadranten representeras av lärare som menar att de tar
upp EU i olika sammanhang men att det trots allt alltid sker, till exempel i
samband med ett par arbetsområden. I den fjärde kvadranten finns lärare som
ser EU som ett flytande kunskapsområde och som inte på förhand bestämt när
EU skall tas upp i undervisningen. Koordinatsystemet illustrerar att
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undervisningssammanhanget för EU uppvisar en mer splittrad och svårfångad
bild än undervisningssammanhanget för nationell politik.
En utgångspunkt för studien är att EU bör ses som en del av Sveriges politiska
system, som en av fyra nivåer där politiska beslut fattas. Därför är det intressant
att se i vilken utsträckning undervisningen om EU integreras med
undervisningen om nationell politik. Flera lärare påpekar att kunskapsområdena
delvis går i varandra men ingen uppger att de har ett arbetsområde vars syfte är
att behandla båda kunskapsområdena. De provfrågor lärarna ger exempel på
antyder också att nationell politik och EU tas upp vid olika tillfällen. Den
generella bild som tecknas i intervjuerna är att EU nämns i samband med
nationell politik, som något som påverkar svensk politik, men att ingen
fördjupande undervisning om EU sker i detta sammanhang.
Kommun- och landstingspolitik kan däremot få en mer ingående belysning i
samband med undervisning om den nationella nivån. Notera att fler lärare
behandlar tre av fyra beslutsnivåer samtidigt. Lärarna säger att de undervisar om
”de tre nivåerna” även om de fokuserar på den nationella. Allmänna
demokratikunskaper är ett annat kunskapsområde som kan integreras i
arbetsområdet nationell politik. Till exempel förekommer ofta provfrågor där
allmänna demokratikunskaper efterfrågas tillsammans med frågor om nationell
politik. För kunskapsområdet EU tycks kopplingen till allmänna demokratikunskaper vara betydligt svagare. Kunskapsområdet EU verkar ha en starkare
koppling till arbetsområden som Europas geografi och efterkrigstiden.
Svaren på den direkta frågan om det finns andra kunskapsområden där aspekter
av kunskapsområdet behandlas, visar att lärarna har lättare att finna exempel
där nationell politik kommer in än där EU kommer in. Möjligtvis beror det på
att de lärare som beskrivit EU som ett flytande kunskapsområde nämnt flera
kunskapsområden där EU-frågor behandlas, redan innan den direkta frågan
ställdes. Flera lärare menar att ekonomi, miljöfrågor och globalisering är
exempel på kunskapsområden, utöver redan nämnda, där EU-frågor behandlas.
För nationell politik nämns framförallt ekonomi, lag och rätt och modern
historia. Dessutom uppger lärarna att nyhetsrapportering kan leda till att politik
på såväl nationell som europeisk nivå diskuteras i klassrummet.
En annan skillnad är om undervisning kopplas till arrangemang utanför
klassrummet. Samtliga lärare uppger att undervisningsplaneringen påverkas av
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riksdagsvalet. Så gott som samtliga lärare uppger också att de brukar arrangera
ett skolval i samband riksdagsvalet. Europaparlamentsvalet uppmärksammas
också men inte alls i samma utsträckning. Ingen skola har anordnat till exempel
ett val i samband med Europaparlamentsvalet. Att Europaparlamentsval endast
hålls vart femte år och ligger i slutet av vårterminen förefaller försvåra för en
undervisning kopplad till valet. Skolresor är ytterligare ett arrangemang som
förefaller påverka undervisningen om nationell politik på flera skolor men inte
undervisningen om EU.

3.3.1 Sammanfattning
Undervisningssammanhanget för EU skiljer sig på flera punkter jämfört med
undervisningssammanhanget för nationell politik. EU kan behandlas som både
ett fast och ett flytande kunskapsområde. I de fall EU ses som ett flytande
kunskapsområde behandlas EU-frågor ofta i samband med undervisning om
Europas länder och efterkrigstiden. EU-frågor förefaller ofta sakna en särskild
plats i undervisningsplaneringen. Vad som tas upp och i vilken utsträckning det
tas upp beror delvis på i vilket sammanhang EU-undervisningen sker. Nationell
politik är alltid ett fast kunskapsområde som tas upp i en särskild årskurs eller i
samband med val. Demokratifrågor och subnationella beslutsnivåer är i flera
fall en del av kunskapsområdet. EU-frågor verkar däremot inte integreras med
andra beslutsnivåer eller demokratifrågor i någon större utsträckning.
Riksdagsval förefaller också ha en mycket större inverkan på utformningen av
nationell politik än vad Europaparlamentsval har på undervisningen om EU.
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4. Vilket innehåll kopplat till olika politikdimensioner tas upp i
undervisningen?
I kapitlet avhandlas vilket innehåll, knutet till respektive politikdimension, som
förekommer i undervisningen om de två kunskapsområdena. Först har utsagor
om undervisningsinnehållet analyserats och delats upp i polity-, policy- och
politicsinnehåll. Figur 4.1 visar en matris med exempel på kategorier för de tre
dimensionerna.
Figur 4.1 Matris för politikdimensioner
Dimension
Polity
(Ordningsramar för det
politiska handlandet)
Policy
(Problem och uppgifter
för politiken)
Politics
(Politiska aktörers
handlingar)

Exempel på kategorier
Internationella avtal, folkrätt, författning, lagar, rättsordningar,
arbetsordning, kompetensområden för institutioner och
organisationer, politisk kultur, ideologier*, partierna**,
valsystemet**
Politikområden, samhällsproblem, politiska program, politiska
förslag, politiskt beslutsinnehåll
Intresseartikulation, genomdrivandet av en vilja, maktinsatser,
konflikstrategier, förhandlingar, kompromissförsök, bemödande för
överenskommelser

Detjens modell (2007a:29). Något bearbetad med tillfogade exempel från; (Breit & Massing
2006:17)*, (Breit & Weiβeno 2008:16)**.

Undervisningsinnehåll inom respektive politikdimension har sammanförts till
olika kategorier för att ge en mer detaljerad beskrivning av vad lärarna
undervisar om. Politikdimensionerna avhandlas en i taget med början i
politydimensionen, därefter policydimensionen och sist politicsdimensionen.
Efter att undervisningen om nationell politik och om EU jämförts avseende
innehåll kopplat till respektive politikdimension görs en sammanfattande
jämförelse av skillnader och likheter där samtliga politikdimensioner ingår.

4.1 Kunskapsområdenas innehåll kopplat till politydimensionen
Först redogörs för polityinnehåll som lärarna tar upp i undervisningen om
nationell politik och därefter polityinnehåll som lärarna tar upp i
undervisningen om EU. Avslutningsvis jämförs undervisningsinnehållet för de
två kunskapsområdena.
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4.1.1 Polityinnehåll i undervisningen om nationell politik
Utifrån informanternas svar på de tematiska frågorna har polityinnehållet i
undervisningen om nationell politik sammanförts till sex olika kategorier:
valsystemet, fakta om partier, riksdag och regering, partiväsendets framväxt
med ideologier, arbetsordning samt grundlagar. Innehåll kopplat till de tre
förstnämnda kategorierna nämns av samtliga informanter.
Hur valsystemet fungerar framträder som en mycket central del av innehållet i
kunskapsområdet nationell politik. Lärarnas undervisning kan sägas ta upp två
olika aspekter av valsystemet. Den ena aspekten rör regler för deltagande i val
och den andra aspekten tar upp hur rösterna omsätts i politiska mandat. Många
lärare nämner särskilt att de undervisar om regler för vem som får rösta och
vilka som kan bli invalda. När vi har val, vilka tre val vi har, röstsedlarnas färg
och valhemligheten utgör fler konkreta exempel på innehåll. Den andra
aspekten som rör valsystemet handlar om hur rösterna omsätts i mandat. Att
förklara vårt proportionella valsystem, framstår som en prioriterad del av
undervisningen. Lärare 7 utvecklar:
Ett ledord som man alltid kommer tillbaka till är proportionalitet. Just det här
med rättviseaspekten. Hur gör man i Sverige för att allas röster skall bli hörda.
Det här med att det sitter ett visst antal värmlänningar på grund av att vi är
ett visst antal i Värmland. Att alla är representerade […] att det sitter till
exempel 5 socialdemokrater i riksdagen från Värmland och inte 7 eller vad
det kan vara (L7).

På proven förekommer ofta frågor som handlar om det proportionella
valsystemet. Särskilt nämns frågor kopplade till fyra-procentspärren.
Samtliga lärare nämner också att de i någon utsträckning undervisar om
riksdagspartierna. Här avses faktauppgifter om partierna och inte partiernas
åsikter i olika frågor, vilket hör till policydimensionen. Alla lärare nämner att de
undervisar om vilka partier som finns representerade i riksdagen. Utöver att gå
igenom vilka riksdagspartierna är kan lärarna undervisa om vad partiledaren
heter, hur denne ser ut och hur partisymbolen ser ut.
Riksdag och regering är en tredje kategori av innehåll som samtliga lärare säger
sig undervisa om. Några säger att de går igenom förhållandet mellan riksdag
och regering medan andra uttrycker att de undervisar om strukturen eller
parlamentarismen. De som konkretiserar vad de tar upp nämner ofta riksdagens
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och regeringens uppgifter. Att kunna redogöra för riksdagens och regeringens
uppgifter är ofta en uppgift på provet. Det förekommer också exempel på
provfrågor där eleverna skall redogöra för vad som avses med en
misstroendeförklaring eller andra möjligheter att kontrollera regeringen. En
erfaren lärare påpekar att förr skulle eleverna kunna rikdagens alla
kontrollfunktioner men det kräver hon inte av dagens elever (L10). Att känna
till hur många som sitter i riksdagen och att ledamöterna sitter länsvis samt att
kunna titeln på några av dem som sitter i riksdag respektive regering är
ytterligare exempel på kunskaper eleverna förväntas tillgodogöra sig.
Framväxten av det svenska partisystemet och de politiska ideologierna, verkar
få olika mycket utrymme i olika lärares undervisning. En lärares redogörelse
sticker ut från den generella bilden. Han uppger att ideologiernas koppling till
olika partier och samhällsklasser utgör en mycket stor del av undervisningen.
Han säger att han vill ”utbilda dem ideologisk, vad det är för skillnader
egentligen i grunden” (L14). Några lärare menar däremot att de tonat ner
kopplingen mellan partier och en viss ideologi, eftersom sambanden inte är lika
tydliga som de var tidigare. Lärare nr 3 menar därför att ideologierna ofta blir
något han väljer bort. Han förklarar att:
De känns som att de är för gamla och eleverna tycker de är för svåra. De ger
lite fel uppfattning [om dagens partier]. Man tar bort det. Om det inte är valår
går man inte igenom det så noga utan man pratar mer allmänt om att de
[partierna] har ändrat sig mot mitten (L3).

Den generella bilden är ändå att eleverna ges en översiktlig genomgång av hur
riksdagspartiernas rötter kan spåras tillbaka till 1800-talet och framväxten av de
tre stora ideologierna – konservatism, liberalism och socialism. Undervisningen
kan också ta upp den stegvisa utvidgningen av rösträtten men partiernas
förankring i en ideologi eller folkrörelse framträder som det överskuggande
syftet med den historiska tillbakablicken.
Arbetsordningen för riksdag och regering framträder inte som central i
undervisningen om nationell politik. Ofta nämner lärarna bara för eleverna vad
som avses med ett departement eller utskott. Ett par lärare nämner uttryckligen
att kunskaper om departement och utskott hör till det de väljer bort. Lärare 11
motiverar varför hon inte undervisar om hur en ärendegång ser ut:

68

Jag brukar ta det ganska försiktigt med propositioner och motioner fram och
tillbaka. För det vet jag att eleverna sjunker ned över bänken så fort man
börjar prata om sådant. Så vi går inte in på exakt de här stegen i
beslutsprocessen för jag tycker inte att de behöver veta det och vill de veta
det tar de reda på det själva (L11).

Några av de mer erfarna lärarna påpekar att ärendegångar tidigare var en viktig
del av samhällskunskapsundervisningen. Lärare 5 uttrycker att ”förr i tiden
jobbade man mycket mer med hur motioner och ärenden gick och det har
försvunnit mycket mer. Det är som om de inte riktigt är mottagliga för det”.
Det finns dock en lärare som uppger att ärendegångar är en obligatorisk del av
kunskapsområdet (L15). Provfrågor där eleverna skall redogöra för hur en
ärendegång går till kan också förekomma (L12).
Sveriges grundlagar kan utgöra en del av innehållet i undervisningen om
nationell politik. Några lärare har provfrågor där eleverna skall redogöra för
våra grundlagar.
Sammantaget framstår politydimensionen som en betydande del av
undervisningen om nationell politik. Samtliga lärare ger flera exempel på olika
typer av polityinnehåll i undervisningen. Politydimensionen framträder också
som central när lärarna bedömer hur de prioriterar mellan olika
undervisningsalternativ. I intervjuerna ombads lärarna att rangordna sex
alternativ på innehåll efter det utrymme de får i undervisningen om nationell
politik (se Bilaga 2). Två av de sex alternativen, är exempel på polityinnehåll:
A) Riksdagens och regeringens uppgifter, hur riksdagsvalen går till
F) Den historiska framväxten av det svenska styrelseskicket

Lärarnas rangordning av de sex alternativen tyder på att polityinnehåll får
relativt stort utrymme. I rangordningsuppgiften bedömer lärarna att
politydimensionen får samma utrymme som policydimensionen och betydligt
mer utrymme än politicsdimensionen. Av lärarnas svar framgår också att de
prioriterar de två exemplen på polityinnehåll olika högt. Undervisning som
handlar om riksdagens och regeringens uppgifter samt om hur valen går till
prioriteras i mycket högre utsträckning än undervisningsinnehåll som tar upp
den historiska framväxten av det svenska styrelseskicket. Alternativ A är
sammantaget det klart mest prioriterade exemplet på innehåll av
rangordningsuppgiftens sex förslag. Lärare 16 påpekar att ”Riksdagens och
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regeringens uppgifter och hur valen går till, är alltid med oavsett om det är valår
eller inte”. Det skall dock påpekas att två lärarsvar avviker från den generella
bilden. De bedömer att alternativ A är lägst prioriterade av de sex förslagen på
undervisningsinnehåll (L12, L14).
Den historiska framväxten av det svenska styrelseskicket verkar inte utgöra en
betydande del av undervisningen om nationell politik. Flera lärare menar att
alternativ F får minst utrymme av samtliga sex förslag på undervisningsinnehåll.
En lärare säger till exempel ”Den kommer nog sist, den historiska. Den känner
jag att den faller om något faller. Så är det. Den här hinner jag aldrig med” (L1)
och en annan lärare menar att hon förmodligen inte tar upp detta
överhuvudtaget (L13). Lärare 9 menar att undervisningen genomgått en
förändring i avseende på vilket utrymme det historiska perspektivet får. Tidigare
avsatte man mer tid till att gå igenom den historiska utvecklingen av
statsskicket. Undervisning om ståndsriksdagen framhålls som ett exempel på
innehåll som inte längre tas upp.
Sammantaget framstår politydimensionen som en central del av innehållet för
kunskapsområdet nationell politik. Valsystemet, riksdagens och regeringens
uppgifter samt grundfakta om riksdagspartierna framträder genomgående som
viktiga delar i undervisningen om nationell politik. Ett historiskt perspektiv på
det svenska politiska systemet tycks också förekomma men i olika utsträckning.
Den historiska tillbakablicken verkar framförallt fokusera på de politiska
partiernas ideologiska ursprung. Grundlagar och arbetsordning för riksdag och
regering kan också utgöra del av undervisningsinnehållet.

4.1.2 Polityinnehåll i undervisningen om EU
Polityinnehållet i undervisningen om EU har sammanförts till sex kategorier av
polityinnehåll: den historiska utvecklingen och utvidgningen av EU, EU:s
institutioner, EU:s kompetensområden, politiska aktörer, val till
Europaparlamentet samt EU i världen. De flesta lärarna nämner innehåll som
kan kopplas till de tre förstnämnda kategorierna. Innehåll som kan kopplas till
de tre sistnämna kategorierna nämns av ett fåtal.
Den historiska utvecklingen och utvidgningen av EU beskrivs som en mycket
viktig del av kunskapsområdet. Vanligt är att undervisningen tar sin
utgångspunkt i varför EU startade. Lärare 10 förklarar att undervisningen börjar
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med en historisk genomgång innan man kan gå in på hur det ser ut idag:
”historiken är ju viktig, naturligtvis. Vad är orsaken? Vad är tanken bakom? Hur
föddes de här samarbetsplanerna?”. Flera lärare nämner uttryckligen att de tar
upp Kol- och stålunionen. Att samarbetet inleddes under 50-talet och att dess
intention var att undvika uppkomsten av krig i Europa, framstår som de mest
centrala kunskapsmålen för undervisningen om EU. Det är också
Europasamarbetets tillkomst, under tidigt 50-tal, som utgör fokus för
undervisningen om den historiska utvecklingen. Andra milstolpar som bidragit
till ett fördjupat Europasamarbete framstår inte som centrala i undervisningen.
Enhetsakten, Maastrichtfördraget eller Amsterdamfördraget framhålls till
exempel inte som en del av undervisningen.49
Den geografiska utvidgningen av Europasamarbetet framträder tillsammans
med samarbetets tillkomst som en stor del av EU-undervisningen. För att visa
den geografiska utvidgningen använder sig några lärare av en liknande uppgift,
där eleverna får pricka in länderna på en blindkarta. Lärare 11 förklarar hur
uppgiften kan se ut.
Vi brukar börja med att ta fram en karta över Europa och så får de måla
länderna. Där kör vi en målaruppgift. De första sex länderna i Kol- och
stålunionen målar du i blått, nästa länder målar du i grönt så att de ser hur EU
växer fram. Det är väldigt bra för dyslektiker och sådana som har svårt för
svenska språket att få ett bildstöd och så upptäcker de – Oj jag har inte målat
Norge och Schweiz och varför har jag inte gjort det? Jo de är inte med i EU
(L11).

De lärare som examinerar EU har ofta frågor där eleverna skall ange ett antal
länder som är med eller hur många som är med. I ett par fall skall eleverna
också känna till vilka de ursprungliga medlemsländerna var.
Institutionerna är en annan kategori av polityinnehåll som de flesta lärare tar
upp. Den generella bilden är att lärarna kort går igenom några centrala
institutioner och vad de har för uppgift. De lärare som tydliggör vilka
institutioner de avser, nämner framför allt ministerrådet, Europaparlamentet
och kommissionen.50 Några lärare anser att eleverna har svårt att förstå det här
49

Lissabonfördraget antas under perioden intervjuerna genomförs. En lärare (nr 9) nämner att det
kommenterats i undervisningen.
50
Till EU:s centrala institutioner räknas ofta ministerrådet, Europeiska rådet, EU-kommissionen,
Europaparlamentet och EU-domstolen (McCormick 2002:85, Tallberg 2007:15). Europeiska
centralbanken kan även ingå (Warleigh-Lack 2009:40) och revisionsrätten (EU-upplysningen 2010c).
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med institutionernas roll och därför lägger de inte ner så mycket krut på den
biten. En mer noggrann genomgång av de olika institutionerna förekommer
dock i ett par fall. De lärare som skriftligen examinerar EU har till exempel
provfrågor som handlar om vilka institutioner som finns, var de är belägna och
vad de har för uppgift.
Den tredje och sista kategorin av polityinnehåll som de flesta lärare behandlar i
undervisningen handlar om EU:s kompetensområden. Några lärare nämner i
mer övergripande ordalag att de tar upp vad EU bestämmer om. När lärarna
preciserar vad de undervisar om, lyfter flera fram de fyra friheterna 51 som en
viktig del i EU-undervisningen. Att lyfta fram möjligheten att studera och
arbeta utomlands nämns som ett sätt att göra EU-undervisningen intressant för
eleverna. Frågor om vilka de fyra friheterna är, förkommer också på flera prov
och läxförhör. Några lärare säger att ”snusfrågan” brukar komma upp i
diskussionerna om EU och ytterligare ett par nämner att EU:s regler för tobak
och alkohol. Att flera av EU:s medlemsländer ingått i valutasamarbetet EMU,
omnämns också av några lärare. Undervisningen tar framförallt upp att flera av
EU:s medlemsstater bytt ut sin valuta till euro.
Undervisning om politiska aktörer i form av partier eller enskilda politiker
framträder inte som en central del av kunskapsområdet. Några lärare nämner
att de tagit upp vem som är Sveriges kommissionär i EU och vad hon har för
uppgifter. Att Margot Wallström bott i Värmland har gjort henne till en lämplig
inkörsport till EU, eftersom eleverna vet vem hon är, menar ett par lärare. De
har i dessa fall också diskuterat vad Wallström har för uppgifter. I samband
med att intervjuerna genomfördes utsågs Cecilia Malmström till Sveriges EUkommissionär och en av lärarna hade med anledning av det hängt upp en
nyhetsartikel i klassrummet som eleverna fick läsa (L9). Det är tveksamt om en
genomgång av vilka svenska partier som finns representerade i
Europaparlamentet förekommer. Ingen lärare nämner uttryckligen att de
undervisar om det. Ett par lärare nämner utan att specificera vad de menar, att
de tar upp Sveriges representanter i EU (L6) eller hur länderna är
representerade i EU (L10). Några lärare nämner också att ”nya partier” som
Junilistan och Piratpartiet kommit upp till diskussion i klassrummet.

51

De fyra friheterna innebär fri rörlighet inom EU för varor, personer, tjänster och kapital (Bache &
George 2006:408, Tallberg 2007:27).

72

Valet till Europaparlamentet omnämns i intervjuerna men verkar inte utgöra en
betydande del av innehållet i undervisningen. Lärare 15 säger till exempel att det
blir ganska lite kring valet men att man absolut tar upp att ”det finns fler val
som man gör i Sverige men inte vid samma tillfälle som riksdagsvalet”. Ofta
kommenteras valet i samband med nutidstips eller någon annan form av
nyhetsbevakning. Ett par lärare menar att undervisning om valet till
Europaparlamentet sker då det är aktuellt men medger att de tyvärr inte hann ta
upp det i samband med valet i år (L14, L16).
Några lärares utsagor om EU-undervisningen kan sammanfattas under rubriken
EU i världen. EU:s murar mot omvärlden nämns av ett par lärare som en del av
kunskapsområdet. Ett par lärare uppger att de brukar jämföra EU med någon
annan sammanslutning. I jämförelserna påtalas till exempel att EU idag är ett
maktblock vid sidan om till exempel USA eller FN.
Politydimensionen tycks sammantaget utgöra större del av innehållet i EUundervisningen. Lärarnas beskrivning av EU-undervisningen tar till stor del upp
innehåll som kan kopplas till politydimensionen. Exemplen på polityinnehåll
bedöms också i rangordningsuppgiften (se Bilaga 2) utgöra den klart mest
prioriterade politikdimensionen. De två exemplen på polityinnehåll är:
A) Institutionernas roll, hur valen till Europaparlamentet går till
F) Den historiska framväxten med olika fördrag och nya medlemmar

Båda alternativen prioriteras högt av flera lärare men framförallt verkar ”Den
historiska framväxten med olika fördrag och nya medlemmar” utgöra en viktig
del av undervisningen. De flesta lärarna bedömer att alternativ F är det mest
prioriterade exemplet på undervisningsinnehåll. Flera lärare kommenterar också
att alternativ F är klar etta i prioriteringen. Lärare 2 säger till exempel att ”Ja, det
är ju definitivt F här, den historiska framväxten, för det är lite det som jag har
som utgångspunkt”.
Lärarna ger en mer splittrad bild av hur de prioriterar alternativ A.
Undervisning om institutionernas roll och hur valen till Europaparlamentet går
till prioriteras högt av ungefär hälften och lågt av nästan lika många. Bilden som
ges i de tematiska frågorna är att flera lärare redogör översiktligt för
institutionernas roll men att Europaparlamentsvalet kommer lite i skymundan.
”Ja det borde jag ju ta lite mer om hur valen går till men det måste jag erkänna
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att det blir väldigt sent eller lite”, kommenterar lärare 5 i samband med
rangordningsuppgiften.
Politydimensionen framstår sammantaget som den politikdimension som är
klart mest belyst i EU-undervisningen. Att ge ett historiskt perspektiv till EUsamarbetet beskrivs av flera som centralt för undervisningen. Det historiska
perspektivet syftar framförallt till att förklara att EU-samarbetet tillkom för att
säkra freden i Europa samt att unionen successivt utvidgats till att omfatta 27
länder. En översiktlig genomgång av EU:s centrala institutioner och de fyra
friheterna förefaller också vara en del av undervisningen. En presentation av
några politiska aktörer som agerar inom EU-systemet kan förekomma men
verkar inte utgöra en betydande del av undervisningen. Detsamma tycks gälla
för valet till Europaparlamentet. Några lärare diskuterar även EU som ett
politiskt maktblock som i olika avseenden kan jämföras med USA eller FN.

4.1.3 Jämförelse: Skiljer sig EU-undervisningen från undervisningen om
nationell politik avseende innehåll kopplat till politydimensionen?
Politydimensionen framträder som en central del av undervisningsinnehållet för
båda kunskapsområdena. En skillnad är att politydimensionen verkar dominera
undervisningen om EU medan den i undervisningen om nationell politik
framstår som central utan att överskugga de två andra politikdimensionerna.
Vilken typ av polityinnehåll som prioriteras verkar också skilja mellan
kunskapsområdena. I undervisningen om nationell politik framstår kunskaper
om riksdagsvalet som mycket centrala. Vilka som får rösta, när man får rösta
och hur rösterna omsätts i mandat är exempel på undervisningsinnehåll som
lärarna betonar. För kunskapsområdet EU framstår däremot valet till
Europaparlamentet inte som en prioriterad del. Endast ett fåtal lärare påtalar att
valet är en del av undervisningen om EU. Lärarnas provfrågor styrker bilden av
att valsystemet är mindre centralt för kunskapsområdet EU än vad det är för
kunskapsområdet nationell politik. Lärarna ger flera exempel på frågor
kopplade till riksdagsvalet men inga frågor kopplade till Europaparlamentsvalet.
Undervisning om institutioner på nationell respektive europeisk nivå förefaller
vara vanlig för båda kunskapsområdena. Undervisning om hur
parlamentarismen fungerar och vilka uppgifter som åligger riksdag och regering
framstår som en betydande del av kunskapsområdet nationell politik. Vilka de
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centrala institutionerna är på europeisk nivå och vad de har för uppgift tycks
också belysas om än mer översiktligt. Flera lärare framhåller att det är krångligt
för eleverna att hålla isär de europeiska institutionerna och de därför endast
kort orienterar eleverna om dem.
I rangordningsuppgiften har undervisningsinnehåll kopplat till valsystemet och
institutionernas roll förts samman till ett exempel på undervisningsinnehåll –
alternativ A. Lärarnas bedömning av hur de prioriterar undervisningsinnehåll
för respektive kunskapsområde styrker bilden av att ”Riksdag och regerings
uppgifter, hur riksdagsvalen går till” är en mer central del av nationell politik än
vad ”Institutionernas roll, hur valen till Europaparlamentet går till” är för EU.
Punktdiagrammet (se figur 4.2) visar hur lärarna rangordnat undervisningsalternativ A för respektive kunskapsområde.
Figur 4.2 Prioritering av innehåll kopplat till centrala institutioner och val
Diagrammet visar hur lärarna
prioriterar alternativ A för respektive
kunskapsområde.
En
punkt
motsvarar en lärare om inte annat
anges. En punkt högt upp på y-axeln
visar att alternativet prioriteras högt
för
kunskapsområdet
nationell
politik. En punkt långt ut till höger på
x-axeln
visar
att
alternativet
prioriteras högt för kunskapsområdet EU. Punkter högt upp till
höger i diagrammet visar således
lärare som prioriterar alternativet
högt inom båda kunskapsområden.
Den diagonala linjen synliggör för
vilket kunskapsområde alternativet
prioriteras högst.
Alternativ A för nationell politik: Riksdagens och regeringens uppgifter, hur riksdagsvalen går till.
Alternativ A för EU: Institutionernas roll, hur valen till Europaparlamentet går till.

Punktdiagrammet visar att lärarna, med några få undantag, uppger att de
prioriterar undervisning om alternativ A högt för kunskapsområdet nationell
politik. För kunskapsområdet EU skiljer sig lärarnas prioritering av alternativ A.
Ungefär hälften av lärarna prioriterar undervisning om ”Institutionernas roll,
hur valen till Europaparlamentet går till” högt och ungefär hälften prioriterar
det lågt. Den diagonala linjen synliggör att lärarna över lag prioriterar
undervisningsalternativ A högre för kunskapsområdet nationell politik än för
kunskapsområdet EU. I punktdiagrammet framgår också att ingen lärare
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prioriterar alternativ A högt för kunskapsområdet EU utan att också göra det
för kunskapsområdet nationell politik.
Om valsystem och institutioner utgör kärnan i undervisningen om nationell
politik så utgör den historiska utvecklingen och utvidgningen, motsvarande
kärna för EU-undervisningen. Ett historiskt perspektiv på hur EU växt fram
framstår som den överlägset mest centrala delen av EU-undervisningen. Flera
lärare framhåller att det historiska perspektivet är mycket viktigt i deras EUundervisning. Att ett historiskt perspektiv framkommer tydligare i
undervisningen om EU än i undervisningen om nationell politik, visar sig även i
rangordningsuppgiften.
Figur 4.3 Prioritering av innehåll kopplat till den historiska framväxten
av styrelseskicket
Diagrammet visar hur lärarna
prioriterar
alternativ
F
för
respektive kunskapsområde. En
punkt motsvarar en lärare om inte
annat anges. En punkt högt upp på
y-axeln visar att alternativet
prioriteras högt för kunskapsområdet nationell politik. En punkt
långt ut till höger på x-axeln visar
att alternativet prioriteras högt för
kunskapsområdet EU. Punkter högt
upp till höger i diagrammet visar
således lärare som prioriterar
alternativet högt inom båda
kunskapsområden. Den diagonala
linjen synliggör för vilket kunskapsområde alternativet prioriteras
högst.

Alternativ F för nationell politik: Den historiska framväxten av det svenska styrelseskicket
Alternativ F för EU: Den historiska framväxten med olika fördrag och nya medlemmar

Den diagonala linjen visar att lärarna prioriterat undervisning om ”Den
historiska utvecklingen med olika fördrag och nya medlemmar”, mycket högre
än undervisning om ”Den historiska framväxten av det svenska styrelseskicket”.
Över hälften av lärarna uppger att ”Den historiska utvecklingen med olika
fördrag och nya medlemmar” är det undervisningsexempel som prioriteras
högst för kunskapsområdet EU. ”Den historiska framväxten av det svenska
styrelseskicket” prioriteras däremot i mycket liten utsträckning för
kunskapsområdet nationell politik.
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I vilken utsträckning ett historiskt perspektiv betonas i undervisningen tycks
alltså skilja markant mellan kunskapsområdena. Det historiska perspektivet är
centralt för undervisningen om EU och betonar framförallt två aspekter. Den
ena aspekten behandlar EU:s tillkomst som ett försök att säkra freden i Europa
efter andra världskriget slut. Den andra aspekten betonar EU:s successiva
utvidgning från sex till 27 länder. Den historiska framväxten av det svenska
styrelseskicket framstår förvisso som en del av flera lärares undervisning om
nationell politik men utgör på intet sätt en central del av undervisningen. Den
historiska tillbakablicken tycks snarare syfta till att tydliggöra våra
riksdagspartiers ideologiska rötter än att visa hur styrelseskicket förändrats.
Undervisningen om arbetsordningen för de olika institutionerna framstår inte
som central för något av kunskapsområdena. Arbetsordningen uppges tvärtom
vara exempel på innehåll som lärarna aktivt väljer bort att undervisa om. Ett par
lärare menar dock att arbetsordningen för riksdag och regering är en del av
deras undervisning om nationell politik. För kunskapsområdet EU förekommer
inga sådana exempel.
Undervisning om kunskapsområdena skiljer sig också markant avseende vilket
utrymme politiska aktörer får. En presentation av vilka partier som sitter i
riksdagen framträder som en självklar del i undervisningen om nationell politik.
I undervisningen om EU tycks i första hand länder framställas som aktörer.
Ingen lärare nämner att de undervisar om vilka partier som sitter i
Europaparlamentet. Junilistans och Piratpartiets framgångar i Europaparlamentsvalen har dock lett till att just dessa partier uppmärksammats i
samband med EU-undervisningen. I undervisningen om EU förekommer också
att lärarna tar upp vem som är Sveriges kommissionär och redogör för vad
dennes uppgifter består i.
Undervisning om Sveriges grundlagar nämns av ett par lärare som en del av
kunskapsområdet nationell politik. Ingen lärare anger att de går igenom olika
fördrag som till exempel Maastrichtfördraget eller Amsterdamfördraget men
däremot nämner flera lärare att de tar upp EU:s fyra friheter.
4.2 Kunskapsområdenas innehåll kopplat till policydimensionen
Först redogörs för policyinnehåll som lärarna tar upp i undervisningen om
nationell politik och därefter policyinnehåll som lärarna tar upp i
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undervisningen om EU. Avslutningsvis jämförs undervisningsinnehållet för de
två kunskapsområdena.

4.2.1 Policyinnehåll i undervisningen om nationell politik
Det policyinnehåll som framkommer i intervjuerna kan grovt sett delas in i två
kategorier: politiska ståndpunkter och sakfrågor. Undervisning om politiska
ståndpunkter går ut på att lära sig vem som tycker vad medan undervisning om
sakfrågor handlar om att belysa argument för och emot i en viss sakfråga, ofta
för att eleven därefter själv ska kunna ta ställning i frågan. Av de tematiska
frågorna att döma fokuserar de allra flesta lärare på en typ av policyinnehåll –
politiska ståndpunkter. Belysande av eller debatterande av sakfrågor som är
frikopplade från partiernas åsikter tycks förekomma i mindre utsträckning.
Ett vanligt sätt att arbeta med kunskapsområdet nationell politik är att låta
eleverna fördjupa sig i vad ett av de sju riksdagspartierna tycker i några politiska
frågor. Alla lärare nämner att de använt sig av undervisningsmetoden. Några
lärare påpekar att metoden används ibland men inte alltid. Ett utdrag ur
intervjun med lärare 11 ger en förklaring av hur det kan gå till.
Vi håller oss till riksdagspartierna och det innebär att en klass som kanske är
21 [elever], då blir det tre i varje grupp. Och sedan får de i uppdrag att ta reda
på, vad anser Vänsterpartiet om hur sjukvården skall bedrivas,
flyktingmottagning och skolan? Vad skall man satsa pengar på i skolan? Hur
skall betygen sättas? Hur skall man satsa på fritidsgårdar? Sådana saker (L11).

Precis som citatet visar avgränsar lärarna ofta fördjupningsuppgiften till att
omfatta vissa politikområden. En lärare förklarar att man måste avgränsa
uppgiften för att det skall bli möjligt för eleverna att debattera med varandra:
Det kan ju bli hur stort som helst så man avgränsar det. Jag brukar ta tre
frågor som jag vet att alla partierna har material om. Det kan vara hur de ser
på något som är relevant för dem här, betyg till exempel. Skolan brukar vara
en fråga och miljö och så att man fördelar det så att det inte blir gigantiskt.
Om de skall kunna diskutera med varandra måste de ju diskutera samma
saker (L7).

Politikområden som skall behandlas i fördjupningsarbetet är i flera fall
skolfrågor, miljöfrågor, skatter och invandring. Några lärare preciserar att
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skolfrågor särskilt handlar om betygsfrågor och att skatter ofta handlar om låg
eller hög skatt. Frågor som rör försvar (L2), jämlikhet (L5), internationalisering
(L8), sjukvård (L11) och kungahuset (L9) nämns som obligatoriska
politikområden av några enstaka lärare. När eleverna fördjupar sig i ett parti får
de ofta använda sig av material från riksdagspartiernas eller deras
ungdomsförbunds hemsidor. Under valår förekommer också att eleverna får
söka upp valstugor för att få information om partierna. Den generella bilden är
att fördjupningsarbetet fokuserar på vilka frågor partierna driver i dagsläget.
Partiernas framtidsvisioner kan också tas upp i undervisningen, menar ett par
lärare. Lärare 15 har till exempel en uppgift där eleverna, utifrån det de vet om
sitt parti, får spekulera i vad partiet vill om tjugo år.
Eleverna får ta del av samtliga riksdagspartiers ståndpunkter genom debatter
eller muntliga redovisningar. Några lärare har dessutom provfrågor där eleverna
översiktligt skall kunna redogöra för vad olika partier tycker. Det kan handla
om vad som är partiernas hjärtefrågor (L8) eller att de skall kunna ge en typisk
åsikt för vart och ett av de sju riksdagspartierna (L2).
I vilken utsträckning andra partiers åsikter än riksdagspartiernas behandlas i
undervisningen verkar variera. I intervjuerna framkommer särskilt att det finns
olika förhållningssätt till vilket utrymme Sverigedemokraternas åsikter bör få.
En mindre del av lärarna nämner att de brukar diskutera vad
Sverigedemokraterna står för. I flera fall är det eleverna som introducerar
ämnet. Lärare 7 förklarar:
En sådan fråga som det här med Sverigedemokraterna. Eftersom det är en
het potatis men som sagt eftersom det är lite förbjudet inom citationstecken
så är det ju intressant och då kommer det ju mycket frågor om det. Och det
kan man ju verkligen inte ducka för det är verkligen något som diskuteras.
Men då gäller det ju även om jag inte sympatiserar med dem så gäller det att
precis som när man beskriver de andra partierna att jag måste stå vid sidan av
och får inte ge för mycket av varken den ena sidan eller den andra sidan (L7).

Lärare 4 uttrycker att ”Sverigedemokraterna brukar jag ta upp ganska mycket”,
och föra en diskussion med klassen om var Sverigedemokraterna står i olika
frågor. En annan lärare anger att hon med tanke på opinionsläget nog måste
börja ta upp Sverigedemokraterna inför valet 2010 (L9). Diskussionerna om
Sverigedemokraterna tycks i första hand vara inriktade på policyfrågor. Vid
fördjupningsarbeten om ett parti tilldelas eleverna normalt ett riksdagsparti.
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”Det är riksdagspartierna vi koncentrerar oss på för att ibland känner man att
man kanske inte vill väcka den björn som sover” (L8), motiverar till exempel en
lärare. I undantagsfall kan dock eleverna fördjupa sig i partier som är nära att
komma in i riksdagen.
Metoder för att diskutera sakfrågor utifrån elevens egna åsikter, nämns också i
intervjuerna. Lärare 10 säger till exempel att hon de senaste åren till stor del
övergivit partidebatterna till förmån för vanliga diskussioner där elevernas egna
åsikter tillåts komma fram. Det har varit nödvändigt, menar hon, på grund av
att eleverna inte haft tillräckliga ”förkunskaper” om vad partierna står för. En
annan lärare menar att så kallade värderingsuppgifter, där eleverna får
argumentera för vad de själva tycker i en politisk fråga, är vanliga (L4). Lärare
17 använder andra metoder för att få eleverna att ta ställning i sakfrågor. Hon
låter eleverna vara ”statsminister för en dag” och argumentera för vad de skulle
göra eller så ger hon dem en gruppuppgift där eleverna får bilda ”egna partier
och komma på ett partiprogram”.
I rangordningsuppgiften (se Bilaga 2) framträder policydimensionen
tillsammans med politydimensionen som prioriterad i undervisningen om
nationell politik. Exemplen på policyinnehåll som lärarna hade att ta ställning
till löd:
C) Viktiga sakfrågor som riksdag eller regering har att ta ställning till
E) Politiska partiers uppfattningar i olika frågor, partiers hjärtefrågor

Lärarnas rangordning av alternativen visar att de överlag prioriteras ganska
högt. Samtliga lärare menar att båda exemplen på policyinnehåll hinns med i
undervisningen. Intressant är också att policyinnehåll inte i något fall prioriteras
lägst av de sex alternativ lärarna fått ta ställning till.
Svaren på de direkta frågorna antyder att alternativ E är något mer prioriterat än
alternativ C. Det innebär att flertalet lärare avsätter mer tid till ”politiska partiers
uppfattningar i olika frågor, hjärtefrågor” än de gör för ”viktiga sakfrågor som
riksdag och regering har att ta ställning till”.52 Några lärare har också
kommenterat att partiers uppfattningar och hjärtefrågor är en stor del av
undervisningen.”Partiers uppfattning i olika frågor och hjärtefrågor är alltid
med” kommenterar till exempel lärare 16 och anser likt lärare 15 att alternativ E
52

Lärare 8 och 9 ansåg att alternativ C och E ligger rätt nära varandra.
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tillsamman med alternativ A, ”Riksdagens och regeringens uppgifter och hur
valen går till”, är grundstenarna i kursen.
De tematiska frågorna – där lärarna med egna ord får berätta om sin
undervisning – styrker helt klart bilden av att politiska partiers uppfattning i
olika frågor får större utrymmer än undervisning där själva sakfrågan står i
fokus. Flera lärare påpekar också att de avsätter rätt mycket tid till att låta
eleverna fördjupa sig i vad ett parti tycker i olika frågor.
Sammantaget tycks policydimensionen utgöra en betydande del av
kunskapsområdet nationell politik. En central del av undervisningen om
nationell politik handlar om att lära sig vilka politiska ståndpunkter
riksdagspartierna har inom ett par politikområden. Det klart vanligaste
arbetssättet tycks vara att eleverna får fördjupa sig i vad ett riksdagsparti vill
driva för politik inom ett par politikområden. Exempel på politikområden som
eleverna bör undersöka, är enligt flera lärare, skolfrågor, miljö, invandring och
skatter. Utöver riksdagspartiernas politiska ståndpunkter kan även
Sverigedemokraternas politiska ståndpunkter tas upp i undervisningen. Att
undervisa om sakfrågor frikopplat från partiernas ståndpunkter framträder
också som en del av innehållet men tycks inte utgöra en lika stor del av
kunskapsområdet.

4.2.2 Policyinnehåll i undervisningen om EU
Tre kategorier av policyinnehåll kan extraheras ur lärarnas redogörelser för
undervisningen om EU: sakfrågor, politiska ståndpunkter samt stora
samhällsproblem. I undervisning om sakfrågor belyses argument för och emot i
en politisk fråga och syftet är ofta att eleverna själva skall kunna ta ställning.
Politiska ståndpunkter handlar om partiers eller länders uppfattning i särskilda
sakfrågor. Stora samhällsproblem rör undervisning där läraren tar upp
politikområden där EU spelar eller borde kunna spela en viktig roll. Skillnaden
jämfört med politydimensionens kompetensområden är att här undervisar
läraren om att x och y är samhällsproblem som EU kan bidra till att lösa och
inte om att EU har beslutanderätt över x och y. 53 Samhällsproblemen i sig står i
fokus och inte EU:s kompetensområden.

53

Fokus ligger på att samhällsproblemets karaktär gör att EU borde kunna spela en roll. Inte att EU,
enligt ett fördrag, har juridisk rätt att fatta beslut i en viss typ av frågor.
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För- och nackdelar med EU-medlemskapet tycks vara den sakfråga som
dominerar undervisningen om EU. En lärare uttrycker till exempel att
undervisningen ”handlat väldigt mycket om argumenten för och emot EU”
(L4). Lärare 17 ger en liknande bild. Hon uppger att det alltid är intressant att
diskutera fördelar och nackdelar för Sverige med att vara med i EU och att det
därför är en sak som undervisningen fokuserar på. I ett par fall har lärarna
provfrågor som handlar om att eleverna skall reflektera kring vilka för- och
nackdelar ett medlemskap medför för Sverige (L8, L17). En diskussion om det
svenska EU-medlemskapet behöver inte alltid initieras av lärarna utan i vissa fall
är det elever som drar igång och diskuterar för- och nackdelar med EU. Här
tycker flera lärare att de som är negativa till ett EU-medlemskap hörs mer och
kanske har fler argument för sina åsikter än ja-sidan. De är aktiva och kan tala
om varför de är emot, menar de. ”Det ekar lite från köksborden hemma, lite
politikerförakt nästan, framförallt kring det här med EU”, uppger till exempel
lärare 2.
Utöver frågan om EU-medlemskapet är bra eller dåligt diskuteras även
eurofrågan. De flesta lärare som nämner eurofrågan säger att den kommer upp
via elevernas åsikter. Lärare 13 menar att eleverna har mycket åsikter ”just kring
euro” och poängterar att elever ofta kan se både för- och nackdelar med euron
men att en stor del av diskussionen handlar om det heter ‟euro‟ eller ‟evro‟”.
Ytterligare några lärare arbetar med att eleverna skall se för- och nackdelar med
ett EU-medlemskap inom vissa politikområden. En lärare säger att det ”är
viktigt att objektivt titta på vad som brukar argumenteras för och nackdelar
med tullavgifter, transporter och fiskepolitiken” (L12). Lärare 13 anser att det är
viktigt att undervisningen belyser såväl positiva som negativa konsekvenser av
EU:s fria rörlighet. Argument för eller emot Turkiets inträde i Europeiska
Unionen behandlas också av ett par lärare (L4, L12). Elever kan uttrycka att
Sverige betalar för mycket till EU eller att jordbrukssubventionerna och EUbyråkratin kostar för mycket. Dessa sakfrågor kan därför också bli en del av
undervisningen om EU, menar några lärare.
Politiska ståndpunkter framstår inte som en betydande del av kunskapsområdet.
Vilken politik de svenska partierna vill driva i EU verkar inte vara en del av
undervisningen. Det som tas upp är framförallt hur olika partier ställer sig till
Sveriges EU-medlemskap. Lärare 12 förtydligar att vad som tas upp är ”inte så
mycket vad de driver i … mest om de är för eller emot faktiskt”. Utöver
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partiernas inställning till EU-medlemskapet kan även partiernas inställning till
EMU behandlas. Lärare 8 beskriver att han undervisar om ”..vilka [partier] som
är för eller emot. Var de står någonstans när det gäller EU-frågan. Och tycker
de ja, står de för det här med euro. De blir de stora frågorna”. Såväl
riksdagspartiers som nyetablerade partiers, som Junilistans och Piratpartiets,
inställning kan komma upp till diskussion. Att partierna i ett par fall ändrat
inställning till EU tas upp i något fall (L14).
Det finns också exempel på undervisning som tar upp Sveriges inställning i
frågor om Turkiets medlemskap (L4, L12), flyktingkvoter (L 12) och miljölagstiftning (L12). Sveriges inställning i frågorna kontrasteras genom att nämna
länder eller grupper av länder med motsatt uppfattning. Sydeuropeiska länders
skeptiska hållning till ett turkiskt medlemskap eller en generösare flyktingpolitik
nämns till exempel. Frankrikes ovilja att förändra i jordbruksstödet eller
flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg (L3, L9) nämns också av ett par
lärare.
Ett par stora samhällsproblem nämns också som en del av EU-undervisningen.
Några lärare nämner att de i undervisningen tar upp miljöfrågor som ett
exempel på ett samhällsproblem som gör att EU behövs. Lärare 4 nämner till
exempel ”vikten av EU i miljöfrågor” och exemplifierar med att han brukar ta
upp att EU behövs för att man skall kunna lösa problemen med
koldioxidutsläppen. EU behövs dels för att lösa problem i Europa men även
som en part i internationella förhandlingar. Samhällsproblem som följer med en
globaliserad ekonomi nämns också i något fall som ett undervisningsinnehåll
som tas upp för att motiverar existensen av EU.
I de tematiska frågorna framträder policydimensionen i EU-undervisningen
som mer prioriterad än politicsdimensionen men helt klart mindre prioriterad
än politydimensionen. Lärarnas svar på rangordningsuppgiften (se Bilaga 2) ger
stöd för en sådan beskrivning. Exemplen på policyinnehåll i EUundervisningen som lärarna hade att ta ställning var:
C) Viktiga sakfrågor EU har att ta ställning till
E) Politiska partiers mål i EU-frågor, länders hjärtefrågor, agenda

Lärarnas svar visar att ”Viktiga sakfrågor som EU har att ta ställning till”
prioriteras i större utsträckning än ”Politiska partiers mål i EU-frågor, länders
hjärtefrågor, agenda”. Enligt några lärare är alternativ C det undervisnings-
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innehåll som prioriteras högst och ingen lärare anger att de inte undervisar om
viktiga sakfrågor som EU har att ta ställning till. Några lärare kommenterar
dock att sakfrågor som EU har att ta ställning till diskuteras olika mycket
beroende på vad som är aktuellt.
”Politiska partiers mål i EU-frågor, länders hjärtefrågor, agenda” tycks inte
utgöra en stor del av EU-undervisningen. Alternativ E är över lag ganska lågt
prioriterat och några lärare menar till och med att det är tveksamt om de tar
upp den kategorin av undervisningsinnehåll överhuvudtaget. De lärare som
kommenterar innehållet i alternativ E påpekar att undervisningen rör
medlemskap i EU och EMU (L8, L9).
Policydimensionen tycks sammantaget utgöra en relativt liten del av EUundervisningen. Jämfört med politicsdimensionen framstår dock policydimensionen som relativt väl belyst i undervisningen. Undervisning om för- och
nackdelar med det svenska EU-medlemskapet tycks utgöra den största delen av
policydimensionen. En annan sakfråga som kan tas upp i EU-undervisningen är
frågan om Sverige bör byta kronan mot euro. Undervisning om partipolitiska
ståndpunkter i dessa frågor verkar också förekomma men tycks utgöra en
mindre del av undervisningen. I några fall undervisas det om att länder kan ha
olika inställning till vissa politikområden. Att vissa samhällsproblems karaktär
motiverar förekomsten av ett EU-samarbete nämns också av några lärare.
Framför allt nämns miljöproblem som ett samhällsproblem där EU har en
viktig roll att fylla.

4.2.3 Jämförelse: Skiljer sig EU-undervisningen från undervisningen om
nationell politik avseende innehåll kopplat till policydimensionen?
EU-undervisningen verka skilja sig från undervisning om nationell politik
avseende vilket policyinnehåll som prioriteras men också i vilken utsträckning
policyinnehåll prioriteras jämfört med andra politikdimensioner. Även om
policydimensionen i EU-undervisningen framstår som mer central än
politicsdimensionen så tycks den helt klart vara underordnad undervisning om
politydimensionen. I undervisning om nationell politik förefaller policydimensionen tillsammans med politydimensionen vara de mest centrala
politikdimensionerna.
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Intervjuerna visar också att lärarna har olika infallsvinklar för hur
policydimensionen skall behandlas för respektive kunskapsområde. I
undervisningen om EU diskuteras i första hand enskilda sakfrågor, frikopplade
från partiernas ståndpunkter. För- och nackdelar med Sveriges EU-medlemskap
tycks vara den dominerande frågeställningen. I fall Sverige skall byta kronan
mot euron diskuteras också men inte i samma utsträckning. Utöver Sveriges
EU-medlemskap och eventuella EMU-medlemskap behandlas ett par frågor av
allmänt europeiskt intresse. Några lärare tar till exempel upp frågan om ett
turkiskt medlemskap i EU. Att diskutera politiska frågor utan att blanda in
riksdagspartiernas ståndpunkter förekommer även i undervisningen om
nationell politik. Intervjuerna ger visserligen få konkreta exempel på sakfrågor
som kommer upp till diskussion i undervisningen men bilden lärarna ger i
rangordningsuppgiften (se figur 4.4) antyder att ett sådant undervisningsinnehåll
trots allt är en relativt stor del av kunskapsområdet.
Figur 4.4 visar hur lärarna bedömer att de prioriterar ett policyinnehåll som är
frikopplat från partiers och länders politiska ståndpunkter.
Figur 4.4 Prioritering av innehåll kopplat till viktiga sakfrågor
Diagrammet visar hur lärarna
prioriterar alternativ C för respektive
kunskapsområde. En punkt motsvarar
en lärare om inte annat anges. En
punkt högt upp på y-axeln visar att
alternativet prioriteras högt för
kunskapsområdet nationell politik. En
punkt långt ut till höger på x-axeln
visar att alternativet prioriteras högt
för kunskapsområdet EU. Punkter
högt upp till höger i diagrammet visar
således lärare som prioriterar
alternativet
högt
inom
båda
kunskapsområden. Den diagonala
linjen synliggör för vilket kunskapsområde alternativet prioriteras högst.

Alternativ C för nationell politik: Viktiga sakfrågor som riksdag och regering har att ta ställning till
Alternativ C för EU: Viktiga sakfrågor som EU har att ta ställning till

Punktdiagrammet visar att ”Viktiga sakfrågor som EU har att ta ställning till”
prioriteras högt i EU-undervisningen av de allra flesta av de tillfrågade lärarna.
Ingen prioriterar alternativet lågt för kunskapsområdet EU. Lärarnas
prioritering av ”Viktiga sakfrågor för riksdag och regering att ta ställning till”
skiljer sig i större utsträckning mellan olika lärare. Den diagonala linjen
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synliggör också att alternativ C är något mer prioriterad för undervisning om
EU än för undervisning om nationell politik.
Undervisning om politiska ståndpunkter är en del av innehållet i båda
kunskapsområdena. När det gäller EU-undervisningen är det framförallt
svenska partiers inställning till EU-medlemskapet som tas upp. Vilken
inställning partierna har till ett svenskt EMU-medlemskap nämns av några
lärare som en del av undervisningen. Vilken politik riksdagspartierna vill driva i
EU verkar däremot inte vara en del av kunskapsområdet. I de fall lärarna
undervisar om politiska ståndpunkter i frågor som avgörs på EU-nivå handlar
det om olika länders uppfattning. Bland annat nämner några att Sverige har
tagit ställning för ett turkiskt medlemskap i EU och att Frankrike är mot
förändringar av EU:s jordbruksstöd. Vilken politik riksdagspartierna vill driva
på den nationella nivån framstår däremot som en mycket central del av
kunskapsområdet nationell politik. Riksdagspartiernas åsikter i frågor om
skolan, skatter, miljön, invandring nämns av flera lärare som ett obligatoriskt
innehåll för kunskapsområdet. Provfrågor där eleverna skall jämföra
riksdagspartiernas politiska ståndpunkter eller nämna några av deras
hjärtefrågor förekommer hos flera lärare. Figur 4.5 visar hur lärarna bedömer
att de prioriterar policyinnehåll som är kopplat till partier och länders politiska
ståndpunkter.
Figur 4.5 Prioritering av politiska aktörers inställning i olika frågor

Diagrammet visar hur lärarna
prioriterar alternativ E för respektive
kunskapsområde. En punkt motsvarar
en lärare om inte annat anges. En
punkt högt upp på y-axeln visar att
alternativet prioriteras högt för
kunskapsområdet nationell politik. En
punkt långt ut till höger på x-axeln
visar att alternativet prioriteras högt
för kunskapsområdet EU. Punkter
högt upp till höger i diagrammet visar
således lärare som prioriterar
alternativet
högt
inom
båda
kunskapsområden. Den diagonala
linjen synliggör för vilket kunskapsområde alternativet prioriteras högst.

Alternativ E för nationell politik: Politiska partiers uppfattning i olika frågor, partiers hjärtefrågor
Alternativ E för EU: Politiska partiers mål i EU-frågor, olika länders hjärtefrågor, agenda
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”Politiska partiers uppfattning i olika frågor, partiers hjärtefrågor” prioriteras
över lag högt för kunskapsområdet nationell politik. Hur lärarna prioriterar
”Politiska partiers mål i EU-frågor, olika länders hjärtefrågor, agenda” varierar i
högre utsträckning. Den diagonala linjen synliggör också att de allra flesta lärare
anser att alternativ E är mer prioriterat för kunskapsområdet nationell politik än
för EU.
Märk att sakfrågor generellt sett prioriteras högt i undervisningen om EU
medan politiska ståndpunkter generellt sett prioriteras högt i undervisningen
om nationell politik.
Utöver de breda kategorierna vikiga sakfrågor och politiska ståndpunkter har
ytterligare en kategori av policyinnehåll konstruerats för att fånga upp lärarnas
utsagor om undervisningen. Kategorin ”stora samhällsproblem” beskriver en
undervisning som konstaterar att det finns politikområden vars karaktär gör att
de är lämpliga att lösa på EU-nivå. Samhällsproblemen används av lärarna som
ett sätt att motivera unionens existens. Miljöproblem tycks vara det
samhällsproblem som flest lärare tar upp i undervisningen. I undervisningen om
nationell politik tycks den typen av policyinnehåll inte förekomma.

4.3 Kunskapsområdenas innehåll kopplat till politicsdimensionen
Först redogörs för politicsinnehåll som lärarna tar upp i undervisningen om
nationell politik och därefter politicsinnehåll som lärarna tar upp i
undervisningen om EU. Avslutningsvis jämförs undervisningsinnehållet för de
två kunskapsområdena.

4.3.1 Politicsinnehåll i undervisningen om nationell politik
Politicsinnehåll i undervisningen om nationell politik kan delas in i tre
kategorier: blockpolitik, politisk påverkan och politisk debatt. Blockpolitik tar
upp varför politiska koalitioner bildas, politisk påverkan tar upp hur den
enskilde medborgaren kan göra sin röst hörd och politisk debatt visar eleverna
formen för hur det går till när politiska partier debatterar en fråga.
Undervisning om varför politiska koalitioner bildas framstår som en relativt
viktig del av kunskapsområdet nationell politik. För att förklara varför en
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koalition bildas, lyfts två förklaringsfaktorer fram; ideologisk grundsyn och
aktuell mandatställning. De allra flesta lärarna uppger att de undervisar om hur
partierna väljer att bilda koalitioner med andra partier som har liknande
politiska värderingar. En genomgång där läraren placerar in riksdagspartierna
längs höger-vänsterskalan används av flera för att förklara hur partierna
resonerar när de skall finna samarbetspartners. Några lärare anser dock att det
under senare år blivit svårare att placera partierna längs en höger-vänsterskala.
Lärare 9 säger till exempel:
Förut var det ju väldigt enkelt att sätta upp vänster och höger och göra en
rangordning av partierna men nu har det blivit väldigt mycket besvärligare.
Och dessutom har ju valen av etiketter också blivit besvärligare för dem. Så
nu får man tjata om Alliansen, de borgerliga, socialisterna, den rödgröna
röran och försöka få dem att greppa det här (L9).

Behovet av att etablera en politisk majoritet lyfts fram som den andra
förklaringsfaktorn till blockpolitiken. Att visa hur den aktuella mandatfördelningen ser ut i riksdagen och vilka koalitioner som finns, är ett sätt att
göra detta. En lärare berättar att det inför riksdagsvalet ofta är lite av en tävling
mellan elever som hoppas på den borgerliga sidan och elever som hoppas på
den socialistiska sidan. För att uppmuntra elevernas intresse sätter läraren upp
staplar med valresultat från de senaste valen (L5). Att blockpolitik diskuteras
extra mycket i samband med valet är något flera lärare framhåller.
Några lärare nämner också att de brukar gå igenom vilka olika typer av
regeringsbildningar som kan uppstå. På ett par prov finns en MVG-uppgift där
lärarna vill att eleverna skall visa att de förstått att ett parti måste söka stöd hos
likasinnade partier för att kunna driva igenom ett beslut. Eleverna får en fiktiv
mandatfördelning och skall argumentera för vilket eller vilka partier som skulle
kunna bilda en regering (L1, L7). I ett par fall får eleverna prova på hur
koalitionsbildandet kan gå till (L2, L3). Det sker genom att lärarna låter eleverna
spela ett rollspel där ”man försöker klubba igenom ett förslag och då får man gå
runt och försöka värva partier så att de får igenom sitt förslag. Att man får
majoritet”(L3).
Förutom undervisning om blockpolitik uppger de flesta lärare att de undervisar
om hur den enskilde medborgaren kan påverka politiken. Lärare 8 säger till
exempel att:
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Det blir mycket fokus på människan tycker jag. Hur vi som medborgare kan
vara med och påverka vårt samhälle. Det här att gå från soffliggare till att vara
aktiv medborgare. Att din lilla röst har ett värde. Blir vi många kan vi påverka
och så vidare (L8).

Det påverkanssätt som lärarna framhåller framför andra är valdeltagandet. Flera
poängterar att de verkligen försöker få eleverna att förstå hur viktigt det är att
de går och röstar. Ett par lärare nämner att de handgripligen visar hur själva
röstningsförfarandet går till. ”Då gör vi det ofta väldigt verkligt. Så vi traskar
omkring och har papperslappar. Jag tar dem igenom ett val verkligen. Det gör
jag för det tycker jag är viktigt” (L15).
I undervisningen kan även andra sätt att påverka politiken tas upp.
Undervisning om hur media kan användas i opinionsbildande syfte kan till
exempel vara en del av kunskapsområdet. Några lärare har också provfrågor där
eleverna skall redogöra för olika påverkansmöjligheter utöver att rösta i ett val.
Det kan till exempel handla om att skriva en insändare eller att lobba för något
på internet (L8). En annan lärare brukar låta eleverna reflektera kring hur de
kan agera för att påverka politiken på kommun-, landstings- och nationell nivå
(L17).
En tredje kategori av politicsinnehåll som förefaller central för undervisningen
om nationell politik är politiska debatter. Eleverna får då ikläda sig rollen som
företrädare för ett riksdagsparti. Ett par lärare har väldigt utarbetade former för
hur debatterna skall gå till. Lärare 2 berättar att:
Ja det här får de förbereda sig för i en [till] en och en halv lektion. De får lite
material så de får läsa in sig på det hela. Sedan avslutas det med en
paneldebatt där det borgerliga blocket får sitta på en sida i klassrummet och
socialisterna på andra. Och då får de i ett inledningsanförande, varje parti då,
redogöra för sin syn då på skolan till exempel och när det inledningsrundan är
avslutad är ordet fritt för debatt och då är jag K G Bergström (L2).

På en skola brukar de bjuda in representanter från riksdagspartierna. Politikerna
har hjälpt elevgrupperna att formulera argument och varit med och ”coachat”
eleverna under paneldebatten som äger rum i aulan.
Vilket utrymme politicsdimensionen får i undervisningen om nationell politik är
inte helt entydigt. Å ena sidan framhåller flera lärare att kunskaper om hur man
kan agera politiskt är centrala för kunskapsområdet. Å andra sidan antyder
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lärarnas svar på rangordningsuppgiften (se Bilaga 2) att politicsdimensionen i
regel utgör en relativt liten del av undervisningen. Sammantaget prioriteras
rangordningsuppgiftens två exempel på politicsinnehåll i betydligt lägre
utsträckning än exemplen på polity- respektive policyinnehåll. De två exemplen
på politicsinnehåll som lärarna hade att ta ställning till var:
B) Hur koalitioner mellan partier bildas, samarbeten och
konfliktstrategier
D) Hur folkliga protestaktioner eller missnöjesyttringar tar sig
uttryck, exempel på informella sätt (utöver röstning i val) att påverka

Att exemplen på politicsinnehåll prioriteras lågt i rangordningsuppgiften
samtidigt som lärarna i de tematiska frågorna framhåller politicsinnehåll som
centralt, kanske kan förklaras av att själva valhandlingen exkluderades i
rangordningsuppgiften.54 Men även om politicsexemplen sammantaget bedöms
som lågprioriterade menar några lärare att undervisning om ”hur koalitioner
mellan partier bildas, samarbeten och konfliktstrategier” är central för dem. Ett
par av lärarna bedömer till och med att alternativ B är det de undervisar mest
om. Alternativ D, hur folkliga protestaktioner eller missnöjesyttringar tar sig
uttryck och exempel på informella sätt att påverka, verkar över lag prioriteras
lågt i undervisningen om nationell politik. Ett par lärare anser att denna typ av
innehåll inte tas upp över huvud taget.
Sammanfattningsvis framträder blockpolitik som en relativt viktig del av
innehållet i undervisningen om nationell politik. I undervisningen poängteras att
partier med liknande ideologi bildar koalitioner för att få majoritet. Metoder för
hur medborgarna kan vara med och påverka politiken, framträder också som en
del av undervisningen. Framför allt är det vikten av att delta i politiska val som
poängteras av lärarna. Hur en politisk debatt går till utgör också i flera fall en
del av undervisningen. Det finns en tvetydighet angående vilket utrymme
politicsdimensionen får i undervisningen om nationell politik. En stor del av
lärarna poängterar att olika typer av undervisning som kan kopplas till
politicsdimensionen är centrala för kunskapsområdet samtidigt som de
prioriterar rangordningsuppgiftens exempel på politicsinnehåll lågt. Den
tvetydiga bilden kan eventuellt förklaras av att själva rösthandlingen exkluderats
ur rangordningsuppgiften.

54

Valhandlingen exkluderades för att inte undervisning om valsystemet, som hör till dimensionen
polity, skulle tas med i bedömningen.
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4.3.2 Politicsinnehåll i undervisningen om EU
Politicsdimensionen framträder inte som en betydande del av undervisningen
om EU. Intervjuerna ger endast ett fåtal exempel på innehåll som kan
kategoriseras som politics. De exempel som framkommer har kategoriserats
som europeiskt samarbete samt politisk påverkan.
Ett par lärare nämner att de brukar undervisa om att Europas stormakter idag
möts i EU för att lösa problem som tidigare ledde till krig. Lärare 9 säger till
exempel att hon ofta citerar Marit Paulsens för att understryka att krig kanske är
alternativet till ett europeiskt samarbete:
Vi har bara två saker att välja på vi som bor i Europa. Antingen får vi ha dyra
byråkrater i Bryssel eller så får vi ha dyra soldater i varje land. Det kör jag ofta
med dem att klaga inte på krokiga gurkor eller vad det nu är. Utan ett krig i
Europa skulle kosta oerhört mycket mer än de (L9).

Ett par lärare poängterar att det är viktigt att visa att EU inte bara ökar
samarbetet länderna emellan. Lärare 14 brukar till exempel framhålla att det
också finns samarbetssvårigheter, vilka på sikt kanske kan leda till att
Europeiska Unionen splittras. Undervisning där lärare visar att medlemsstaterna
har samarbetssvårigheter kring flyktingmottagande och fiskepolitik,
förekommer i ett par fall.
Metoder för politisk påverkan nämns av ett par lärare som en del av EUundervisningen. Framförallt är det utomparlamentariska metoder som nämns.
Några lärare säger att de brukar ta upp fransmännens vana att protestera. ”Här
finns det ju så bra exempel på protestaktioner. Allt från fransmännens kraftiga
[protester]... och det är sånt vi brukar ta upp”, poängterar en lärare (L10). En
annan lärare förklarar att lobbyismen i EU är en del av undervisningsinnehållet.
”Vi pratar om lobbyism. Vad det är och hur det påverkar. Lite som problem
kan man väl säga. Vilken bransch får stora delar av bidragen som går ut. Att det
blir väldigt snedfördelat kanske” (L13). Att det går att göra sin röst hörd genom
val till Europaparlamentet nämns av ett par lärare som något de brukar
poängtera (L4, L6).
Att politicsdimensionen inte utgör en betydande del i EU-undervisningen styrks
av lärarnas svar på rangordningsuppgiften (se Bilaga 2). De två exempel som
lärarna fick ta ställning till var:
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B) Hur koalitioner mellan partier/länder bildas, samarbeten och
konfliktstrategier
D) Hur folkliga protestaktioner eller missnöjesyttringar tar sig
uttryck, exempel på informella sätt (utöver röstning i val) att påverka

Exemplen på politicsinnehåll prioriteras över lag lågt av lärarna. Av de två
exemplen förefaller alternativ D utgöra en något större del av undervisningen.
”Hur folkliga protestaktioner eller missnöjesyttringar tar sig uttryck, exempel på
informella sätt att påverka”, bedöms av ett par lärare vara bland det de
prioriterar högst i undervisningen om EU. Ett par lärare är mer tveksamma till
att alternativ D nämns överhuvudtaget (L2, L13). Möjligtvis kan innehållet
uppmärksammas om något sådant visas på nyheterna.
Alternativ B bedöms av de flesta lärare vara det exempel på undervisningsinnehåll som prioriteras lägst av samtliga sex alternativ. Fyra lärare anser att hur
koalitioner mellan partier/länder bildas, samarbeten och konfliktstrategier inte
tas upp överhuvudtaget.
Sammantaget framstår politicsdimensionen som en mycket liten del av
kunskapsområdet EU. Lärarna ger få exempel på innehåll som kan kopplas till
politicsdimensionen och lärarnas egen bedömning i rangordningsuppgiften
antyder att innehåll kopplat till politicsdimensionen är lågt prioriterat. De
exempel som nämns kan delas in i två kategorier av undervisningsinnehåll. För
det första poängteras att Europas stater samarbetar inom ramen för EU och
löser politiska problem med fredliga medel. Här kan lärare även framhålla att
det inom samarbetet finns stora motsättningar mellan medlemsstaterna. För det
andra belyses i EU-undervisningen några metoder som används för att påverka
politiska beslut inom EU. Undervisningen verkar huvudsakligen framhålla
utomparlamentariska metoder för politisk påverkan.

4.3.3 Jämförelse: Skiljer sig EU-undervisningen från undervisningen om
nationell politik avseende innehåll kopplat till politicsdimensionen?
Undervisning som kan kopplas till politicsdimensionen tycks utgöra en mycket
marginell del av EU-undervisningen. För kunskapsområdet nationell politik
verkar politicsdimensionen få en mer omfattande belysning även om den också
där framstår som den minst prioriterade politikdimensionen.
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Det förefaller även finnas ett par tydliga skillnader gällande vilken typ av
politicsinnehåll som tas upp i undervisningen. Kunskaper om hur och varför
politiska koalitioner bildas tycks vara en viktig del i undervisningen om nationell
politik. Att partier måste samarbeta för att få igenom sin politik och att
partierna helst samarbetar med partier som ligger nära dem ideologiskt betonas
i undervisningen om nationell politik. Samarbete med aktörer med liknande
åsikter verkar inte betonas i undervisningen om EU. Till exempel nämns inte i
något fall att Europaparlamentets partier samarbetar i grupper med ideologiskt
likasinnade partier eller att majoriteter formas i ministerrådet. Däremot
poängterar flera lärare i allmänna ordalag att EU möjliggör ett samarbete mellan
Europas länder. Att det finns skarpa intressekonflikter inom EU som hanteras
med politiska medel tycks i en del fall behandlas i undervisningen. Den
generella bilden är att undervisningen om EU visar att ett samarbete existerar
men inte hur det går till. Tydligt är även att det samarbete som lyfts fram
handlar om staters samarbete och inte om andra aktörers samarbete.
I figur 4.6 visas lärarnas bedömning av hur de prioriterar undervisning om
samarbete, koalitioner och konfliktstrategier för de två kunskapsområdena.
Figur 4.6 Prioritering av samarbeten och konfliktstrategier inom
politiken
Diagrammet visar hur lärarna
prioriterar
alternativ
B
för
respektive kunskapsområde. En
punkt motsvarar en lärare om inte
annat anges. En punkt högt upp på
y-axeln visar att alternativet
prioriteras högt för kunskapsområdet nationell politik. En punkt
långt ut till höger på x-axeln visar
att alternativet prioriteras högt för
kunskapsområdet EU. Punkter högt
upp till höger i diagrammet visar
således lärare som prioriterar
alternativet högt inom båda
kunskapsområden. Den diagonala
linjen synliggör för vilket kunskapsområde alternativet prioriteras
högst.
Alternativ B för nationell politik: Hur koalitioner mellan partier bildas, samarbeten och
konfliktstrategier
Alternativ B för EU: Hur koalitioner mellan partier/länder bildas, samarbeten och konfliktstrategier
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Den diagonala linjen i diagrammet visar att alternativ B bedöms vara mer
prioriterat för kunskapsområdet nationell politik än för EU. Diagrammet
antyder även att det finns stora skillnader i hur olika lärare prioriterar
undervisningsinnehållet för kunskapsområdet nationell politik. Lärarna ger en
mer enhetlig bild av hur de prioriterar liknande innehåll för kunskapsområdet
EU. Undervisning om ”Hur koalitioner mellan partier/länder bildas,
samarbeten och konfliktstrategier” prioriteras över lag lågt inom
kunskapsområdet EU. Några av lärarna uttrycker att de inte tar upp den typen
av innehåll överhuvudtaget.
Metoder för politisk påverkan är en del av innehållet i båda kunskapsområdena.
Vilka metoder som undervisningen lyfter fram verkar dock skilja mellan
kunskapsområdena. EU-undervisningen tycks i första hand visa på kollektiva
metoder som massprotester och branschlobbying. För kunskapsområdet
nationell politik undervisar lärarna framförallt om hur den enskilde
medborgaren kan agera. Framförallt lyfts röstande i allmänna val fram. Att
skriva till en riksdagsman eller att använda sig av media för att påverka är också
exempel som nämns i undervisningen om nationell politik. Figur 4.7 visar
lärarnas bedömning av hur de prioriterar undervisning om ”Hur folkliga
protestaktioner eller missnöjesyttringar tar sig uttryck, exempel på informella
sätt (utöver röstning) att påverka”.
Figur 4.7 Prioritering av informella påverkansmetoder

Diagrammet visar hur lärarna
prioriterar alternativ D för respektive
kunskapsområde.
En
punkt
motsvarar en lärare om inte annat
anges. En punkt högt upp på y-axeln
visar att alternativet prioriteras högt
för
kunskapsområdet
nationell
politik. En punkt långt ut till höger på
x-axeln visar att alternativet
prioriteras högt för kunskapsområdet EU. Punkter högt upp till
höger i diagrammet visar således
lärare som prioriterar alternativet
högt inom båda kunskapsområden.
Den diagonala linjen synliggör för
vilket kunskapsområde alternativet
prioriteras högst.
Alternativ D för nationell politik: Hur folkliga protestaktioner eller missnöjesyttringar tar sig uttryck,
exempel på informella sätt (utöver röstning i val) att påverka
Alternativ D för EU: Hur folkliga protestaktioner eller missnöjesyttringar tar sig uttryck, exempel på
informella sätt (utöver röstning i val) att påverka
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Alternativ D prioriteras generellt sett lågt för båda kunskapsområdena. Den
diagonala linjen visar också att alternativet prioriteras i liknande utsträckning för
både nationell politik och EU. Även om det finns en viss spridning mellan hur
olika lärare prioriterar alternativet, kan man se att ingen prioriterar denna typ av
innehåll högt för båda kunskapsområdena och endast ett fåtal anser att det är
högt prioriterat för något av kunskapsområdena. Observera att själva
valhandlingen är exkluderad från undervisningsexemplet. I de tematiska
frågorna poängteras valhandlingen som central för kunskapsområdet nationell
politik.
Undervisning där formen för en politisk debatt är en del av innehållet förefaller
vara en del av kunskapsområdet nationell politik. Samma sak gäller inte för
kunskapsområdet EU. Att i debatter låta eleverna företräda olika riksdagspartier
tycks vara mycket vanligt men liknande inslag där eleverna företräder ett parti i
Europaparlamentet eller ett land i ministerrådet tycks inte förekomma.

4.4 Sammanfattande jämförelse av skillnader och likheter avseende
undervisning kopplat till samtliga politikdimensionerna inom
kunskapsområdena EU och nationell politik
Vid en summering av undervisningsinnehåll kopplat till samtliga
politikdimensioner framträder ett par tydliga skillnader avseende vad som
betonas för respektive kunskapsområde.
EU-undervisningen behandlar till allra största delen politydimensionen.
Policydimensionen framstår i jämförelse med politydimensionen som mer
knapphändigt belyst och politicsdimensionen tycks endast utgöra en marginell
del av EU-undervisningen. Innehållet i undervisningen om nationell politik
verkar däremot vara jämnare fördelat mellan de tre politikdimensionerna.
Politicsdimensionen framstår dock som något mindre belyst än polity- och
policydimensionen. Det tycks också finnas en skillnad i vilket innehåll som
lärarna betonar inom de olika politikdimensionerna för respektive
kunskapsområde.
Den röda tråd som tecknas i lärarnas beskrivning av undervisningen skär delvis
genom de olika politikdimensionerna. Undervisning om EU handlar till stor del
om varför samarbetet startade, vilka länder som gått in i samarbetet samt föroch nackdelar med Europasamarbetet. Undervisningens kärna kan med andra
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ord sägas bestå av två delar. Dels en allmän orientering om unionens uppkomst
och utvidgning och dels en diskussion kring argument för eller emot unionen. I
undervisningen om nationell politik står riksdagspartierna i centrum.
Undervisningen fokuserar till stor del på vilka ståndpunkter riksdagspartierna
hyser, hur partierna väljs samt hur och varför de samarbetar med varandra.
Utöver den innehållsmässiga kärna som beskrivs ovan behandlar
undervisningen även vilken funktion de centrala institutionerna har på nationell
respektive europeisk nivå. Undervisningen om riksdag och regering betonas i
högre utsträckning än undervisning om institutionerna på europeisk nivå.
Min uppfattning är att svaren i rangordningsuppgiften (se Bilaga 2) till stor del
styrker beskrivningen av respektive kunskapsområdes kärna. I figur 4.8 visas ett
medelvärde för hur lärarna prioriterat exemplen på undervisningsinnehåll.
Figur 4.8 Genomsnittlig prioritering av alternativ A till F

Diagrammet visar medelvärdet av
lärarnas prioriteringar av alternativ A
– F för respektive kunskapsområde.
En punkt högt upp på y-axeln visar att
alternativet prioriteras högt för
kunskapsområdet nationell politik. En
punkt långt ut till höger på x-axeln
visar att alternativet prioriteras högt
för kunskapsområdet EU. Punkter
högt upp till höger i diagrammet visar
således lärare som prioriterar
alternativet
högt
inom
båda
kunskapsområden. Den diagonala
linjen synliggör för vilket kunskapsområde alternativet prioriteras högst.

För beskrivning av alternativ A-F se figur 2.1 alternativt Bilaga 2.

För kunskapsområdet EU bedömer lärarna att den historiska framväxten och
utvidgningen av EU får mest undervisningstid. De bedömer också att viktiga
sakfrågor som EU har att ta ställning utgör en relativt stor del av
undervisningen. För kunskapsområdet nationell politik bedömer lärarna att
”Riksdagens och regeringens uppgifter, hur riksdagsvalen går till” får mest tid.
Därefter bedöms politiska partiers uppfattningar i olika frågor, partiers
hjärtefrågor, vara det mest prioriterade exemplet på undervisningsinnehåll.
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Om vi istället ser på vad lärarna menar är de minst prioriterade exemplen på
undervisningsinnehåll kan konstateras att lärarna bedömer att de i
undervisningen om EU prioriterar de två exemplen på politicsinnehåll lägst.
Allra minst utrymme får undervisning om ”Hur koalitioner mellan
partier/länder bildas, samarbeten och konfliktstrategier”. Några lärare anser att
de i undervisningen inte tar upp något innehåll som kan hänföras till den
kategorin. För kunskapsområdet nationell politik prioriteras undervisning om
”Hur folkliga protestyttringar, missnöjesyttringar tar sig uttryck och exempel på
informella sätt (utöver val) att påverka”, lägst tätt följt av innehåll kopplat till
den historiska framväxten av det svenska styrelsesättet.
Märk att de två undervisningsexemplen kopplat till respektive politikdimension,
relativt varandra, prioriteras i motsatt ordning för de två kunskapsområdena.
För kunskapsområdet EU bedömer lärarna att exempel F prioriteras före
exempel A, exempel C före exempel E och exempel D före exempel B. För
kunskapsområdet nationell politik bedömer lärarna att förhållandet är det
omvända. Lärarna förefaller inte vara helt medvetna om att det finns stora
skillnader i hur innehåll prioriteras för de två kunskapsområdena. Flera lärare
kommenterar att de gör ungefär samma saker i undervisningen om
kunskapsområdena men att EU-undervisningen sker på en mer grundläggande
nivå. Ytterligare ett par tydliga skillnader i undervisningen om
kunskapsområdena framkommer i intervjuerna. I undervisningen om nationell
politik behandlas riksdagspartiernas ideologiska rötter. Grundläggande fakta om
riksdagspartier tycks också vara en obligatorisk del av kunskapsområdet. I
undervisningen om nationell politik tycks ingen genomgång av vilka partier som
sitter i Europaparlamentet förekomma. Att nya partier lyckats i
Europaparlamentsvalen kan uppmärksammas i undervisningen. Diskussionen
kring Junilistan och Piratpartiet tycks dock i första hand ha kretsat kring
partiernas skeptiska inställning till EU-samarbetet. I undervisningen om
nationell politik kan de svenska grundlagarna vara en del av undervisningen.
Fördrag som till exempel Amsterdamfördraget, Maastrichtfördraget nämns inte
i intervjuerna men däremot förefaller undervisning om EU:s fyra friheter utgöra
en viktig del av EU-undervisningen.
Sammanfattningsvis kan man säga att undervisning om de två kunskapsområdena skiljer sig både med avseende på hur lärarna prioriterar inom
politikdimensionerna men även i hur lärarna prioriterar mellan politikdimensionerna.
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5. I vilken utsträckning framställs kunskapsområdena som
inrikespolitik?
I kapitlet redovisas i vilken utsträckning undervisningen framställer
kunskapsområdena nationell politik och EU som inrikespolitik. För att avgöra
om ett kunskapsområde framställs som inrikespolitik bedöms i vilken
utsträckning följande tre kännetecken framträder i undervisningen:
1. Ett inflöde av preferenser till det politiska systemet.
2. En pluralism av åsikter inom det politiska systemet.
3. En återkoppling från det politiska systemet till
medborgarnas vardag.
Figur 5.1 Inrikespolitiska kännetecken i undervisningen

Det politiska systemet
Pluralism
Inflöde

Återkoppling
Medborgarnas vardag

(Den förenklade Eastonmodellen är inspirerad av Bäck & Larsson 2006:27)

5.1 I vilken utsträckning framställs nationell politik som inrikespolitik i
undervisningen?
I avsnittet redovisas i vilken utsträckning lärarna framställer nationell politik
som inrikespolitik. Först presenteras hur respektive inrikespolitiskt kännetecken
framträder var för sig och därefter ges en sammanfattande beskrivning av i
vilken utsträckning kunskapsområdet framställs som inrikespolitik.

5.1.1 Visar undervisningen ett inflöde av preferenser till det politiska
systemet?
Inflödet till det politiska systemet framträder som en mycket central del av
undervisningen om nationell politik. I intervjuerna framkommer tre olika sätt
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som lärarna använder sig av för att visa inflödet till det politiska systemet. För
det första visar undervisningen att det finns en länk mellan medborgarna och
det politiska systemet. För det andra tar undervisningen upp hur vi som
medborgare kan påverka det politiska systemet. För det tredje poängteras i
undervisningen att det är önskvärt med ett inflöde av preferenser till det
politiska systemet.
Undervisning om nationell politik fokuserar i stor utsträckning på att synliggöra
kopplingen mellan medborgarna och det politiska systemet. Att medborgarnas
partipreferenser avspeglar sig i antalet riksdagsmandat och att politikerna därför
representerar medborgarna, framhålls av flera lärare som centralt för
kunskapsområdet. ”Hur man gör i Sverige för att alla röster skall bli hörda”
som lärare 7 uttrycker det. Lärare 1 säger att hon ”försöker få dem [eleverna] att
känna sig representerade” och förklarar att det innebär att:
Man får prata om det där med representationen. Riksdagen är en liten bild av
Sverige och med valkretsar och så. Där får man repetera mycket och förklara.
Jag känner ändå att de greppar det efter ett tag (L1).

Flera lärare uttrycker att det är viktigt att betona hur en representativ demokrati
fungerar. Lärare 8 säger till exempel att det är viktigt att förstå ”det här med
ombud. Att vi röstar fram politiska ombud som skall utföra vårt arbete”. Att
Sveriges proportionella valsystem dessutom syftar till att få hela folket
representerat i det politiska systemet, framhålls i flera fall. Ett par lärare nämner
också att de även poängterar att politikerna representerar ett landskap och inte
bara ett parti (L6, L7).
Hur man som medborgare kan påverka det politiska systemet tycks också
utgöra en betydande del av undervisningen. Vi ”tittar på hur sker val? När sker
valen i Sverige? Hur går det till?” uppger till exempel lärare 10. Flera lärare
betonar att de verkligen försöker ge eleven en konkret bild av hur man röstar.
Lärare 15 säger till exempel att hon undervisar om:
Valprocessen. Hur går ett val till? Vilka val är det man gör? När gör man
dem? Vad är det man väljer? Hur går det till? Och då gör vi det verkligen så vi
traskar omkring och vi har papperslappar. Jag tar dem genom ett val
verkligen. Det gör jag för det tycker jag är viktigt. Det tycker jag är jätteviktigt
(L15).
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Näst intill samtliga skolor låter dessutom eleverna genomföra ett skolval i
samband med riksdagsvalet. Några lärare menar att röstandet i skolvalet utgör
en viktig del i undervisningen om nationell politik. Lärare 5, som alltid bedriver
sin undervisning i samband med riksdagsvalet, framhåller just känslan av att ha
deltagit i ett val som en av de viktigaste sakerna eleverna skall ha med sig från
kursen. Han säger att det viktigaste med kunskapsområdet nationell politik är:
Att undervisa om demokrati och att fostra dem till demokratiska medborgare.
Att de skall uppleva det som att de har deltagit i ett val. En förberedelse för
kommande att de ska …det är lite så vi motiverar ibland, att nästa gång är det
eran tur. Och det är nästan som lite prao eller vad vi skall kalla det. En
förberedelse för det som kommer och lite grand också att de skall känna sig
trygga om de går in i vallokalen och vet hur det går till (L5).

Valdeltagande är den form av politisk påverkan som genomgående framträder
som en viktig del i undervisningen. Andra sätt att påverka politiken, än själva
röstningsförfarandet, tycks också förekomma men i mindre utsträckning. Att
skriva insändare, att lobba för något på nätet och att gå med i partier eller
organisationer kan också tas upp som exempel på politisk påverkan. Lärare 16
undervisar till exempel om:
Lite av vad som krävs för att kunna bli vald men framförallt individens eget
engagemang. Vad krävs om man vill vara med och påverka. Kan du hamna på
riksdagsnivå? Vad krävs av dig då? Vad behöver du göra då? Man får
engagera sig i partier, de medborgerliga rättigheterna. Den biten (L16).

Att få eleverna att förstå att det är viktigt att man som medborgare engagerar
sig politiskt eller åtminstone röstar i valen är något som flera lärare trycker hårt
på. Lärarna motiverar i flera fall kunskapsområdet nationell politik för eleverna
genom att påtala att de när de blir vuxna bör vara delaktiga i politiken. Lärare
13 uttrycker till exempel att hon motiverar eleverna med ”att det är viktigt att
veta hur landet styrs eftersom ni så småningom kommer att få vara delaktiga i
det här” och lärare 16 betonar vikten av att eleverna ”känner att de har
medborgerliga rättigheter att vara med och påverka”. Lärare 3 försöker
motivera eleverna med ett liknande resonemang. Han påpekar att ”Vi har
makten vart fjärde år. De säger ju att makten utgår från folket i en representativ
demokrati och det är ju just den gången vi har makt. Att man måste vara lite
insatt och att det är viktigt att rösta” (L3). Flera lärare framhåller att de
verkligen brukar uppmana eleverna att gå och rösta. Om det inte finns ett parti

100

eleverna samtycker med så uppmanas de, i ett par fall, att åtminstone rösta
blankt (L5, L7).
Att det som individ är viktigt att tillvarata rätten att rösta är ett argument för
valdeltagande. Ett annat argument för att delta i valet är att valdeltagandet har
betydelse för det politiska systemet. Flera lärare betonar just att röstdeltagandet
är viktigt för hela det politiska systemet. Lärare 12 säger till exempel ”jag brukar
motivera det [kunskapsområdet nationell politik] med att det är så viktigt att
man röstar. Att demokrati inte är givet utifrån en stor aspekt, att det är något
man får gratis.” En annan lärare betonar att ”det viktigaste tycker jag är att veta
att demokrati måste försvaras” och hon brukar poängtera att det är ”deras
demokratiska skyldighet att rösta”(L9). Lärare 6 framhåller att det är viktigt att
eleverna förstår ”vad det innebär att vara medborgare i Sverige” och att de
därför behöver delta i valen för att inte andra odemokratiska krafter skall kunna
ta över. Provfrågor där eleverna ska argumentera för att ett ökat antal
soffliggare (L1) eller ett minskat antal riksdagsledamöter kan vara ett hot mot
demokratin förekommer också (L7).

5.1.2 Visar undervisningen en pluralism av åsikter inom det politiska
systemet?
Det inrikespolitiska kännetecknet att det finns en pluralism av åsikter inom det
politiska systemet tycks i första hand framkomma genom att olika partiers
åsikter redovisas och ställs mot varandra. Att olika politiska åsikter redovisas
och ställs mot varandra framstår å andra sidan som en mycket central del av
kunskapsområdet nationell politik.
Att en pluralism inom det politiska systemet är kännetecknande för ett
demokratiskt system som vårt, framhålls av några lärare som en viktig insikt.
Lärarna säger sig poängtera att det finns en anledning till att det finns olika
partier att rösta på. Lärare 11 uttrycker till exempel att det ”absolut” viktigaste
målet med kursen nationell politik är att:
[Eleverna] vet varför vi har olika partier att man förstår skillnaden mellan
demokrati och diktatur. Att man vet att vi inte har ett enpartisystem utan att
vi har olika partier för att det är folket, det är du när du är 18 år som skall få
vara med och bestämma vem du tycker skall få vara med och styra (L11).
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Ytterligare ett par lärare understryker sambandet mellan demokrati och att
väljarna har olika politiska alternativ att ta ställning till. Lärare 5 betonar till
exempel att det är viktigt att eleverna inser att ”det finns lite pluralism och att
det sker en valdebatt.” Han uppmanar dem att i första hand stödja det alternativ
som står för deras åsikter och om det inte finns ett sådant alternativ bör de i alla
fall rösta blankt.
Det är endast några lärare som uttryckligen säger sig undervisa om att
förekomsten av olika politiska alternativ är en viktig del av det svenska politiska
systemet. Däremot berättar samtliga lärare att de i en eller annan form redovisar
olika partiers politiska ståndpunkter. Lärare 4 säger till exempel att ”man kollar
vilka partier som sitter i riksdagen. Lite ideologiskt var man står och vilka frågor
man driver”. En översiktlig genomgång av vad som utifrån ett ideologiskt
perspektiv skiljer riksdagspartierna åt, nämns av de allra flesta lärare som en del
av kunskapsområdet. Däremot finns en skillnad i vilken utsträckning de
ideologiska olikheterna betonas. Några lärare menar att de ideologiska rötterna
inte säger så mycket om dagens parti och att de därför bara kort redogör för
dem. Andra poängterar att de är måna om att eleverna får en förståelse för var
partierna hör hemma ideologiskt. Det finns också lärare som uttrycker att det
viktigaste är att eleverna kan skilja de två blocken åt. De poängterar att de i
huvudsak undervisar om skillnader mellan de politiska blocken. Lärare 6 säger
till exempel att hon ”tycker att det är viktigt att de vet skillnaden mellan
blocken” och att hon alltid försöker ge eleverna kunskaper så de ”har en känsla
för de röda och de blå [står för] samt de grönas miljöfrågor och extrema
grupper utanför” (L6). En lärarledd genomgång som visar hur partierna skiljer
sig utifrån ett höger-vänsterperspektiv nämns också av flera lärare som en del
av undervisningen om nationell politik. Den mest använda undervisningsmetoden tycks vara att låta eleverna fördjupa sig i ett partis politiska
ståndpunkter. Att det finns en pluralism av åsikter framkommer i dessa fall när
eleverna ställs mot varandra i en partidebatt.
För att få en bild av hur central undervisningen om olika partiers politiska
ståndpunkter är, ombads lärarna bedöma om genomsnittseleven efter området
nationell politik har en uppfattning om hur de olika partiernas åsikter skiljer sig
åt. De flesta lärare bedömer att eleverna efter kunskapsområdet har en
uppfattning om var de olika partierna står politiskt. Lärarna kan till exempel
besvara frågan med; ”Ja absolut”(L1), ”Ja det skulle jag nog vilja säga, grovt
sett” (L2) eller ”Ja det är jag rätt så övertygad om även om det blivit svårare nu
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när partierna närmat sig varandra åsiktsmässigt”(L3). Några av de lärare som
svarar ja på frågan, garderar sig dock genom att nämna något förbehåll. De kan
till exempel säga att eleverna har koll direkt efter arbetsområdet men kanske
inte om man frågar dem senare (L4, L15) eller att även om de kan redogöra för
skillnader så är bilden av partierna ganska svartvit (L4, L11).
Några lärare bedömer att snitteleven snarare har en uppfattning om vad de
politiska blocken tycker och möjligtvis något ytterligare parti. Lärare 16 säger till
exempel att eleverna inte har en uppfattning om alla partier men att:
Jag tror att de har klart för sig S och V och Moderaterna. Blockpolitiken som
de har nu har de klart för sig. Framförallt S och M eller S och V och M. Men
[eleverna har en] mer luddig uppfattning om Folkpartiet och Centern även
om de historiskt har koll på att de var bondepartiet… lite så” (L16).

Lärare 17 uttrycker ungefär samma sak när hon säger att eleverna känner till de
stora frågorna ”speciellt om man tänker sossar och moderater mot varandra.
Sedan blir det lite lurigare om man kommer ut på kanterna att de inte riktigt har
koll. Men jo en medelelev [har koll]”. Lärare 13 menar att eftersom de pratar
om de politiska blocken har eleverna en känsla för vad som skiljer dem åt men
utöver det kan de nog bara det parti de fördjupat sig i. Lärare som poängterar
att eleverna i första hand kan skilja mellan de politiska blockens åsikter,
kategoriseras som att de bara delvis instämmer i att eleverna har en uppfattning
om hur partiernas åsikter skiljer sig åt.
Det finns också ett par lärare som bedömer att en genomsnittselev inte har en
uppfattning. En uttrycker att ”De har inte koll partipolitiskt men att de lägger
ett solidariskt perspektiv att det skulle vara mer mänskligt att rösta på ett visst
parti” (L6). Den andre läraren svarar ”Nej det här är jättesvårt” (L10) och
förtydligar att de mest engagerade har en viss koll direkt efter valen men att det
förmodligen beror på att de tagit del av vad som sagts i medierna. Det sista
citatet antyder att elevernas kunskaper om partiernas ståndpunkter beror på fler
faktorer än undervisningen. Fler lärare relaterar dock svaret till
undervisningsinnehållet. Till exempel att eleverna framförallt känner till
blockens ståndpunkter eftersom de bara gått igenom blocken eller att de
framförallt kan det parti de fördjupat sig i och att eleven har koll direkt efter
kunskapsområdet men inte senare. Sammantaget bedömer jag att svaren på den
direkta frågan tyder på att de politiska partiers uppfattningar är en relativt
central del av kunskapsområdet.
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5.1.3 Visar undervisningen att det finns en återkoppling från det politiska
systemet till medborgarnas vardag?
Det tredje kännetecknet på inrikespolitik handlar om att visa att det finns en
återkoppling från det politiska systemet till medborgarnas vardag. I intervjuerna
framkommer två olika sätt att visa kännetecknet. Antingen kan lärarna på olika
sätt påtala att politik påverkar elevernas vardag eller så uppger lärarna att de
väljer att belysa politikområden som de menar ligger nära elevernas vardag.
I intervjuerna framkommer endast ett par fall där lärarna uttryckligen säger sig
påtala för eleverna att de politiska beslut som tas på nationell nivå har betydelse
för elevernas vardag. De lärare som påtalar att en sådan återkoppling finns, gör
det för att övertyga eleverna om att politik angår dem. Lärare 7 förklarar att
eleverna till en början tycker politik är ointressant. En viktig del i
undervisningen är därför att visa att politik ”faktiskt är något som träffar dem.
Och då sätts allt i en annan dager. De som förstår, de tycker att politik är kul
och intressant”.
Att det finns en återkoppling från det politiska systemet till elevernas vardag
tycks i första hand framkomma genom att undervisningen tar upp vilken politik
partierna vill driva inom politikområden som ligger nära elevernas vardag. Flera
lärare poängterar att de är måna om att behandla politikområden som berör
eleverna. Lärare 8 förklarar att de i undervisningen:
Tittar lite på ungdomsfrågor, skolan. Det som berör ungdomar försöker vi
lyfta fram. Det vill säga miljö, skolfrågor, betygsfrågan brukar alltid vara
intressant. Så att man försöker lyfta fram det här så att de känner att de här
berör mig (L8).

Lärare 3 uttrycker att liknande motiv ligger bakom vilka politiska frågor han tar
upp i undervisningen. Han säger att han ”försöker ta dagsaktuella händelser
som inte ligger för långt bak [i tiden] som de inte har en beröringspunkt med.
Det brukar oftast finnas något. FRA eller nedladdning eller vad det nu kan
vara” (L3). Lärare 15 ger ett konkret exempel på hur hon gör för att
undervisningen skall kopplas till elevernas vardag. Hon säger att när hon går
igenom hur en ärendegång ser ut ”då tar jag oftast någonting som kan kopplas
till deras vardag. Jag tar att man vill ändra mopedåldern till arton och så får de
följa den gången” (L15). Lärarna uppger också att de medvetet styr elevernas
fördjupningsarbete om ett parti, till att behandla politikområden som ligger nära
eleverna. Skolfrågor är av detta skäl ofta ett obligatoriskt politikområde.
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Skolfrågorna tycks i stor utsträckning handla om partiernas olika syn på betyg;
framför allt från vilken årskurs eleverna skall få betyg men även om vi bör ha
fler betygssteg och betyg i ordning och uppförande. Miljöfrågor,
invandringsfrågor och inställning till barnbidrag nämns också av ett par lärare
som frågeområden som ligger nära eleverna.

5.1.4 Sammanfattning av i vilken utsträckning nationell politik framställs
som inrikespolitik.
För kunskapsområdet nationell politik tycks inflödet till det politiska systemet
och pluralismen inom det politiska systemet utgöra centrala delar av
undervisningen. Att det finns en återkoppling från det politiska systemet till
medborgarnas vardag, tycks också behandlas i undervisningen men förefaller
betonas i mindre utsträckning än de två andra kännetecknen.
Olika sätt att visa ett inflöde till det politiska systemet framträder genomgående
som en viktig del av kunskapsområdet nationell politik. Samtliga lärare nämner
att de undervisar om hur riksdagsvalet går till och flera lärare uttrycker att hela
kunskapsområdet syftar till att eleverna i förlängningen skall bli aktiva
medborgare. Lärare 10 menar till exempel att eleverna bör förstå ”att det är
viktigt att du gör din röst hörd och det innebär också att du går och röstar. Det
tycker jag. Du skall vara aktiv medborgare på det sättet vi kan vara aktiva på.”
Att det svenska politiska systemet är representativt och att politikerna därför
representerar oss medborgare är ytterligare ett exempel på undervisning som
poängterar länken mellan medborgarna och politikerna. Den generella bilden är
att undervisningen präglas av en demokratifostrande intention. Lärarna pratar
ofta om eleverna i termer av medborgare och att de bör engagera sig politiskt.
Lärarnas redogörelser för undervisningen visar att inflödet till det politiska
systemet i första hand avser valdeltagandet även om andra former av politisk
påverkan kan lyftas fram.
En pluralism inom det politiska systemet framkommer framförallt genom att
riksdagspartiernas politiska ståndpunkter redovisas. Genomgångar som tar upp
hur riksdagspartierna skiljer sig från varandra ideologiskt eller utefter en högervänsterskala, nämns som en del i de flesta lärares undervisning. Dessutom får
eleverna ofta fördjupa sig i ett partis politiska ståndpunkter. I det senare fallet
framkommer pluralismen inom det politiska systemet först vid en debatt eller
redovisning där eleverna redogör för sitt partis ståndpunkter. I några fall säger
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sig lärarna uttryckligen poängtera för eleverna att ett viktigt kännetecken för
demokrati är förekomsten av politiska alternativ. Sammantaget förefaller det
andra kännetecknet på inrikespolitik, att skilda politiska ståndpunkter redovisas
och debatteras, framgå tydligt i undervisningen om nationell politik. De flesta
lärarna bedömer också att eleverna efter kursen har en uppfattning om hur de
olika partiernas åsikter skiljer sig åt. Några lärare förtydligar att eleverna snarare
kan skilja mellan de politiska blockens åsikter än mellan partiernas åsikter. Ett
par lärare menar att eleverna varken kan skilja mellan partiernas eller blockens
åsikter.
Att det finns en återkoppling från det politiska systemet till medborgarnas
vardag poängteras endast i ett par fall. Lärarna påpekar däremot att de ser till att
elevernas fördjupningsarbete om ett parti behandlar politikområden som ligger
nära elevernas vardag. Skolfrågor är det politikområde som flest lärare nämner i
detta sammanhang. Dessutom poängterar lärarna att de ofta använder exempel
som ligger nära elevernas vardag, när de till exempel skall illustrera hur en
ärendegång ser ut eller hur olika partiers åsikter skiljer sig åt. Att det finns en
återkoppling från det politiska systemet till medborgarnas vardag tycks alltså i
första hand framgå genom att eleverna får konkreta exempel på vilken politik
olika partier vill driva i frågor som ligger nära eleverna.
Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna i relativt hög utsträckning
framställer nationell politik som inrikespolitik. Två av tre inrikespolitiska
kännetecken förefaller väl belysta i undervisningen och det tredje tycks framgå
utan att lärarna särskilt poängterar kännetecknet i undervisningen.
5.2 I vilken utsträckning framställs EU-frågor som inrikespolitik i
undervisningen?
I avsnittet redovisas i vilken utsträckning lärarna framställer EU-frågor som
inrikespolitik. Först presenteras hur respektive inrikespolitiskt kännetecken
framträder var för sig och därefter ges en sammanfattande beskrivning av i
vilken utsträckning kunskapsområdet framställs som inrikespolitik.
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5.2.1 Visar undervisningen ett inflöde av preferenser till det politiska
systemet?
Undervisning om EU verkar inte behandla inflödet till det politiska systemet i
någon större utsträckning. I intervjuerna förekommer få exempel på
undervisningsinnehåll som tar upp inflödet till det politiska systemet. Exemplen
som förekommer kan delas in i tre kategorier. En kategori rör undervisning
som tar upp valet till Europaparlamentet. En andra kategori poängterar för
eleverna att det är önskvärt att de engagerar sig i EU-frågor. En tredje kategori
visar att det finns en länk från Sverige till några av EU:s politiker.
Ett par lärare nämner att de undervisar om Europaparlamentsvalet och
ytterligare några lärare säger att de tagit upp och diskuterat nya partiers
framgångar i samband med valen 2004 och 2009. Valet till Europaparlamentet
tycks dock inte ha en framskjuten plats i undervisningen om EU. Ingen lärare
nämner att de går igenom vilka svenska partier som finns representerade i
parlamentet eller regler för hur mandaten tillsätts.55 Den generella bild som
tecknas i intervjuerna gör gällande att undervisningen tar upp att det sker ett val
till Europaparlamentet men att man inte går in och tittar närmare på hur valet
går till. Denna bild stärks också av att inte några av de prov- eller
läxförhörsfrågor som lärarna ger exempel på, är kopplade till
Europaparlamentsvalet. Lärare 5 förklarar att valet till Europaparlamentet, likt
kyrkovalet, hamnar lite i skymundan och uttrycker att eleverna inte upplever att
det finns ett inflöde till det politiska systemet:
Jag har en känsla av att eleverna tycker att EU är någonting som de inte . . .
de ser ingen demokratisk länk dit alltså. Precis som många medborgare har
den känslan att EU, det är något gäng som sitter där nere och styr så blir folk
lite förbannade för att de lägger sig i (L5).

Valsystemets utformning och mandatfördelning i Europaparlamentet tycks
utgöra en detaljnivå dit undervisningen inte når. Undervisningen om EU tar i
första hand upp övergripande frågor, poängterar ett par lärare. Lärare 12
tydliggör till exempel att undervisningen problematiserar kring om unionen är
bra eller dålig för oss i unionen och för världen utanför men ”inte så att vi går
in och nu skall vi lära oss om Europaparlamentet, utan de stora frågorna”
(L12).
55

Lärare 1 har dock en extrauppgift där några instuderingsfrågor är kopplade till Europaparlamentsvalet. Uppgifterna besvaras av ”de snabba elever” som arbetat klart med det obligatoriska
arbetsområdet.
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Att eleverna så småningom bör delta i valet till Europaparlamentet tycks i ett
par fall poängteras i undervisningen. Lärare 6 säger till exempel att hon
motiverar studiet av EU med ”att de också har rätt att påverka. Deras val de
skall göra. De röstar ju till EU också.” Lärare 4 uttrycker att ett mål med EUundervisningen är att få dem motiverade ”till att engagera sig i frågan och till
och med rösta i ett val”.
Några lärare nämner att de brukar ta upp att Sverige har ett visst antal platser i
Europaparlamentet. I dessa fall visar undervisningen att en del av politikerna i
EU representerar Sverige. Ett par lärare nämner att de brukar ta upp att
Sveriges ringa folkmängd innebär att vår påverkan på det politiska systemet är
liten. Lärare 11 brukar till exempel utifrån ett rättviseperspektiv ha en
diskussion med eleverna kring om vi som litet land bör ha samma inflytande
som de stora länderna. Även lärare 3 problematiserar kring att en representativ
fördelning av ledamöter ger små länder liten makt.
Man tar väl upp lite om hur många som sitter i parlamentet från varje land
och om eleverna tycker det är demokratiskt eller om de tycker det skall vara
lika. Men det bor ju olika [antal invånare i länderna] och då skall det ju vara
representativt också. Men Sverige får inte så mycket att säga till om bland de
här parlamentsledamöterna (L3).

5.2.2 Visar undervisningen en pluralism av åsikter inom det politiska
systemet?
Att EU:s politiska system rymmer olika politiska alternativ, vilka vi medborgare
har att ta ställning till, tycks inte utgöra en betydande del av EUundervisningen. Däremot undervisar flera lärare om att riksdagspartierna har
olika inställning till EU, det vill säga om partiet är positivt eller negativt till EU
som helhet. Att partier som Centern och Miljöpartiet, sedan 1995, ändrat sin
inställning till EU nämns i ett fall (L14). Några lärare som inte undervisar om
partiernas inställning till EU menar att det ändå kan komma upp om eleverna
väljer att undersöka det, när de fördjupar sig i ett parti under arbetsområdet
nationell politik (L8, L13). I den mån politiska partier behandlas i EUundervisningen verkar nya partier som Junilistan och Piratpartiet hamna mer i
fokus än de etablerade partierna. Ett par lärare påpekar att just Junilistan och
Piratpartiets åsikter diskuterats i samband med Europaparlamentsvalen 2004
och 2009. Att ämnet kom upp till diskussion förklaras av uppmärksamheten i
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media. Undervisningen om de nya partierna handlar dock i första hand om
partiernas ”grundinställning” till EU. Lärare 17 säger att ”man kanske pratar om
att det tillkommit partier just för att man vill ha Sverige ut ur EU”. Ett partis
uppfattning i en särskild fråga kan eventuellt bli en del av undervisningen, om
det är en del av nyhetsflödet. Flera lärare poängterar att vad som tas upp av
kunskapsområdet till stor del hänger ihop med vad som tas upp i media.
Utöver partiernas grundinställning till EU nämns också partiernas syn på EMU
som en del av undervisningsinnehållet. Flera lärare menar att partiernas
inställning till EU och EMU är de två partipolitiska ståndpunkter som
behandlas i undervisningen. ”Mest blir det ju, positiv eller negativt inställd till
EU som EU. Och det blir ju EMU, var står de olika partierna där, lite så”
sammanfattar till exempel lärare 16.
Sammantaget förefaller inte ett partipolitiskt perspektiv på EU-frågor vara en
stor del av kunskapsområdet. Lärare 5 förklarar till exempel att det inte finns
något ”partipolitiskt i EU” eftersom ”det känns inte som att man har en rak
linje från det parti man gillar in i EU”. Lärare 2 menar också att partierna är
frånvarande i EU-undervisningen och förtydligar att det har att göra med att de
”inte lagt ner så mycket krut på” EU på högstadiet.
Att koppla EU-frågor till olika ideologier eller till en höger-vänsterskala tycks
inte heller göras i någon större utsträckning, även om några lärare poängterar att
det vore möjligt. Lärare 4 är den enda läraren som nämner att han diskuterat
EU-frågor utifrån ett ideologiskt perspektiv. Han har tagit upp att Sverige skiljer
sig från de flesta EU-länder då vänsterpartier snarare än högerpartier varit mest
kritiska till EU. Undervisning som visar en pluralism av åsikter inom EU verkar
i första hand betona att länder intar olika politiska ståndpunkter. Till exempel
kan Sveriges syn på hårdare miljölagstiftning ställas mot Östeuropas motstånd
till hårda miljöregler och Sveriges liberala inställning till flyktinginvandring kan
ställas mot Sydeuropas mer restriktiva hållning. Några lärare nämner också att
de kan undervisa om att Frankrike står mot övriga Europa, i frågor som rör
jordbruksstödets utformning och Europaparlamentets månatliga placering i
Strasbourg.
Den pluralism av åsikter som framkommer i undervisningen om EU kan
sammanfattningsvis sägas ta upp följande saker: För det första visar
undervisningen att länder kan ha olika uppfattning i vissa politiska frågor.
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Undervisning som poängterar en gemensam nationell ståndpunkt i politiska
frågor belyser, enligt studiens definition, politiken utifrån ett utrikespolitiskt
perspektiv. För det andra framkommer att inställningen till EU och EMU kan
se olika ut för de svenska partierna. Undervisningen om partiers skilda åsikter
om EU-samarbetet visar på en pluralism i förhållande till systemet snarare än
inom systemet. I de fall undervisningen tar upp partiers olika inställning till ett
svenskt EMU-medlemskap framkommer en pluralism av åsikter inom ramen
för EU-samarbetet.
Att en pluralism av åsikter inom det politiska systemet inte intar en central del
av EU-undervisningen styrks av den direkta frågan. Ingen lärare bedömer att
genomsnittseleven efter EU-undervisningen har en uppfattning om hur de olika
partiernas åsikter skiljer sig åt i EU-frågor. De flesta lärare besvarar frågan med
ett tydligt nej. ”Nej absolut inte” säger till exempel lärare 10. Flera lärare
förklarar att det beror på att de avsätter begränsat med tid till kunskapsområdet
EU. Lärare 14 uttrycker till exempel att:
Nej. Jag lägger inte samma tid där tyvärr [som för nationell politik]. Jag är
tvungen att göra en prioritering och sedan om det är bra eller dåligt? Jag
hoppas utan att veta att gymnasiet plockar EU-frågorna lite djupare än vad
jag gör (L14).

Ett par lärare framhåller att eleverna nog har en kunskap om partiernas
grundinställning till EU. Lärare 17 svarar till exempel: ”Ja, jag tror att de i alla
fall [vet] så pass att de vet om de är positiva till EU eller kritiska till EU. Att de
vet det men absolut inte mycket mer än så”. De svar som framhåller att
eleverna har kunskap om partiernas grundinställning till EU har kategoriserats
som att lärarna bedömer att eleverna ‟delvis‟ har en uppfattning.

5.2.3 Visar undervisningen att det finns en återkoppling från det politiska
systemet till medborgarnas vardag?
Att det finns en återkoppling från det politiska systemet till elevernas vardag
förefaller poängteras i undervisningen om EU. Lärarna uppger däremot att det
kan vara svårt att finna bra exempel som illustrerar för eleven hur denna
återkoppling kan se ut.
Flera lärare betonar för eleverna att EU påverkar dem. Lärare 10 säger att hon
brukar motivera studiet av EU för eleverna med att:
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Vi är ju en del av Europa och att detta är ju faktiskt ett ställe där vissa frågor
fattas beslut om som vi måste följa. Och att det vid sidan om den nationella
lagstiftningen finns en EU-lagstiftning också (L10).

En annan lärare anser att det viktigaste med EU-undervisningen är att eleverna
”skall känna en större närhet till EU än vad de gör innan och förstå att EU
berör oss” (L17). Lärare 6 säger att ”jag har nämnt det som något ovanför det
nationella. Jag brukar alltid ta med vad som påverkar oss. Då kommer man in
på EU med direktiv och så”. Några lärare säger att de vill visa att vi är en del av
en ”EU-nation” (L12) och att ”vissa beslut är EU:s beslut och där har vi inget
att säga till om” (L11).
I intervjuerna framkommer några exempel på undervisning som visar hur EU
kan påverka elevernas vardag. De flesta exemplen tar upp möjligheter och
konsekvenser av den fria rörligheten. Lärare 8 brukar be eleverna fundera över
vad de fyra friheterna kan innebära för dem när de fyller arton år och skall ut
och jobba. Lärare 2 säger att han pratar om ”EU och dess betydelse och
försöker förklara vad det kan innebära för dem att vi är med i EU och berättar
om någon som flyttat till Spanien”. Lärare 15 säger att när hon kommer in på
sakfrågor som till exempel miljö och jobb ”försöker jag också göra det så jag
kopplar det till deras vardag, när de är tjugo år och vill åka utomlands. Hur går
det till då nu när vi är i ett EU-samarbete”. Notera att exemplen i första hand
tar upp hur Sveriges EU-medlemskap kan underlätta för eleverna att åka
utomlands. Undervisningsexempel som visar att politiska beslut på EU-nivå kan
påverka vardagslivet i Sverige förekommer i mindre utsträckning. Regler för
införsel av alkohol och tobak är de exempel som nämns för att visa att EU kan
påverka den svenska vardagen.
I flera fall uppger lärarna att de får uppfattningen att eleverna upplever EU som
avlägset och abstrakt. Lärarna säger också att de har svårt att hitta konkreta
exempel som visar hur EU påverkar eleverna här och nu. Lärare 4 förklarar:
En brist är väl att man inte konkretiserar. Så här röstade man. Så här valde
regeringen att besluta eller riksdagen i Sverige. Och det kan jag se som en
brist. Jag har inte den kunskapen. Blir inte lika tydligt för mig hellre. I svensk
politik får jag mera svart på vitt. Var vi står och så. Det avspeglar sig väl i
undervisningen också att jag är som de flesta det vill säga en bit ifrån EU.
Svensk politik ligger närmare så att säga (L4).
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5.2.4 Sammanfattning av i vilken utsträckning EU-frågor framställs som
inrikespolitik
Undervisningen om EU tycks i hög grad betona att det finns en återkoppling
från det politiska systemet till medborgarnas vardag. Att det finns ett inflöde till
det politiska systemet och en pluralism av åsikter inom det politiska systemet
förefaller inte framgå lika tydligt.
Valet till Europaparlamentet omnämns av ett par lärare som en del av
undervisning om EU och några lärare uppger att de behandlat Piratpartiets och
Junilistans framgångar i Europaparlamentsvalet. Ingen lärare framhåller dock att
de undervisar om vilka som får rösta, när man får rösta eller hur mandatfördelningen går till. Den generella bilden är att man i undervisningen tar upp
och diskuterar Europaparlamentsvalet men att kunskaper om hur valet går till
inte prioriteras. Att det finns en länk mellan Sverige och politiker i EU
framkommer i en del fall då lärare nämner att de undervisar om att svenska
politiker utgör en ganska liten andel av det totala antalet
Europaparlamentsledamöter. En sådan undervisning kan sägas framställa politik
på EU-nivå som såväl inrikes- som utrikespolitik. Undervisningen visar dels på
att det finns en länk mellan det politiska systemet och de svenska medborgarna,
vilket är ett kännetecken för inrikespolitik. Men undervisningen framställer
samtidigt de svenska medborgarna som en grupp med ett gemensamt intresse
vilket är kännetecknande för utrikespolitik. I ett par fall säger lärarna att deras
undervisning om EU syftar till att eleverna skall engagera sig i EU-frågor och
delta i val till Europaparlamentet. Att det finns ett inflöde från medborgarna till
det politiska systemet framstår sammantaget inte som centralt för
undervisningen om EU.
En pluralism av åsikter inom det politiska systemet förefaller inte heller vara
tydligt i undervisningen om EU. Att det finns olika åsikter inom EU verkar i
första hand ta upp att länder intar olika politiska ståndpunkter. Undervisning
om att svenska partier kan ha olika inställning till EU-samarbetet förekommer
dock. Det visar en pluralism i förhållande till det politiska systemet snarare än
inom det politiska systemet. Ingen lärare bedömer att genomsnittseleven efter
undervisningen om EU har en uppfattning om hur partiernas åsikter skiljer sig i
EU-frågor. Det styrker bilden av att partipolitiken utgör en marginell del av
kunskapsområdet. I de fall elever bedöms ha en uppfattning om åsiktsskillnader
partier emellan handlar det om partierna är positivt respektive negativt inställda
till EU. Undervisning om de svenska partiernas skilda uppfattning i EMU-
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frågan verkar vara den fråga där det framkommer att de svenska partierna har
olika syn på vad man vill göra inom EU-samarbetet.
Att det finns en återkoppling från det politiska systemet till medborgarnas
vardag förefaller betonas i undervisningen om EU. Några lärare utrycker att ett
viktigt mål är att eleverna förstår att EU faktiskt berör dem. Flera lärare nämner
också att de försöker hitta exempel som visar hur EU påverkar eleverna. De
exempel lärarna tar upp handlar till stor del om möjligheter och konsekvenser
av den fria rörligheten. Elevernas möjligheter att arbeta och studera utomlands
lyfts fram tillsammans med ökad import av alkohol och tobak, som exempel på
vad den fria rörligheten kan innebära.
Det är ovanligt att lärarna talar om eleverna i termer av medborgare och att
deras demokratiska rättigheter lyfts fram. Undervisningen om EU präglas i hög
grad av en distans till studieobjektet och EU jämförs i flera fall med FN eller
USA. Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna i relativt liten utsträckning
framställer EU-frågor som inrikespolitik. Av de tre kännetecknen på
inrikespolitik förefaller endast återkopplingen från det politiska systemet framgå
tydligt.

5.3 Jämförelse: Skiljer sig undervisningen om EU från undervisningen
om nationell politik avseende i vilken utsträckning kunskapsområdena
framställs som inrikespolitik?
Kunskapsområdet EU framställs som inrikespolitik i betydlig lägre utsträckning
än kunskapsområdet nationell politik. I undervisningen om EU betonas ett av
tre kännetecknen för inrikespolitik. I undervisningen om nationell politik
förefaller samtliga tre kännetecken framgå och dessutom tycks två kännetecken
utgöra mycket centrala delar av kunskapsområdet.
Lärare 17s redogörelse, för vad som är viktigast för eleverna att ha med sig från
respektive kunskapsområde, är talande för hur undervisningen om
kunskapsområdena förhåller sig till studiens definition av inrikespolitik.
För kunskapsområdet nationell politik:
Jag vill att de skall veta hur de kan påverka och vikten av att rösta. Jag vill att
de skall ha klart för sig en hyfsad koll på den politiska indelningen. Hyfsad
koll på vad de olika partierna står för. Jag vill absolut att de skall ha koll på
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skillnaden mellan diktatur och demokrati. Demokratibegreppet i stort och i
smått. Och att de vet hur riksdagen och regeringen jobbar. Hur riksdagen är
sammansatt och hur de kan vara med och påverka hur den är sammansatt
och hur det går till när de tar beslut. Förstå vidden av det och förstå sin del i
det hela (L17).

För kunskapsområdet EU:
Samma sak där [som för nationell politik] vill jag på något vis när vi jobbat
klart med det att de skall känna en större närhet till EU än vad de gör innan.
Och förstå att EU berör oss och sedan kan jag väl känna att jag inte tycker att
det är jätteviktigt om de inte har koll på vad varje institution gör. Utan mer
helheten (L17).

Undervisningen om kunskapsområdena förefaller alltså skilja avseende vilka
inrikespolitiska kännetecknen som betonas. Att det finns ett inflöde till det
politiska systemet och en pluralism inom systemet tydliggörs, likt i citatet,
framförallt för kunskapsområdet nationell politik. Varken inflödet till eller
pluralismen inom det politiska systemet framträder som prioriterade i lärarnas
beskrivning av EU-undervisningen. Däremot verkar lärarna betona att det finns
en återkoppling från EU:s politiska system till medborgarnas vardag.
Återkopplingen påtalas sällan för den nationella nivån men lärarna förefaller ha
lättare att finna konkreta exempel på politik som berör elevernas vardag när de
undervisar om nationell politik än vad de har när de undervisar om EU.
Vid en jämförelse av hur respektive inrikespolitiskt kännetecken framträder i
undervisningen om kunskapsområdena är några skillnader särskilt slående. En
tydlig skillnad är i vilken utsträckning medborgarnas möjligheter att påverka det
politiska systemet tas upp i undervisningen. I undervisningen om EU framstår
inte valet till Europaparlamentet som en betydande del av kunskapsområdet.
Att ”valet”56 av svensk regering kan ha betydelse för vilken politik Sverige vill
driva i EU nämns inte av någon. För kunskapsområdet nationell politik
framstår undervisning om hur valet går till som mycket central. Ett framtida
politiskt deltagande i riksdagsvalet framhålls som det överordnade syftet med
undervisningen. De allra flesta lärare motiverar eleverna med att de i
förlängningen skall bli aktiva medborgare. I ett par fall påpekar lärare att det är
önskvärt att även EU-undervisningen leder till ett politiskt deltagande men det
framstår på intet sätt som det överordnade syftet för kunskapsområdet.
56

Det vill säga det indirekta valet, att folket väljer riksdagsledamöter vilka i sin tur godkänner
regering.

114

Lärarna framhåller också att de i undervisningen om nationell politik vill visa att
politikerna representerar oss medborgare. I den mån undervisningen om EU
visar att det finns en länk mellan det politiska systemet och medborgarna sägs
politikerna representera Sverige.
I vilken utsträckning undervisningen visar en pluralism av åsikter inom det
politiska systemet skiljer sig tydligt mellan kunskapsområdena. I nationell politik
undervisas det om vilken politik de olika partierna eller blocken vill driva.
Lärarna går ofta igenom hur de olika partiernas åsikter skiljer sig åt ideologiskt
eller i olika sakfrågor. Dessutom får eleverna ofta fördjupa sig i ett partis
politiska ståndpunkter för att sedan konfronteras med andra partiers
ståndpunkter. Undervisningen om EU tycks inte fokusera på vilken politik
partierna vill driva på EU-nivå. Däremot framgår att olika partier har olika
inställning till EU-samarbetet som helhet. Därför kan undervisningen om EU
snarare sägas visa på en pluralism av åsikter om EU än på en pluralism av
åsikter om politiken i EU.
De direkta frågorna kan sägas styrka bilden av att en pluralism av åsikter inom
det politiska systemet är en central del i undervisningen om nationell politik
men inte i undervisningen om EU (se tabell 5.1). De allra flesta lärare bedömer
att genomsnittseleven efter kunskapsområdet nationell politik har en
uppfattning om hur partierna eller åtminstone de politiska blocken skiljer sig åt i
olika frågor. Däremot bedömer lärarna att genomsnittselever efter EUundervisningen inte har någon uppfattning om hur olika partiers åsikter skiljer
sig i EU-frågor. De lärare som uttrycker att elever kan ha en viss uppfattning
om EU-frågor menar att de framförallt vet om partierna är positiva eller
negativa till EU-samarbetet som helhet.
Tabell 5.1 Har genomsnittseleven en uppfattning om hur partiernas
åsikter skiljer sig i politiska frågor på nationell nivå respektive EU-nivå?
Nationell nivå
EU-nivå

Ja
11
0

Delvis*
4
2

Nej
2
15

* Att ”delvis” ha en uppfattning innebär för området nationell politik att genomsnittseleven känner till
hur blockens åsikter skiljer och för området EU innebär att ”delvis” ha en uppfattning att
genomsnittseleven känner till vilka partier som är positiva respektive negativa till EU.

Att genomsnittseleven i fler fall bedöms kunna redogöra för hur de politiska
partiernas åsikter skiljer i frågor på nationell nivå än på EU-nivå antyder att
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politiska partiers åsikter är olika centralt för kunskapsområdena. Skillnaden i
kunskaper kan även förklaras av andra faktorer än skillnader i
undervisningsinnehåll. Flera av svaren visar dock att lärarna relaterar elevens
kunskaper till innehållet i undervisningen.
För det tredje skiljer undervisningen om kunskapsområdena avseende hur
lärarna visar att det finns en återkoppling från det politiska systemet till
medborgarnas vardag. I EU-undervisning tycks flera lärare poängtera att det
finns en återkoppling från det politiska systemet till medborgarnas vardag. De
säger att de vill att eleverna skall förstå att EU påverkar dem. I undervisningen
om nationell politik verkar inte återkopplingen från det politiska systemet
poängteras lika tydligt. Att en återkoppling finns tycks dock framgå eftersom
undervisningen om nationell politik behandlar politikområden som ligger nära
elevernas vardag. I undervisningen behandlas till exempel vilka skolfrågor olika
partier vill driva. Flera lärare säger sig ha svårt att finna bra exempel som visar
hur EU påverkar eleverna. Lärarnas redogörelser visar dock att exempel
förekommer i undervisningen. Exemplen är i flera fall kopplade till frågor om
den fria rörligheten.
Sammanfattningsvis kan sägas att undervisningen skiljer sig åt både avseende
vilka inrikespolitiska kännetecken som betonas i undervisningen och i vilken
utsträckning kunskapsområdena framställs som inrikespolitik. Undervisningen
om nationell politik visar tydligt att det finns ett inflöde till och en pluralism
inom det politiska systemet. En återkoppling från det politiska systemet till
medborgarnas vardag framgår också men inte lika tydligt. Undervisningen om
kunskapsområdet EU tycks tvärtemot undervisningen om nationell politik i
första hand betona att det finns en återkoppling från det politiska systemet till
medborgarnas vardag. De två andra inrikespolitiska kännetecknen förefaller inte
framgå tydligt i EU-undervisningen. Undervisning om EU påminner mer om
utrikespolitik än om inrikespolitik. Kunskapsområdet nationell politik kan
därför kategoriseras som inrikespolitik i mycket högre utsträckning än
kunskapsområdet EU.
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6. Avslutningskapitel
I det avslutande kapitlet redogörs först för de slutsatser som kan dras av
undersökningen och därefter diskuteras några utmaningar som studiens resultat
visar att lärare har att hantera i undervisningen om EU.
6.1 Slutsatser
Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka i vilken
utsträckning innehållet i EU-undervisningen på högstadiet är väl utformat för
att bidra till politiskt deltagande på europeisk nivå. Studiens huvudslutsats är att
innehållet i EU-undervisningen i liten utsträckning kan ses som relevant för
politiskt deltagande. Slutsatsen har dragits efter att undervisningen om EU
jämförts med undervisningen om nationell politik. För att redogöra för i vilka
avseenden innehållet i undervisningen är mer eller mindre väl utformat för
politiskt deltagande kommer jag här att rekapitulera svaren på
forskningsfrågorna och redogöra för hur de förhåller sig till de kompetenser
som i studien ansetts kunna bidra till politiskt deltagande.
Begreppet deltagarkompetens avser i studien ett undervisningsinnehåll som är
relevant för politiskt deltagande. Deltagarkompetensen byggs upp av två
komponenter; politiska kunskaper och systemtilltro. Politiska kunskaper avser
kognitiva förmågor som krävs vid politiska analyser och bedömningar. I studien
har det argumenterats för att undervisningsinnehåll som belyser samtliga tre
politikdimensioner – polity, policy och politics – är gynnsamt för att kunna göra
politiska analyser och bedömningar. Studiens resultat visar att
politydimensionen i hög grad dominerar innehållet i undervisningen om EU.
Europasamarbetets tillkomst och dess utvidgning från sex till 27 medlemsländer
framstår som det absolut mest centrala innehållet i undervisningen. EU:s
institutioner och EU:s fyra friheter är ytterligare exempel på polityinnehåll som
betonas i undervisningen. Fokuseringen på en dimension riskerar att ge en
ofullständig och missvisande bild av politik (jämför Tønnessen R. & Tønnessen
M. 2007:22). Undervisningsinnehåll som kan kopplas till policy- och
politicsdimensionen förekommer också men i mindre utsträckning. Argument
för och emot ett svenskt EU-medlemskap förefaller vara det mest centrala
innehållet vid sidan av olika kategorier av polityinnehåll.57 Flera lärare
57

Andra mer aktuella politiska frågor framkommer i några fall som en del av EU-undervisningen. Ett
svenskt medlemskap i EMU och ett turkiskt medlemskap i EU är exempel på sådana frågor.
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framhåller också att ett mål med EU-undervisningen är att eleverna skall
utveckla sina argument och ta ställning till om Sverige bör vara medlem eller ej.
Sett ur det perspektiv som används i studien är ett sådant undervisningsinnehåll
tveksamt.58 Den reflekterande åskådaren förväntas ha sakligt grundade åsikter i
aktuella politiska frågor och Sveriges vara eller icke vara i den Europeiska
Unionen kan knappast betraktas som en fråga på den politiska dagordningen
(jämför Tallberg m fl 2010:135). Undervisning om nationell politik belyser
samtliga politikdimensioner även om politicsdimensionen tycks få lite mindre
utrymme än de övriga två. Kunskaper om valsystemet, politiska partiers
ståndpunkter i aktuella frågor och partiers samarbete framhålls till exempel som
viktiga i undervisningen. De är exempel på kunskaper som är relevanta för den
reflekterande åskådaren (Detjen 2001:1 ff). Slutsatsen är att innehållet i
undervisningen om EU är mindre relevant för utvecklandet av politiska
kunskaper än vad undervisningen om nationell politik är.
Systemtilltro, som utgör deltagarkompetensens andra ben, avser en insikt om
att det politiska systemet är påverkbart. Undervisningsinnehåll som framställer
kunskapsområdet som inrikespolitik snarare än utrikespolitik, antas kunna öka
systemtilltron. I studien används tre kännetecken för att skilja ett inrikespolitiskt
perspektiv från ett utrikespolitiskt. Undervisningen bör för det första visa att
det finns ett inflöde av preferenser till det politiska systemet. För det andra bör
en pluralism av åsikter inom det politiska systemet framkomma. För det tredje
bör det framgå att det finns en återkoppling från det politiska systemet till
medborgarnas vardag. Studiens resultat visar att undervisningen framställer EUfrågor som inrikespolitik i mycket lägre utsträckning än kunskapsområdet
nationell politik. Av de tre kännetecknen på inrikespolitik framträder endast
återkopplingen som central i undervisningen. I viss mån är det naturligtvis
rimligt att politiska frågor som avgörs på EU-nivå inte framställs som
inrikespolitik i samma utsträckning som frågor som avgörs på nationell nivå (se
Tallberg m fl 2010:142). Anmärkningsvärt är dock att kännetecknen – inflöde
av preferenser till och en pluralism av åsikter inom EU:s politiska system –
tycks utgöra en så marginell del av undervisningen. I de fall kännetecknen
behandlas är det oftast staters inflytande och staters olika ståndpunkter som
betonas. Att det finns ett inflöde från den enskilde medborgaren och att det
finns olika åsikter inom Sverige förefaller inte framgå tydligt. De politiska
partierna har ingen framträdande plats i undervisningen om EU och
58

Undervisningen kan däremot vara relevant sett ur andra perspektiv. Till exempel är en viktig del i
deliberativt arrangerad undervisning att olika åsikter diskuteras öppet för att ge en ökad ömsesidig
förståelse (se t ex Fritzell 2003, Roth 2003).
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undervisningen framstår i hög grad som avideologiserad. Sammantaget beskrivs
politik i EU betydligt mer likt definitionen för utrikespolitik än inrikespolitik. I
undervisningen om nationell politik framträder samtliga tre kännetecken på
inrikespolitik, även om fokus ligger på två av kännetecknen – inflödet till och
pluralismen inom det politiska systemet. Slutsatsen är att undervisningen om
EU är sämre utformad för utvecklandet av systemtilltro än vad undervisningen
om nationell politik är.
I en tredje forskningsfråga jämfördes i vilket sammanhang undervisningen om
kunskapsområdena sker. Undervisningssammanhanget kan ha betydelse för
vilka politikdimensioner som behandlas och i vilken utsträckning
kunskapsområdet framställs som inrikespolitik. Studiens resultat visar att
undervisningssammanhangen för kunskapsområdet EU kan se väldigt olika ut
medan undervisningen om nationell politik sker i ett särskilt sammanhang. EU
kan i vissa fall behandlas som ett fast kunskapsområde vilket innebär att ett
särskilt arbetsområde planerats för att belysa kunskapsområdet. I andra fall kan
EU behandlas som ett flytande kunskapsområde där olika delar av
kunskapsområdet tas upp i samband med olika arbetsområden. EU ”flyter” i
flera fall in som en del av undervisningen om Europas länder eller
efterkrigstiden. Däremot tycks EU inte integreras i undervisningen om nationell
politik i någon större utsträckning. I undervisningen om nationell politik
behandlas ofta tre politiska beslutsnivåer, det vill säga kommunal, regional och
nationell nivå. Dessutom kan generella demokratikunskaper utgöra en del av
kunskapsområdet. Nationell politik kan kategoriseras som ett fast
kunskapsområde där en särskild tid planerats för kunskapsområdet. I
undervisningen om nationell politik används också i större utsträckning den
uppmärksamhet som kunskapsområdet får i samband med val än vad som görs
i undervisningen om EU. Dessutom är undervisningen om nationell politik
betydligt mer omfattande än undervisningen om EU.
Sammantaget förefaller EU-undervisningen vara sämre utformad för en
europeisk deltagarkompetens än vad undervisningen om nationell politik är för
en nationell deltagarkompetens. EU-undervisningen kan karaktäriseras som
endimensionell och präglad av ett utrikespolitiskt perspektiv. För nationell
politik betonas i högre utsträckning samtliga tre politikdimensioner och ett
inrikespolitiskt perspektiv är tydligt i undervisningen. Riksdagsval förefaller
också sätta en mycket större prägel på undervisningen om nationell politik än
vad val till Europaparlamentet gör för EU-undervisningen. Detsamma gäller
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generella demokratikunskaper. Givet studiens utgångspunkter kan EUundervisningen endast i liten utsträckning betecknas som väl utformad för att
bidra till politiskt deltagande.
Det bör än en gång förtydligas att de slutsatser som framförs avser
undervisningen på en aggregerad nivå. Samtliga skillnader mellan
undervisningen om EU och nationell politik gäller inte för varje enskild lärares
undervisning. Den generella bild som framträder i materialet är dock att
skillnaderna i undervisningen om kunskapsområdena är avsevärt mycket större
än skillnaderna mellan olika lärares undervisning om samma kunskapsområde.
Till exempel framträder medborgarnas påverkansmöjligheter och politiska
partiers ståndpunkter genomgående som mer centrala i undervisningen om
nationell politik än i undervisningen om EU.

6.1.1 Bedömning av slutsatserna
Vilken betydelse har studiens kombination av ett intensivt och ett extensivt
upplägg för slutsatsernas validitet, reliabilitet och generaliserbarhet? Det
intensiva upplägget med öppna frågor, så kallade tematiska frågor, möjliggjorde
en hög grad av situationsanpassning vilket anses gynna validiteten i en
undersökning (Teorell & Svensson 2007:270). I regel har lärarnas utsagor inte
heller upplevts som svåra att kategorisera.59 Ett extensivt upplägg med
standardiserade och mer slutet formulerade frågor, så kallade direkta frågor,
avsåg dessutom att fungera som en form av triangulering där lärarnas svar
kunde jämföras med författarens tolkning av de öppet formulerade tematiska
frågorna. För forskningsfråga 2 och 3 kan svaren på de direkta frågorna ses som
ett stöd för den tolkning som gjorts.60 Den direkta frågan kopplad till
forskningsfråga 1 fungerade däremot sämre. Frågan avsåg ge svar på om
aspekter av kunskapsområdena även behandlas i samband med andra
kunskapsområden. Flera lärare beskrev all EU-undervisning som aspekter av
andra kunskapsområden och ansåg därför att de redan besvarat frågan. I några
fall hade lärarna svårt att erinra sig andra kunskapsområden och bad
intervjuaren om förslag medan andra lärare svarade i termer av skolämnen.

59

Undervisning om ”snusfrågan” och ”Sveriges representanter i EU” utgör två undantag där
utsagorna efter transkriptionen visade sig vara svårkategoriserade.
60
Svaren på de direkta frågorna antyder att lärarna generellt sett stödjer bilden av att EUundervisningen i högre utsträckning domineras av politydimensionen och i mindre utsträckning
framställs som inrikespolitik än undervisningen om nationell politik.
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Att politydimensionen för båda kunskapsområdena framstår som mer
dominerande i de tematiska frågorna än i rangordningsuppgiften har rest en
fundering kring studiens reliabilitet. Om det är lättare att uttala sig om innehåll
kopplat till politydimensionen, än om innehåll kopplat till övriga politikdimensioner, kan politydimensionens utrymme ha övervärderats. En annan
möjlig förklaring till diskrepansen mellan svaren på de olika typerna av frågor är
att rangordningsuppgiftens exempel på polityinnehåll är mer specifika än
exemplen kopplade till policy och politics. Oavsett förklaring till diskrepansen
mellan svaren på de olika typerna av frågor, kan en skillnad i betoningen av
politikdimensioner mellan kunskapsområdena antas visa en skillnad i urval av
innehåll mellan kunskapsområdena.
I vilken utsträckning studiens resultat är generaliserbara för Sveriges samtliga
so-lärare är svårt att veta. Ett par faktorer kan framhållas för att studien har en
viss grad av generaliserbarhet. Intervjupersonerna kan utifrån den något större
enkätstudien bedömas som representativa i förhållande till kön, tid i yrket,
utbildning i samhällskunskap och om EU samt vilken typ av slutbetyg de sätter.
Lärarna undervisar också på skolor i olika kommuner och med olika typer av
upptagningsområden.61
Två faktorer skulle kunna medföra att innehållet i EU-undervisningen framstår
som mer prioriterat än i normalfallet. Dels har intervjupersonerna en något
jämnare tidsfördelning mellan de olika kunskapsområdena, än resultatet av
enkätstudien motiverar och dels genomfördes undersökningen under en period
då EU-frågor kan ha uppmärksammats mer än normalt. Undervisningstid till
EU förefaller ha viss betydelse för undervisningssammanhanget62 men inte för
prioriteringen av politikdimensioner eller i vilken utsträckning EU framställs
som inrikespolitik. Att undersökningen genomfördes under ett år med
Europaparlamentsval, svenskt EU-ordförandeskap och ratificerandet av
Lissabonfördraget, tycks endast i liten utsträckning påverkat undervisningen.
Trots att flera lärare poängterar att deras EU-undervisning ofta sker i samband
med aktuella händelser menar de flesta lärare att de inte märkbart förändrat
undervisningen med anledning av dessa händelser. Att studien genomfördes
under 2009 tycks därför inte ha påverkat undervisningen i någon större
utsträckning.
61

I studien förefaller inga tydliga skillnader i undervisningen kunna kopplas till de faktorer som
beskrivits ovan.
62
Lärare som undervisar 3-4 veckor om EU undervisar i regel om EU som ett fast kunskapsområde
och använder en årskursstrategi. Lärare som undervisar mindre än en vecka om EU undervisar i
regel om EU som ett flytande kunskapsområde och använder en carpe-diemstrategi.
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Sammanfattningsvis bedömer jag att det är rimligt att anta att det finns en reell
skillnad i undervisningsinnehåll och undervisningssammanhang mellan
kunskapsområdena och att skillnaderna inte är unika för den grupp som
undersökts i studien.
6.2 Didaktiska utmaningar för EU-undervisningen
I intervjuerna framkommer att det finns flera faktorer som kan förklara varför
EU-undervisningen inte är lika väl utformad för ett politiskt deltagande som
undervisningen om nationell politik är. Politikdidaktikern Ragnar Müller (2006)
menar att undervisning om EU är behäftad med flera didaktiska problem. Han
hävdar att EU-undervisning måste brottas med sex så kallade
förmedlingsproblem:63







Komplexitet – EU är ett sammansatt och svårbegripligt ämnesområde.
Distans – Människor upplever EU som något avlägset som inte rör dem.
Dynamik – EU förändras snabbt vilket medför att kunskaper och lektionsplaneringar
måste revideras kontinuerligt.
Nationalstatsfixering – Undervisning har av tradition tagit sin utgångspunkt i
nationer, vilket präglar vårt sätt att tänka.
Myter – Det finns en hel del felaktiga myter som florerar om EU vilket påverkar vår
förståelse.
Missvisande referensramar – EU skiljer sig från andra samarbetsformer och
jämförelser tenderar därför att vara delvis missvisande (Müller 2006).

I intervjuerna framkommer att lärarna förknippar undervisningen om EU med
svårigheter som kan kopplas till flera av Müllers förmedlingsproblem. Flera
lärare framhåller att kunskapsområdet är komplext. De uttrycker att
kunskapsområdet är stort och krångligt för eleverna. En distans i förhållande till
EU visar sig genom att lärarna påpekar att EU upplevs som avlägset och
abstrakt. Att det finns en dynamik i EU som gör det till ett svårt
kunskapsområde att undervisa om framkommer också. Lärarna säger att det är
svårt att använda läroboken eftersom den snabbt blir gammal och påtalar att de
själva inte heller hinner hålla sig à jour med allt som händer i EU. Att en
nationalstatsfixering präglar undervisningen visar sig i att de tre inhemska
politiska beslutsnivåerna behandlas för sig och den övernationella beslutsnivån
63

Müller (2006) använder termerna; Kompläxität, Distanz, Dynamik, Nationalstaats-Fixierung,
Legenden och Fehlende Referenzebene.
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för sig. Att myter eller missvisande referensramar försvårar undervisningen om
EU framkommer inte lika tydligt. Däremot visar intervjuerna på ytterligare två
förmedlingsproblem; avsaknad av förkunskaper och en negativ inställning till
EU. De flesta lärare menar att eleverna inte reflekterat över EU och att de
därför har mindre förkunskaper om EU än om nationell politik. Det gör att
undervisningen ofta koncentreras till en elementär genomgång av ”vad EU är”.
Flera lärare påpekar också att eleverna kan ha en negativ inställning till EU med
sig hemifrån vilket kan bli ett förmedlingsproblem. ”Det är inte vågen direkt”
(L4) när man skall prata om EU, som en lärare uttrycker det. Några talar om
problemet i termer av köksbordspolitik (L2, L8) och menar att en negativ
inställning från hemmet spiller över på kunskapsområdet. För kunskapsområdet
nationell politik är problemen inte lika tydliga. De flesta lärare menar att
eleverna trots allt är införstådda med att nationell politik är viktig även om
eleverna inte ”gör vågen” för nationell politik heller (L4). Sammantaget gör det
att politik på EU-nivå framstår som betydligt svårare att undervisa om än
politik på nationell nivå.
De didaktiska grundfrågorna64 – Vad skall jag undervisa om? Varför skall jag
undervisa om det? Hur skall jag undervisa om det? – framstår också som
mindre genomarbetade för kunskapsområdet EU än för nationell politik. I den
här studien har innehållet i undervisningen – det vill säga ”vad-frågan” – stått i
fokus. Urval och strukturering av innehåll har bedömts vara intressant då det
har betydelse för vad eleverna lär sig inom SO-ämnena (Myndigheten för
skolutveckling 2008:44). Studiens resultat kommer här att diskuteras utifrån hur
innehållet och undervisningssammanhanget kan kopplas till de två andra
didaktiska grundfrågorna.

6.2.1 Vad-frågans koppling till varför-frågan
Vid planeringen av ett arbetsområde bör den didaktiska ”varför-frågan” ställas
före ”vad-frågan” och ”hur-frågan”. Svaret på ”varför-frågan” bör avgöra både
vad undervisningen skall ta upp och hur undervisningen skall bedrivas
(Lendahls 1989:74 ff). Att EU-undervisningen ofta utgör delar av andra
arbetsområden kan leda till att ”varför-frågan” kommer i skymundan. Det kan
ses som ett didaktiskt problem och jag återkommer till den problematiken.

64

Frågorna vad, varför och hur räknas ofta som de tre didaktiska grundfrågorna se t ex Arfwedson &
Arfwedson (1995:18) Imsen (1997:31) och Sjöberg (2005:33).
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Att EU till stor del kan betecknas som ett flytande kunskapsområde, det vill
säga att olika aspekter tas upp i samband med olika arbetsområden, behöver
inte vara ett didaktiskt problem. Det kan tvärtom finnas klara didaktiska vinster
med att ett EU-perspektiv flyter in i olika kunskapsområden. Politikdidaktikern
Georg Weiβeno (2004b:113 ff) menar att vi måste betrakta EU som såväl ett
eget kunskapsområde som ett perspektiv som bör prägla flera andra
kunskapsområden. Nationell politik är ett sådant kunskapsområde. Det går inte
att förstå nationell politik utan kunskaper om hur EU påverkar den nationella
politiken. En integrering av undervisningen om politik på europeisk och
nationell nivå verkar dock inte ske i någon större utsträckning.
Kunskapsområdet EU flyter snarare in som en del i efterkrigstidens historia
eller i geografiundervisning om Europas länder. Det avspeglar också vad som
tas upp om EU. EU-undervisningen tycks till stor del bestå av att teckna de
historiska och geografiska ramarna för Europasamarbetet. EU:s ursprung i Koloch stålunionen och EU:s utvidgning är det innehåll som poängteras starkast i
lärarnas beskrivning av undervisningen.65 Några lärare påtalar också att EUundervisningen likaväl kan ses som historia eller geografi som samhällskunskap.
Ett problem med ämnesöverskridande undervisning kan vara att
arbetsområdets olika delar i mycket liten utsträckning relaterar till varandra.
Om den gemensamma nämnaren för val av ämnesstoff endast är rumsligt eller
tidsmässigt förbundna riskerar elevernas inlärning att bli av en mer ytlig
karaktär. Om ämnesstoffets delar inte relaterar till varandra kan delarna bara
beskrivas var för sig. Helheter och sammanhang framgår inte i undervisningen
(Ekbom 1989:118 ff).66 Ämnesöverskridande undervisning riskerar med andra
ord att tappa i ämnesdjup och bli mer av orienteringskunskap. I Danmark
avskaffades 1993, bland annat av detta skäl, undervisning i samhällsorienterande
ämnen till förmån för undervisning i enskilda ämnen (Christensen 2009:7). I
studien uttrycker lärarna också att undervisningen om EU sker på en mer
”grundläggande nivå” än vad undervisningen om nationell politik gör. Målet
med EU-undervisningen kännetecknas av allmänbildande kunskaper medan
undervisningen om nationell politik syftar till att eleverna skall bli aktiva
medborgare.
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Bilden stämmer väl med tidigare studier av innehållet i EU-undervisningen (se t ex Skolverket
2007, Odenstad 2010).
66
Ekbom förordar ämnesöverskridande undervisning men diskuterar de problem som kan uppstå vid
undervisning som använder sig av ämnesintegration.
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Skillnaden i hur lärarna beskriver syftet med de två kunskapsområdena kan även
beskrivas med begreppen ‟inre mål‟ och ‟yttre mål.‟ Ambitionen med EUundervisningen begränsas ofta till inre mål, det vill säga att känna till fakta och
begrepp inom ämnesområdet. Yttre mål handlar om att klara sig i samhället och
utveckla medborgerliga dygder (Schüllerqvist 2009:22). I undervisningen om
nationell politik är det tydligt att lärarna kombinerar inre och yttre mål.
Återkommande är att lärarna poängterar att eleverna behöver förstå politiken
för att kunna agera i samhället. Bilden som framträder av undervisningen om
nationell politik stämmer väl med resultaten i en tidigare studie av fyra
gymnasielärares samhällskunskapsundervisning. Bernmark-Ottosson menar att
lärare som ställer upp yttre mål för sin undervisning, använder inre mål för att
nå de yttre målen. Undervisningen syftar till att ”eleverna utifrån fakta och
förståelse för något skall kunna handla – i syfte att påverka” (BernmarkOttosson 2009:74).67 Uppdelningen mellan undervisning som syftar till kunskap
och undervisning som syftar till fostran, som ofta görs i samhällskunskapsdidaktisk litteratur (se t ex Bronäs 2003:189, Englund 2004:19) framstår alltså
inte som relevant i lärarnas undervisning om nationell politik. Undervisningen
om EU tycks dock kännetecknas av kunskap utan fostran. Endast ett fåtal lärare
nämner yttre mål, som till exempel politiskt deltagande, med sin EUundervisning.
Politikdidaktikern Hermann Giesecke anser att synliggörandet av en
konfliktdimension är av största vikt vid undervisning som syftar till politiskt
deltagande. Konflikter kan ses som kärnan i politik och vetskap om
konfliktdimensionen utgör ofta grunden för politiska handlingar (se t ex Gagel
2007:8 ff och Tønnessen & Tønnessen 2007:86 ff). I undervisning om nationell
politik poängteras existensen av en konfliktdimension. Ideologiska skillnader,
höger-vänsterskalan och blockpolitik framhålls för att belysa spänningar mellan
olika partier. Några lärare poängterar också att de undervisar om att politiska
konflikter kan kopplas till spänningar mellan olika socioekonomiska grupper i
samhället. Ambitionen är att eleverna skall bli politiskt engagerade och stå upp
för sina åsikter men samtidigt tolerera andras.68 Olika åsikter framkommer även
i undervisningen om EU. Den vanliga åsiktsskillnaden som lyfts fram handlar
om inställningen till Sveriges EU-medlemskap. Undervisning om politiska
spänningar inom EU förekommer endast i viss utsträckning. Till exempel
67

I studien är det innehållet i undervisning om politik och ekonomi som diskuteras.
Englund menar också att framhävandet av en konfliktdimension i syfte att förbereda eleverna för
ett aktivt medborgerligt deltagande kan ses som en av fem typologier för undervisningen i samhällskunskapsämnet (1997:140). Ingen av typologierna fångar däremot beskrivningen av EUundervisningen på ett bra sätt.
68
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nämns politiska meningsskiljaktigheter mellan länder i nord och syd eller väst
och öst. Bilden lärarna förmedlar har stöd i forskning kring spänningar inom
ministerrådet. Däremot utelämnas den ideologiska konfliktdimension som
präglar politiken i Europaparlamentet (se t ex Tallberg m fl 2009:129). De
vänster-högerspänningar som i riksdagens arbete är tydliga även för EU-frågor
(Hegeland 2006:254) framkommer inte heller. Notera att i de fall en
konfliktdimension uppmärksammas i undervisningen framhålls nationella
meningsskiljaktigheter och inte ideologiskt baserade åsiktsskillnader.
Lärarnas beskrivning av målet med EU-undervisningen kan alltså inte, likt
undervisningen om nationell politik, hänföras till ett övergripande syfte om att
eleverna skall bli aktiva medborgare.69 Det är dock en förenkling att säga att
”varför-frågan” inte alls påverkar urvalet av innehåll för EU-undervisningen.
Lärarna poängterar vikten av att eleverna förstår att EU påverkar dem och
några framhåller att EU-nivån fyller en viktig funktion i att hantera
miljöproblem och säkerhetsproblem. Undervisningen motiveras med andra ord
av att politik på EU-nivån påverkar oss i Sverige. För nationell politik betonas
tvärtom att vi som medborgare kan och bör påverka politiken. Lärarna
legitimerar både det nationella politiska systemet och undervisningen om det
med argument om delaktighet. EU och undervisningen om EU legitimeras
snarare med argument kopplade till effektivitet. De skilda förhållningssätten till
demokrati på nationell respektive internationell nivå är vanligt förekommande
och är också i viss utsträckning relevant för beskrivningen av EU (Petersson m
fl 2001:48 ff). De olika synsätten tycks avspegla sig mycket starkt i
undervisningen vilket kan leda till att medborgerligt deltagande i EU-frågor inte
upplevs som relevant av eleven. Tidigare forskning visar att såväl elever som
lärare nästan genomgående kopplar demokratidiskussioner till den nationella
nivån och inte till en internationell nivå (se t ex Eriksson 2006, BernmarkOttosson 2005, Wikman 2003).70
Studiens resultat tyder på att den didaktiska ”varför-frågan” i större
utsträckning styrt valet av innehåll för undervisningen om nationell politik än
för undervisningen om EU. I de fall innehållet i EU-undervisningen kan knytas
till ett tydligt mål förefaller avsikten snarare vara att visa att EU påverkar oss än
att vi kan påverka EU.
69

Med ett par undantag handlar samtliga lärares mål med nationell politik om att eleverna skall bli
aktiva/engagerade eller åtminstone veta hur man kan påverka politiken.
70
Eriksson (2006) undersöker elevers uppfattningar, Bernmark-Ottosson (2005) blivande lärare och
Wikman (2003) undervisande lärare.
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6.2.2 Vad-frågans koppling till hur-frågan
Lärargenomgångar förefaller vara den vanligaste undervisningsformen för både
nationell politik och EU. Men det tycks också finnas skillnader i hur lärarna
undervisar om respektive kunskapsområde. Grupparbeten där eleverna
fördjupar sig i ett riksdagspartis politiska ståndpunkter framstår som en mycket
vanlig undervisningsmetod för nationell politik. Kunskaperna kan redovisas i
debatter eller i rollspel där eleverna företräder ett parti. Liknande arbetssätt
tycks inte förekomma i undervisningen om EU. Undervisningen om EU består
till stor del av en översiktlig presentation av vad som avses med Europeiska
Unionen. Att politydimensionen dominerar EU-undervisningen kan kanske
delvis förklaras av den översiktliga genomgången av kunskapsområdet. Inom
politische Bildung skiljer man mellan ‟institutionslära‟ och ‟exemplarisk
undervisning‟, för att beskriva två olika sätt att strukturera ett undervisningsinnehåll.71 Institutionslära avser en systematisk och abstrakt genomgång av ett
kunskapsområde. Lärprocessen är deduktiv och koncentreras till att ta upp
generella regler och samband som ligger långt från elevens egna upplevelser. En
översiktlig genomgång av ett kunskapsområde tenderar att fokusera på
politydimensionen. Exemplarisk undervisning avser en mer vardagsanknuten
undervisning som tar sin utgångspunkt i ett konkret exempel. Helst i exempel
som eleverna känner till. Den didaktiska tanken med exemplarisk undervisning
är att förbinda elevens vardagserfarenheter med mer strukturerade och
vetenskapliga resonemang. Exemplarisk undervisning använder sig av en
induktiv lärprocess där eleverna genom den ”lilla världen” får en chans att lära
känna den ”stora världen”.72 Att belysa stora sammanhang utifrån enskilda
exempel bidrar också till att samtliga politikdimensioner behandlas i
undervisningen (Gagel 2000:65 ff).
Framhållas bör att genomgångar inte är den enda metoden som används i EUundervisningen. Flera lärare uppger att de diskuterar mycket och att de försöker
ta in nyheter i undervisningen. Jämfört med nationell politik förefaller det dock
vara svårare att konkretisera med aktuella händelser i undervisningen om EU.73
Flera lärare framhåller att de har mer gedigna kunskaper om politik på nationell
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De tyska begreppen är ’Institutionenkunde’ och ’Exemplarisch’ eller ’Fallprinzip’ (se även Detjen
2007b:311).
72
Gagel använder sociologerna Peter och Brigitte Bergers begrepp Mikrowelt och Makrowelt (Gagel
2006:102 ff).
73
Schüllerqvist & Osbeck menar också att det finns skäl att tro att lärarna, för olika kunskapsområden, i varierande grad lyckas med att relatera undervisningsstoff till aktuella händelser
(Schüllerqvist & Osbeck 2009:223 ff).
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nivå än på europeisk nivå och att de därför har lättare att knyta an till aktuella
händelser i undervisningen om nationell politik än i undervisningen om EU.74
Det finns också en skillnad i vilket material som används i undervisningen.
Material från EU-upplysningen framstår i intervjuerna som den mesta använda
källan i undervisningen om EU. EU-upplysningens uppdrag är att ge ”opartisk
och allsidig” information om EU (EU-upplysningen 2010a). Materialet är
därmed av ett annat slag än de broschyrer och hemsidor från politiska partier
som ofta används i undervisningen om nationell politik. Ett opartiskt och
allsidigt material är kanske mer användbart för genomgångar och besvarande av
instuderingsfrågor medan ett material där olika partiers åsikter framkommer
passar bättre för till exempel en debatt eller ett rollspel. Det visar sig också
tydligt i studiens intervjusvar att debatter och rollspel i större utsträckning än
genomgångar belyser policy- och politicsinnehåll. Att finna nya undervisningsmetoder skulle förmodligen bidra till att policy- och politicsdimensionen blev
en mer naturlig del av EU-undervisningen.

6.2.3 En ny kursplan – en ny EU-undervisning?
Femton år efter Sveriges inträde i Europeiska Unionen tycks undervisning om
EU fortfarande inte funnit en naturlig plats i de samhällsorienterande ämnena. I
vilket sammanhang och i vilken utsträckning EU behandlas i undervisningen
förefaller variera betydligt från en lärare till en annan men även från ett tillfälle
till ett annat. Skoltraditioner och rutiner75 för undervisning om EU framstår
som svaga. I fem fall har två lärare från samma skola intervjuats. ”Lärarparen”
på skolorna undervisar om EU vid olika tillfällen och i olika sammanhang.
Lärarparen tycks däremot ha en gemensam strategi för när och i vilket
sammanhang de undervisar om nationell politik.76 Intervjuerna indikerar att
skoltraditioner och rutiner är starkare för undervisning om nationell politik än
för undervisning om EU. I flera fall uppger lärarna också att deras undervisning
om EU inte är särskilt omfattande. Kunskapsområdets svårighetsgrad,
samhällskunskapsämnets stoffträngsel och bristande intresse hos både lärare
och elever nämns bland annat som förklaringar till det.
74

Lärarna i Bernmark-Ottossons studie påtalar också att det krävs bra ämneskunskaper för att
kunna använda sig av aktuella händelser som utgångspunkt för undervisningen (2009:75).
75
Linde menar att lärarens rutiner handlar om ”ett uppövat sätt att organisera stoffet i enlighet med
elevernas förväntningar och studievanor” (1986:92). ”Lärares rutiner byggs upp med åren. De
förändrar och stabiliserar dem med tiden” (1986:94).
76
På två skolor sker undervisningen i samband med val och på tre skolor i en särskild årskurs.
Samtliga lärare undervisar också om nationell politik som ett fast kunskapsområde.
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I nuvarande kursplaner har undervisning om politik på europeisk nivå inte
heller varit ett framskrivet mål. I den nya kursplanen som gäller från
höstterminen 2011 är undervisning om EU framskrivet som ett centralt innehåll
för årskurserna 7-9. Det står att undervisningen skall ta upp ”Sveriges politiska
system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommun”
(Skolverket 2011).77 Märk att den nya kursplanen dels betonar att den
Europeiska Unionen skall tas upp i undervisningen och dels att den Europeiska
Unionen skall ses som en del av det svenska politiska systemet.
Studiens resultat tyder på att den nya kursplanens krav ställer EUundervisningen inför ett par utmaningar. En utmaning består i att tydliggöra att
Sveriges och EU:s politiska system idag är sammanflätade. En annan utmaning
består i att tydligare koppla undervisning om EU till politiska frågor och till
individens möjligheter att påverka.78 Ett par nedslag i tysk didaktisk forskning
skulle kunna vara till hjälp för att hantera dessa utmaningar.
Exemplarisk undervisning kan vara ett sätt att tydliggöra att Sveriges och EU:s
politiska system idag är sammanflätade. Fördelar med exemplarisk undervisning
är att EU:s förmedlingsproblem blir mindre påtagliga och att undervisningen
möjliggör för eleverna att förstå att politik i EU kännetecknas av ‟multi-levelgovernance‟. Med multi-level-governance avses att det inte på förhand är givet
vilken beslutsnivå som formar politiken och att både offentliga och privata
nätverk är inblandade i den politiska processen (Müller 2006). 79 Kännetecknen
är centrala ur didaktiskt hänseende om man vill förstå hur EU fungerar (Detjen
2004:133 ff).
Figur 6.1 visar den danske samhällsdidaktikern Torben Spanget Christensens
didaktiska modell som kan användas för planering av exemplarisk undervisning.
Modellen kan hjälpa lärare att belysa olika politiska dimensioner och samtidigt
visa att olika politiska beslutsnivåer samverkar. Christensen har inspirerats av
Gagels idéer om hur undervisningssammanhanget har betydelse för vilka
politikdimensioner som belyses i undervisningen (Christensen 2010).

77

I februari 2011 var kursplanen ännu ej officiellt tagen.
Att eleven skall kunna ge exempel på hur den kan påverka samhället är ett kunskapskrav i årskurs
9 för samtliga betygsnivåer (Skolverket 2011).
79
Politiken i EU kännetecknas i hög grad av multi-level-governance (se t ex Warleigh-Lack 2009 och
Montin 2010).
78
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Figur 6.1 Exemplarisk undervisning
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Källa: Christensen 2010: Något bearbetad. Exemplet är författarens eget. Siffrornas position visar
hur undervisningsinnehållet kan kategoriseras utifrån variablerna politikdimension och beslutsnivå.

1.

Människor i områden med mycket varg kräver att vargstammen begränsas. Initiativ tas i fyra
kommuner till en folkomröstning om att kommunen skall verka för en förändring av
jaktförordningen. Några kommunmedborgare anmäler initiativet till förvaltningsdomstolen.
De menar att folkomröstningen är olaglig eftersom jaktförordningen inte är en kommunal
angelägenhet.

2.

a) Förvaltningsdomstolens bedömer att en folkomröstning inte är lagvidrig då kommunen har
rätt att framföra åsikter i ämnet. b) En folkomröstning hålls i fyra kommuner i samband med
allmänna val 2006.

3.

Utslaget i folkomröstning visar att en klar majoritet röstar för att kommunerna skall verka för
en förändring av jaktförordningen.

4.

I en statlig utredning, där bland annat resultatet från folkomröstningen poängteras, föreslås att
beslut om licensjakt på varg skall kunna tas. Efter remissrundor och debatt beslutar riksdagen
om förändringar av rovdjurspolitiken. Naturvårdsverket tar därefter beslut om att i januari
2010 inleda licensjakt på varg.

5.

Fyra frivilligorganisationer menar att beslutet om licensjakt på varg är oförenligt med EU:s art
och habitat direktiv. De anmäler regeringen till EU-kommissionen.

6.

EU:s art och habitat direktiv kräver att medlemsländerna skall garantera att hotade arter kan
fortleva i livskraftiga populationer.

7.

EU-kommissionen kräver att regeringen besvarar hur de kan anse att licensjakten på varg är
förenlig med direktivet.

Möjlig fortsättning:
a) EU-kommissionen godkänner regeringens svar.
b) EU-kommissionen är inte nöjd med regeringens svar och kräver rättelse och om det inte
sker anmäls Sverige till EU-domstolen. Domstolen kan fria eller fälla Sverige.

80

Uppgifterna bygger på uppgifter i SOU 2007:89, Sveriges radio 2006, EU-upplysning 2010b. I
verkligheten är de olika turerna i frågan om licensjakt på varg mer komplicerade än exemplet visar.
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Undervisningsexemplet illustrerar att utgången i en politisk fråga kan vara
svårbedömd eftersom ett politiskt beslut på en nivå kan påverkas av regler eller
handlingar på en annan nivå. Modellen kan fungera som ett planeringsinstrument för undervisning vars syfte är att visa att Sveriges och EU:s politiska
system är sammanflätade.81
Studiens resultat tyder på att EU-undervisning i mycket liten utsträckning
fokuserar på att EU-frågor går att påverka. Att eleverna själva, med hjälp av
kunskaper, skall kunna ta politisk ställning och handla i syfte att påverka
politiken är centralt för didaktiken inom politische Bildung.82 Det finns olika
uppfattningar om vad politikundervisning bör prioritera men tre principer har
sedan 1976 ansetts grundläggande för politikundervisning. Principerna är
kända som ”Beutelsbachers Konsens”83 och kan ses som allmänna kriterier för
undervisning om politik (Breit & Massing 2006:10 ff, Detjen 2007b:187 ff). 84


Eleven får inte påtvingas en särskild uppfattning.



Politiskt eller vetenskapligt kontroversiella
kontroversiella i undervisningen.



Elever skall få öva sig i politiskt tänkande och handlande i tre steg: a) Få tillfälle att
analysera en politisk fråga. b) Få tillfälle att bedöma vad de själva tycker i frågan c) Få
tillfälle att fundera över hur de kan handla i enlighet med det egna intresset.

frågor

måste

behandlas

som

Undervisningen om EU förefaller leva upp till det första kriteriet men inte fullt
ut till de andra två.85 Beutelsbacher Konsens tre principer kan tjäna som en
checklista vid planering av undervisning i politik vars syfte är att öka det
politiska deltagandet. Exempel på konfliktdimensioner som skulle kunna
framträda i EU-undervisningen är förespråkandet av överstatlighet kontra krav
på bibehållen nationell suveränitet och om EU skall verka för offentlig reglering
eller marknadsliberalism. Konfliktdimensionerna har präglat Europasamarbetet
sedan starten (Østerud 1997:387).
81

Studiens resultat tyder också på att policy- och politicsdimensionen hamnar i skymundan av
politydimensionen i EU-undervisningen och att kopplingen mellan de tre beslutsnivåerna i Sverige
och den fjärde EU-nivån är otydlig.
82
Det tyska begreppet ’Bildung’ har ingen bra motsvarighet på svenska då det både avser ett
formande av eleven utifrån normativa ideal och en fri utveckling styrd inifrån eleven (Liedman
1997:231). Bildung skiljer sig därför från begreppet ’Erziehung’ som ligger närmare vårt begrepp
fostran, vilket avser att lära sig något av en som vet mer (Detjen 2010:1, Tønnessen 1992:50 ff).
83
Namnet härrör från en kongress 1976, i staden Beutelsbach.
84
För en översättning av Beutelsbacher Konsens till engelska, franska och spanska, se
http.//www.lpb-bw/beutelsbacher-konsens.pdf
85
Undervisning om att EU-medlemskapet är kontroversiellt förekommer men för de frågor som
avgörs på EU-nivå tycks det i liten utsträckning framgå att svenska partier kan ha olika inställning.
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Kanske skulle även arrangerandet av ett skolval till Europaparlamentet kunna
bidra till att inkludera partipolitiken i undervisningen om EU vilket skulle kunna
leda till en förskjutning av undervisningens fokus från allmänbildande
kunskaper till kunskaper som är mer relevanta för ett politiskt deltagande. Inom
ett par år gäller den nya kursplanens kunskapskrav för samtliga av högstadiets
årskurser och år 2014 ges ett ypperligt tillfälle till en didaktisk omorientering av
EU-undervisningen:
Under ‟supervalåret‟ 2014 kommer för första gången ett svenskt Europaparlamentsval anordnas mycket nära, drygt tre månader före, ett nationellt
riksdagsval. Det finns all anledning att tro att EUP-valrörelsen i juni kommer
att flätas samman med de samtidiga riks-, region-, och kommunalvalrörelserna i augusti-september. Det är sannolikt att valtemperaturen inför
riksdagsvalet 2014 kommer att ha en positiv inverkan på valdeltagandet i
Europaparlamentsvalet 2014 (Oscarsson H. & Hedberg 2010:59).

Att fläta samman kunskapsområdena EU och nationell politik och att låta
valrörelserna präglar båda kunskapsområdena, kan vara ett sätt att möta de krav
som den nya kursplanen ställer på undervisningen i samhällskunskap. Det skulle
förmodligen också medföra ett urval av innehåll som ligger närmare studiens
idealtyp, än vad dagens EU-undervisning gör.

6.3 Slutord
” [F]orskning innebär inte sällan att man uttrycker sig så att tolkningen visar en
negativ kritisk framställning” (Trost 2002:13). Föreliggande studie utgör inget
undantag. När undervisningen om EU jämförs med undervisningen om
nationell politik visar det sig genomgående att undervisningen om EU svarar
betydligt sämre mot den idealtyp som ligger till grund för undersökningen. Det
innebär å andra sidan att undervisningen om nationell politik svarar mycket
bättre mot denna idealtyp. Faktum är att undervisningen om nationell politik i
hög utsträckning tycks behandla innehåll som är relevant för ett politiskt
deltagande
I intervjuerna framkommer att lärarna är väl medvetna om att eleverna får en
betydligt mer omfattande undervisning om nationell politik än om EU. Att
olika typer av innehåll betonas för kunskapsområdena förefaller däremot inte
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vara lika självklart.86 Lärare kan uttrycka att de gör ”ungefär lika” i
undervisningen om EU, som i undervisningen om nationell politik, fast inte lika
mycket. Utifrån det perspektiv som används i studien är det dock tydligt att
kunskapsområdena behandlar olika typer av innehåll. En didaktisk förhoppning
är att det jämförande upplägg som använts i studien kan visa hur
undervisningen om EU kan utvecklas. Min uppfattning är att undervisningen
om EU har mycket att vinna om den görs mer lik undervisningen om nationell
politik.

86

Intervjuerna visar också att lärarna har lättare för att redogöra för hur de undervisar om ett
kunskapsområde än vilket innehåll de valt att behandla. Särskilt svårt är det att uppge vad som valts
bort.
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Sammanfattning
I studien undersöks vilket innehåll som tas upp i undervisningen om EU och
nationell politik. Resultaten bygger på enkätsvar av och intervjuer med so-lärare
på högstadiet.
Problemformulering
Studien tar sin utgångspunkt i att politik på EU-nivå har stor betydelse för den
svenske medborgaren. Därför bör innehållet i samhällskunskapsundervisningen
utformas för att bidra till utvecklandet av kompetenser för politiskt deltagande
på europeisk nivå. Politiska kunskaper och systemtilltro anses vara två viktiga
kompetenser för politiskt deltagande (Jarl 2004:52 ff).
I tysk politikdidaktik används begreppet ‟den reflekterande åskådaren‟ som en
allegori för att illustrera en miniminivå av politiska kunskaper. Medborgaren
behöver likt en fotbollsåskådare förstå spelets regler (polity), vad man spelar om
(policy) och de taktiska strategier som ligger bakom lagens/partiernas spelsätt
(politics). Om någon eller några av politikdimensionerna inte framgår i
undervisningen ges en ofullständig bild av politik (Gagel 2000:67, Tønnessen R.
& Tønnesssen M. 2007:22). Dessutom bör medborgaren kunna analysera och
bedöma politiska skeenden (Detjen 2000:14). Ett undervisningsinnehåll som
behandlar polity-, policy- och politicsdimensionen kan underlätta för politiska
analyser och bedömningar. I studien bedöms i vilken utsträckning innehåll
kopplat till de olika politikdimensionerna behandlas i undervisningen.
Systemtilltro handlar om att det politiska systemet upplevs som påverkbart (Jarl
2004:53). Flera forskare menar att politik i EU bör förstås som inrikespolitik
snarare än utrikespolitik (Blomgren & Bergman 2005:178, Hix 2008:5). Om EU
uppfattas som inrikespolitik kan ha betydelse för om medborgarna upplever att
de kan och bör påverka politiken (Goldmann 1986:5 ff). I studien har tre
kännetecken använts för att bedöma i vilken utsträckning innehållet i
undervisningen framställs som inrikespolitik: att det finns ett inflöde av
preferenser från medborgarna till det politiska systemet, att det finns en
pluralism av åsikter inom det politiska systemet och att det finns en
återkoppling från det politiska systemet till medborgarnas vardag.
I vilket sammanhang undervisningen sker kan ha betydelse för om
kunskapsområdet framställs som inrikespolitik och om samtliga
politikdimensioner framträder (Weiβeno 2004b:113 ff). För att kunna bedöma
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om innehållet i EU-undervisningen är väl utformat för ett politiskt deltagande
på europeisk nivå, används en referenspunktsstrategi. EU-undervisningen
jämförs med undervisningen om svensk politik på nationell nivå (nationell
politik).
I studien undersöks således om EU-undervisningen skiljer sig från undervisning
om nationell politik avseende undervisningssammanhang, innehåll kopplat till
respektive politikdimension samt i vilken utsträckning kunskapsområdet
framställs som inrikespolitik.
Metod
Hösten 2009 genomfördes intervjuer med sjutton so-lärare på tretton olika
högstadieskolor. Till grund för urvalet låg en webbenkät som gått ut till strax
över 70 so-lärare i sex olika kommuner i västra Mellansverige. De intervjuade
lärarna utgjorde ett strategiskt urval där följande faktorer beaktades; kön,
utbildning, år som verksam lärare, tid till kunskapsområdena EU och nationell
politik samt vilken typ av slutbetyg som sätts. I intervjuerna användes öppet
formulerade frågor för att lärarna med egna ord skulle beskriva undervisningen
om EU och nationell politik. I dessa så kallade tematiska frågor har lärarna fått
svara på vad de undervisar om, hur de undervisar, när undervisningen sker,
vilket material som används etcetera. Intentionen har varit att få en allsidig
beskrivning av undervisningen vilket kan bidra till att ge en mer fullständig bild
av undervisningen (Magnusson 1998:77 ff). Dessutom har lärarna i tre så
kallade direkta frågor fått besvara mer slutet formulerade frågor relaterade till
respektive forskningsfråga. De direkta frågorna har fungerat som en form av
triangulering där lärarnas bedömning jämförts med författarens tolkning av
svaren i de tematiska frågorna.
Resultat
För det första avsätter lärarna betydligt mer tid till undervisningen om nationell
politik än till EU. I vilket sammanhang undervisningen sker ser olika ut för de
två kunskapsområdena. EU kan behandlas som både ett fast och ett flytande
kunskapsområde. I de fall EU behandlas som ett fast kunskapsområde sker
undervisningen i samband ett särskilt arbetsområde. De som behandlar EU
som ett flytande kunskapsområde menar att de inte har avsatt ett särskilt
arbetsområde för att undervisa om EU. EU-frågor kommer istället in i olika
kunskapsområden som till exempel Europas länder och efterkrigstiden.
Nationell politik behandlas genomgående som ett fast kunskapsområde. Politik
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på kommunal och regional nivå samt allmänna demokratifrågor är i flera fall en
del av kunskapsområdet. EU-frågor förefaller inte i någon större utsträckning
integreras med undervisning om politik på andra beslutsnivåer eller med
allmänna demokratikunskaper. Undervisningen om kunskapsområdena kan i
samband med valrörelser utformas lite annorlunda än annars. Särskilt tydligt är
det för undervisningen om nationell politik.
Kunskapsområdena skiljer sig också avseende vilka politikdimensioner som
betonas i undervisningen. Politydimensionen tycks i stor utsträckning dominera
EU-undervisningen. Innehåll kopplat till policydimensionen förekommer i viss
utsträckning medan innehåll kopplat till politicsdimensionen knappt
förekommer överhuvudtaget. I undervisningen om nationell politik förefaller
samtliga tre dimensioner framgå i undervisningen även om politicsdimensionen
betonas i mindre utsträckning än de två andra.
Vad som betonas inom respektive politikdimension skiljer också mellan
kunskapsområdena. Polityinnehåll i undervisningen om EU tycks i första hand
ta upp Europasamarbetets tillkomst efter andra världskriget och utvidgningen
från ursprungliga sex till dagens 27 medlemsländer. En översiktlig genomgång
av EU:s centrala institutioner samt EU:s fyra friheter betonas också som viktiga
delar i undervisningen. För kunskapsområdet nationell politik förefaller
undervisning om valsystemet samt riksdagens och regeringens uppgifter stå i
fokus tillsammans med grundläggande fakta om riksdagspartierna och deras
ideologiska ursprung. Innehåll kopplat till policydimensionen domineras i EUundervisningen av argument för och emot ett svenskt EU-medlemskap. I
undervisningen diskuteras i första hand argumenten i sig och i mindre
utsträckning vilket parti som framför argumenten. I nationell politik är det
tvärtom politiska partiers ståndpunkter i olika frågor som prioriteras, även om
sakfrågor kan diskuteras utan att koppla åsikterna till riksdagspartiernas
ståndpunkter. Exemplen på politicsinnehåll i EU-undervisning är få och gäller i
första hand utomparlamentariska metoder för politisk påverkan. I undervisning
om nationell politik betonas den enskilde medborgarens möjligheter att påverka
politiken tillsammans med hur och varför riksdagspartier samarbetar.
Undersökningen visar att EU-frågor framställs som inrikespolitik i betydligt
mindre utsträckning än nationell politik. Av de tre kännetecknen på
inrikespolitik är det endast återkopplingen från det politiska systemet till
medborgarnas vardag som framgår tydligt. Att det förekommer ett inflöde av
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preferenser till det politiska systemet och att det finns en pluralism av åsikter
inom det politiska systemet betonas i mycket liten utsträckning. Olika länders
skilda uppfattningar, i några politiska frågor, kan framgå i undervisningen. I
undervisningen om nationell politik förefaller samtliga tre kännetecken på
inrikespolitik framkomma. Att medborgarna har möjligheter att påverka och
bör påverka det politiska systemet framhålls som en viktig del av
undervisningen och samtliga lärare menar att en central del av kunskapsområdet
är att visa hur de olika politiska partiernas åsikter skiljer sig åt. En återkoppling
från det politiska systemet till elevernas vardagsliv tycks i första hand
framkomma genom att lärarna i undervisningen använder exempel som ligger
nära eleverna.
Slutsats
Sammantaget framstår innehållet i EU-undervisningen som betydligt sämre
utformat för en deltagarkompetens på europisk nivå än vad innehållet i
undervisningen om nationell politik är för en deltagarkompetens på nationell
nivå. EU-undervisningen domineras av en av politikdimensionerna (polity),
jämfört med nationell politik där samtliga politikdimensioner tycks framkomma
i undervisningen. Ett av tre inrikespolitiska kännetecken (återkopplingen) är
framträdande i undervisningen om EU jämfört med undervisningen om
nationell politik där minst två betonas och ett tredje framkommer indirekt.
Undervisningen om EU tycks inte heller ske i samband med val eller
undervisning om demokrati, vilket däremot förefaller vara vanligt för
undervisningen om nationell politik. EU-undervisningen kan, om den jämförs
med undervisning om nationell politik, karaktäriseras som endimensionell och
präglad av ett utrikespolitiskt perspektiv. Slutsatsen är därför att innehållet i
EU-undervisningen inte kan betecknas som väl utformat för att bidra till
politiskt deltagande.
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Bilaga 1
Enkät om SO-lärares undervisning
Läroplanen i SO-ämnena ger lärarna stor frihet att själva välja vad de vill
undervisa om. Mängden samhällsfrågor är dock mycket större än den
mängd som kan rymmas i undervisningen. Därför är det intressant att ur
ett forskarperspektiv undersöka hur valet av innehåll i undervisningen kan
skifta mellan såväl skolor som lärare.
Enkäten har ett beskrivande syfte och kommer att analyseras av mig,
Peter Wall, som undervisar i SO på en högstadieskola i Karlstad och
forskar kring samhällskunskapsdidaktik vid Karlstads universitet.
Enkätsvaren ligger till grund för en statistisk sammanställning. Alla som
besvarar enkäten garanteras anonymitet. Ditt namn behövs enbart för att
jag planerar att följa upp en mindre andel av enkäterna med
personintervjuer under hösten 2009. Ditt deltagande är naturligtvis helt
frivilligt.
Enkäten går ut till samtliga SO-lärare i Karlstads kommun samt fyra
grannkommuner. För att resultaten skall vara rättvisande är det viktigt att
alla berörda lärare besvarar enkäten. Jag hoppas du har möjlighet att göra
det. Tack på förhand!
Enkäten skall skickas till Peter Wall. Det gör du genom att klicka på ikonen
"skicka" efter att du fyllt i enkäten. Om ni har några frågor kan ni antingen
kontakta mig via e-post, peter.wall@kau.se eller ringa mig på 054-700 18
58 (mån-ons) eller på 0730- 85 10 80.
Mina handledare vid Karlstads universitet är:
Universitetslektor Hans Lödén (tfn 054-700 13 20, e-post
Hans.Loden@kau.se) och
Universitetslektor Malin Stegmann McCallion (tfn 054 700 12 05, e-post
Malin.Stegmann-Mccallion@kau.se), båda vid Avdelningen för politiska
och historiska studier/Statvetenskap. De står också till förfogande för
frågor om projektet.

Enkäten är indelad i tre delar:
1. Frågor kring din utbildning och din lärartjänst.
2. Frågor om hur du som lärare valt att prioritera olika kunskapsområden
(t ex ekonomi, massmedia etc.).
3. Frågor om val av innehåll inom ett kunskapsområde.
Avslutningsvis ges utrymme för dig att lägga till uppgifter som Du tycker
inte fångats in av frågorna.
Enkäten tar 10-15 minuter att göra.
Vänligen Peter Wall
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Del 1
Några frågor kring din utbildning och tjänst.

1 Vilket år är du född?

2 Hur många år har du arbetat som lärare?

3 Vilka av följande ämnen har du läst på universitet eller högskola? (Kryssa för de kurser du
påbörjat även om du ej tagit alla poäng.)
Ej Läst

A-kurs

B-kurs

C-kurs

D-kurs

Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Svenska
Matematik
Engelska

4 Vilken skola arbetar du på i dag?

5 Vilka ämnen undervisar du vanligtvis i?

6 Hur sätter du vanligtvis slutbetyg i SO?
Blockbetyg (SO)
Ämnesbetyg (Ge, Hi, Re, Sh)

7 Ungefär hur många minuter per vecka har din elever schemalagd SO-undervisning? (Snitt
över år 7, 8 och 9.)
Mindre än 140 minuter
140 - 160 minuter
160 - 180 minuter
Mer än 180 minuter
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Del 2
Några frågor kring olika kunskapsområden i samhällskunskapsundervisningen.

Om du vanligtvis inte undervisar i samhällskunskap, som enskilt ämne eller inom SOämnet - gå till fråga 14.

8 Vilken lärobok (läroböcker) använder du i samhällskunskap?

Samhälle idag
(Natur och kultur)
PULS
Samhällskunskap
(Natur och kultur)
Samhälle SOS
(Liber)
SO Direkt
Samhälle (Bonniers)
Samhällskunskap
Kompakt (Gleerups)
PM - Handbok i
samhällslära
(Gleerups)
Punkt SO
Samhällskunskap
(Gleerups)
Sofi
Samhällskunskap
(Gleerups)
Om annan bok,
var vänlig ange.

9 Är det någon av årskurserna 7, 8 och 9 som du aldrig undervisat i samhällskunskap/SO?
Nej
Ja. Ange vilken årskurs du ej har undervisat?

10 Ungefär hur stor del av din undervisningstid i SO, ägnas åt samhällskunskap?
Mindre än 25%
Cirka 25%
Mer än 25%

Instruktion till fråga 11.
Att vara lärare handlar till stor del om att välja och att välja bort innehåll i undervisningen. Försök uppskatta
hur många veckor av SO-tiden som sammanlagt ägnas åt innehållet i följande kunskapsområden.
Observera att det är den sammanlagda tiden till innehållet som efterfrågas oavsett om du tar upp detta
innehåll vid ett eller flera tillfällen och oavsett hur du själv rubricerar samma innehåll.
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Om 25% av undervisningen i SO ägnas åt samhällskunskap har läraren ca 10 veckor per läsår, d v s
sammanlagt 30 veckor till samhällskunskap på högstadiet år 7-9.

11 Vilken tid ges vanligtvis till innehållet i följande 20 kunskapsområden?
Inte alls eller
mindre än 1 vecka

1 - 2 veckor

3 - 4 veckor

5 veckor eller mer

Inte alls eller
mindre än 1 vecka

1 - 2 veckor

3 - 4 veckor

5 veckor eller mer

a) Svensk politik på nationell nivå.
(Riksdag, regering, partier, val,
ideologier m m.)
b) Svensk politik på kommun- och
landstingsnivå. (Den egna
kommunen, landstingets uppgifter, val
m m.)
c)Demokrati. (Demokratins innehåll,
diktatur, mänskliga rättigheter,
skoldemokrati m m.)
d) Sociala frågor. (Välfärd,
fackföreningar, klassfrågor, m m.)
e) Massmedier. (Reklam, dagspress,
TV, vinklade nyheter,
underhållningsvåld, m m.)
f) Juridik. (Lagar, brott, rättsväsende,
normer och regler m m.)
g) EU. (Utbredning, historia,
institutioner, val m m.)
h) Det amerikanska samhället.
(Politik, val, samhällsfrågor m .m)
i) De nordiska ländernas samhällen.
(Statsskick i Norden, näringsliv i
Norden m m.)
j) Studiet av ett lands
politik/samhällsliv. (T ex Kina, Indien,
Ryssland m m men inte USA eller
Norden)

k) Ekonomi. (Privatekonomi,
nationalekonomi, m m.)
l) Terrorism. (Definitioner, olika
gruppers mål, terroristbekämpning m
m.)
m) Globala rättvisefrågor. (Handel,
U-landsfrågor, globalisering,
frivilligorganisationer m m.)
n) Miljö och energifrågor.
(Växthuseffekten, kärnkraft,
skogsavverkning, utfiskning av haven
m m.)
o) Droger. (Alkohol, narkotika, tobak,
dopning m m.)
p) Invandring och
integrationsfrågor. (Invandring till
Sverige, flyktingfrågor, etnisk
diskriminering m m.)
q) Genusfrågor. (Skönhetsideal,
feminism, könsdiskriminering m m.)
s) Fred och försvarsfrågor. (FN,
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totalförsvaret, svensk neutralitet,
konflikter i världen m m.)
s) Barn och ungdomar i världen.
Barnkonventionen, barnarbete, hur det
är att vara ung i olika länder.)
t) Trafik. (Bilismen, trafikregler,
trafikolyckor m m.)

12 Finns det innehåll i din undervisning som inte passar in under någon rubrik?
Nej.
Ja. Ange exempel på innehåll.

13 Finns det andra kunskapsområden med en tydlig koppling till samhällskunskapsämnet
som behandlas utanför SO-tiden, t ex på temadagar?
Nej
Ja. Ge exempel.

Del 3
Några frågor kring ett av ovan nämnda kunskapsområden.

14 I vilken omfattning har du studerat EU-frågor under din lärarutbildning?
Inte alls
Enstaka inslag i någon kurs
Några inslag i olika kurser
Särskild kurs

15 Har du fått utbildning i EU-frågor i något annat sammanhang?
Nej
Ja. Ange i vilket sammanhang.

Om du vanligtvis inte undervisar om EU som ett kunskapsområde - gå till fråga 19.

16 I vilken årskurs sker merparten av din EU-undervisning?
År 7
År 8
År 9
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17 I vilken omfattning behandlas följande innehåll i din undervisning om EU?
Inte alls

Behandlas
kortfattat

Behandlas
översiktligt

Behandlas utförligt

Inte alls

Behandlas
kortfattat

Behandlas
översiktligt

Behandlas utförligt

a) EU:s historiska framväxt. (Koloch stålunionen, från 6 till 27 länder
etc)
b) EU:s institutioner och
beslutsprocess. (Kommissionen,
Europaparlamentet, Ministerrådet,
beslutsfattande etc.)
c) EU:s grundtankar och mål.
(Fredstanken, en gemensam marknad
etc.)
d) EU:s budget. (Varifrån får EU sina
pengar?, Vilka utgifter har EU? Etc.)
e) Sveriges roll i EU. (Vilka frågor
driver Sverige? Hur påverkas Sverige?
Etc.)
f) Val till Europaparlamentet. (Vilka
får rösta? vilken inställning har
partierna till EU? Etc.)
g) EU:s demokratiska underskott?
(Avstånd till makten, brist på insyn,
lobbying, ingen offentlighetsprincip,
etc.)
h) EU:s framtida utvidgning och
utveckling. (Kandidatkriterier,
kandidatländer, identitetsfrågor, Ett
Europas Förenta Stater? Etc.)
i) Konfliktlinjer inom EU. (Olika
uppfattningar om jordbruksstöd och
regionalstöd, flytten mellan Bryssel och
Strasbourg etc.)
j) EU:s maktbefogenheter. (De tre
pelarna, överstatlighet mellanstatlighet etc.)

k) EMU-samarbetet. (Euron,
centralbaken etc.)
l) EU som global aktör. (EU:s
förhållande till USA och Ryssland, den
gemensamma säkerhetspolitiken,
biståndspolitik etc.)
m) Asyl- och flyktingfrågor. (Europas
gränser mot omvärlden, behov av
arbetskraft och problem med illegal
invandring etc.)
n) Miljöfrågor. (Motsättningen mellan
miljötänkande och en fri marknad,
miljösamarbete etc.)
o) Teorier kring EU-samarbetet. (Vad
driver EU-länderna mot ett allt
intensivare samarbete? Etc.)
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18 Finns det innehåll i din EU-undervisning som inte passade in under någon rubrik?
Nej.
Ja. Ange exempel på innehåll.

Kontaktuppgifter
Avslutningsvis vill jag be er fylla i ett par kontaktuppgifter. Uppgifterna kommer bara att kunna ses av mig,
Peter Wall.

19 Vad heter du?

20 Vad har du för e-postadress?

Ett stort tack för din medverkan!

21 Om du har synpunkter på någon enskild fråga, formuläret som helhet eller vill lägga till
uppgifter som Du tycker inte har fångats in av frågorna är jag tacksam för att få ta del av
dessa.Om du ej har synpunkter lämna svarsrutan tom.

Sida: 1
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Bilaga 2: Intervjuguide
Inledningsfråga
¤ Berätta lite om skolan. Hur stor är den och vad har ni för
upptagningsområden?
Frågor om innehåll i undervisningen om svensk politik på nationell nivå
¤ När brukar du undervisa om svensk politik på nationell nivå?
¤ Vad brukar du ta upp? (Vad fokuserar ni på?)
¤ Vad brukar du välja bort? (Vad brukar du inte hinna med?)
¤ Hur brukar du undervisa? (Metoder och arbetssätt?)
¤ Examineras kunskapsområdet? (Kan du nämna några frågor som brukar vara
med?)
¤ Vilket material använder ni?
¤ Vad är viktigast att eleverna förstår? (Vilka mål har du med
kunskapsområdet?)
¤ Brukar du motivera studiet av svensk politik för eleverna?
¤ Visar eleverna bestämda uppfattningar om svensk politik på nationell nivå?
¤ Gör ni eller skolan gjort något speciellt när det är riksdagsval?
¤ Arrangerar ni skolval i samband med valet till riksdagen?
¤ Arrangerar ni skolresor till riksdagen?
Frågor om innehåll i undervisningen om EU
¤ När brukar du undervisa om EU?
¤ Vad brukar du ta upp? (Vad fokuserar ni på?)
¤ Vad brukar du välja bort? (Vad brukar du inte hinna med?)
¤ Hur brukar du undervisa? (Metoder och arbetssätt?
¤ Examineras kunskapsområdet? (Kan du nämna några frågor som brukar vara
med?)
¤ Vilket material använder ni?
¤ Vad är viktigast att eleverna förstår? (Vilka mål har du med
kunskapsområdet?)
¤ Brukar du motivera studiet av EU för eleverna?
¤ Visar eleverna bestämda uppfattningar om EU?
¤ Arrangerar ni skolval i samband med valet till Europaparlamentet?
¤ Arrangerar ni skolresor till något som har med EU att göra?
¤ Har ni eller skolan gjort något speciellt med anledningen av EU-valet i
somras eller Sveriges ordförandeskap under hösten?
¤ Diskuterar ni EU ur en demokratisk synvinkel? (Hur?)
¤ Finns det några konfliktlinjer eller motsättningar inom EU som du
diskuterar?
Direkta frågor
¤ Brukar du komma in på svensk politik på nationell nivå i under andra
kunskapsområden inom so-ämnena?
¤ Brukar du komma in på EU under andra kunskapsområden inom soämnena?
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¤ Rangordningsuppgift
a) Nu skall du få diskutera kring en lista med innehåll i kunskapsområdet
Svensk politik. Du får gärna fråga eller förklara hur du tänker. Efter får du
gärna lägga till innehåll som borde var med i min lista. Rangordna följande
exempel på innehåll efter hur stor plats de får i undervisningen. Börja med 1 för
mest utrymme och sätt inget nummer om innehållet ej brukar finnas med.
A. Riksdagens och Regeringens uppgifter, Hur riksdagsvalen går till.
B. Hur koalitioner mellan partier bildas, samarbeten och konfliktstrategier.
C. Innehållet i viktiga sakfrågor som Riksdag eller Regering har att ta ställning till.
D. Hur folkliga protestaktioner eller missnöjesyttringar tar sig uttryck, exempel på informella
sätt (utöver röstning i val) att påverka.
E. Politiska partiers uppfattningar i olika frågor, partiers hjärtefrågor.
F. Den historiska framväxten av det svenska styrelseskicket.

b) Nu skall du få diskutera kring en lista med innehåll i kunskapsområdet EU.
Du får gärna fråga eller förklara hur du tänker. Efter får du gärna lägga till
innehåll som borde var med i min lista. Rangordna följande exempel på innehåll
efter hur stor plats de får i undervisningen. Börja med 1 för mest utrymme och
sätt inget nummer om innehållet ej brukar finnas med.
A. Institutionernas roll, Hur valen till Europaparlamentet går till.
B. Hur koalitioner mellan partier/länder bildas, samarbeten och konfliktstrategier.
C. Innehållet i viktiga sakfrågor som EU har att ta ställning till.
D. Hur folkliga protestaktioner eller missnöjesyttringar tar sig uttryck, exempel på informella
sätt (utöver röstning i val) att påverka.
E. Politiska partiers mål i EU-frågor, olika länders hjärtefrågor, agenda.
F. Den historiska framväxten med olika fördrag och nya medlemmar.

¤ Har eleverna efter kunskapsområdet Nationell politik en uppfattning om hur
partiernas åsikter skiljer sig åt?
¤ Har snitteleven efter kunskapsområdet EU en uppfattning om hur partiernas
åsikter skiljer sig åt i EU-frågor?
Avslutningsfrågor
¤ Har eleverna svårt att tillgodogöra sig kunskap om EU jämfört med Svensk
politik?
¤ Är det enklare eller svårare att undervisa om EU jämfört med svensk politik?
¤ Har ni en tradition på skolan av att ta upp vissa arbetsområden?
¤ Är det något du vill tillägga som jag borde ha tagit med i intervjun?
¤ Får jag ringa Er om jag märker att jag glömt ställa ngn viktig fråga?
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Bilaga 3 Sammanställning av svaren på enkätfråga 11
Vilken tid ges vanligtvis till innehållet i följande 20 kunskapsområden?
Kunskapsområde

< 1v

1-2v

3-4v

5 v<

Snitt

Ekonomi (Privatekonomi, nationalekonomi m m)
2
7
28
18
3,97
Svensk politik på nationell nivå (Riksdag, regering,
1
10
33
10
3,54
partier, val, ideologier m m)
Juridik (Lagar, brott, rättväsende, normer, regler m
1
12
34
8
3,37
3
m)
Demokrati (Demokratins innehåll, diktatur,
1
22
25
7
2,96
4
mänskliga rättigheter, skoldemokrati)
Massmedier (Reklam, dagspress, TV, vinklade
7
14
30
3
2,73
5
nyheter, undervisningsvåld m m)
Miljö och energifrågor (Växthuseffekten, kärnkraft,
10
23
19
3
2,25
6
skogsavverkning, utfiskning av haven m m)
Globala rättvisefrågor (Handel, U-landsfrågor,
9
22
24
0
2,21
7
globalisering, frivilligorganisationer)
5
34
14
1
2,01
8
Svensk politik på kommun- och landstingsnivå
(Den egna kommunen, landstingets uppgifter, val m
m)
Barn och ungdomar i världen (Barnkonventionen,
1
29
13
2
1,94
9
barnarbete, hur det är att vara ung i olik länder)
Invandring och integrationsfrågor (Invandring till
15
28
11
1
1,71
10
Sverige, flyktingfrågor, etnisk diskriminering m m)
Fred och försvarsfrågor (FN, totalförsvaret, svensk
14
29
12
0
1,68
11
neutralitet, konflikter i världen m m)
Studiet av ett annat lands politik/samhällsliv (T ex
20
24
11
0
1,54
12
Kina, Indien, Ryssland m m men inte USA eller
Norden)
Sociala frågor (Välfärd, fackföreningar, klassfrågor
16
30
9
0
1,54
12
m m)
Genusfrågor (Skönhetsideal, feminism,
22
22
11
0
1,50
14
könsdiskriminering m m)
EU (Utbredning, historia, institutioner, val m m)
13
37
4
1
1,49
15
Droger (Alkohol, narkotika, tobak, doping m m)
27
18
9
1
1,42
16
Det amerikanska samhället (Politik, val,
22
26
5
0
1,27
17
samhällsfrågor m m)
De nordiska ländernas samhällen (Statsskick i
24
26
4
0
1,20
18
Norden, näringsliv i Norden)
Terrorism (Definitioner, olika gruppers mål,
34
18
3
0
0,99
19
terroristbekämpning m m)
Trafik (Bilismen, trafikregler, trafikolyckor m m)
54
1
0
0
0,52
20
Medelvärde (snitt) har beräknats genom att den totala tiden dividerats med antal lärare som besvarat
frågan. Svarsalternativen har omvandlats till följande värden <1 v = 0,5 1-2 v = 1,5 3-4 v = 3,5
och 5 v< = 6. Lärarna ombads uppskatta hur många veckor de sammanlagt ägnar åt innehållet
oavsett hur de själva rubricerar innehållet.
1
2
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EU-undervisning
Fokus för den här ämnesdidaktiska studien är innehållet i EU-undervisning på högstadiet.
Val av ämnesinnehåll har betydelse för hur ett kunskapsområde framställs och vilken kunskap
elever utvecklar om kunskapsområdet. Innehåll kan vara olika väl utformat för att utveckla
kompetenser för politiskt deltagande. Hur ser detta ut i högstadiets EU-undervisning?
Studien undersöker om det är politikens regler och institutioner (polity), politikens mål
och innehåll (policy) eller den politiska processen med samarbete och opinionsbildning
(politics) som dominerar? Vidare diskuteras i vilken utsträckning politiken framstår som
en angelägenhet för medborgarna (ett inrikespolitiskt perspektiv kontra ett utrikespolitiskt
perspektiv). I studien undersöks också i vilken utsträckning EU-undervisning integreras
med andra kunskapsområden och om undervisningen sker i samband med särskilda
händelser, som till exempel val.
Undervisning om svensk politik på nationell nivå fungerar i studien som en referenspunkt
mot vilken EU-undervisningen jämförs. Resultatet, som bygger på lärarintervjuer, visar att
EU-undervisningen skiljer sig markant från undervisningen om politik på nationell nivå.
En slutsats är att EU-undervisning är mindre väl utformad för politiskt deltagande än vad
undervisning om nationell politik är.
Peter Wall är verksam so-lärare i Karlstads kommun och doktorand vid Karlstads universitet.
”EU-undervisning: En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk
nivå” är hans licentiatavhandling.
Licentiatavhandlingen har skrivits inom Forskarskolan för lärare i historia och
samhällskunskap, en särskild fortbildningssatsning för yrkesverksamma lärare. Centrum
för de samhällvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet har ansvarat för
forskarskolan i samarbete med Högskolan Dalarna.
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