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Politikundervisning 

 

Peter Wall 

 

Samhällskunskapsämnets innehåll beskrivs ofta som omfattande och oprecist till 

sin karaktär.
1
 Det kan delvis ha sin förklaring i att ämnet har sitt ursprung i flera 

olika akademiska discipliner som statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, 

juridik och kulturgeografi. Dessutom fogas ofta aktuella händelser till innehållet i 

undervisningen vilket medför att ämnet kan få olika inriktning olika år.
2
 De 

empiriska undersökningar som gjorts av samhällskunskapsundervisning visar dock 

att politik kan ses som något av ämnets kärna.
3
 Undervisningen i samhällskunskap 

kan med andra ord ta upp en mängd olika frågor men politikundervisning tycks 

vara en central del av innehållet. Samhällskunskapsämnet kanske kan liknas vid ett 

stort träd vars rötter och grenar spretar åt olika håll men där politikundervisning 

utgör en stor del av trädets stam. Att beskriva hur politikundervisningen ser ut är 

därför centralt för den ämnesdidaktiska forskningen i samhällskunskap. Det kan 

också vara intressant för verksamma lärare att öka sin kunskap om hur andra lärare 

lägger upp sin politikundervisning. Ämnesdidaktikern Bengt Schüllerqvist 

använder termen ”den ensamme läraren” för att sätta ljuset på ett systemfel i det 

svenska skolväsendet, nämligen att praktiserande lärares erfarenheter sällan 

bearbetas, skrivs ned och sprids till kollegor. Jämfört med andra yrkesgrupper – 

som till exempel läkare, jurister och officerare – används lärares erfarenheter i liten 

utsträckning till att utveckla verksamheten.
4
 En utförlig beskrivning av lärares 

politikundervisning kan därför vara av intresse för både forskare och praktiker.  

 

Avgränsningar och metod 

 

En enskild studie kan svårligen beskriva all undervisning om politik och ett par 

avgränsningar är därför på sin plats. Den första avgränsningen rör vilken 

undervisning som avses. Här avses undervisning som bedrivs inom ramen för so-

ämnet på högstadiet. Den andra avgränsningen rör vilken politik som avses. I 

svensk politik finns fyra huvud-nivåer för politiskt beslutsfattande dit medborgare 

väljer politiska representanter
5
 (se figur 1). Undersökningen har begränsats till att 

omfatta de två översta beslutsnivåerna.  

 

 

                                                 
1
 Se t ex Eklund & Larsson (2009), Bronäs & Selander (2002) 

2
 Se t ex Linde (1986), Marklund (1987), Vernersson (1999) 

3
 Se t ex Bromsjö (1965), Bernmark-Ottosson (2009), Odenstad (2010), Vernersson (1999) 

4
 Schüllerqvist (2009), s. 9-10 

5
 Nilsson (2010), s. 63 
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Figur 1: Beslutsnivåer i svensk politik 

Huvudnivåer för beslutsfattande i svensk politik 

Europeisk nivå   -  direktval till Europaparlamentet och indirekt val till t ex 

ministerrådet 

Nationell nivå    -  direktval till riksdagen och indirekt val av t ex regeringen 

Regional nivå     -  direktval till landstingsfullmäktige och indirekt val av t ex 

landstingsstyrelsen 

Kommunal nivå -  direktval till kommunfullmäktige och indirekt val av t ex 

kommunstyrelsen 

 

Med ambitionen att få en relativt allmängiltig beskrivning av hur undervisningen 

om svensk politik på nationell nivå (nationell politik) och politik på europeisk nivå 

(EU) ser ut på högstadiet, genomfördes undersökningen i två steg. Först 

genomfördes en webbenkät som gick ut till samtliga so-lärare i sex kommuner. 

Enkätsvaren användes för att få ett strategiskt urval av informanter. Olika faktorer 

– som kön, utbildning, yrkesverksam tid, typ av slutbetyg som sätts samt 

uppskattad tid för undervisning om nationell politik och EU – beaktades för att få 

en spridning av informanter utifrån karaktäristika som skulle kunna ha betydelse 

för undervisningen. I ett andra steg genomfördes hösten 2009 intervjuer med 

sjutton so-lärare på tretton olika skolor. I intervjuerna fick lärarna beskriva sin 

undervisning om nationell politik och om EU, utifrån en mängd olika 

infallsvinklar. Bland annat fick lärarna svara på vad de tar upp, vad de väljer bort, 

hur de undervisar, när de undervisar, vilket syfte de har med undervisningen, vilket 

material de använder, vad som examineras, om eleverna brukar ta upp särskilda 

saker, etcetera.  

 

Lärarnas beskrivning av undervisningen har här delats upp i två delar. I den första 

beskrivs i vilket sammanhang undervisningen om politik sker och i den andra 

beskrivs innehållet i undervisningen. Presentationen fokuserar på likheter och 

skillnader i undervisningen om de två kunskapsområdena. Avslutningsvis 

diskuteras möjliga konsekvenser av de empiriska resultaten.  

 

I vilket sammanhang sker politikundervisningen?  

 

Inom statsvetenskaplig forskning argumenteras för att det är rimligt att se politik på 

nationell och europeisk nivå som sammanflätade.
6
 Med det menas att nationell 

politik och politik i EU inte bör ses som separata politiska system eftersom den 

politiska processen pågår samtidigt på båda nivåerna och det finns en interaktion 

mellan nivårerna. Utifrån det resonemanget är ett intressant resultat i studien att 

ingen lärare integrerar undervisning om nationell politik med undervisning om EU. 

                                                 
6
 Se t ex Bergman & Blomgren (2005), s. 11ff, Warleigh-Lack (2009), Wessels (1997) 
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Några lärare uttrycker att de ”givetvis nämner” att EU påverkar den nationella 

nivån men att undervisningen om EU sker vid ett annat tillfälle. Ingen lärare ställer 

heller någon fråga om EU i samband med prov på nationell politik. Det förefaller 

däremot vara vanligt att integrera undervisningen om nationell politik med 

undervisning om kommunal och regional nivå. Flera lärare säger att de undervisar 

om ”de tre nivåerna” och det avspeglas också i provfrågorna. Vi kan alltså 

konstatera att lärare ofta undervisar om tre av fyra beslutsnivåer inom ramen för ett 

arbetsområde men att den fjärde beslutsnivån – den europeiska – behandlas vid ett 

annat tillfälle.  

 

Det finns ytterligare ett par intressanta skillnader avseende i vilket sammanhang 

kunskapsområdena nationell politik och EU tas upp. Karaktäristiskt för 

undervisningen om nationell politik är att lärarna avsatt ett arbetsområde där den 

huvudsakliga undervisningen sker. Kunskapsområdets innehåll utgör en mycket 

stor del av arbetsområdets innehåll. Kunskapsområdet styr så att säga utformningen 

av arbetsområdet. Detta sätt att organisera undervisningen har i studien betecknats 

som ett ’fast kunskapsområde’. Om undervisningen om kunskapsområdet däremot 

saknar en tydlig början och ett tydligt slut och undervisningssammanhanget styr 

vilket innehåll som tas upp i undervisningen, betecknas det istället för ett ’flytande 

kunskapsområde’. I detta fall styr arbetsområdena så att säga vad som tas upp av 

kunskapsområdet (se figur 2). 

 

Figur 2: Olika sätt att organisera ett kunskapsområde 

 

 

Samtliga lärare behandlar nationell politik som ett fast kunskapsområde. Det 

hindrar inte att nationell politik diskuteras i samband med andra arbetsområden 

men det är tydligt att lärarna konstruerat ett särskilt arbetsområde för den 

huvudsakliga undervisningen om nationell politik. Undervisningen om EU är 

däremot inte alltid kopplat till ett särskilt arbetsområde. Lärarna menar att olika 

aspekter av EU kommer upp i olika arbetsområden. Flest nämner 

geografiundervisningen om Europas länder och historieundervisning om 
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efterkrigstiden. Ekonomi och globalisering nämns också som exempel på 

arbetsområden då lärarna tar upp aspekter av EU-samarbetet. EU behandlas i dessa 

fall som ett flytande kunskapsområde. Framhållas skall att det också finns flera 

lärare som behandlar EU som ett fast kunskapsområde. Studien indikerar att det 

kan finnas ett samband mellan hur kunskapsområdet organiseras och vilken tid 

lärarna bedömer att EU-frågor får i undervisningen. I normalfallet bedöms EU-

frågor få mellan en och två veckors undervisning. En relativt stor grupp bedömer 

dock att de avsätter mindre än en vecka av högstadiets SO-tid och i ett par fall 

nämner lärarna att de för vissa klasser prioriterar bort undervisning om EU, 

beroende på att klassen är ”svag” och behöver mer tid för andra kunskapsområden.  

Det fåtal lärare som undervisar mer än två veckor om EU ser alla EU som ett fast 

kunskapsområde. Svensk politik på nationell nivå tycks i normalfallet få omkring 

fyra veckors undervisning även om det förekommer lärare som undervisar såväl 

fler som färre veckor om nationell politik. 

 

En annan skillnad avseende det sammanhang där undervisningen om 

kunskapsområdena sker handlar om när i tiden lärarna avser att behandla 

kunskapsområdet. Lärarna har två olika strategier för när undervisningen om 

nationell politik skall ske. Flera lärare väljer att alltid förlägga undervisningen om 

nationell politik i samband med de allmänna valen till riksdagen. Det innebär att 

undervisningen om nationell politik tas upp i samtliga årskurser det år riksdagsval 

hålls. Vid höstterminens start och cirka en månad framåt undervisar läraren i alla 

sina klasser om nationell politik. Undervisningen drar nytta av den uppmärksamhet 

nationell politik får i medier och eleverna ges ofta möjlighet att besöka valstugor 

under kursens gång. Dessutom arrangerar de flesta skolor ett skolval i samband 

med riksdagsvalet, där eleverna får ”öva sig i hur det är att rösta”. När lärarna 

använder sig av en så kallad ’valårsstrategi’ måste undervisningens svårighetsgrad 

anpassas till de olika årskursernas mognadsnivå.
7
 En annan strategi är att alltid 

förlägga undervisningen i en särskild årskurs – en så kallad ’årskursstrategi’. I 

dessa fall sker undervisningen i en särskild årskurs oavsett om det är valår eller ej. 

Lärare motiverar i flera fall strategin med att undervisningen om nationell politik 

kräver vissa förkunskaper eller att de vill att eleverna skall vara inlästa på området 

det år en skolresa till Stockholm arrangeras och där ett riksdagsbesök ingår. De 

lärare som använder en årskursstrategi påpekar att de självklart diskuterar nationell 

politik i samband med riksdagsvalet men de förtydligar att de inte ”gör något 

större” i samband med valet utan att den huvudsakliga undervisningen är förlagd 

till en viss årskurs.   

                                                 
7
 På högstadier med årskurserna 6-9, infaller alltid ett år med riksdagsval under elevernas 

högstadietid. På högstadier med årskurserna 7-9 måste läraren komplettera en valårsstrategi med att 

ge den årskull vars högstadietid ej sammanföll med ett riksdagsval, en kurs om nationell politik vid 

ett annat tillfälle.  
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Två strategier framkommer också i lärarnas redogörelse för EU-undervisningen. 

Användandet av en årskursstrategi motiveras, liksom för nationell politik, med att 

kunskapsområdet kräver vissa förkunskaper och förläggs i samtliga dessa fall till 

årskurs 8 eller 9.  

 

Däremot finns det ingen lärare som uttrycker att de använder en valårstrategi för 

kunskapsområdet EU. Ingen skola arrangerar heller skolval eller utflykter till 

valstugor i samband med valet till Europaparlamentet. De lärare som inte använder 

en årskursstrategi uppger att de ej planerar in en särskild tid då de undervisar om 

EU. Om EU-frågor uppmärksammas i media eller om eleverna undrar över något 

särskilt diskuteras det när ämnet är aktuellt. Strategin att behandla EU när ämnet 

dyker upp på agendan har betecknats som en ’carpe-diem strategi’. Med det menas 

att lärarna inte anser att EU-frågor är tydligt kopplade till särskilda arbetsområden 

utan att de istället ”fångar dagen” då EU-frågor uppmärksammas.   

 

Sammantaget kan vi konstatera att nationell politik alltid behandlas som ett fast 

kunskapsområde och att kunskapsområdet tas upp i samband med riksdagsval eller 

i en särskild årskurs. Undervisningen om EU kan antingen behandlas som ett fast 

kunskapsområde eller som ett flytande kunskapsområde där olika aspekter av EU 

tas upp i olika sammanhang. EU-undervisningen är i en del fall förlagd till en 

särskild årskurs och i en del fall sker den i samband med att media eller elever 

uppmärksammar något särskilt som har med EU att göra. Vi kan också konstatera 

att kunskapsområdena inte integreras med varandra och att undervisningen om 

nationell politik får betydligt mer tid än undervisningen om EU. 

 

 

 

Vad tas upp i politikundervisningen? 

 

En normativ utgångspunkt för studien har varit att politikundervisningen bör 

förbereda eleverna för ett politiskt deltagande. Utgångspunkten har stöd i 

styrdokumenten, där det står att samhällskunskapsundervisningen skall ge 

”grundläggande kunskaper […] som stimulerar till delaktighet i den demokratiska 

processen”.
8
 Begreppet demokratisk kompetens har använts för att försöka ringa in 

vilka olika typer av förmågor som gynnar politisk deltagande. Enligt Maria Jarl kan 

demokratisk kompetens ses som ett samlingsbegrepp för fyra egenskaper.
9
 I studien 

undersöks om undervisningen är väl utformad för att stärka två av de fyra 

delkompetenserna: politiska kunskaper och systemtilltro (se figur 3).  

                                                 
8
 Skolverket (2000). 

9
 Jarl (2004), s. 52ff 
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Figur 3: Den demokratiska kompetensens olika delar 

Demokratisk kompetens 

Politiska 

kunskaper 

Systemtilltro Självtilltro Politiskt intresse 

 

Det finns olika åsikter om vilka politiska kunskaper eleverna och de sedermera 

röstberättigade medborgarna behöver för politiskt deltagande. Den tyske 

politikdidaktikern Joachim Detjen menar att ett rimligt mål för undervisningen är 

att ge elever politiska kunskaper som motsvarar de kunskaper en reflekterande 

fotbollsåskådare har om fotboll.
10

 Den reflekterande åskådaren känner till spelets 

regler, vet vad man spelar om och förstår också de taktiska strategier som ligger 

bakom lagens spelsätt.
11

 Medborgare behöver motsvarande politiska kunskaper. Att 

känna till politikens ramar och regler (politydimensionen), politikens mål och 

innehåll (policydimensionen) och politiska strategier och handlingar 

(politicsdimensionen) är nödvändigt för att kunna analysera politik och göra 

adekvata bedömningar.
12

 Som ett exempel kan nämnas att det inte räcker för en 

medborgare att veta vilket parti som bäst motsvarar hans eller hennes preferenser 

för att kunna göra en bra bedömning av vilket parti som bör få ens röst. 

Medborgaren behöver dessutom veta lite om vilka regler som gäller för att partiet 

skall bli representerat i den aktuella församlingen och bör även kunna bedöma 

vilka andra partier som kan tänkas samarbeta med partiet. Undervisning som 

koncentreras till att belysa en eller två dimensioner av politik ger en ofullständig 

och skev bild av politik.
13

 I studien har undervisning där samtliga 

politikdimensioner belyses därför bedömts vara bättre utformad för att ge eleverna 

politiska kunskaper än undervisning som är koncentrerad till en eller två 

politikdimensioner.  

 

Studiens resultat visar att undervisningen om nationell politik skiljer sig markant 

från undervisningen om EU avseende vilka politikdimensioner som behandlas. I 

lärarnas beskrivning av undervisningen om nationell politik framträder en bild av 

att samtliga politikdimensioner är väl representerade. Alla lärare nämner till 

exempel att de går igenom hur valsystemet fungerar, riksdagens och regeringens 

uppgifter, fakta om vilka riksdagspartierna är och vad partiledaren heter. Detta är 

exempel på polityinnehåll. Policyinnehåll som samtliga lärare undervisar om är 

riksdagspartiernas politiska åsikter. Eleverna förväntas kunna redogöra för vilka 

                                                 
10

 Detjen (2000), s. 13 och Detjen (2001), s. 1ff. 
11

 Scherb (2008), s. 51. 
12

 Politikdidaktiker i Tyskland har länge studerat politik som ett tredimensionellt begrepp. Politik 

uppfattas som ett skeende (politics), inom reglerade former (polity), där förverkligandet av ett mer 

eller mindre kontroversiellt innehåll (policy) äger rum. Se t ex Breit (2007), s. 46, Detjen (2007a), s. 

29 och Gagel (2000), s. 65. 
13

 Gagel (2000), s. 67, Tønnessen R & Tønnessen M (2007), s. 22. 
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partiernas profilfrågor är och för vad partierna tycker i några andra centrala frågor. 

Exempel på centrala frågor kan vara skattefrågor, skolfrågor, miljöfrågor, 

invandringsfrågor etcetera. Undervisningsinnehåll som kan kopplas till 

politicsdimensionen belyser framförallt hur enskilda medborgare kan agera för att 

påverka politiken samt det lärarna kallar blockpolitik. Påverkansmöjligheter som 

tas upp är i första hand själva röstningsförfarandet men även metoder för att 

bedriva opinion.  Blockpolitik handlar om vilka partier som samarbetar och varför 

de samarbetar. 

 

Undervisningen om EU, förefaller till skillnad från undervisningen om nationell 

politik, huvudsakligen behandla polityinnehåll och i viss mån policyinnehåll. 

Europasamarbetets tillkomst i Kol- och stålunionen och dess syfte att säkra freden i 

Europa står, tillsammans med den successiva utvidgningen av unionen från 6 till 

dagens 27 medlemsstater, i fokus för undervisningen. Ett vanligt 

undervisningsupplägg är att ge eleverna en blindkarta där de med olika färger kan 

illustrera hur EU utvidgats i sju steg. Att förmedla denna historiska tillbakablick 

framhålls som EU-undervisningens kärna. Andra vanligt förekommande exempel 

på polityinnehåll är en översiktlig genomgång av EU:s centrala institutioner samt 

vilka EU:s fyra friheter är. Innehåll kopplat till policydimensionen tar i första hand 

upp för- och nackdelar med ett svensk EU-medlemskap. De lärare som examinerar 

undervisningen om EU kan till exempel ha en avslutande essäfråga där eleverna får 

argumentera för eller emot ett svenskt medlemskap. Resonemang om för- och 

nackdelar med EMU tycks också förekomma, men nämns av färre lärare. 

Politicsdimensionen förefaller utgöra en ytterst marginell del av EU-

undervisningen. I de fall politicsinnehåll nämns betonas framförallt motsättningar 

mellan några av EU:s stormakter samt utomparlamentariska påverkansmetoder som 

lobbying och franska bönders vägblockader.   

 

Vid en jämförelse av kunskapsområdena nationell politik och EU kan konstateras 

att undervisningen skiljer sig åt avseende i vilken utsträckning samtliga 

politikdimensioner belyses men också avseende vilket innehåll som prioriteras 

inom respektive politikdimension. En slutsats som dras i studien är att 

undervisningen om nationell politik är relativt väl utformad för att ge eleverna den 

flerdimensionella bild av politik de behöver för att kunna göra politiska analyser 

och bedömningar medan undervisningen om EU inte kan anses vara väl utformad 

för samma ändamål.  

 

Den andra delen av demokratikompetensen – systemtilltron – handlar om 

”huruvida man uppfattar påverkansförsökens mottagare, exempelvis politikerna, 
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som mottagliga för synpunkter och önskemål”.
14

 Inom statsvetenskaplig forskning 

har det länge hävdats att utrikespolitiska frågor till sin karaktär är svårare att förena 

med ett demokratiskt inflytande än inrikespolitiska frågor. Den här så kallade 

oförenlighetstesen menar att utrikespolitik kännetecknas av tre brister ur ett 

demokratihänseende.
15

 För det första anses inflödet av medborgerliga preferenser 

till det politiska systemet vara svagt. För det andra anses det finnas ett överordnat 

nationellt intresse som gör att olika åsikter inom landet inte debatteras öppet. För 

det tredje anses utrikespolitiska frågor inte ha en direkt koppling till medborgarens 

vardag. Om undervisningen framställer politiken som utrikespolitik kan 

undervisningen, enligt oförenlighetstesens logik, bidra till en lägre systemtilltro. I 

undersökningen har inrikespolitik definierats som motsatsen till utrikespolitik. Med 

ett inrikespolitiskt perspektiv på undervisningen betonas att det finns ett inflöde av 

preferenser från medborgarna till det politiska systemet, att det finns en pluralism 

av åsikter inom systemet och att det finns en återkoppling från systemet till 

medborgarnas vardag (se figur 4).   

 

Figur 4: Inrikespolitiska kännetecken som bör belysas i undervisningen 

 

 

En utgångspunkt i undersökningen är alltså att undervisning som framställer 

politiken som inrikespolitik är bättre utformad för att bidra till ökad systemtilltro än 

undervisning som framställer politiken som utrikespolitik. Det går självklart att 

ifrågasätta i vilken utsträckning politik i EU verkligen lever upp till de 

inrikespolitiska kännetecknen och utgångspunkten tarvar därför en motivering. EU-

samarbetet är unikt till sin karaktär. Klassiska statsvetenskapliga begrepp som 

internationell organisation, mellanstatligt samarbete eller stat i vanlig bemärkelse 

fångar dåligt formen för dagens samarbete men tveklöst har EU med tiden 

utvecklats i riktning mot mer statslika drag.
16

 Inom stats-vetenskaplig forskning 

finns gott stöd för att dagens EU bättre beskrivs av den inrikespolitiska idealtypen 

än den utrikespolitiska.
17

 Blomgren och Bergman skriver till exempel att:
 
 

                                                 
14

 Jarl (2004), s. 53. 
15

 Goldmann (1986), s. 5ff. 
16

 Se t ex Petersson m fl (2003), ss. 37-38, Tallberg (2007), s. 197, Warleigh-Lack (2009), s. 1ff. 
17

 Se t ex Blomgren & Bergman (2005), Hegeland (2006), Hix (2008) och Nyberg (2010). 
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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.
18

  

 

EU-forskaren Simon Hix menar till och med att tvister inom EU i första hand 

utkämpas längs höger-vänsterskalan och att nationella meningsskiljaktigheter 

jämförelsevis spelar en mindre roll i dagens EU.
19

 EU-frågor har alltså med tiden 

blivit allt mer lika inrikespolitiska frågor och dessutom förefaller flera 

inrikespolitiska frågor få tydligare drag av utrikespolitik. Det har ”skett en 

utrikespolitisering av de inrikespolitiska frågorna, men också en inrikespolitisering 

av de utrikespolitiska som har gjort det svårt att skilja nationella politikområden 

från internationella”.
20

 Därför kan det vara rimligt att såväl framställningen av 

politik på europeisk nivå som framställningen om politik på nationell nivå, 

uppvisar både inrikespolitiska och utrikespolitiska kännetecken om än i olika grad.  

I undervisningen om nationell politik framträder samtliga tre kännetecken som 

präglar ett inrikespolitiskt perspektiv. Lärarna betonar att de försöker synliggöra ett 

inflöde från medborgarna till det politiska systemet. Det görs bland annat genom att 

lärarna poängterar för eleverna att vi har ett representativt system där politikerna 

väljs av folket och därför representerar medborgarna. Flera lärare poängterar vikten 

av att eleverna ser denna koppling och de uppmanar eleverna att delta i framtida 

riksdagsval. De uttrycker till exempel att de i undervisningen förklarar att ”det är 

en plikt att rösta” och att man ”inte får bli en soffpotatis” för då kan 

antidemokratiska krafter få fritt spelrum. En pluralism inom systemet framkommer 

genom att de olika riksdagspartiernas åsikter bryts mot varandra i debatter där 

eleverna representerar olika partier eller genom att lärarna undervisar om 

åsiktsskillnader mellan partierna. Ett vanligt sätt att visa hur partiernas åsikter 

skiljer sig åt är att gradera partierna utefter en höger-vänsterskala. Lärarna är också 

måna om att hitta elevnära exempel på hur politiken kan påverka medborgarnas 

vardag. Partiernas inställning i skolfrågor nämns i flera fall som ett exempel på det. 

Denna återkoppling från det politiska systemet till medborgarnas vardag tycks även 

framkomma i undervisningen om EU, fast på ett annat sätt. Lärarna uppger att de 

har svårt att finna konkreta exempel som belyser hur beslut på EU-nivå kan 

påverka elevens vardag men däremot poängterar de för eleverna att EU har ett stort 

inflytande över oss i Sverige. De två andra kännetecknen på inrikespolitik tycks 

dock betonas i mycket liten utsträckning. Vikten av att få eleverna att rösta i 

Europaparlamentsvalet är till exempel inget lärarna trycker på. Att 
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20
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riksdagspartierna har olika åsikter om hur politiken i EU skall utformas nämns inte 

heller som något som tas upp i undervisningen. Att det finns partier som är 

negativa till EU-samarbetet som helhet kan däremot vara en del av undervisningen. 

I den mån undervisningen betonar att det finns ett inflöde till och en pluralism 

inom systemet, är det Sverige som land som framställs som aktör. En del 

poängterar till exempel att de svenska politikerna i EU representerar Sverige och 

att Sverige står för andra uppfattningar i miljöfrågor och flyktingfrågor än vad 

länderna i öst och syd gör. Undervisning som mer ingående tar upp hur valet till 

Europarlamentet går till eller vilken politik svenska partier vill driva i EU, verkar 

vara en detaljnivå dit undervisningen sällan når.  

 

Undervisningen om nationell politik tycks således framställa politiken på ett sätt 

som ligger mycket nära idealtypen för inrikespolitik medan undervisningen om EU 

ligger nära idealtypen för utrikespolitik. Bedömningen är därför att undervisningen 

om nationell politik är bättre utformad för att utveckla en systemtilltro hos eleverna 

än vad undervisningen om EU är. 

 

Didaktiska utmaningar för politikundervisningen 

 

Utgångspunkten för studien har varit att medborgare behöver specifika 

innehållsmässiga kunskaper om valsystem, partiåsikter, koalitionspartners etcetera 

för respektive beslutsnivå
21

 samt en tilltro kopplad till respektive nivå. En slutsats 

som dras i studien är att innehållet i undervisningen om nationell politik är 

betydligt bättre utformat för att bidra till politiskt deltagande på nationell nivå än 

vad innehållet i EU-undervisningen är för politiskt deltagande på europeisk nivå. 

En annan slutsats är att nationell politik och europeisk politik behandlas var för sig 

och att politiknivåernas ömsesidiga påverkan riskerar att osynliggöras. De 

empiriska resultaten från studien visar alltså att det tycks finnas en spänning mellan 

den bild av politik som skolan förmedlar och den bild av politik som förordas i 

statsvetenskaplig och didaktisk forskning. Spänningsförhållandena är över lag mer 

påfallande för EU-undervisningen än för undervisningen om nationell politik och 

avslutningsvis kommer tre sådana spänningsförhållanden att uppmärksammas. 

 

Närvaro kontra frånvaro av en konfliktdimension 

 

Synliggörandet av en konfliktdimension är av stor vikt för politikundervisning som 

syftar till politiskt deltagande. Konflikter kan ses som kärnan i politik och 

kännedom om dessa utgör ofta grunden för politiska handlingar.
22

 I undervisningen 
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om nationell politik poängteras ideologiska skillnader mellan partier. Till exempel 

är det vanligt att använda höger-vänsterskalan för att tydliggöra 

meningsskiljaktigheter partierna emellan och i några fall poängterar lärarna att de 

undervisar om att dessa konflikter kan kopplas till socioekonomiska skillnader. 

Undervisningen om EU kan däremot betecknas som avideologiserad. Olika 

partipolitiska ståndpunkter i frågor som behandlas på EU-nivå förefaller inte vara 

en del av EU-undervisningen. I undervisningen om EU utgör också EU-

upplysningens opartiska information det absolut vanligaste komplementet till 

läroboken medan undervisningen om nationell politik använder partiers egna texter 

i form av hemsidor och broschyrer. I de fall EU-undervisningen tar upp 

partipolitiska skillnader handlar det om partiernas inställning till ett svenskt 

medlemskap och då tycks nya partier som Junilistan och Piratpartiet 

uppmärksammas mer än de etablerade partierna. Å andra sidan förefaller eleverna i 

EU-undervisningen ges möjligheten att reflektera kring sin egen inställning till 

Sveriges EU-medlemskap. Att diskutera argument för och emot ett svenskt EU-

medlemskap framstår som ett viktigt mål för kunskapsområdet. I det avseendet 

skiljer sig EU-undervisningen jämfört med undervisningen om nationell politik där 

eleverna snarare förväntas kunna argumentera utifrån olika partiers ståndpunkter än 

utifrån sina egna åsikter. En skillnad i undervisningen om de två 

kunskapsområdena kan alltså beskrivas som att eleverna i nationell politik får lära 

sig vad som skiljer de olika politiska alternativen åt medan de i EU-undervisningen 

får möjlighet att fundera över vad de själva anser om Sveriges medlemskap. Att 

fritt få relatera undervisningen till egna åsikter kan vara en stor pedagogisk fördel 

men att partikopplingen saknas kan också vara ett demokratiskt problem i ett så 

partiorienterat system som det svenska.
23

 Det kan diskuteras om det är skolans 

uppgift att förmedla politiska partiers ståndpunkter i olika frågor men studiens 

utgångspunkt är att det i alla fall bör framgå att det finns olika politiska alternativ 

att ta ställning till. Enligt politikdidaktikern Weiβeno har politikundervisningen en 

plikt att visa eleverna deras praktiska möjligheter att utöva ett demokratiskt 

inflytande, även på en europeisk nivå eftersom EU-beslut i stor utsträckning 

påverkar medborgarnas vardagsliv.
24

 Ett sätt för EU-undervisningen att få en 

utformning som mer påminner om nationell politik kan vara att förlägga 

undervisningen i samband med val till Europaparlamentet. Valet hålls dock bara 

vart femte år och ligger dessutom nära skolavslutningen vilket kan försvåra för 

lärare som vill använda sig av en valårstrategi för EU-undervisningen. 
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24
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Institutionslära kontra exemplifierande undervisning 

 

Vilka politikdimensioner som belyses i undervisningen kan påverkas av hur 

undervisningen struktureras. Om undervisningen består av en systematisk och 

abstrakt genomgång, så kallad institutionslära, blir lärprocessen deduktivt inriktad 

och undervisningens fokus riktas mot generella regler och ramar för politik, det vill 

säga politydimensionen. Om undervisning istället tar sin utgångspunkt i ett enskilt 

exempel blir lärprocessen induktiv till sin karaktär. För att återigen använda en 

fotbollsmetafor kan skillnaden i undervisningsupplägget beskrivas som att eleverna 

i det ena fallet lär sig om fotboll genom att undervisas om regler och fakta om 

spelet och i det andra fallet genom att de får se ett par fotbollsmatcher. Att belysa 

politik utifrån konkreta exempel på politiska processer förordas i tysk 

politikdidaktik som ett viktigt inslag i undervisningen då det leder till att samtliga 

politikdimensioner behandlas.
25

 Skillnaden mellan institutionslära och 

exemplifierande undervisning kan vara en förklaring till varför undervisningen om 

EU skiljer sig så tydligt från undervisningen om nationell politik. EU-

undervisningen består till stor del av att skissa upp de historiska och geografiska 

ramarna för Europasamarbetet samt av en översiktlig genomgång av de centrala 

institutionerna. Några lärare påpekar att de gärna skulle vilja konkretisera 

undervisningen med aktuella exempel på hur politiska beslut gått till men att de 

inte har tillräckligt ingående kunskaper för att göra det. Även om undervisningen 

om nationell politik också ämnar förmedla en översiktlig bild av olika institutioners 

roll så påtalar lärarna att de kan använda aktuella exempel för att illustrera hur den 

politiska processen går till. Den metod som förefaller dominera undervisningen om 

nationell politik går ut på att eleverna gruppvis får fördjupa sig i vad ett 

riksdagsparti tycker i ett antal politiska frågor. Redovisningen sker genom att 

eleverna till exempel får delta i en partidebatt eller i ett rollspel där det gäller att få 

en politisk majoritet för sitt partis förslag. Arbetssättet bidrar sannolikt till att flytta 

fokus från politydimensionen och öka policy- och politicsinnehållet i 

undervisningen.  

 

Ett sammanflätat politiskt system kontra två separata politiska system 

 

Under det senaste decenniet har statsvetenskaplig forskning visat att Sveriges och 

EU:s politiska system blivit allt mer sammanflätade. Politik på de olika nivåerna 

påverkar varandra och det är inte alltid givet på förhand var ett visst beslut kommer 

att fattas.
26

 I politikundervisningen tycks dock svensk politik och politik i EU 

behandlas var för sig vilket rimligtvis borde påverka den bild av politik som 
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eleverna gör sig. Om EU-frågor oftare belyses i samband med geografi- eller 

historieundervisningen än i undervisningen om politik, kan få betydelse för om 

EU-frågor upplevs som en medborgerlig angelägenhet. Tidigare studier av hur 

elever ser på sina politiska rättigheter visar också att de förknippar dessa rättigheter 

med den nationella nivån och inte med den europeiska nivån.
27

 Lärarna har här en 

svår balansgång att gå mellan att å ena sidan undvika att ett arbetsområde blir för 

stort och därmed svårgreppbart för eleven och å andra sidan visa att nationell 

politik idag är tätt sammanbunden med EU:s politiska system. Kanske bör EU 

betraktas som såväl ett eget kunskapsområde som en strimma i undervisningen om 

den nationella politiken.
28

 I den nya läroplan, som hösten 2011 infördes i 

grundskolan, är Europeiska unionen framskriven som en del av Sveriges politiska 

system.
29

 Det har den inte varit tidigare, och kanske kan det få betydelse för i vilket 

sammanhang EU-frågor tas upp framöver. 

 

Avslutning 

 

I undersökningen framgår tydligt att politikundervisning är en central del av 

samhällskunskapsämnet. Undervisningen om nationell politik förefaller var väl 

genomarbetad och lärarna tycks ha en relativt klar bild av vad de vill med sin 

undervisning. Undervisningen om EU framstår däremot inte som lika 

genomarbetad.  Lärarna har genomgående svårare att redogöra för sin undervisning 

om EU än för sin undervisning om nationell politik. Även om det finns en variation 

inom den intervjuade gruppen så förefaller skillnaden mellan hur lärarna undervisar 

om de två kunskapsområdena vara betydligt större än skillnaden mellan hur olika 

lärare undervisar om samma kunskapsområde.  

 

I flera fall tycks EU inte ha hunnit utvecklats till en naturlig del av 

samhällskunskaps-ämnets kanon. Användandet av en carpe-diem strategi – där 

kunskapsområdet i första hand är tänkt att behandlas i samband med aktuella 

händelser – nämns som ett sätt att göra EU mer intressant för eleverna men 

strategin förefaller också innebära en risk. Den stoffträngsel som många SO-lärare 

upplever, tycks leda till att EU-frågor knappt hinns med överhuvudtaget. Till 

exempel satte varken Sveriges ordförandeskap i EU eller införandet av 

Lissabonfördraget några stora avtryck i lärarnas undervisning under hösten 2009, 

då intervjuerna hölls. Flera lärare påpekade att de önskat lyfta dessa frågor men att 

de inte hunnit för allt annat viktigt som måste behandlas under den begränsade tid 

de har till förfogande. Lärarnas bedömning är också att EU är ett svårt 

kunskapsområde att undervisa om. Upplevelsen har stöd i politikdidaktisk 
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forskning.
30

 Ragnar Müller menar, utifrån ett teoretiskt resonemang, att det finns 

särskilda förmedlingsproblem som är förknippade med undervisning om EU. 

Müller hävdar att EU-undervisning bland annat måste brottas med att EU är ett 

sammansatt och svårbegripligt ämnesområde (komplexitet), att elever upplever EU 

som något avlägset som inte rör dem (distans), att EU förändras snabbt vilket 

medför att kunskaper och lektionsplaneringar måste revideras kontinuerligt 

(dynamik) och att undervisning av tradition tagit sin utgångspunkt i nationer vilket 

präglar vårt sätt att tänka (nationalstatsfixering).
31

 Dessa problem framträder mer 

eller mindre tydligt när lärarna pratar om sin EU-undervisning och flera av lärarna 

efterfrågar därför fortbildning i EU-frågor för att kunna utveckla undervisningen. 

Lärarna säger att de känner sig väl insatta i nationell politik men att de saknar 

samma djupa kunskaper om politik på EU-nivån. EU-undervisning konkretiseras 

därför sällan och undervisningen riskerar att bli lite ”torftigare” än undervisningen 

om nationell politik, menar de. En didaktisk förhoppning, med det jämförande 

upplägg som använts i studien, är att skillnader i lärarnas undervisning om de olika 

kunskapsområdena kan inspirera till eftertanke och reflektion kring hur 

undervisningen om politik kan utvecklas.  

 

Peter Wall (peter.wall@kau.se, peter.wall@karlstad.se) är utbildad 

samhällskunskapslärare och verksam vid Karlstads universitet och i Karlstads 

kommun. ”EU-undervisning: En jämförelse av undervisning om politik på nationell 

och europeisk nivå” är hans licentiatuppsats. Den kan nås via Digitala 

vetenskapsarkivet:  

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:399052/FULLTEXT01 
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mitt emellan styrdokument och klassrumsverklighet. Lärarna är alla f d studenter från 
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2008-2010.
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