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Abstrakt

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur två olika läroböcker i samhällskun-

skap på gymnasiet, Bok-och-Webb och Reflex, presenterar studieområdet EU inom ramen för 

kursen Samhällskunskap A. Dessutom är syftet att klargöra hur kursmålen behandlas i de oli-

ka böckerna. 

Metoden som används för att uppnå syftet är en textanalytisk metod av brukstext. Denna text-

analys utgår från att analysera hur texterna är uppbyggda, utifrån en strukturell analys. För att 

kunna jämföra texterna används en komparativ analys. Analysen av hur kursmålen för Sam-

hällskunskap A framställs, sker med inspiration från den kritiska diskursanalysen.

Resultaten pekar på att det inte finns någon större skillnad mellan innehållet i de två läro-

böckerna, den största skillnaden ligger i bredden i faktaförmedlingen. Bok-och-Webb har inte 

samma bredd i faktaförmedlingen som Reflex har och utöver detta sker den språkliga fram-

ställningen på olika sätt. 

Nyckelord: samhällskunskap, lärobok, kursmål, textanalys, kritisk diskursanalys 
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1  Inledning
Inom det svenska skolsystemet finns det nationellt uppställda mål som varje skola ska sträva 

efter att eleverna uppnår. De läroböcker som används kan vara en hjälp för elever och lärare 

på denna väg och läroböckerna utgör ofta en grund för hur undervisningen läggs upp (Eng-

lund & Selander, 1994:46). De kursmål som finns uppställda för kursen Samhällskunskap A 

gäller för alla elever som läser kursen, oavsett inriktning på program. Enligt egen erfarenhet 

används olika läroböcker i undervisningen och denna uppdelning kan bero på om undervis-

ningen sker i en grupp med elever med yrkesinriktning på sitt program eller ett teoretiskt pro-

gram. Den lärare som väljer läromedel till sin undervisning kan inte välja sitt undervisnings-

material till varje enskild individ. Däremot finns möjligheten att välja olika läroböcker till oli-

ka grupper. 

Under min utbildning har jag mött flera olika grupper i min undervisning i samhällskunskap. 

Alla grupper har varit intressanta och tilltalande på olika sätt då sammansättningen har skiljt 

sig åt. Efter att ha fått inblick i olika böcker som har använts i undervisningen, har det också 

blivit klart att undervisningen har haft skilda utgångspunkt, beroende på böckernas karaktär. 

Vid en jämförelse av olika böcker, har jag upplevt dem som att de behandlar ungefär samma 

saker, men det har funnits en skillnad i omfattningen. Följdfrågan blev då om alla hade sam-

ma chans att uppnå samma kunskap, oberoende av vilken lärobok som användes i undervis-

ningen. 

Fokus i denna uppsats är inte varför man som lärare inte har samma böcker till alla sina grup-

per, oavsett inriktning på deras utbildning, utan istället fokusera på de läroböcker som kan 

användas och som jag har träffat på under mina VFU-perioder. Det som är mest intressant för 

mig är läromedlens inflytande på elevernas kunskaper om EU och kursplanernas mål för det 

aktuella ämnet. Därmed är både läromedlens innehåll och kursplanernas mål uppsatsens ut-

gångspunkter.



Denna diskussion leder mig vidare till anledningen till att jag skriver denna uppsats och vad 

jag vill uppnå med mitt arbete. Detta presenteras nedan i mitt syfte och mina frågeställningar.

1.1  Syfte

Syftet med min uppsats är att klargöra två utvalda läroböckers innehåll, med inriktning på av-

snittet som handlar om EU, och jämföra detta innehåll. Dessutom är syftet att klargöra hur 

kursmålen för Samhällskunskap A behandlas i de utvalda läroböckerna. 

1.2 Frågeställningar

	
Hur behandlas avsnittet EU i respektive lärobok?

	
Vilka likheter/skillnader finns det mellan läroböckerna när det gäller framställningen 

av EU?

	
Med utgång från kursmålen för Samhällskunskap A, hur ser diskurserna i läroböckerna 

ut i de avsnitt som behandlar kursmålen? 

1.3 Avgränsningar

I detta arbete studeras två exempel på läroböcker som används på gymnasieskolan. Anled-

ningen till att utgångspunkten är just dessa böcker är att de har olika upplägg och att jag själv 

har använt dem under min VFU. Båda böckerna är anpassade till kursen Samhällskunskap A. 

Vidare finns viss erfarenhet av att böckerna används till olika program – den ena boken, Bok-

och-webb, används på den gymnasieskola jag har erfarenhet från oftare till yrkesförberedande 

program och den andra boken, Reflex, används främst på studieförberedande program. Med 

studieförberedande program menas här de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga pro-

grammen, inklusive de inriktningar som finns på varje program. Då kursen Samhällskunskap 

A är en kärnämneskurs, ingår den i alla program på gymnasiet och är därför obligatorisk för 

alla elever på gymnasiet. Ytterligare en avgränsning är att det är undervisningen om EU som 

är i fokus, eftersom kursmålen för Samhällskunskap A tydligt säger att EU är en viktig del av 



7dagens samhälle och bör därmed utgöra en väsentlig av undervisningen. Därutöver är det de 

rena faktaavsnitten som är i fokus och de diskussionsuppgifter som finns utesluts helt från 

studien. Detta eftersom diskussionsuppgifterna i de två olika böckerna har helt olika utform-

ning och olika teman och därför svåra att analysera från likvärdiga utgångspunkter.

1.4 Urval

Böckerna som används i denna studie har valts utifrån flera grunder. Böckerna skulle vara re-

lativt aktuella, det vill säga ännu kunna användas i undervisning, då samhällskunskap är ett 

ämne som snabbt kan förändras och läroböckerna kan behöva en uppdatering. Böckerna skul-

le också vara utgivna, om inte samma år, så i alla fall på varandra följande år så att liknande 

uppgifter kunde finnas i båda böckerna. Då den tillgängliga tiden för uppsatsskrivandet var 

begränsat var det också en förutsättning att böckerna skulle finnas till hands utan väntetid. 

Slutligen skulle böckerna användas i olika undervisningssammanhang, det vill säga att en bok 

skulle användas i yrkesförberedande program och en i studieförberedande program på gymna-

siet.

Valet av läroböcker som passade in på dessa kriterier föll till slut på ”Bok-och-webb Samhäll-

skunskap A” och ”Reflex. Samhällskunskap för gymnasieskolan. A-kurs plus.” Antalet exem-

plar i den upplagan av Bok-och-webb (andra upplagan) som är aktuell för denna uppsats är 

4500 och totalt finns det 5500 exemplar tryckta av denna bok. Av boken Reflex finns det 

23000 exemplar i den upplaga (fjärde upplagan) som används i denna uppsats och det totala 

antalet exemplar är 34000. Båda böckerna är tryckta 2004. Upplageantalen bör inte förväxlas 

med antalet sålda böcker eller med över hur stort område en bok är utbredd. Det kan vara så 

att en skola köper upp ett mindre antal böcker för att få en bild av dem innan de sätts i an-

vändning. Försäljningssiffrorna går ej heller att få tag på, då förlaget inte vill lämna ut dessa. 

Dessa uppgifter har mottagits genom telefon- och mailkontakt med Gleerups förlag i Malmö. 

Då det är svårt att frambringa andra användaruppgifter om böckerna än det upplageantal som 

angivits här, är dessa också det närmaste jag kommer när det gäller användandet av böckerna i 



undervisningen. Detta innebär att det inte kan visas att böckerna används i olika undervis-

ningssammanhang mer än den erfarenhet jag har.

1.4.1 Presentation av läroböckerna

I denna uppsats är två läroböcker aktuella för analys, vilka används inom kursen Samhäll-

skunskap A på gymnasiet. Den ena boken heter ”Bok-och-webb. Samhällskunskap A” och den 

andra boken heter ”Reflex. A-kurs plus”. Den upplaga jag har av Bok-och-webb är från 2004 

och är utgiven på förlaget Bok-och-webb, som då fanns i Göteborg. Numera ges boken ut av 

Gleerups förlag i Malmö. Reflex är från 2004 och är utgiven på Gleerups förlag i Malmö.

Ingen av böckerna uttrycker explicit att den är inriktad främst till ett studie- eller yrkesförbe-

redande program. Det är endast min egen erfarenhet som säger att böckerna används i olika 

grupper, då Bok-och-webb används på yrkesförberedande program och Reflex främst används 

i grupper på det samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga programmet. Denna erfaren-

het uttrycker även C-uppsatsen från Örebro universitet, ” Kunskap om demokrati – en text-

analys av läroböcker i samhällskunskap” (Cicorlas & Kaukaranta, 2006).

Bok-och-webb är inte uttalat inriktad mot någon speciell grupp eller speciellt program, men 

den används på den skola där jag har gjort VFU till yrkesinriktade program. Författarna säger 

i förordet, som är riktat till läraren, att läroboken är bara hälften av det läromedel som kan an-

vändas. Andra hälften ligger på webben och ska vara en tillgång både för elever och för lärare. 

På webben finns bland annat uppdateringar, faktakoll och studiepaket. Läraren kan dessutom 

hitta lärarhandledning, uppgifter som kan användas på lektioner och underlag till prov. Förfat-

tarnas mening är att eleverna själva ska kunna studera vidare och fördjupa sig på den webb 

som hör till boken, eftersom det där är lättare att upprätthålla ett aktuellt material, men alltså 

även att det ska vara ett stöd för läraren. I boken finns det hänvisningar till webben, genom att 

en symbol visas vid det aktuella avsnittet.

Reflex är en bok som enligt egen erfarenhet främst används till studieförberedande program, 

de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. Även denna bok har en webb-



plats med en hel del material, till exempel uppdateringar och kompletterande texter till ele-

verna och en lärarhandledning till lärarna. 

1.5 Disposition

Uppsatsen inleds med en genomgång av tidigare forskning inom ämnet. Fortsättningsvis sker 

en genomgång av fenomenet lärobok och i samband med detta presenteras också den nu gäl-

lande läroplanen för gymnasieskolan och vilken kunskapssyn som präglar denna. Därefter 

finns en genomgång av ämnet samhällskunskap och den kursplan som nu är aktuell presente-

ras.

Efter detta påbörjas kapitlet om vilka teorier som ligger bakom denna uppsats. Här presente-

ras humanvetenskap och poststrukturalism, där humanvetenskapen är utgångspunkt för den 

textanalys som sker och poststrukturalism är bakgrund till den kritiska diskursanalysen. Påföl-

jande kapitel behandlar metoderna som använts för att bearbeta materialet, då en genomgång 

sker av vad en brukstext är och hur den kan analyseras. Dessutom presenteras diskursbegrep-

pet och den kritiska diskursanalysen. Det kapitlet avslutas med diskussion om uppsatsens till-

förlitlighet, metoden som används och författarens förförståelse. Därefter följer resultatet och 

analysen av detta. Läroböckernas framställning av avsnittet EU presenteras och på detta följer 

först den strukturella och sedan den komparativa analysen. Slutligen framförs den kritiska 

diskursanalysen. Uppsatsen avslutas med en diskussion där jag reflekterar över resultatet i 

studien, diskuterar relevansen och ger förslag på vidare forskning.



2  Bakgrund
Kapitlet inleds med en presentation av tidigare forskning. Fortsättningsvis ges en bakgrund 

till vad en lärobok är och på vilka premisser den arbetas fram. Den aktuella läroplanen, Lpf 

94, och kunskapssynen i den presenteras och slutligen sker en genomgång av ämnet samhäll-

skunskap och kursplanen för Samhällskunskap A. 

2.1 Tidigare forskning

Det finns en hel del C-uppsatser som behandlar textanalys av läroböcker. Jag har dock inte 

funnit någon med den inriktning som finns i denna studie, utan det som har behandlats inom 

samhällskunskap har främst handlat om hur demokratibegreppet behandlas i läroböcker. Uti-

från detta har man sedan haft olika utgångspunkter i fråga om antal böcker, historisk jämförel-

se eller böcker som används vid olika undervisningstillfällen. I följande avsnitt presenteras 

dock inga C-uppsatser, däremot övrig forskning som kan vara relevant för denna uppsats.

Staffan Selander har intresserat sig för läroböcker och dess innehåll. I ”Lärobokskunskap” 

(Selander, 1988) presenterar han en textanalys av läroböcker i historia, utifrån ett historiskt 

perspektiv. Selander menar att det är ett alltför omfattande arbete att analysera hela läroböck-

er, därför är det mer passande att välja ut avsnitt som behandlar samma ämne i varje lärobok. 

Med en sådan utgångspunkt kan upprepningar och förändringar identifieras (Selander, 

1988:66). Att analysera läroböcker är enligt Selander inte så vanligt förekommande. Varför 

det inte sker kan det bara spekuleras kring, men en anledning kan vara att skolutvecklingen 

har skett på sådant sätt att den pedagogiska forskningen har fått en annan inriktning. Detta 

trots att läroboksanalyser är en väsentlig fråga ur undervisningssynpunkt (Selander, 1988:11).

År 2005 beslutade regeringen att en granskning av läroböcker skulle utföras, både i grundsko-

lan och på gymnasieskolan. Syftet med denna granskning var att analysera läroböcker i olika 

ämnen utifrån vissa aspekter; kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funk-

tionshinder, för att se om de levde upp till läroplanens krav ur värdegrundssynpunkt. För 



gymnasiets del avgränsades analyserna till böcker som användes på A-nivå, det vill säga den 

kurs som är aktuell även för denna uppsats. Resultatet är att det på många områden finns bris-

ter i framställningen av de för undersökningen aktuella utgångspunkterna. Det finns en hel del 

traditionell syn kvar på vissa områden, bland annat att kärnfamiljen (mamma, pappa, två barn) 

ses som norm även idag när något ska exemplifieras. Om läroboksförlagen skulle anlita ex-

perter för att granska den färdiga produkten innan utgivning tror Skolverket att värdegrunder-

na skulle tillmötesgås i större grad (Skolverket, 2009-05-11).

Skolverket presenterade 2007 en rapport, ”EU-undervisningen i skolan”, om hur undervis-

ningen om EU bedrevs på sju gymnasieskolor i och i närheten av Stockholm. För att få reda 

på detta undersökte Skolverket vad de utvalda gymnasieeleverna faktiskt kunde om EU:s syf-

te och hur samarbetet inom och utanför EU ser ut. Dessutom fanns ett intresse av att få reda 

på i vilken utsträckning läromedel och skolans undervisning påverkade elevernas kunskaper 

om EU. Ytterligare en sak som stod i fokus var vilket material lärare använde sig av i under-

visningen och slutligen skulle Skolverket gå igenom de mål för EU-undervisningen som finns 

i kursplanerna för samhällskunskapskurserna på gymnasieskolan. Rapporten utgick från kur-

sen Samhällskunskap A (Skolverket, 2009-04-13). Resultaten i rapporten säger bland annat att 

både lärare och elever uttrycker att elever som går ett yrkesförberedande program inte får 

samma grund att stå på i sin undervisning om EU, som de elever som går studieförberedande 

program. Då kursplanen för Samhällskunskap A är lika för alla, bör det inte finnas någon an-

ledning till att det ser ut så här. Läroboken står fortfarande på en fast grund när det gäller un-

dervisning, men den stora nackdelen med en lärobok är att den ganska snart blir föråldrad på 

vissa områden (Skolverket, 2009-04-13). Dessutom påverkas innehållet i läroböcker av förfat-

tarens uppfattning om vad som är viktig kunskap (Skolverket, 2009-04-13), och det visar sig 

också i att de flesta läroböckerna som använts av lärarna i den aktuella rapporten behandlar 

samma områden (Skolverket, 2009-04-13).



2.2 Läroboken i skolan

En lärobok har en något särskiljande uppgift i jämförelse med andra böcker, eftersom lärobo-

ken ska återge något som redan har hänt eller spegla det som händer i samhället idag (Selan-

der, 1988:17). Författarna till en lärobok måste dessutom hålla sig till de styrdokument som 

finns och anpassa innehållet i den pedagogiska texten till dessa, vilket innebär att innehållet i 

en lärobok många gånger blir begränsat och bara ger en översiktlig presentation av ett områ-

de, istället för att fördjupa och problematisera området ytterligare (Gómez, 2008:24). En läro-

bok är dock påverkad av den tidens anda och moraliska aspekter – utan att det alltid är så tyd-

ligt. Selander (1988) skriver att man bör:

”[…] betrakta både läroplan och lärobok som samtidiga uttryck för i tiden gängse värderingar av kunskap 
och moral” (Selander, 1988:19). 

Trots att texterna kan påverkas av yttre aspekter, är det ett krav på läroboksförfattaren att vara 

objektiv i sin framställning och att det som skrivs ska vara baserat på fakta och inte personliga 

värderingar (Gómez, 2008:25). 

Läroböcker ska vara uppdaterade och bearbetade efter den tid som de används. Många gånger 

byggs dock läroböcker på varandra och, framför allt, på traditionella uppfattningar om hur en 

lärobok ”bör” se ut. Förändringar i läroplanernas mål bör tas i noga beaktning när en lärobok 

författas, men det är inte alltid verkligheten ser ut så. Englund & Selander (red.) (1994) skri-

ver att läroplanerna beskriver hur kunskapsutveckling bör behandlas och läroböckerna utgör 

ofta en grund för hur kunskapsutveckling faktiskt ser ut i verkligheten. Läroböckerna ska allt-

så spegla både läroplanernas uppfattning om kunskap och undervisning, men också hur verk-

ligheten faktiskt ser ut (Englund & Selander, 1994:46).

Läroböcker har flera uppgifter. Bland annat bör den kunna presentera fakta så att den passar 

den målgrupp som är aktuell, exempelvis beroende på ålder och förkunskaper. Dessutom bör 

elevernas intresse för ett ämnesområde kunna väckas med lärobokens hjälp (Englund & Se-

lander, 1994:47). 



2.3 Läroplan och kunskapssyn

Det finns för närvarande tre olika läroplaner som behandlar olika stadier av skolsystemet: 

Lpfö 98 (Läroplan för förskola), Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, försko-

leklassen och fritidshemmet) och Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna). Dessa 

bygger alla på samma kunskapssyn (Skolverket, 2009-03-29). 

2.3.1 Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, där gymnasieskolan ingår, Lpf 94, framtogs 1994. 

Läroplanen utfärdas av regeringen i form av en förordning och skolorna måste följa det som 

sägs där. Läroplanernas innehåll är en beskrivning av hur skolornas värdegrund ska se ut, de-

ras uppdrag och vad skolarbetet i slutändan ska uppnå, det vill säga målen för verksamheterna 

(Skolverket, 2009-03-29). Dessa mål är av två slag, strävansmål och uppnåendemål. Strä-

vansmål innebär att skolan har mål att sträva efter att eleverna når (Heith, 2006:19). Uppnå-

endemål är de mål som skolan ansvarar för att elever kan uppnå under och efter utbildningen 

(Heith, 2006:19).

Gymnasieskolans huvuduppdrag är av två slag: dels att förmedla kunskaper och dels att un-

derlätta för elever att ta till sig dessa kunskaper och utveckla dem vidare. Skolans verksamhet 

ska se till att eleverna får en allsidig utveckling, inte bara kunskapsmässigt, utan även som 

medborgare i det svenska samhället (Lpf 94, 2006:5). Idag är det så att livet inte bara finns 

inom Sveriges gränser, utan det sträcker sig eller kommer att sträcka sig ut på ett internatio-

nellt perspektiv. Skolan har ett ansvar för att eleverna idag får en inblick i hur det är att leva i 

ett globaliserat samhälle, där vardagen allt tydligare kommer att präglas av ett samarbete över 

gränserna, exempelvis i EU (Lpf 94, 2006:5). 

Skollagen säger att utbildningen i gymnasieskolan ska vara likvärdig för alla, oavsett vilken 

skola eleven går på eller var i landet eleven bor. Begreppet ”likvärdig” innebär dock inte att 

undervisningen ska bedrivas på samma sätt oavsett var man bor, utan att den ska vara likvär-

dig för varje elev, beroende på de förutsättningar eleven har för att kunna nå de nationella må-



len. Av denna anledning kan undervisning aldrig bedrivas på samma sätt för alla, men till-

gången på utbildning ska finnas för alla som väljer att studera på gymnasiet (Lpf 94, 2006:4).

2.4 Ämnet samhällskunskap 

Samhällskunskap som eget ämne har inte alltid funnits, då det från början var en del av histo-

rieämnet. Först 1965 infördes det som eget ämne. Från början utgjordes det då av national-

ekonomi och statskunskap men har under åren blivit bredare. Nu ingår även kulturgeografi, 

sociologi och rättskunskap (Skolverket, 2009-04-01). Kärnan i samhällskunskapen är sam-

hällsfrågor och en insyn i hur samhället fungerar. Detta bör också visa eleverna hur olika ut-

gångspunkter, ideologier och perspektiv i olika länder kan ge en produkt i form av olika sty-

relseskick och allmän syn på samhället man lever i. Eftersom flera olika utgångspunkter kan 

behandlas inom det samhällsvetenskapliga ämnet är det legitimt att kalla samhällskun-

skapsämnet för tvärvetenskapligt (Skolverket, 2009-04-01). 

Då globaliseringen är en mycket aktuell påverkan av vårt svenska samhälle, är även detta en 

stor del av samhällskunskapsämnet. En viktig del av detta är inte minst Sveriges medlemskap 

i EU och därför är elevernas förståelse av det politiska systemet både nationellt och interna-

tionellt inom EU en mycket viktig del av ämnets karaktär (Skolverket, 2009-04-01).

Ämnet samhällskunskap syftar till många olika saker på flera olika plan. Utifrån en demokra-

tisk värdegrund ska eleverna lära sig om sin omvärld, både den som ligger nära men även den 

som har vidare gränser och sträcker sig längre ut i världen. Utgångspunkten är att eleverna ska 

få insikt om aktuella samhällsfrågor och inblick i det samhälle de lever för att aktivt kunna 

delta i detsamma. Det ingår också att eleverna ska få en förberedelse för de förändringar som 

kan komma att möta dem i framtiden (Skolverket, 2009-04-01).



På gymnasiet finns idag fyra olika kurser inom samhällskunskap. Den som är aktuell i denna 

uppsats, Samhällskunskap A, omfattar 100 poäng och är obligatorisk i alla program. Kursen 

bör anknyta till det program som eleverna har valt (Skolverket, 2009-04-01). 

2.5 Kursplan för Samhällskunskap A

I Samhällskunskap A ska eleverna få en vidare syn på samhällskunskap som ämne och få dju-

pare kunskap för samhället och det politiska systemet. I de utbildningsprogram på gymnasiet 

där historia inte finns som obligatoriskt ämne, ska samhällskunskapsundervisningen särskilt 

fokusera på historiska perspektiv och ämnet ska också anpassas till det program där undervis-

ningen bedrivs (Skolverket, 2009-04-27). 

En rapport utgiven av Skolverket i uppdrag av regeringen, ”EU-undervisningen i skolan”, 

(2007) är fokuserad på de styrdokument som finns för Samhällskunskap och främst kurspla-

nen för A-kursen, då den är en kärnämneskurs och därmed ingår den i studierna för alla elever 

på gymnasiet, oavsett program. Rapporten behandlar också den undervisning som bedrivs på 

styrdokumentens premisser, tillsammans med vilka läromedel som används. I kursplanen som 

var underlag för denna rapport, ansågs det inte finnas tillräcklig tydlighet när det gällde un-

dervisningen om EU. Därför skulle kursplanen ändras och kompletteras med tydligare infor-

mation om den obligatoriska undervisningen om EU. Anledningarna till dessa ändringar är att 

det är nödvändigt för framtidens vuxna att förstå hur Sverige fungerar i EU (Skolverket, 

2009-04-13). 

För ämnet samhällskunskap finns det både strävansmål och uppnåendemål. I kursplanen för 

kursen Samhällskunskap A presenteras dock endast mål som eleverna ska ha uppnått efter av-

slutad kurs, vilket innebär att dessa mål kan beskrivas som uppnåendemål. Efter avslutad kurs 

i Samhällskunskap A ska eleven: 

”ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-nivå,



kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå, inom EU samt 

internationellt” (Skolverket, 2009-04-27).



3  Teori

Under detta avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkter som används i analysen. Utgångs-

punkt för den komparativa och strukturella textanalysen är humanvetenskaplig, eftersom den-

na inriktning tillhandahåller metoder som gör det möjligt att tolka hur texten är konstruerad. 

För att få en teoretisk bakgrund till analysmetoden kritisk diskursanalys, som inte används i 

sin helhet utan mer är en inspiration för analysen i denna studie, beskrivs poststrukturalism. 

3.1 Humanvetenskap

Humanvetenskap, eller humanism, är den forskningsteori som främst fokuserar på metoder 

inom samhällsvetenskaplig och kulturell forskning. Humanism som forskningsteori ska inte 

förväxlas med humanism som livsuppfattning, därför benämns det ibland som humanveten-

skap (Stensmo, 2002:12). I fortsättningen benämns därför inriktningen som humanvetenskap. 

Humanvetenskapen har sitt fokus på människan, människans handlingar och vad dessa resul-

terar i. Språket i olika former är det mest centrala, då uppfattningen är att det finns ett mål 

med människans användande av språk eftersom det är ett sätt att kommunicera med omvärl-

den. Humanvetenskapens huvudsakliga syfte är att tolka och förstå språket. (Stensmo, 

2002:14). 

Forskningen inom humanvetenskap har flera utgångspunkter. Bland annat är det viktigt att 

komma ihåg att den som forskar är en del av det som forskas, eftersom människan alltid är en 

del av den verklighet som undersöks. Forskningen inom humanvetenskap bedrivs utifrån 

språkets avgörande roll för människors kommunikation. Därmed är också språket humanve-

tenskapens huvudsakliga arbetsområde, då språket inte bara är det talade språket utan även 

andra fysiska och estetiska uttryck som utgår från mänskligt agerande. Detta agerande och de 

texter som det utmynnar i är resultat av människans medvetande. Därför är en textanalys ock-

så ett tillfälle att undersöka vad som döljer sig i ett medvetande. Dessutom bör en humanve-

tenskaplig forskare kunna sätta sig in i de handlingar som tolkas, då förklaringar inom hu-



manvetenskapen ofta söker vara ändamålsenlig och förklara vilken avsikt en människa har 

med den text eller handling som är fokus för forskningen (Stensmo, 2002:15f).

I denna undersökning har humanvetenskapen en roll då målet med uppsatsen är att tolka språ-

ket i två olika läroböcker. Strävan är att presentera en analys som söker diskutera och förklara 

innehållet i de texter som ska beskriva samma sak, men gör det på olika sätt. Denna diskus-

sion har sitt ursprung i den humanvetenskapliga teorin om att språket har en avgörande roll i 

hur en text kan uppfattas, beroende på hur språket framställs.

3.2 Poststrukturalism

Inom poststrukturalism ligger tonvikten på exempelvis språket, diskurser och mening och re-

lationerna dem emellan, tillsammans med epistemologi och metoder (Alvesson & Sköldberg, 

2008:394). Språket anses vara uppbyggt av diskurser, det vill säga utmärkande mönster eller 

system i språket. Dessa diskurser skapas i olika sociala samspel och är därmed föränderliga 

och individuella (Alvesson & Deetz, 2000:136). 

Språkets roll i samhället är alltså en grundläggande frågeställning inom poststrukturalism. 

Uppfattningen är att begrepp och kategorier inom samhällsforskningen inte är givna, utan de 

skapas med hjälp av den diskurs som präglar en viss kontext. Givna förklaringar till samhälls-

fenomen ifrågasätts eftersom det är det enskilda sociala sammanhanget som kan förklara fe-

nomen. Därmed har språket inte några bestämda betydelser, utan den avgörs beroende på den 

kontext där språket finns (Bergström & Boréus, 2005:22f). Ett ord kan inom poststrukturalism 

ha olika betydelse beroende på i vilka sammanhang tecknena befinner sig – ett ord har inte en 

enda fixerad betydelse oavsett kontext (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:17). Detta feno-

men, att en texts innehåll i form av diskurser påverkar läsarens uppfattning, är denna under-

söknings utgångspunkt när den kritiska diskursanalysen presenteras. 

Utmärkande för poststrukturalismen är alltså att språket inte kan spegla en verklighet, efter-

som det finns vissa diskurser i språket som kan förändras beroende på i vilket system diskur-

serna finns. De diskurser som finns kan alltid förändras i det sammanhang där språket an-



vänds (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:18). En diskurs kommer aldrig att kunna bli så 

allmänt utbredd att det blir den enda diskursen som används i en social kontext ( Winther Jör-

gensen & Phillips, 2000:49). 



4 Metod
I denna studie används en kvalitativ textanalys. Analysen är av strukturell och komparativ ka-

raktär. Eftersom min utgångspunkt är att jämföra olika texter med varandra är dessa de meto-

der som passar bäst för min studie. Kvalitativ är den eftersom det är en textanalys där jag inte 

strävar efter att mäta eller räkna något speciellt i texterna, till skillnad mot en kvantitativ ana-

lys, där syftet är att räkna förekomsten av vissa uttryck, definitioner eller andra företeelser i 

texten (Bergström & Boréus, 2005:43). 

Den andra metoden som används i uppsatsen är den kritiska diskursanalysen, då den är aktuell 

när det gäller frågan om hur kursmålen behandlas i läroböckerna. Denna metod används dock 

inte i sin helhet, av skäl som beskrivs under rubriken ”4.2.3 Kritisk diskursanalys”.

4.1 Brukstext

En brukstext är en text som är menad för ett visst sammanhang. En lärobokstext kan kallas för 

brukstext eftersom texten i en lärobok är påverkad av det område där den ska användas och 

det är en text som har en bestämd målgrupp (Hellspong, 2001:17). För att tillgodose behovet 

hos en läroboks målgrupp, präglas texten exempelvis av de mål som finns uppsatta i läro- och 

kursplaner, eftersom den ska kunna användas i undervisningen som i sin tur ska uppnå målen 

(Hellspong, 2001:20). 

Andra exempel på brukstexter är en tidningsartikel, ett lexikon eller en reklamtext. Det ge-

mensamma för dessa texter är att de är väldigt vanliga i vår vardag, då vi möter dem i många 

olika sammanhang. Av samma anledning kan det vara viktigt att granska dem och därmed 

också hitta en mening i dem. Motsats till brukstext är konstnärliga texter, skönlitteratur eller 

poesi (Hellspong, 2001:13).

4.1.1 Analys av brukstext

Varför det är intressant med brukstextsanalys är dels för att, som nämnts ovan, det är texter 

som vi möter dagligen i olika sammanhang. Språket, som ju är grundläggande för en text, är 



något som binder samman människor och med hjälp av texter finns möjligheten att dela med 

sig av det en författare vill kommunicera. Hur denna kommunikation sker är beroende av hur 

texterna är uppbyggda och genom att analysera denna konstruktion, kan läsaren få mer kun-

skap om hur språket används i olika sammanhang. Denna sortens syn på textanalys kan kallas 

humanistisk (Hellspong & Ledin, 1997:11) och eftersom min vilja i denna studie är att under-

söka de utvalda texternas konstruktion, är detta en aktuell inriktning för mig.

Av de utgångspunkter som presenteras av Hellspong (2001) är det två som är aktuella för 

denna uppsats; den strukturella analysen, som fokuserar på innehållet (ideationell struktur) 

och på den sociala relationen (interpersonell struktur), och den komparativa analysen 

(Hellspong, 2001:61, 78). Anledningen till att detta är fokus i denna studie är att de två läro-

böckerna som utgör grunden har olika upplägg för att kunna anpassas till olika undervisnings-

situationer. Det är dock viktigt att poängtera att de modeller som Hellspong presenterar inte är 

några konkreta mallar över hur en textanalys ska göras. Det är istället ett måste att modellerna 

anpassas efter det aktuella arbete som ska göras, då det finns analysfrågor som inte har något 

allmänt svar (Hellspong, 2001:51). Av denna anledning presenteras nedan de utgångspunkter 

som är aktuella för analys i denna studie. Vad analysen av lärobokstexterna ska utmynna i är 

en övergripande insyn i hur olika läroböcker behandlar samma sak. Därför har vissa moment 

utelämnats för analys, då dessa inte är aktuella för att uppnå syftet.

4.2 Strukturell analys

Genom att använda en strukturell analys beskrivs en texts struktur och uppbyggnad tillsam-

mans med dess bakgrund. Syftet med en strukturell analys är att undersöka vilka element som 

bygger upp en text, hur de elementen hänger ihop och vilket samspel med omgivningen som 

finns. En strukturell analys ska alltså beskriva texten från flera olika sidor för att ge en allsidig 

syn på dess uppbyggnad. I denna studie sker den strukturella analysen utifrån texternas idea-

tionella och interpersonella struktur. Alla sorters texter kan användas, eftersom det inte finns 

någon uttrycklig inriktning på analysen (Hellspong, 2001:61ff).



4.2.1 Ideationell struktur

Den ideationella strukturen utgår från en texts innehåll och analys av detta. Utgångspunkterna 

för textanalysen som presenteras i denna studie är vilka teman som finns i texterna, hur pro-

positionerna presenteras och hur perspektiven uttrycks.

Innehållet kan delas in i teman, vilka är de(t) fokus som finns i texten. Ofta finns det ett över-

gripande tema (makrotema) som kan delas in i flera mindre (mikroteman). Det är inte alltid 

alla läsare av samma text uppfattar makrotemat som detsamma, utan det kan bero på förför-

ståelse eller intresse av ett visst tema. För att det ska vara helt klart vad som menas med mak-

rotemat kan det ibland vara bra att som textanalytiker beskriva vilka andra teman som också 

kan hittas i texten och förklara ytterligare varför ett visst tema valdes som makrotema.

Utifrån makrotemat kan mikroteman utformas. Även här kan olika teman uttolkas beroende 

på läsare och det är viktigt att förklara vilka mikroteman som valts och varför (Hellspong, 

2001:35). Om en text behandlar flera olika makroteman, betraktas texten som heterotematis-

ka, det vill säga det är en flerämnestext. Motsatsen kallas monotematiska och då håller sig 

texten till ett makrotema (Hellspong & Ledin, 1997:120). En tolkning av textens ämnesstruk-

tur, det vill säga hur ämnena, eller temana, i en text är ordnade, kallas tematik. Genom att tol-

ka tematiken kan texten brytas ner och tolkas i mycket små beståndsdelar, så gott som orda-

grant (Hellspong & Ledin, 1997:119). I denna uppsats sker inte tolkningen på den nivån, då 

det dels blir en för detaljerad analys av texten och dels skulle det finnas en risk att resultatet 

förlorar sin röda tråd, då för mycket detaljer gör att temana blir uppdelade och det blir svårt 

att följa med i vad som egentligen tolkas. Då denna uppsats ska ge en bild av vad två olika 

lärobokstexter innehåller och vad som behandlas i texterna, är det viktigt att det framkommer 

ett system som är enkelt att följa för läsaren.

Att det finns propositioner i en text innebär att det uttrycks någonting om de teman som finns 

i texten. Att bara beskriva vad det kan finnas för teman i en text säger inte mycket om det 

egentliga innehållet, utan för att kunna undersöka detta måste propositionerna hittas, då det är 

de som berättar vad som egentligen står. En proposition berättar för läsaren vad texten vill be-



skriva och ger ofta en sammanfattning av texten, antingen av hela eller av en del av den 

(Hellspong & Ledin, 1997:122f). Även om nya propositioner kan utläsas i samband med varje 

tema, är tema och propositioner inte samma sak. Ska en proposition kunna utläsas, måste den 

i vidare form kunna spegla det som står i texten, eftersom den måste kunna förklara och ut-

veckla det temat som är aktuellt (Hellspong & Ledin, 1997:148). Liksom när det gäller teman, 

finns det ofta i en text makropropositioner, vilka kan vara mer eller mindre explicita 

(Hellspong & Ledin, 1997:124). Att uttolka propositioner i en text är viktigt för att de ofta 

speglar det läsaren uppfattar som den framstående handlingen i en text. Det kan dock finnas 

svårigheter att hitta makropropositioner, beroende på brukstextens inriktning eftersom det är 

svårare att hitta makropropositioner i exempelvis en beskrivande text. I den sortens text som 

är aktuell för denna analys, lärobokstexten, kan makropropositionen ofta framträda i ett längre 

stycke text än bara i en sats (Hellspong & Ledin, 1997:123). 

En författare till en text utvecklar alltid en viss synvinkel, eller ett perspektiv, på innehållet i 

texten. Beroende på vilken mottagare texten har kan perspektivet ändras. Dessutom kan läsa-

ren ibland urskilja en närvarande eller frånvarande författare. Finns det en närvarande förfat-

tare betecknas denna ofta som ”jag” i texten och texten handlar om personliga upplevelser och 

uppfattningar. I en text med frånvarande författare kan dessa personliga värderingar inte hit-

tas, då det skulle ge en annan betydelse till texten än vad författaren avser (Hellspong, 

2001:41). I lärobokstexter, som är aktuell för analys i denna studie, är exempelvis ett författar-

jag inte speciellt vanligt, eftersom de fakta som finns där speglar hur omvärlden ser ut idag, i 

objektiva uppfattningar. Det perspektiv som är aktuella för analysen i denna studie är subjekt-

sperspektivet, där det undersöks om det framkommer några subjektiva perspektiv från förfat-

tarna till lärobokstexten. Subjektsperspektivet kan sedan delas in i ytterligare perspektiv 

(Hellspong & Ledin, 1997:136) och i denna uppsats är det läsarperspektivet och jämförelse-

perspektiv som undersöks. Läsarperspektivet innebär att texten riktar sig personligt till läsare 

och jämförelseperspektivet innebär att det finns delar av texten som jämförs med något annat 

för att förtydliga sammanhanget (Hellspong & Ledin, 1997:136f, 156). Dessutom undersöks 

det om det framställs olika tidsperspektiv i texten, då det kan göra att texten kan uppfattas 



som mer intressant och lockande för läsaren (Hellspong & Ledin, 1997:138f). Då lärobokstex-

ten ska framställas på ett objektivt sätt (Gómez, 2008:25), bör det inte finnas subjektsperspek-

tiv i texten. Undantag kan finnas i diskussionsuppgifterna, men då dessa inte är aktuella för 

analys i denna uppsats, behandlas inte det här. 

4.2.2 Interpersonell struktur

Den interpersonella strukturen utgår från att hitta en kontakt mellan sändaren och mottagaren. 

Denna struktur analyseras för att hitta de metoder som författarna använder för att närma sig 

läsaren, då det handlar om att bygga upp en relation med läsaren för denna ska kunna tillskan-

sa sig innehållet i texten (Hellspong & Ledin, 1997:158). För att tillkalla någons uppmärk-

samhet kan sändaren använda sig av olika ”knep” med hjälp av språkhandlingar, som kan un-

derlätta för läsaren att komma in i texten för att dem emellan utveckla ett samspel. Dessa knep 

kan till exempel utformas av citat, varningar, upplysningar eller förklaringar (Hellspong, 

2001:45). 

En texts attityder kan påverka läsaren positivt eller negativt. Attityder utgörs ofta av olika 

värderingar. Beroende på hur dessa värderingar mottas av läsaren, uppstår en kontakt mellan 

sändare och mottagare (Hellspong, 2001:47f). Utmärkande för den interpersonella strukturen 

är också den sociala ramen. Det är inom den ramen som förhållandet mellan läsaren och tex-

ten utspelas. Denna ram kan till exempel utgöras av det språkbruk som finns i en text – vän-

skapligt eller högtravande – och utifrån detta sätts också de ramar som bestämmer vilka läsare 

som tilltalas av texten (Hellspong, 2001:49).

4.3 Komparativ analys

En komparativ analys utgår från att jämföra olika texter med varandra. Det kan finnas olika 

utgångspunkter; att hitta skillnader eller att hitta likheter, att använda sig av enskilda texter 

eller att undersöka hela genrer. Det viktiga är dock att förklara vilka relationer mellan texterna 

som finns och hur dessa är skapade (Hellspong, 2001:78). Inom en komparativ analys kan 



vilka texter som helst användas, men det är en fördel om det finns ett konkret samband mellan 

dem. Det är då lättare att faktiskt jämföra dem och uppnå ett tillfredsställande resultat än om 

sambandet skulle vara mer diffust och svårhanterligt (Hellspong, 2001:79). Det finns dock 

uppfattningar om att denna metod inte skulle kunna tillämpas på alla sorters texter, då det är 

en förutsättning att texterna som ska kompareras inte kan vara alltför olika – då klassas de 

som ojämförbara (Alvesson & Sköldberg, 2008:151). 

Texterna bör jämföras utifrån ett flertal punkter (Hellspong, 2001:79f). De som är aktuella för 

föreliggande uppsats presenteras nedan:

I sammanhanget jämförs texterna utifrån den verksamhet där den används. Funktionen i de 

aktuella verksamheterna undersöks, tillsammans med textens målgrupp och vilka medier som 

materialet presenteras i. Dessutom kan det vara av vikt att undersöka om texterna förutsätter 

vissa bakgrunder hos läsarna.

Analysen fortsätter med språket och hur texterna skiljer sig åt här. I denna studie är det endast  

den språkliga framställningen som är aktuell för komparation och inte övrig komponering av 

texterna, vad gäller exempelvis bilder och hur stycken är sammansatta. I samband med språ-

ket analyseras och kompareras även stilen på språket.

Ytterligare ett avsnitt som kompareras i denna studie är innehållet i texterna. Vad tar författar-

na upp? Används olika teman och perspektiv? Finns det något tendentiöst innehåll? Andra 

saker som kan vara av intresse är om ideologier och andra subjektiva uppfattningar speglas i 

texten. 

4.4 Diskursbegreppet, diskursanalys och kritisk diskursanalys

I denna studie sker en diskursanalys på de delar av lärobokstexterna som konkretiserar 

kursmålen. I följande avsnitt behandlas vad en diskurs är och dess användningsområde. Dess-



utom presenteras den metod som delvis används som inspiration för analys i denna uppsats, 

den kritiska diskursanalysen.

4.4.1 Diskursbegreppet

En förklaring på diskurs är att språket har en viss konstruktion eller struktur, beroende på vil-

ket sammanhang man befinner sig i. Det finns till exempel diskurser inom politiken, konsten 

och tekniken. Det gemensamma är dock att diskursen följer ett mönster som är utmärkande 

för ett visst område (Hellspong, 2001:21). Diskurs kan sägas vara 

”[…] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:7). 

En diskurs kan också förklaras som ett system som består av vissa uttalanden vid ett visst till-

fälle. Det finns vissa spridda meningar om diskursens omfattning, om det går att analysera en 

diskurs både i skriftliga och muntliga framställningar. Då diskurs är en social text så bör en 

analys kunna utföras både vid skriftliga och muntliga sammanhang. Det är dock avgörande att  

dessa framställningar sker i ett socialt sammanhang, eftersom det är grundläggande vid en 

diskurs (Alvesson & Sköldberg, 2008:460). 

En diskurs är ett sätt att förklara den omvärld man lever i eller ett visst område, men diskursen 

är inte en fast konstruktion. Detta innebär att det finns plats för diskursen att förändras under 

tid, inom de ramar som den utgår ifrån (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:36). Utgångs-

punkten i teorin om diskurser är att allt som sker har en mening, och denna mening har sitt 

ursprung i historien. En diskurs konstruktion utgår från en maktrelation, eftersom den diskurs 

som är rådande i en social kontext har trängt ut övriga diskurser i sammanhanget. Därmed är 

diskurser en konstruktion som är känslig inför förändringar, eftersom de diskurser som blir 

utestängda från den sociala kontexten har möjlighet att få övertaget vid ett annat tillfälle. Allt 

beror på den historiska och sociala kontexten (Howarth, 2007:17f).



4.4.2 Diskursanalys

Diskursanalys är möjlig att använda inom flera olika vetenskaper. Detta kan vara en fördel vid 

vetenskapliga undersökningar, men det innebär också en komplikation, nämligen att det finns 

många olika tolkningar av begreppet diskursanalys (Bergström & Boréus, 2005:306). Detta 

innebär också att användarna av diskursanalys inte är överens vare sig om vad diskurser och 

analys av dem egentligen är, eller om hur en diskursanalys ska användas. Det användarna är 

överens om är att diskurser och analysen av dem alltid ska ske med utgångspunkt från det so-

ciala sammanhanget (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:7). Eftersom en diskursanalys kan 

sägas vara en vidare form av textanalys (Bergström & Boréus, 2005:306) är det en analysme-

tod som är passande för denna studie.

En syn på diskursanalys är att det alltid finns subjektivitet representerat i språket – det kan 

aldrig vara helt neutralt. Det sociala sammanhanget avgör hur språket används och samtidigt 

kan språket avgöra hur vissa sociala fenomen präglas av språket. Detta innebär att språket är 

både konstituerat och konstituerande (Bergström & Boréus, 2005:326). Detta innebär också 

att en sak kan uppfattas olika beroende på den sociala kontexten. Därmed är en diskurs inte 

statisk, utan kan alltså förändras beroende på i vilket socialt sammanhang den utvecklas. Det 

mönster som är utmärkande för språket i ett visst sammanhang, sätter också gränser för hur 

människor kan tänka och agera (Bergström & Boréus, 2005:306). Då läroböckerna som an-

vänds för diskursanalys i denna studie kan användas i olika sociala sammanhang, är det av 

intresse att analysera diskurserna som präglar texterna.

Inom diskursanalys är motsättningar (vi/dem) ett vanligt sätt att framställa en identitet, efter-

som motsättningar är nödvändigt för att kunna identifiera något (Bergström & Boréus, 

2005:328). Här syns spåren efter poststrukturalism, där synen på språket är att det förstås i 

motsatser. 

Vid en diskursanalys är det inte intressant att undersöka vilka aktörer som ligger bakom det 

som framställs i diskurserna, utan det som fokuseras på är hur diskurserna ser ut och vad de i 



sin tur kan skapa (Bergström & Boréus, 2005:328). Kan ett mönster upptäckas i fördelningen 

av diskurserna, finns det dessutom en större möjlighet att förstå varför en diskurs ser ut som 

den gör och varför denna diskurs används i en viss social kontext (Winther Jörgensen & Phil-

lips, 2000:135).

I en studie av läroböcker kan det vara intressant att göra diskursanalys på innehållet då ett av 

kriterierna för en lärobok är den ska presentera redan känd fakta på ett objektivt sätt. Vid en 

diskursanalys kan det hittas mönster och vinklingar i texten som kanske inte hade hittats om 

läsningen hade varit mer ytlig och fokuserad på inlärning för läsaren, som den kanske ofta är 

när en elev ska lära sig vad som står i en text. Vid användandet av en diskursanalys finns det 

en möjlighet att hitta ett mönster som, vid ett jämförande, avviker från andra diskurser.

4.4.3 Kritisk diskursanalys

Norman Faircloughs tolkning av diskursanalys kallas kritisk diskursanalys. Den går ut på att 

diskursen ses som en social praktik och målet för en kritisk diskursanalys är att hitta vilka 

förbindelser som finns mellan språkbruket och den sociala praktiken. Dessutom ska diskurs-

analysen ge klarhet i hur dessa förbindelser ser ut. Den kritiska diskursanalysen har fokus på 

tre dimensioner som ska analyseras; texten, den diskursiva praktiken och den sociala prakti-

ken (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:74ff). Att bara analysera en skriven text är enligt 

Fairclough inte tillräckligt, eftersom texten är beroende av den sociala praktik, som i denna 

studie motsvaras av undervisningssammanhanget, där den utspelar sig och därför bör den so-

ciala praktiken också analyseras. Alltså kan kunskap både skapas av den diskurs som råder, 

men diskursen kan också påverkas av den kunskapssyn som råder i den aktuella kontexten 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:71). Detta innebär att beroende på vilken diskurs som 

präglar en lärobok, framförs en viss kunskapssyn. Men diskursen i en lärobok är också bero-

ende av det sammanhang där boken ska användas och kan därför påverkas av det. Alltså kan 

diskursen i läroböcker se olika ut beroende på i vilket undervisningssammanhang den ska an-

vändas.



Texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken är nära sammanbundna. De ska 

ändå analyseras var för sig eftersom de är olika dimensioner, som är ämnade att bearbeta olika 

delar av den text som är aktuell för analys (Fairclough, 1992:78). I denna studie fokuseras 

dock på den diskursiva praktiken och den sociala praktiken, då utgångspunkten för denna 

uppsats är att undersöka innehållet och hur detta kan påverka läsaren. Även om fokus i denna 

studie ligger på den diskursiva och den sociala praktiken, kan en viss analys av texten presen-

teras, vid de tillfällen det anses vara av vikt för analysen.

När den diskursiva praktiken analyseras, fokuserar diskursanalytikern på hur eller om författa-

ren har baserat sin text på tidigare diskurser (interdiskursivitet) och hur texten konsumeras av 

läsaren med utgångspunkt från sin förförståelse (intertextualitet). Inriktningen för den diskur-

siva praktiken är alltså produktion – interdiskursivitet – och konsumtion – intertextualitet – av 

en text och det är i detta stadium av analysen som texten konstitueras av och verkar konstitue-

rande på den sociala praktiken. I denna studie sker dock ingen analys av hur den diskursiva 

praktiken ser ut med utgångspunkt från hur texten konsumeras, då metoden måste vara en an-

nan än textanalys, utan fokus ligger på de diskurser som kan utläsas och vilka diskurser de i 

sin tur bygger på och hur dessa kan påverka den sociala praktiken (undervisningssituationen i 

detta fall). Finns det en hög grad av interdiskursivitet i en text betyder det ofta att texten präg-

las av förändring. I motsats till detta tyder en låg grad av interdiskursivitet på att texten upp-

repar något som redan finns (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:87). I analysen av den socia-

la praktiken är målet att kunna specificera hur den sociala praktiken (vilken i denna studie ut-

görs av undervisningssammanhanget) påverkas av den diskursiva praktiken, som är en del av 

den sociala praktiken. Hur den sociala praktiken ser ut är också en förklaring på varför den 

diskursiva praktiken ser ut som den gör (Fairclough, 1992:237). För att göra en fullständig 

analys av den sociala praktiken krävs det att det dras paralleller till teorier inom sociologi och 

kultur (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:75).

Anledningen till att det är aktuellt att använda en kritisk diskursanalys som bas, utan att an-

vända metoden som helhet, är att det finns utgångspunkter som är användbara för en under-



sökning av läroböcker. Hur texten framställs och vad detta kan få för konsekvenser i under-

visningssituationer som ska ha samma underlag att stå på, var en av de ursprungliga tankarna 

kring denna studie och den av anledningen skulle en kritisk diskuranalys vara en bra metod 

för att besvara dessa frågor. Av skäl som främst kan benämnas tidsmässiga, presenteras därför 

en studie som delvis är inspirerad av den kritiska diskursanalysen. För att göra en kritisk dis-

kursanalys i sin helhet, måste alla delar som presenterats ovan (se ”4.4.3. Kritisk diskursana-

lys”) vara med i analysen. 

4.5 Uppsatsens tillförlitlighet

Ett forskningsarbete bör alltid genomgå en undersökning av validitet och reliabilitet för att 

kontrollera att arbetet har en tillförlitlig grund att stå på. Data som används måste vara valida, 

alltså riktiga och sanna. En uppsats validitet utgår från att den handlar om det som författaren 

säger att den ska handla om (Denscombe, 2004:124). Validiteten handlar om en undersök-

nings insamlade data. Detta innebär att de uppgifter som finns i min uppsats måste vara sanna 

och baseras på en fast grund (Denscombe, 2004:124). Reliabilitet har att göra med de metoder 

som använts i arbetet. Därför bör man i en studie analysera de metoder som använts för att 

komma fram till sitt arbetes validitet och reliabilitet (Denscombe, 2004:125). Reliabiliteten – 

tillförlitligheten – stärks om det testade vid andra tillfällen uppnår samma resultat, eftersom 

detta förstärker det som en forskare vill visa – att undersökningen görs på ett trovärdigt sätt 

(Davidsson & Patel, 1994:86).

I denna studie används analys av en textinsamling. Ett problem som kan uppstå vid analysen 

av dessa är att de bearbetas på fel sätt i relation till syftet, vilket innebär att reliabiliteten kan 

bli lägre om den situationen skulle uppstå. Detta skulle i sin tur ge en låg validitet, då graden 

av validitet är beroende av graden av reliabilitet (Davidsson& Patel, 1994:85). Dessutom be-

ror uppsatsens reliabilitet på att rätt metod väljs till det som ska undersökas. Finns det en bätt-

re metod för att mäta det som ska mätas, än den textanalytiska metod som används i denna 

studie, blir det en lägre grad av reliabilitet på uppsatsens resultat.



4.6 Diskussion om metod

Textanalys är en metod för att undersöka vad som står i texten. Vid användandet av textanalys 

görs en djupare genomgång än bara en återberättelse av texten. I en textanalys har den som 

utför analysen vissa infallsvinklar, beroende på vilken sorts analys som ska göras. Den text 

eller de avsnitt i en text som ska analyseras väljs på så sätt av den som ska utföra analysen, 

med de utgångspunkter som är aktuella. En konsekvens av detta är att resultatet kan bli sådant 

som den ursprunglige författaren av den analyserade texten inte menade. Ytterligare en risk 

med textanalys är att den som utför analysen kan bli påverkad av det syfte och de frågeställ-

ningar som ställs upp inför analysen och därmed leta efter svar på detta, istället för att ha en 

objektiv syn på texterna och den analys som följer. De avsnitt som är aktuella för analysen i 

denna uppsats är valda av mig som författare till uppsatsen och därför kan det finnas en möj-

lighet att en annan författare inte skulle välja samma avsnitt. Detta blir då ett problem för 

uppsatsens tillförlitlighet. 

En kritik av den diskursanalytiska metod som används i denna uppsats, den kritiska diskurs-

analysen, är att det kan vara problematiskt att få en klar uppdelning mellan den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken. Detta innebär att det kan bli svårt för den som ska utföra 

en kritisk diskursanalys att få en klar uppfattning om vad Fairclough drar gränsen mellan den 

diskursiva och den sociala praktiken (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 93). De avsnitt i 

läroböckerna som analyseras med inspiration av den kritiska diskursanalysen har jag som för-

fattare valt utifrån kursmålen. Detta kan ses som ett problem, då det speglar min personliga 

uppfattning om vad som i texterna motsvarar kursmålen. Därav kan detta ses som godtyckligt, 

men en förklaring till dessa val sker under kapitlet ”5.4 Kritisk diskursanalys” nedan.

4.7 Förförståelse

Då läroböckerna som är aktuella för textanalys har använts i undervisning utförd av författa-

ren till denna uppsats, finns det en viss förförståelse av innehållet i böckerna. Denna förför-

ståelse kan påverka arbetet på så sätt att det finns vissa förutfattade meningar om innehållet 



och upplägget i böckerna och därmed finns det en risk att detta speglas i uppsatsen. Förförstå-

elsen av texterna kan påverka tolkningen, då det är möjligt att vara extra uppmärksam på det 

som kan tolkas i viss riktning och därmed påverka resultatet i analysen. 

Det är författarens avsikt att analysera böckerna på likvärdig grund, oavsett den eventuella 

tidigare förförståelse och uppfattningar om dem.



5  Resultat och analys
I detta kapitel avses att presentera innehållet i de läroböcker, Bok-och-webb och Reflex, som 

har legat till grund för analyserna i denna studie. Kapitlet inleds med en övergripande presen-

tation av innehållet för att läsaren ska få en uppfattning om vad läroböckerna behandlar inom 

undervisningsområdet EU. Därefter presenteras den strukturella analysen, som ska besvara 

frågan om hur avsnittet EU behandlas i läroböckerna. I den efterföljande komparativa analy-

sen utförs jämförelsen, med syfte att hitta skillnader och likheter i lärobokstexterna. Denna 

jämförelse har sin utgångspunkt från det som framförts i den strukturella analysen. Avslut-

ningsvis presenteras den analys som är inspirerad av den kritiska diskursanalysens utformning 

och denna analys har kursmålen för A-kursen i samhällskunskap som utgångspunkt.

5.1 Presentation av EU i läroböckerna

Under denna rubrik presenteras böckernas innehåll när det gäller kapitlet om EU. Bok-och-

webb presenteras först och följs sedan av en genomgång av Reflex framställning av EU-av-

snittet. I följande text förkortas Bok-och-webb till BoW.

5.1.1 Bok-och-Webb

Rubriken på kapitlet lyder ”Sverige och EU” och kapitlet inleds med en allmän introduktion 

till vad EU är och vad det kan bli i framtiden. Inledningsvis går det att läsa olika synpunkter 

om vad EU är och det räknas upp saker som kan betraktas både som negativa och positiva. 

Efter denna inledning kommer det en diskussionsfråga som utgår från hur framtiden i EU kan 

se ut för den som läser boken.

Nästa avsnitt rubriceras som ”EU i nio punkter” och beskrivs i boken som en snabbgenom-

gång av EU för att läsaren ska kunna reflektera över sina redan befintliga kunskaper.

Sveriges medlemskap behandlas som nästa ämne. Det är en kortfattad genomgång om hur det 

gick till när Sverige blev medlem och vilka åsikter som kan framföras beroende på om EU ses 

som ett positivt eller negativt fenomen. Här presenteras också fyra svenska politiker från lika 



många olika partier och deras åsikter om EU och vad de ser som positivt och negativt med ett 

medlemskap. I samband med att de svenska politikerna framför sina åsikter om EU, delges 

också information om hur det ser ut i övriga Europa, då vissa partier i andra europeiska länder 

inte har samma attityd gentemot EU som de motsvarande svenska.

Efter dessa avsnitt kommer EU:s historia. I texten beskrivs att samarbetet mellan länderna blir 

djupare då organisationen förändrades och gavs nya namn, vilka också nämns (EEG, Euratom 

och EG). Avsnittet avslutas med en förteckning över de medlemsländer som fanns när texten 

skrevs (2004), med flagga och en europeisk karta. 

Avsnittet som följer behandlar de tre pelarna som EU vilar på. Texten handlar om arbetet in-

om EU och hur detta arbete ser ut inom unionen och mellan medlemsstaterna. Här presenteras 

uttryck som mellanstatligt, överstatligt och vetorätt och här möter eleverna uttrycket ”de fyra 

friheterna” för första gången i texten. En modell över de tre pelarna finns också. I samband 

med detta presenteras också EMU och euron, då de fyra friheterna återigen dyker upp, här 

som en anledning till skapandet av valutaunionen. 

Fortsättningsvis behandlas den, enligt författarna till BoW, komplicerade beslutsprocessen. 

Denna beskrivs med hjälp av en modell. I texten förklaras det att tre av institutionerna innehar 

viktiga roller när beslut ska fattas, och dessa institutioner presenteras i efterföljande avsnitt. 

De institutioner som behandlas här är EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska 

unionens råd. Utöver de tre institutionerna presenteras även Europeiska rådet, som framställs 

som att de har stor makt över hur arbetet inom EU ska se ut.

Under rubriken ”EU och Sverige” presenteras Sveriges roll i EU och hur medlemskapet på-

verkar landet. Texten inleds med att konstatera att medlemskapet påverkar olika människor på 

olika sätt och detta följs med en genomgång av fyra olika områden där Sverige berörs av med-

lemskapet i EU: lagstiftning, den gemensamma marknaden, ekonomiskt stöd och utrikespoli-



tik och försvar. Dessutom finns en ruta som tar upp frågan om att EU beslutar om små detal-

jer. Denna ruta har rubriken ”Raka gurkor?” (Andersson m.fl., 2004:81).

Kapitlet avslutas med en diskussion om hur EU kan komma att se ut i framtiden och olika 

synsätt på vad EU:s utveckling kan utmynna i – en federation, liknande USA, eller en organi-

sation där de nationella parlamenten får mer makt. I texten ges det exempel på vilka länder 

inom unionen där respektive uppfattning är mest framstående.

5.1.2 Reflex

Inledningen i Reflex beskriver att drömmen om ett enat Europa länge har funnits och att den 

senaste i raden att försöka uppnå detta var Hitler. Fortsättningsvis görs en kort genomgång om 

hur och vem som grundade idén till ett europeiskt samarbete och vad läsaren kan hitta i kapit-

let om EU. En viss historisk tillbakablick görs för att snabbt komma fram till dagens situation. 

Utifrån denna inledning fortsätter texten med framväxten av det som är EU idag. Kapitlet 

fortsätter med en historisk genomgång som utgår från tiden efter andra världskriget. Texten 

presenterar Schumanplanen, Kol- och stålunionen, Romfördraget, tullunion, Enhetsakten, de 

fyra friheterna och inre marknad i fetstil. Första avsnittet avslutas med en genomgång om hur 

det som är EU bildas och vad Maastrichtfördraget är. Slutligen berättas att det, när boken 

skrivs 2004, finns planer på att göra en gemensam grundlag för unionen.

Texten fortsätter med att beskriva beslutsprocesserna i EU. Författarna skriver att det är tre av 

EU:s institutioner som fattar beslut, och processen klargörs med hjälp av en modell. Avsnittet 

börjar med att beskriva Europeiska rådet, som följs av kommissionen, ministerrådet, europa-

parlamentet och slutligen EG-domstolen. Det finns också en tabell över antalet röster varje 

medlemsland har i ministerrådet. Varje rubrik har en kort förklaring till institutionernas upp-

gifter, exempelvis ”Europeiska rådet – EU:s vägvisare” och ”Kommissionen – samarbetets 

motor” (Almgren, Höjelid & Nilsson 2004:137). I samband med detta avsnitt presenteras ock-

så EU:s tre pelare och vad de innebär i beslutsprocessen och detta beskrivs med hjälp av en 

modell. Här beskrivs också uttrycken mellanstatligt och överstatligt arbete. 



Texten fortsätter med ett avsnitt om EU:s utvidgning, vilket inleds med en kort sammanfatt-

ning om utvecklingen som skett inom EU:s arbetsområde och fortsätter med hur det ser ut in-

om den närmsta framtiden (sett från år 2004). Författarna beskriver att det finns länder som 

vill bli medlemmar men som får vänta av olika skäl. Fortsättningsvis behandlas de kriterier 

som finns för att få bli medlem och det beskrivs som att det är svårare nu än vad det varit tidi-

gare att uppnå dessa kriterier. Här beskrivs också att många av de länder som söker medlem-

skap är fattigare än de som redan finns och detta kan bli ett problem, exempelvis för EU:s 

ekonomi, då dessa länder, liksom de övriga medlemsländerna, har rätt till bidrag i olika for-

mer. I samband med detta presenteras också två diagram över EU:s budget från 2002, både 

över intäkter och över utgifter, tillsammans med en förklarande text. 

Nästa avsnitt som behandlas är EMU. Texten börjar med att berätta om beslutet om en valu-

taunion som skulle genomföras i tre etapper, varav den sista trädde i kraft 1999 och innebar 

att en gemensam europeisk centralbank inrättades. Fortsättningsvis skriver författarna att 12 

av dåtidens 15 medlemsländer är med i EMU, och om kriterierna som finns för länderna att 

uppnå innan medlemskap i EMU kan bli aktuellt. Texten fortsätter med ett avsnitt om den eu-

ropeiska centralbanken, dess roll och arbete och avslutas med EMU:s penning- och finanspo-

litik. Det anges olika perspektiv på EMU och det ges även ett exempel på vad som kan hända 

om ett medlemsland inte sköter sin ekonomi så som är bestämt. Texten avslutas med en fak-

taruta om den svenska folkomröstningen om euron, dess resultat och fördelningen av rösterna.

Kapitlet om EU avslutas med ett avsnitt om EU:s framtid och den grundlag som finns som 

förslag gås igenom i korta drag. Fördelar och nackdelar med att förändra hur arbetet inom EU 

ska utföras behandlas också, där man utgår från det mellanstatliga samarbetets utveckling.

5.2 Strukturell analys

Under detta avsnitt presenteras den strukturella analysen, med utgångspunkter från den idea-

tionella strukturen och den interpersonella strukturen. Först sker en genomgång av Bok-och-



webb som sedan följs av en genomgång av Reflex. Avsikten är att beskriva framställningen av 

avsnittet EU i respektive lärobok.

5.2.1 Bok-och-webb
Ideationell struktur

Tema 

Ett övergripande tema, ett makrotema, är EU. Kapitlet heter ”Sverige och Europa”, vilket ger 

ett intryck av att innehållet inte bara kommer att behandla organisationen EU, utan även det 

förhållande som finns mellan Europa och Sverige. Ytterligare ett makrotema för denna text 

kan också tolkas som att det är Sveriges roll i organisationen EU, då BoW har en inriktning 

redan från början, genom rubriceringen på kapitlet, som tyder på att texten även i fortsättning-

en kommer att ha Sverige som utgångspunkt för att kunna konkretisera det för många ungdo-

mar relativt abstrakta fenomenet EU. Då det kan utläsas olika makroteman i texten är det en 

heterotematisk text. Beroende på utgångspunkten för analysen kan olika makroteman uttolkas 

men då det i denna studie är hela avsnittet som handlar om EU som är aktuellt för analys ur-

skiljs dessa två makroteman som ovan presenterats. Det finns också mikroteman i texten, vil-

ka är teman som utgår från makrotemat, men inte nödvändigtvis behandlar samma sak 

(Hellspong, 2000:35). Då texten är uppdelad i olika områden som rubriceras efter vad områ-

dena handlar om, kan dessa också sägas vara mikroteman. BoW tar upp Sveriges medlem-

skap, historik, EU:s tre pelare – som kan sägas höra ihop med beslutsfattandet –, EMU, insti-

tutionerna, EU och Sverige och hur framtiden kan komma att se ut i EU.

De makroteman, ”EU” och ”Sveriges i roll i EU”, som uttolkats här är explicita då de är kon-

kret utsagda i texten och med hjälp av rubrikerna. Även mikrotemana är explicita, då de också 

urskiljs med hjälp av rubriker. 

Propositioner

Då kapitlet om EU behandlar olika saker under olika rubriker, finns flera propositioner. Pro-

positionerna utvecklar de teman som finns i en text och med makrotemat EU finns ett stort 

antal propositioner i texten. De flesta avsnitten i texten, vilka delas in med hjälp av rubrice-



ring, inleder med ett stycke, kärnmeningar, som ger en sammanfattning av vad den efterföl-

jande texten kommer att behandla, vilket är kännetecknande för en proposition. Kärnan i tex-

tens innehåll utifrån makrotemat EU kan sägas vara den mening som inleder kapitlet om EU:

”Vad är EU? Ett samarbete mellan 25 länder i Europa, ett fredsprojekt, en mur som stänger resten av värl-
den ute, en chans till utbildning och jobb utomlands, detaljbestämmelser om grönsaker, en gemensam 

valuta, byråkrati i Bryssel, påkostade toppmöten, bidrag till jordbruket…” (Andersson m.fl., 2004:69).

I detta textstycke presenteras en del av det som behandlas i efterföljande text om EU. Det kan 

sägas ge en sammanfattning om vad kapitlet om EU handlar om och hur makrotemat EU 

kommer att ges en mer uttömmande beskrivning. Kapitlets delar har olika teman och därmed 

olika propositioner, men det citerade textstycket kan sägas vara makropropositionen. Det är 

svårt att i texten hitta propositioner som bara uttrycks i en kortare sats, men det finns däremot 

flera exempel på propositioner som ger en sammanfattning av texten. De punkter som inleder 

BoW:s kapitel om EU är menade att ge en snabbgenomgång av EU. Det som behandlas här 

återkommer också senare i kapitlet. Därmed kan sägas att dessa punkter är makropropositio-

ner för hela texten. En makroproposition lyder:

”Det är lika bra att säga det med en gång: beslutsprocessen i EU är komplicerad. Vägen till beslut kan ta 
flera år.” (Andersson m.fl., 2004:78)

Denna fras inleder stycket om beslutsfattandet i EU. Texten som följer beskriver mer ingåen-

de det som detta inledande stycke har sammanfattat. Makropropositionen uttrycker en mer 

allmän uppfattning om beslutsprocessen, medan texten som följer ger en djupare beskrivning 

av beslutsfattandet. För att ytterligare understryka uppfattningen om den komplicerade be-

slutsprocessen används följande satser: 

”Det blir inte enklare av att besluten fattas på olika sätt i olika frågor […]”(Andersson m.fl., 2004:78)

”En av EU:s stora utmaningar i framtiden är att göra beslutsprocessen tydligare […]” (Andersson m.fl., 

2004:78)



Det finns alltså flera möjliga makropropositioner, även fler än de som presenteras här. Av ut-

rymmesskäl och för att även kunna fokusera på annat som är av intresse för textanalysen, går 

det inte att presentera alla makropropositioner som påträffas i texten om EU. Det som kan sä-

gas är att då temana, som är utgångspunkt för propositionerna, avdelas med hjälp av rubrice-

ring, inleds texterna under varje huvudrubrik med en proposition. Dessa har det gemensamt 

att de alla ger en sammanfattning av temat i det kommande avsnittet som behandlas under ru-

briken. Propositionerna har dock lite olika framställning, då vissa (exempelvis det som cite-

rats ovan om att beslutsfattandet är komplicerat) faktiskt uttrycker en viss åsikt, medan andra 

ger en generell introduktion till vad påföljande text kommer att handla om, exempelvis denna 

som inleder avsnittet om EU:s tre pelare:

”Man brukar dela in EU-samarbetet i tre olika områden, som kallas EU:s tre pelare” (Andersson, 
2004:76)

Perspektiv

I texten om EU i BoW finns inga närvarande författare, som framkommer i formen ”jag”. För-

fattarna är istället frånvarande i den mening att det inte explicit uttrycks författarnas egna 

åsikter. Detta är också utmärkande för en lärobok, då texten häri ska präglas av objektivitet. 

En reservation kan dock läggas in – det finns textpassager i BoW där det presenteras perspek-

tiv i form av ”vi”. Vid de tillfällen detta sker är det inte författarnas perspektiv som uttrycks, 

utan en mer generell församling – Sverige eller Europa. Vidare förklaring sker nedan.

Vid vissa tillfällen framställs försök till ett mer personligt framställande av texten från förfat-

tarna riktat till läsaren. Detta visas genom att det, särskilt i inledningen av kapitlet, presenteras 

delar av texten direkt till läsaren i du-form:

”Du har säkert redan din egen uppfattning om EU – positiv eller negativ. Kanske har du försökt att förstå 
vad EU går ut på […] Du är i så fall inte ensam (Andersson m.fl., 2004:69)



På detta sätt kan författarna få en kontakt med läsaren som uppfattas som mer personlig. Ett 

annat exempel på att texten har vissa personliga framställningar är en passage om EG-rätten:

”När Sverige gick med i unionen accepterade vi att följa EG-rätten eller gemenskapsrätten, som man kal-
lar de lagar som stiftas inom EU” (Andersson m.fl., 2004:81)

Genom att beskriva Sverige som ”vi” läggs en mer personlig framställning i texten, då texten 

beskriver en gemenskap inom Sverige. Detta ”vi” kan också tolkas som aktörer i texten, som 

inte utgörs av författarna utan av den svenska befolkningen som helhet. Ytterligare exempel 

på detta återfinns i avsnittet om EU:s historia:

”Efter två förödande krig var det många som ställde sig frågan: hur kan vi undvika nya krig i Europa?” 

(Andersson m.fl., 2004:74)

Det som är beskrivet här utgår från ett subjektsperspektiv, då det är presenteras subjektiva 

perspektiv från författarna i texten. Ytterligare ett sådant utgörs av jämförelser eftersom det då 

framträder ett perspektiv då det utmärkande för jämförelser är att det finns två sidor av något. 

Författarna uttrycker att informationen om EU är ”inte alltid så lättbegriplig” (Andersson 

m.fl., 2004:69), ”EU:s organisation i sig är otydlig” (Andersson m.fl., 2004:69) och att pro-

cessen för att kunna fatta ett beslut inom EU ”är komplicerad” (Andersson m.fl., 2004:78). 

”Lättbegriplig”, ”otydlig” och ”komplicerad” presenterar en åsikt om EU och detta innebär att 

författarna här uttrycker ett jämförande perspektiv. Detta kan belysas med att det finns en vär-

derande uppfattning i dessa uttryck och att motsatser finns till orden. En annan form av jämfö-

rande perspektiv är metaforer. Av dessa finns det inte så många, men det kan hittas ett par 

stycken. Under rubriken ”För eller emot?” uttrycks det att EU:s ekonomiska och militära ar-

bete innebär att det byggs ”en mur” mot resten av världen (Andersson m.fl., 2004:73). En an-

nan metafor är den att EU-kommissionen är ”EU:s motor” (Andersson m.fl., 2004:79).

Tidsperspektiv finns i viss mån i BoW:s text. Den huvudsakliga delen av texten har ett nutids-

perspektiv och beskriver EU idag. Det finns även en historisk tillbakablick under olika teman 

och spekulationer om hur framtidens EU kan se ut presenteras också. Detta gör att texten kan 



upplevas som lite mer lockande för läsaren, då en variation i framställningen lättare kan upp-

rätthålla intresset (Hellspong & Ledin, 1997, s. 138).

Interpersonell struktur

Uttrycken i texten om EU i BoW är anpassade till bokens målgrupp, på det sättet att det inte 

påträffas många komplicerade ord, utan istället förhåller sig till ungdomars språk och anspelar 

på ungdomars vardag. Detta ses exempelvis när författarna skriver att det finns ekonomiskt 

stöd att söka för bland annat ungdomar (Andersson m.fl., 2004:81). Det finns dessutom en 

diskussion om de fyra friheterna och vad det finns för konsekvenser för medborgares möjlig-

heter att röra på sig för att arbeta eller studera (Andersson m.fl., 2004:81). På detta sätt finns 

ett mönster i BoW:s språkbruk att tilltala ungdomarna.

Att texterna i boken ibland möter läsaren med ett personligt tilltal påverkar den sociala rela-

tionen. Det faktum att författarna har använt sig av duande frågor (visserligen retoriska) som 

riktar sig direkt mot läsaren kan vara ett knep för att få texten att kännas mer personlig och på 

det sättet bygga upp en relation med läsaren:

”Vilket Europa vill du leva i?” (Andersson m.fl., 2004:69)

Det faktum att BoW presenterar olika sidors åsikter om EU kan vara ett tecken på att förfat-

tarna har för avsikt att hålla sig neutrala men ändå visa en allsidighet för att attrahera fler än 

en sorts läsare. Dessa åsikter presenteras vid tre tillfällen i boken; i punktform där författarna 

ställer upp olika sidor av samma ämnen, när de presenterar svenska politikers åsikter (Anders-

son m.fl., 2004:73) och slutligen i avsnittet om EU:s framtid:

”Ända sedan det europeiska samarbetet började på 50-talet har det funnits olika syn på hur samarbetet ska 

se ut. Därför finns det olika bilder av framtiden. Man brukar skilja mellan två olika visioner:
	
 De som vill skapa något som kan liknas vid Europas förenta stater, en federation […]

	
 Andra tror på ett lösare, mer mellanstatligt samarbete, där ländernas nationella parlament (t.ex. 

den svenska riksdagen) fortfarande har mycket att säga till om.” (Andersson m.fl., 2004:83)



Genom att göra jämförelser med något som elever kan associera med sin omvärld (Förenta 

stater förknippas med USA) och förstärka med exempel i Sverige (riksdagen) underlättas för-

ståelsen av EU och kontakten mellan boken och läsare förstärks.

Textens huvudsakliga funktion är att informera om EU och i vissa fall Sveriges relation till 

unionen. Språkhandlingarna som finns är överlag relativt neutrala, då en lärobokstext ska hål-

las till en objektiv inställning till det som beskrivs. De språkhandlingar som påträffas uppfat-

tas som allmänna påståenden, förutom de undantag som presenterar vissa positivt laddade 

värdeord, som diskuterats under avsnittet ”Perspektiv”. Förklaringar är en sorts språkhandling 

som finns för att attrahera läsare, och i vissa fall kan detta saknas i BoW:s text om EU:

”Synen på EU skiljer sig en hel del åt mellan medlemsländer. De attitydundersökningar som görs varje år 
visar att svenskar hör till de unionsmedborgare som är mest kritiska till EU och som är mest intresserade 

av att EU Får fler medborgare” (Andersson m.fl., 2004:74)

”Samarbetet mellan de sex länderna fördjupades under olika namn: EEG och EURATOM (1957) och EG 
(1967).” (Andersson m.fl., 2004:74)

Det första citatet väcker frågor vad gäller varför svenskar är kritiska. Och om svenska med-

borgare är kritiska mot EU, varför vill vi då att det ska bli fler medlemmar i EU? I andra cita-

tet nämns förkortningar, men det finns ingen beskrivning om vad de betyder eller vad det för-

djupade samarbetet innebar. 

Det går att utläsa vissa attityder mot EU i texten i BoW, trots att det också finns tillfällen där 

olika åsikter presenteras. Beroende på hur, eller om, läsaren av texten uppfattar dessa attity-

der, byggs relationen mellan boken och läsaren upp. BoW:s strategi att använda ett enklare, 

mer grundläggande, språkbruk för att bygga upp en relation till läsaren kan nog påverka läse-

kretsens attityd mot texten, då det kan upplevas som att det är lättare att ta till sig innehållet i 

texten. Genom att rikta personliga frågor till sina läsare och använda sig av ”riktiga” männi-

skor som delger sina åsikter och vid något tillfälle även ställa sig på läsarens sida – då be-

slutsprocessen framställs som komplicerad (Andersson m.fl., 2004:78, se även under rubrik 



”Propositioner” ) – kan boken attrahera sina läsare. Texten förlorar dock på att den vid vissa 

tillfällen blir för grundläggande och framställs utan djup eller förklaringar till vad som ut-

trycks.

5.2.2 Reflex
Ideationell analys

Tema

Bokens övergripande tema, makrotemat, är EU. Rubriceringen på kapitlet lyder ”EU och 

EMU”, vilket kan ge intrycket att EMU också är en stor del av temat, men vid närmare insyn 

av texten uppfattas EMU mer som ett mikrotema, än som ett makrotema. Texten presenterar 

aldrig något annat som kan tolkas som ett makrotema, som genomsyrar texten, såsom EU. 

Övriga mikroteman, utöver EMU, kan utläsas genom de rubriker som finns och som behand-

lar EU:s historik, hur EU styrs, EU:s utvidgning och slutligen EU:s framtid. Ytterligare mik-

roteman kan utläsas, då varje rubrik i sin tur har underrubriker där en utveckling av mikrote-

mana presenteras. Enligt denna tolkning är texten om EU monotematisk, då det här endast kan 

uttolkas ett övergripande makrotema. 

Det makrotema, EU, som kan uttolkas i denna text är explicit, dels eftersom kapitlet är rubri-

cerat med EU och dels eftersom det genomsyrar hela texten. Mikrotemana i texten är även de 

explicita då de presenteras med hjälp av rubriker.

Propositioner

Eftersom en propositions uppgift är att vidareutveckla de teman som finns i texten, kan flera 

propositioner uttolkas. Alla underrubriker inleder med en sammanfattning eller introduktion 

till vad som komma skall i efterföljande text. Början på kapitlet lyder:

”Först vid mitten av 1900-talet, efter andra världskrigets slut, beslutade ärkefienderna Frankrike och 
Tyskland att börja samarbeta. Därmed lades grunden till det som idag är Europeiska Unionen (EU) och 

Ekonomiska och monetära unionen (EMU).
Det här kapitlet beskriver hur EU och EMU fungerar, hur beslut fattas och vilken makt dessa organisa-

tioner har gentemot medlemsstaterna.” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:135)



Denna proposition uttrycker kärnan i det som texten om EU handlar om i Reflex och speglar 

därmed makrotemat EU. Detta stycke gör en sammanfattning på vad kapitlet handlar om i 

fortsättningen och kan därför benämnas som makroproposition. 

Den fortsatta texten i kapitlet är indelad i rubriker, vilka som nämnts ovan också kan indelas 

som mikroteman. Då temana är relativt utbredda och finns i hela texten, finns också proposi-

tioner fördelade i samma utbredning. Makropropositioner är relativt vanligt förekommande i 

denna lärobokstext då majoriteten av avsnitten inleds med en sammanfattning. Detta är vanli-

gast förekommande vid de avsnitt som har fler än en underrubrik. Utmärkande för makropro-

positionerna i Reflex är att de uttrycks med större textmassa än bara en fras, eftersom texten 

som följer är relativt uttömmande. Till följd av detta kräver alltså den sammanfattning som 

makropropositionen innehåller mer text.

Beslutsprocessen i EU förklaras under rubriken ”Så styrs EU”. Detta avsnitt inleds med:

”När EU fattar beslut deltar tre av EU:s gemensamma institutioner – kommissionen, ministerrådet och 

Europaparlamentet. EG-domstolen medverkar inte i beslutsprocessen utan har till uppgift att tolka EU:s 
gemensamma regler och avgöra om de följs på ett riktigt sätt. Ingen av institutionerna kan fatta beslut på 

egen hand utan att ta hänsyn till andra institutioner. I de flesta frågor lägger kommissionen ett förslag som 
därefter behandlas i Europaparlamentet och ministerrådet.” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:137)

Detta är ett exempel på en makroproposition som ger en komprimerad sammanfattning på en 

text som omfattar nästan fyra sidor. Temat är beslutsfattandet i EU och för att utförligare kun-

na delge temat används ovan presenterad proposition. Det ger en översiktlig, men ändå infor-

mativ, syn på vad den efterföljande texten handlar om. I propositionerna i Reflex kan inte ut-

tolkas några explicita åsikter som framförs av författarna. Tvärtom framställs texten neutralt 

och med objektiva utgångspunkter.



Perspektiv

I Reflex framkommer mycket få åsikter som kan tolkas vara uttryckta av författarna. Detta har 

sin förklaring i att det är en lärobok som analyseras, och den sortens brukstext ska hållas ob-

jektiv i sin framställning. Reflex har fler än en författare och det framkommer inte vem eller 

vilka som har skrivit den text som är aktuell för analys. 

Texten i Reflex präglas främst av en neutral framställning:

”Drömmen om ett enat Europa har funnits i århundraden. Men tanken om det enade Europa var sällan 
förknippade med fred och frihet utan med krig och ofrihet. Genom krig försökte Karl V, Ludvig XIV, Na-

poleon och Hitler skapa ett enat Europa.” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:134)

Detta är inledningen i Reflex, vilken även speglar tonen som finns i resten av kapitlet. För att 

ytterligare belysa den opersonlighet som texten uttrycker är att vid de tillfällen en ”person” 

uttrycks görs det med hjälp av ”man”, vilket följande citat ger exempel på:

”Man beslutade också att börja samarbeta på områden kring hälsovård, konsumentfrågor och kultur.” 
(Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:134)

”Man brukar säga att dessa områden ingår i EU:s första pelare […]” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 

2004:140)

Å ena sidan presenteras en opersonlighet när ”man” används i en text, å andra sidan kan läsa-

ren inte definiera vems perspektiv som framställs. Det enda tillfället då texten speglar ett di-

rekt personligt bemötande är i diskussionsuppgiften, vilken inte är aktuell för denna analys.

De jämförelser som presenteras i texten är inte många, och de utgörs av värderande uttryck 

eller metaforer. Författarna skriver att jordbruks- och regionalstöd för de nya medlemmarna i 

EU kan bli ”ett stort problem” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:142). Att ett problem är 

”stort” får jämföras med ett ”litet” problem för att det ska framgå att det sätts en värdering i 

sammanhanget. Ytterligare subjektsperspektiv uttrycks i avsnittet om EMU, där nackdelar 

med EMU presenteras och jämförs med de åsikter som förespråkare för EMU har (Almgren, 

Höjelid & Nilsson, 2004:144).



För att kunna ge texten olika dimensioner växlar den i innehåll vad gäller historisk tillbaka-

blick, hur det ser ut idag i olika områden och även spekulationer om hur EU kan komma att se 

ut i framtiden. Detta kan vara ett sätt för författarna att dels delge fakta som är aktuell för lä-

saren, men också upprätthålla intresset. 

Interpersonell struktur

I Reflex finns inte ett uttalat sätt att försöka bygga upp en relation till läsaren. Texterna är re-

lativt omfångsrika och presenterar mycket fakta, som i sin tur upprätthålls av jämförelsevis 

komplicerade uttryck och fraser som inte alltid förklaras. Författarna har dock gjort ett försök 

till att betona de uttryck som är utmärkande för ett visst tema, då dessa uttryck framställs i 

fetstil, som kan göra att läsaren får en hjälp på traven med att urskilja viktigare delar i en text. 

Då Reflex vid ett tillfälle presenterar olika sidors åsikter om EU kan det tolkas som att det i 

texten ges tillfälle att framställa en objektivitet samtidigt som att det visas en allsidighet i tex-

ten. Texten speglar alltså inte bara fakta, utan även värderingar inom ett visst ämne (även om 

dessa värderingar inte framställs av författarna personligen). Det tillfälle då olika åsikter 

framställs är i avsnittet om EU:s framtid:

”En av de viktigaste motsättningarna i debatten om EU:s framtid går mellan dem som vill bevara och 

vidareutveckla EU:s mellanstatliga samarbete och de som vill ha mer överstatlighet och slutligen skapa en 
politisk federation med en regering och en riksdag som är direkt ansvariga inför folket.” (Almgren, Höje-

lid & Nilsson, 2004:148)

Denna text vidareutvecklas sedan i efterföljande avsnitt, då det beskrivs närmare vad mellan-

statlighet är och vad en federation skulle kunna innebära. Det finns inget i denna textpassage 

som uttryckligen underlättar för läsaren att kunna dra paralleller till den samtid som läsaren 

lever i. Texten framställs relativt mekaniskt och faktaupprepande.



De språkhandlingar som finns i Reflex uttrycks främst genom förklaringar. Även om kapitlet 

kan uppfattas som opersonligt, innehåller det genomgående förklaringar till de uttryck som 

presenteras:

”Nästa steg blev att skapa ett ekonomiskt samarbete. Det första steget i denna riktning togs med Romför-
draget från 1957. Då upprättades dels EEC (European Economic Community, Europeiska ekonomiska 

gemenskapen), dels Euratom (Europeiska atomenergigemenskapen). […] Euratom syftade till en fredlig 
användning av kärnkraften. Senare utvecklades EEC till EG, den Europeiska gemenskapen. EG bestod av 

de tre organisationerna som hade bildats under 1950-talet: Kol- och stålunionen, EEC och Euratom.” 
(Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004, s. 135)

Detta citat är ett exempel på hur uttryck och förkortningar får en utvidgad förklaring och 

Romfördraget är skrivet i fetstil för att markera dess position i sammanhanget. Förkortningar-

na EEC, Euratom och EG gås inte bara förbi utan får även en kort förklaring på vad de bety-

der och vad de innebär. Detta gör att läsaren får en bred grund att stå på.

Ett problem som kan uppstå när det gäller den relativt opersonliga framställning som texten i 

Reflex präglas av är att texten kan uppfattas som svår och inte riktigt anpassad till dess mål-

grupp.

”[…] * Litet budgetunderskott. Budgetunderskottet får vara högst 3 % av bruttonationalprodukten, BNP
* Liten statsskuld. Statsskulden får inte överstiga 60 % av BNP

* Låg inflation. Inflationen får vara högst 1,5 procentenheter mer än i de tre länder som har lägst infla-
tion.” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004, s. 143)

Här kan inte skönjas några ideologiska inslag utan författarna framställer en helt objektiv text. 

Svårigheten här är att texten blir abstrakt och kan ge upphov till följdfrågor för läsaren. Mål-

gruppen för denna lärobok har inte nödvändigtvis de förkunskaper som behövs för att kunna 

förstå vad denna text innebär. Genom att framställa fakta på ett sådant sätt, kan läsaren få 

svårt att relatera till texten.

På det sättet EU framställs i Reflex, kan det vid vissa tillfällen vara svårt för läsaren att relate-

ra till de fakta som presenteras. Ibland blir framställningen helt enkelt för abstrakt för de läsa-

re som är målgruppen och relationen blir därefter. Vid andra tillfällen presenteras en annan 



framställning av texten för läsaren, då det i texten markeras vissa uttryck som har en utmär-

kande roll i sammanhanget. Texten har överlag en bred grund att stå på med flera och mer 

omfattande förklaringar till olika fenomen i kontexten.

5.3 Komparativ analys

De texter som är aktuella för analys är båda lärobokstexter. De är framställda för att användas 

i kursen Samhällskunskap A på gymnasiet, men ingen av dem är uttryckligen menad till att 

användas på ett speciellt program eller inriktning på utbildning. Därmed har läroböckerna 

samma målgrupp. Båda böckerna har kompletterande elektroniskt material som finns tillgäng-

ligt både för lärare och för elever. 

Den språkliga framställningen har vissa skillnader i böckerna. Det kan sägas att BoW överlag 

har ett enklare språk och en framställning som kan uppfattas som mer lättsam än texten i Re-

flex. Reflex har ett rikare ordförråd där det också, vid de flesta tillfällen det behövs, presente-

ras en förklaring till ord som kan uppfattas mer komplicerade. Då Reflex har mer omfattande 

presentation av vissa avsnitt än vad BoW har, exempelvis EU:s historik och EMU, möter läsa-

ren också andra uttryck i Reflex än i BoW. Språket i Reflex kan uppfattas som mer formellt 

än det i BoW, då det är helt distanserat från läsaren och uttrycker ingen önskan av en person-

lig relation till läsaren. BoW har vid flera tillfällen en relativt personlig inställning, där det 

ställs direkta frågor i du-form till läsaren. Reflex möter läsaren med en mer opersonlig attityd 

och presenterar texten med ren fakta. I viss mån kan det därför sägas att BoW anpassar sitt 

språk i större grad till sin målgrupp än vad Reflex gör, på bekostnad av textomfånget. En ne-

gativ följd av Reflex opersonliga, vidare faktaomfång kan bli att texten kan uppfattas som ab-

strakt och svårförståelig av läsaren.

Innehållet i texterna i de båda läroböckerna är ungefär detsamma. Böckerna innehåller samma 

avsnitt, det enda som skiljer dem åt är att BoW har ett eget avsnitt om Sveriges roll i EU som 

rubriceras ”EU och Sverige”. Denna rubrik finns inte i Reflex, men Sveriges roll kan däremot 

utläsas i flera av de andra avsnitten i kapitlet. Något som inte tas upp i någon av böckerna är 



revisionsrätten som institution. Reflex presenterar fyra av EU:s fem institutioner och BoW går 

igenom tre av dem. BoW nämner dock i inledningen att det finns fem stycken, så en upp-

märksam elev skulle kunna upptäcka att det saknas två institutioner senare i kapitlet. Båda 

böckerna uttrycker dessutom samma faktafel när det gäller Sverige och dess medlemskap i 

EMU. Böckerna har inte samma uppgifter när det gäller antalet ledamöter i Europaparlamen-

tet, då BoW skriver att det finns 732 ledamöter och Reflex att det finns 626. Vidare diskussion 

kring detta sker nedan i kapitel sex, ”Diskussion och reflektion”.

I de två läroböckerna finns liknande teman och därmed förmedlas ungefär samma kunskap. 

Det övergripande makrotemat i de båda böckerna är EU och i BoW kan även makrotemat 

Sveriges roll i organisationen EU uttolkas. De flesta mikroteman är också desamma. Det som 

skiljer texterna åt är främst omfånget av det som gås igenom i texterna, då Reflex gör en mer 

omfattande genomgång av faktan som presenteras. Detta gör också att fler frågor kan väckas 

efter en genomgång av BoW:s texter om EU, då det finns en del begrepp och uttryck som inte 

förklaras trots att en utveckling av dem skulle kunna vara på sin plats. Då Reflex förmedlar ett  

större faktaomfång, finns inte samma ”lösa trådar” i denna bok. Reflex markerar ord och ut-

tryck som har en utmärkande roll i texten, för att uppmärksamma läsaren. Detta finns inte i 

BoW.

I BoW kan det också skönjas en del uttryck som kan tolkas som positivt inställda till EU, trots 

att texterna i läroböcker ska vara objektiva. Det kan exempelvis utläsas att EU från början var 

ett fredsprojekt som nu uppnått gemensam politik på flera områden (Andersson m.fl., 

2004:75) med samarbete mellan och stöd till medlemsländerna (Andersson m.fl., 2004:81). I 

Reflex sker en mer objektiv framställning av texten då värderande uttryck inte återfinns i 

samma omfång som i BoW. Vid något tillfälle kan dock skönjas en värdering i en övrigt rela-

tivt neutral text – de ekonomiska problem som kan uppkomma vid utvidgning av EU (Alm-

gren, Höjelid & Nilsson, 2004:142) och nackdelar med EMU (Almgren, Höjelid & Nilsson, 

2004:144). Båda texterna presenterar åsikter från olika sidor. Båda böckerna behandlar EU i 

olika tidsperspektiv, vilket också gör att när EU:s framtid presenteras görs det med hjälp av 



spekulationer. Det är liknande spekulationer som förs fram. BoW gör även en viss jämförelse 

med nutid i fråga om federationer, som jämförs med förenta stater, och parlament, som jäm-

förs med Sveriges riksdag. Denna jämförelse finns inte i Reflex text.

5.4 Kritisk diskursanalys

I detta avsnitt presenteras en analys som är inspirerad av Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Studien kan sägas vara inspirerad av den kritiska diskursanalytiska metoden, då den inte an-

vänds in sin helhet, av skäl som anges i kapitel ”4.4.3 Kritisk diskursanalys”. Utgångspunk-

terna för diskursanalysen är interdiskursivitet och intertextualitet i den diskursiva praktiken 

och hur detta kan påverka den sociala praktiken. 

Kursmålen för samhällskunskap A är de utgångspunkter som används i denna diskursanalys. 

Utifrån dessa har jag som författare till denna uppsats, tolkat vad som i läroböckerna kan mot-

svara de uppställda kursmålen. De kursmål som är aktuella för just EU uttrycker att eleverna 

ska:

”ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-nivå,

kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå, inom EU samt 
internationellt ” (Skolverket, 2009-04-27)

Det politiska systemet kan uppfattas som ett omfattande och relativt abstrakt begrepp. I denna 

studie tolkas det som att det innefattar hur EU är uppbyggt, varför det finns och vilka be-

stämmande organ det finns.

Vad gäller det andra målet, att eleven ska förstå hur de kan påverka politiska beslut inom EU, 

är utgångspunkten mer konkret – hur kan en svensk, som medborgare i ett av EU:s medlems-

länder, rent praktiskt påverka de politiska beslut som fattas i EU.



5.4.1 Bok-och-webb

Diskursen om EU:s funktion

I Bok-och-webb (nedan BoW) görs en kortfattad introduktion till EU, som i boken kallas för 

en snabbgenomgång. Bland annat står det:

”Inom EU samarbetar länderna om bland annat ekonomi, om utrikespolitik och om polis- och domstols-
frågor. Samarbetet täcker inte allt. Många politiska frågor avgör varje medlemsland var för sig, t.ex. sjuk-

vård, försvar, skola och bostadspolitik.” (Andersson m.fl., 2004:71)

”EU är en gemensam marknad. Det finns inga tullar mellan EU-länderna.” (Andersson m.fl., 2004:71)

”En gemensam valuta, euro, har införts i flera EU-länder. Sverige har valt att tills vidare stå utanför valu-
tasamarbetet.” (Andersson m.fl., 2004:71)

Dessa citat som följer en diskurs som finns sedan tidigare, nämligen att EU är en gemenskap 

som till mångt och mycket har sin funktion i att arbeta för hela Europas bästa. Det finns dock 

några värdeladdade ord, exempelvis ”samarbetar/samarbetet” och ”gemensam”. Dessa uttryck 

speglar en positiv uppfattning om EU, då det ses som en fördel att kunna samarbeta om något 

och en gemenskap också är att föredra i många sammanhang. För att poängtera den positiva 

laddningen i dessa uttryck kan motsatser till dem nämnas; konkurrens och ensamhet (det bör 

dock nämnas här att betydelsen av ett uttryck kan vara beroende av ens personliga uppfatt-

ning). Fortsättningsvis går att läsa i BoW:

”På drygt femtio år har det europeiska samarbetet vuxit från ett fredsprojekt kring kol- och stålproduktion 
i några få länder till tjugofem länder i union – med gemensam marknad, gemensam valuta och gemensam 

politik på en rad områden”. (Andersson m.fl., 2004:75)

Även här finns positivt laddade uttryck som kan påverka läsarens uppfattning om EU. 

”Fredsprojekt”, ”union” och ”gemensam” tillsammans med ”några få länder till tjugofem län-

der” uttrycker en uppfattning om att EU sedan början har varit ett lyckat projekt. 



Texten om EU:s institutioner kan upplevas som relativt neutral i sin framställning. Här räknas, 

förhållandevis kort, upp de uppgifter som de olika institutionerna inom EU har. Diskursen 

förändras därmed till viss del, då de värdeladdade uttryck som har påträffats tidigare inte har 

en framträdande roll här. Istället upplevs det som att diskursen här präglas av en neutral håll-

ning till institutionernas uppgifter, vilka i sin tur framställs med objektiv fakta. Som exempel 

kan visas vad som skrivs om institutionernas uppgifter:

”Kommissionen föreslår nya lagar och kallas ibland för ’EU:s motor’. Den har stor makt framför allt inom 
den första pelaren (jordbruk, ekonomi, miljö med mera). Kommissionen förvaltar EU:s budget. Den kan 

bötfälla länder som bryter mot de gemensamma reglerna.” (Andersson m.fl., 2004:79)

”Parlamentets uppdrag är bland annat att granska lagförslag från kommissionen och godkänna internatio-

nella avtal och nya medlemsländer. Parlamentet godkänner också valet av ledamöter i kommissionen.” 
(Andersson m.fl., 2004:79)

”Ministerrådet har bland annat till uppgift att stifta lagar, ibland ensamt och ibland tillsammans med Eu-

ropaparlamentet […]. Varje medlemsland är ordförande i ministerrådet ett halvår i taget.” (Andersson 
m.fl., 2004:80)

”Europeiska rådet sammanträder minst en gång varje halvår. Då diskuterar man framför allt riktlinjerna 

för EU-samarbetet. Den gemensamma utrikespolitiken är en annan viktig fråga som tas upp i Europeiska 
rådet.” (Andersson m.fl., 2004:80)

Orden ”samarbete” och ”gemensamma” finns med även i detta avsnitt, men i ett samband som 

kan tolkas mer objektivt, då det i detta sammanhang handlar om hur det konkret ser ut och 

inte vad målet med EU är. 

Dock återvänder en viss grad av värdeladdade uttryck i nästa avsnitt som behandlar EU:s 

funktioner. Avsnittet handlar om EU och Sverige och vilka följder EU-medlemskapet fick för 

Sverige och svenskarna:



”För många kommuner, företag och organisationer innebär stödet från EU en välkommen ekonomisk 
hjälp. EU har många program som främjar samarbete mellan länderna, t.ex. speciella ungdomssatsningar”. 

(Andersson m.fl., 2004:81)

Här återfinns en ”flirt” med den målgrupp som läroboken har, då författarna skriver om EU:s 

satsningar på ungdomar. Detta skulle kunna uppfattas som positivt av läsarna, särskilt uttryck-

et ”främja samarbete”. En ”välkommen” hjälp uttrycker att EU har ekonomiska medel till att 

hjälpa de flesta som vill ha den. 

Ytterligare ett uttryck som kan vara värt att belysa är det om EG-rätten: 

”När Sverige gick med i unionen accepterade vi att följa EG-rätten eller gemenskapsrätten, som man kal-

lar de lagar som stiftas inom EU.” (Andersson m.fl., 2004:81)

Ordvalet att Sverige accepterade att följa EG-rätten antyder att vi hade ett val när vi gick med 

i unionen – att acceptera eller att inte acceptera. Det skulle kunna tolkas på det sättet att Sve-

rige kunde gå med i EU utan att acceptera EG-rätten, medan det i verkligheten är så att det är 

ett krav för att kunna bli medlem i unionen. 

Avsnittet om EMU är faktabaserad, där diskursen präglas av faktareproduktion. Den mål-

gruppsanpassade framställningen fortsätter, då inga direkt komplicerade uttryck presenteras. 

Det som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att texten innehåller ett faktafel, då det berät-

tas att Sverige inte är med i EMU, trots att så är fallet (EU-upplysningen, 2009-05-04). 

I BoW:s text om EU framställs en diskurs som antyder en positiv inställning till EU. Det ska 

dock betonas återigen att de stycken i läroböckerna som analyserats är uttagna från målen i 

kursbeskrivningen för Samhällskunskap A. Det kan därmed finnas andra uppfattningar i reste-

rande text, som inte varit aktuell för denna analys.



Diskursen om medborgares möjlighet att påverka

I Bok-och-webb uttrycks medborgarens möjligheter att påverka beslutsfattandet i EU på två 

ställen, dock förhållandevis implicit då författarna inte uttryckligen nämner att detta är ett sätt 

att påverka:

”I Sverige hade vi en folkomröstning på hösten 2003. De flesta som röstade, 56 procent, ville inte att Sve-
rige skulle införa valutan euro.” (Andersson m.fl., 2004:77)

Diskursen kring Sveriges medborgares möjligheter att påverka eurons införande eller inte, är 

kortfattad men tydlig. Budskapet framgår till viss del implicit, då det inte klart framgår att 

detta är ett sätt att påverka EU utan att bara att folkomröstningen genomfördes. 

Nästa passage som behandlar hur beslutsfattandet kan påverkas handlar om Europaparlamen-

tet:

”Europaparlamentet har 732 ledamöter, och 19 av dem väljs i Sverige. Ledamöterna väljs direkt av unio-

nens medborgare vart femte år.” (Andersson m.fl., 2004:79)

Även här delges informationen kortfattat. Frasen ger ingen klar information om det innebär att 

välja parlamentsledamöter, utan diskursen håller sig till formell faktabaserad diskurs. 

5.4.2 Reflex

Diskursen om EU:s funktion

Läroboken Reflex påbörjar sitt avsnitt om EU med en historisk tillbakablick på hur och varför 

det som idag är EU bildades. Här beskrivs EU som ett samarbete mellan ett antal olika länder 

i Europa och att målet är gemensam politik och valuta:

”Maastrichtfördraget innebar en förändring av Romfördraget och Enhetsakten och syftet var att skapa 
en europeisk union (EU) med bland annat en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och en gemensam 

valuta. Man beslutade också att börja samarbeta på områden som hälsovård, konsumentfrågor och kultur.” 
(Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:136)



I detta avsnitt uttrycks viljan av samarbete och gemensamt arbete. Det är dock klart att denna 

vilja uttrycks i Maastrichtfördraget och det är inte författarna till läroboken som beskriver 

EU:s syfte. Uttrycket ”man beslutade också…” visar å ena sidan att författarna håller sig neu-

trala till EU:s funktion när det gäller samarbete, å andra sidan uttrycks en obestämd person 

som har beslutat detta, då det inte framkommer vilka i EU:s organisation som tog beslutet.

EU:s institutioner ingår i det politiska systemet. I Reflex uttrycks uppgifterna på följande vis:

”Till kommissionens viktigaste uppgifter hör att lägga fram förslag till nya beslut. Men den ska också 
övervaka att EU:s regler följs på rätt sätt.” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:138)

”Tidigare hade Europaparlamentet bara rådgivande och kontrollerande uppgifter. Idag fattar det – till-

sammans med ministerrådet – beslut på flera områden.” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:139)

”Europeiska unionens råd, eller ministerrådet som det brukar kallas, är EU:s beslutande organ.” (Almgren,  
Höjelid & Nilsson, 2004:138)

”EU:s stats- och regeringschefer och kommissionens ordförande samlas minst två gånger om året till 
toppmöten för att besluta om riktlinjerna för det fortsatta EU-samarbetet.” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 

2004:137)

”EG-domstolen övervakar att ministerrådets beslut stämmer med EU:s lagar och regler och kontrollerar 
också att staterna följer de beslut som fattas. En viktig del av domstolens arbete rör tvister mellan EU:s 

olika institutioner och mellan institutionerna och medlemsstaterna. En annan viktig del av EG-domstolens 
arbete handlar om rättigheter och skyldigheter för företag och privatpersoner.” (Almgren, Höjelid & Nils-

son, 2004:139f)

Diskursen om institutionernas funktion inom EU är ganska neutral och har ett relativt formellt 

språkval, men ändå anpassat till målgruppen. Det märks att diskursen baseras på andra for-

mella diskurser som behandlar fakta.

Diskursen om EU har hållit sig till, som nämnts tidigare, ett tämligen formellt, men ändå till 

målgruppen anpassat, språkval, och detta mönster fortsätter till viss del även i avsnittet om 

EMU. Detta avsnitt är ett relativt omfattande avsnitt, som kräver en del förkunskaper. Uttryck 

som budgetunderskott, inflation, fluktuera och penning- och finanspolitik för diskursen på en 



annan, mer formell, nivå som alltså avviker från den mer målgruppsanpassade diskurs som 

tidigare har kunnat uttolkas. Här finns dock ett felaktigt påstående: att Sverige inte är med i 

EMU, vilket vi ju är sedan 1995, då landet blev medlem i EU (EU-upplysningen, 2009-05-

04). Dessutom finns här vissa värderande uttryck:

”Den största nackdelen med EMU är att de enskilda länderna förlorar makten över penningpolitiken.” 
(Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:144)

Här finns ingen beskrivning på vem som tycker detta och då ”nackdel” är ett negativt laddat 

ord (jämför ”fördel”) kan det tolkas som att författarna till texten har denna uppfattning. Fort-

sättningsvis presenteras nämligen i kontrast till detta vad EMU-förespråkarna anser om den 

penningpolitiska frågan (Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:144).

Diskursen om medborgarnas möjlighet att påverka

I Reflex nämns medborgares möjlighet att påverka i två olika avsnitt, under rubriken ”Euro-

paparlamentet – folkets röst” och i en faktaruta där temat är ”Ett rungande nej till Sveriges 

medlemskap i EMU”.

Om Europaparlamentet skrivs det:

”Europaparlamentet är den enda av EU:s institutioner som är direktvald av folket. En gång vart femte år 

väljs de 626 ledamöterna i allmänna val.” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:138)

Denna textpassage beskriver konkret fakta och den diskurs som framträder utmärks av fakta-

reproducerande uppgifter utan att förklara närmare hur valproceduren ser ut. Det är inga upp-

gifter som kan ifrågasättas eller vinklas och det kan inte heller utläsas andra diskurser.

Nästa tillfälle då medborgarnas påverkan behandlas handlar om när det var folkomröstning 

om EMU i Sverige. Författarna skriver:



”I september 2003 röstade svenska folket om Sverige skulle införa euron som valuta eller inte. […] Val-
deltagandet i folkomröstningen var 82,6%.” (Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004:145)

Folkomröstningar är ett sätt för Sveriges medborgare att kunna påverka EU:s arbete, men dis-

kursen här håller sig till den faktareproduktion som även tidigare genomsyrat diskursen i Re-

flex vad gäller medborgarnas möjligheter att påverka. 

5.4.3 Kritisk diskursanalys av behandling av kursmål

Interdiskursivitet i BoW är relativt låg. Då texten i en lärobok ska handla om att reproducera 

tidigare kunskap utgår diskurserna i BoW från dessa. Diskurserna som präglar texten i BoW, 

både vad gäller EU:s funktion och möjligheter för påverkan, kan benämnas värderande dis-

kurs och faktabaserad diskurs. Den värderande diskursen utgår från det faktum att det finns 

uttryck som kan komma att påverka den som läser texten och dessutom presenterar en åsikt 

hos författarna. Den faktabaserade diskursen utgår från den text som presenterar objektiv fak-

ta, utan några åsikter från författarnas sida. Texten pendlar mellan dessa, tillsammans med en 

språklig framställning som har sitt ursprung i ett lite enklare språk utan några djupare förkla-

ringar till de fenomen som presenteras i texten. Interdiskursiviteten i Reflex är relativt låg, då 

diskursen håller sig till en faktabaserad grund utan några egentliga förändringar i det språk-

mönster som används. Diskursen kan benämnas som traditionell faktareproducerande och det 

är denna som återfinns både i de delar som behandlar EU:s funktion och de delar som presen-

terar möjligheten att påverka. 

Intertextualiteten framkommer inte explicit i dessa texter. Men då en lärobokstext bör uttrycka 

kunskap som bygger på redan producerad fakta, bör dessa texter också göra det. Det finns 

dock inga spår i texterna som avslöjar vilken grund de bygger på. Därför är det svårt att göra 

en analys på intertextualiteten.

Den sociala praktiken, i detta fall undervisningssituationen och följderna av denna, kan på-

verkas av att diskurserna ser så olika ut. Böckernas framställning av EU skiljer sig inte bara åt 

när det gäller språket utan även omfattningen av det som presenteras. Den diskursiva prakti-



ken kan i detta fall påverka den sociala praktiken genom att undervisningen med BoW läggs 

på en annan nivå, då texten presenteras med andra diskurser. Ska undervisningen utgå från de 

diskurser som finns i böckerna, skulle BoW:s läsare inte få samma breda grund att stå på som 

Reflex läsare. Dessutom får BoW:s läsare, om inte annat så implicit, berättat för sig de åsikter 

som författarna till texten har. Det krävs kanske en djupare analys av läroböckerna än den läs-

ning som görs av den genomsnittlige eleven för att upptäcka detta, men som denna diskurs-

analys visat så lyser vissa åsikter igenom i texten i BoW. Å andra sidan kan den i många fall 

kortfattade texten i BoW påverka den sociala praktiken på det sättet att det finns fler möjlig-

heter att diskutera utifrån elevernas sida. Det behöver inte alltid vara negativt att använda 

”färgade” läroböcker, då de kan vara en grund till ifrågasättande och diskussioner i klassrum-

met, men då bör detta också poängteras.

 

Den diskursiva praktiken i Reflex utgör en annan grund för den sociala praktiken. Här finns 

inte samma lösa trådar som i BoW, utan texten är relativt brett komponerad. Det går att hitta 

mycket fakta utifrån den traditionellt faktareproducerande diskursen. Men det kanske inte all-

tid är det som är det viktiga, då en text med mycket information också kan bli överväldigande 

för läsaren. 

Slutsatserna är att olika diskursiva praktiker påverkar den sociala praktiken på olika sätt. I 

detta sammanhang är det dock klart att BoW:s diskurser inte ger samma breda grund att stå på 

som Reflex traditionella diskurs. Dessutom kan det i BoW:s texter skönjas en viss värderande 

inställning. Vad dessa skillnader gör för elevernas kunskapsuppfattning kan det i denna fas 

bara spekuleras om, och ytterligare diskussioner om detta förs i kapitel ”6 Diskussion och re-

flektion”.



6  Diskussion och reflektion

Under denna rubrik framförs diskussioner och reflektioner om det arbete som utförts i uppsat-

sen och vad detta arbete har resulterat i. Tankar om vad uppsatsen har för relevans för skolans 

värld och resonemang kring vidare forskning presenteras också.

Syftet med denna uppsats var att klargöra hur två olika läroböcker som används på gymnasiet 

behandlar avsnittet EU och att få reda på hur kursmålen bearbetas, genom att analysera dis-

kurserna som är utmärkande. Resultaten tyder på att de läroböcker som använts för analys har 

i grund och botten en liknande utgångspunkt. Det som skiljer dem åt är i vilket omfång inne-

hållet behandlas, då Bok-och-webb har jämförelsevis en ytlig genomgång av det material som 

här har behandlats, och Reflex presenterar en mer omfångsrik utgångspunkt med mer faktain-

nehåll i texten. Egentligen skiljer det alltså innehållsmässigt inte så mycket mellan de båda 

böckerna, utan skillnaden uppstår i hur grundligt de olika avsnitten behandlas. 

Det är dock inte bara faktaomfånget som skiljer dem åt utan även språket har olika uttryck. I 

BoW används ett lite enklare språk som kanske kan uppfattas som mer anpassat till målgrup-

pen, men som också gör att intrycket blir att framställningen av texten är relativt simpel. Re-

flex ställer genom det språk som används lite högre krav på sina läsare, vilket i sin tur också 

kan utveckla kunskapsinhämtningen (vidare diskussion om detta sker nedan). Konsekvensen 

av detta, beroende på hur den övriga undervisningen ser ut i form av lärarens och elevernas 

egna engagemang, blir att de elever som har BoW som bas i sin undervisning om EU inte får 

samma breda grund att stå på i jämförelse med de klasser där Reflex används. 

En av utgångspunkterna för analysen i denna studie är de kursmål som finns för samhällskun-

skap A. Det ena målet uttrycker att elever ska få kunskap om hur medborgare kan påverka ar-

betet inom EU. Faktum är att det inte står något explicit, varken i BoW:s eller i Reflex text, 

om hur EU:s medborgare konkret kan påverka det politiska arbetet inom EU. De passager 

som har behandlats i analysen i denna studie kräver ytterligare arbete från lärarens sida för att 

visa eleverna hur de kan komma att kunna påverka unionens arbete. Naturligtvis är lärarens 

roll avgörande i de flesta undervisningssituationer, och då ett kursmål inte har någon konkret 



motsvarighet i läroböckerna, blir lärarens roll ännu större. Det är möjligt att en medborgares 

möjlighet att påverka det politiska arbetet i EU har en genomgång i ett annat kapitel i läro-

böckerna, men samtidigt kan det finnas relevans i att repetera detta även i det kapitel som 

handlar om EU då det kan konkretiseras mer för eleverna.

Det faktum att läroböckerna som använts i denna studie har olika språkframställning kan ha 

olika konsekvenser för kunskapsutvecklingen hos eleverna. Det finns teoretiker, som inte är 

aktuella för syftet i denna studie och därför inte presenteras tidigare, som menar att undervis-

ningen måste ligga på en viss nivå för att upprätthålla intresset hos eleverna och även stimule-

ra till vidare kunskapsinhämtning (se exempelvis Vygotskijs pedagogik och hans utvecklings-

zon som till viss del presenteras av Bråten (red.), 1998). I detta sammanhang kan det bara 

spekuleras i om vilken, om någon, av de böcker som i denna studie analyseras, når upp till 

den nivå som gäller för att upprätthålla och stimulera intresset hos elever. Om läroboksmateri-

alet är för enkelt för eleverna finns det en risk att de tappar intresse, och presenterar läroboken 

den nya kunskapen på ett sådant sätt att eleverna upplever det som alltför komplicerat finns en 

risk att de inte stimuleras av den anledningen. 

Något som är viktigt att poängtera är att ingen av läroböckerna som ligger till grund för denna 

studie är menade till att användas i olika undervisningssammanhang, det vill säga att ingen av 

böckerna beskrivs av författarna som att de är anpassade till yrkes- eller studieförberedande 

program. Intressant i sammanhanget är ändå att det finns skillnader i hur böckerna har lagts 

upp och i hur innehåller bearbetas, trots att de utgår från samma mål i kursplanen. Därför är 

det också intressant att göra en analys och undersöka hur lika eller olika böcker faktiskt är, 

oavsett i vilket undervisningssammanhang de används. En likhet som hittades i analysen av 

texterna var att de tog upp samma felaktighet i frågan om Sveriges icke-medlemskap i EMU. 

Att det presenteras felaktigheter i en samhällskunskapsbok för gymnasiet är inte mer anmärk-

ningsvärt än om det skulle vara så i en annan lärobok. Det som är desto märkligare är att des-

sa uppgifter om att Sverige är medlem i EMU utan att ha euro, inte på något sätt är nya, ens 

när böckerna trycktes år 2004, och det därför inte finns någon förklaring till att dessa felaktiga 



uppgifter presenteras. Det skulle dock kunna ha sin utmynning i att euron är en så stor del av 

EMU och då Sverige inte har bytt valuta till euro, kunde det komplicera resonemanget kring 

Sverige, euro och EMU. Å andra sidan finns det desto mer komplicerade fakta i alla fall i Re-

flex om bland annat konvergensregler, så att nämna att Sverige är med i EMU men inte ännu 

har bytt valuta skulle i sammanhanget inte upplevas som speciellt komplicerat. Något som 

skiljer sig mellan böckerna är uppgiften om hur många parlamentsledamöter det finns i Euro-

paparlamentet. BoW skriver att det finns 732 ledamöter, medan Reflex framhåller att det finns 

626 ledamöter. Även om det kan vara vanskligt att ha sådana här siffror i böcker, då antalet 

ledamöter i Europaparlamentet skiftar efter antalet medlemsländer, är det ändå lite märkligt 

att böckerna presenterar olika antal ledamöter när de är tryckta samma år. 

Då läroboksförfattare har en del krav på sig när en lärobok skrivs kan det vara av intresse för 

lärare och elever att undersöka vad en lärobok faktiskt innehåller och vad som kan skilja sig åt 

eller vilka likheter som finns mellan olika läroböcker. Det finns anledning att tro att läroböck-

er inom samma ämne har olika sätt att presentera sitt innehåll på. Att genomföra en grundlig 

genomgång av läroböckernas innehåll kan relativt snabbt ge en överblick av vad det faktiskt 

står i texten. Skulle det sedan vara aktuellt att gå djupare in i vad texten menar kan en textana-

lys av något slag hjälpa till på vägen. Men verkligheten i skolan är inte sådan att lärarna kan 

analysera varje lärobok, trots att det kanske hade varit till en hjälp både för dem själva, för 

undervisningen och följaktligen för eleverna. En praktisk betydelse av en grundligare analyse-

rad lärobok i undervisningssituationen, är att det kanske skulle ge läraren nya tankar om vad 

som egentligen behandlas i böckerna och därmed få nya insikter om hur undervisningen kan 

bedrivas. Då källkritik idag är en viktig del (Skolverket, 2009-04-01), inte bara i samhällskun-

skap utan i hela skolvärlden, kan den utövas praktiskt genom att se på läroböcker med nya 

kritiska ögon. 

Relevansen för skolan är dels det som presenterats ovan, att en textanalys kan vara nyttig för 

att undersöka läroböckers egentliga innehåll men även ett ifrågasättande om vad läroböckers 

innehåll kan ha för påverkan i de situationer där de används. Skolverket (2007) kom fram till 



att program med yrkesförberedande inriktning inte fick samma grund att stå på när det gäller 

undervisningen om EU. Denna uppfattning hade både lärare och elever (Skolverket, 2009-04-

13) och följdfrågan blir då varför uppfattningen är så när det finns klara anvisningar på att 

elever, oavsett inriktning på utbildning, ska uppnå samma mål. Kan detta bero på att läro-

böcker inte har samma omfång vad gäller faktaförmedlingen? Läroboken har visserligen fått 

konkurrens av andra kunskapskällor, men utgör fortfarande en stor del av hur undervisningen 

läggs upp (Englund & Selander, 1994:46) och har därför också fortfarande en stor roll när det 

gäller presentation av kunskap till elever. Det faktum att det i denna analys framkommit felak-

tigheter är ytterligare en anledning för lärare och elever att undersöka vad som faktiskt står i 

böckerna och därmed kunna påverka undervisningen.

Vidare forskning som kan vara intressant efter resultatet i denna uppsats skulle vara att under-

söka de faktiska kunskaperna hos grupper där det i undervisningen ha använts olika läroböck-

er. Utgångspunkten skulle kunna vara studie- respektive yrkesförberedande program, med 

tanke på resultatet i Skolverkets (2007) rapport. Ytterligare vidare forskning skulle kunna utgå 

från ett lärarperspektiv, där deras uppfattningar om läroböcker, dess användningsområden och 

anledningar till att använda olika läroböcker till olika grupper kan undersökas.
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