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ABSTRACT 

 

This work is an attempt to study how the ambivalent demands of 

normativity in the Swedish curriculum is implemented in 

schoolbooks used for education in the course Samhällskunskap A. 

For this purpose, different normative theories are applied in 

conjunction with a qualitative text analysis method comprising the 

sections which describe the European Union in three different 

schoolbooks.  The results indicate that not one of the selected books 

uphold all of the demands of normativitity as described by the 

Swedish curriculum. 
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1 INLEDNING 

 

”Sederna representerar tidigare människors erfarenheter av det som påstods 

vara nyttigt och skadligt, - men känslan för sederna (sedligheten) hänför sig inte 

till dessa erfarenheter som sådana, utan till sedernas ålder, helgd och 

oomtvistlighet. Och därmed motverkar dessa seder att man gör nya erfarenheter 

och korrigerar sederna: det vill säga, sedligheten motverkar uppkomsten av nya 

bättre seder: den fördummar.”(Friedrich Nietzsche)1 

 

1.1 Normativitetsparadoxen i Lpf 94 

 

Att undersöka i vilken utsträckning det existerar normativa2 beskrivningar av 

Europeiska Unionen i samhällskunskapsböcker för A-kurser i Gymnasiet kan vid en 

första glans framstå lika intressant som att hitta ett sandkorn i Sahara och upptäcka 

att det är litet och torrt, men faktum är att skenet i detta fall bedrar. När det handlar 

om skolböcker och undervisning i den svenska skolan idag, befinner vi oss nämligen 

i ett mycket intressant läge av ambivalens, eller om jag skall sätta egna ord på det, ett 

läge i vilket det existerar en ”normativitetsparadox”. Följande kapitel är tänkt att 

försöka redogöra för denna ambivalens för att ge en inblick i de förhållanden som är 

dagens lärares verklighet. 

 

Lärare befinner sig i en situation idag, där de av sina styrdokument är ålagda att 

bedriva sin undervisning efter premisser som framgår av citaten nedan. 

 

” Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

framförs. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och 

ge möjlighet till sådana. Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Då 

                                                 
1 Nietzsche (2001) s. 25 
2 Med normativ menar jag en metafysisk eller naturrättslig uppfattning om att det finns ett ”rätt” eller 
mer eller mindre ”fördelaktigt” svar även om det inte kan fastslås med vetenskapliga medel, utan 
istället måste grundas på t.ex.: existensen av en högre makt, kvalificerad och uttömmande diskussion 
kring moral och etik, en inre rotad existens av rätt och fel i människans natur vilken kan avläsas 
genom studiet av denna, eller en inre reflektion av den egna personliga viljan hos varje enskild 
individ. Jag kommer att utveckla detta resonemang ytterligare i metodkapitlet.  
Korsgaard (2004) s. 16-20 
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värderingar redovisas, skall det alltid klart framgå vem det är som står för 

dem”3 (Citat 1) 

 
 ”Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden 

och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett 

alltmer vetenskapligt sett att tänka och arbeta ”4 (Citat 2) 

 

Citaten påvisar tydligt att lärare skall praktisera ett vetenskapligt förhållningssätt i 

sin undervisning. Det framgår klart och tydligt att värderingar, inte får redovisas utan 

att påståendet sätts i perspektiv till vem som gjort det. Det betyder med andra ord att 

åsikter inte får användas som undervisningsmaterial utan att de framhålls som just 

åsikter och således inte kan framhållas som sanna och på så vis bli normativa. Vidare 

skall lärarna träna sina elever i att tänka kritiskt och behandla olika perspektiv och 

möjliga konsekvenser av alternativt handlande, allt med motiveringen att eleverna 

skall få ett mer vetenskaplig förhållningssätt. Som framgår av citat 1 menar Lpf 94 

att lärarna skall presentera eleverna med verktygen att hantera världen kritiskt och 

vetenskapligt, så att de själva kan skapa sig åsikter och uppfattningar baserade på de 

utgångspunkter de vid sagda situation befinner sig i.  

 

Den ambivalens som ovan utlovas, uppstår vid studiet av vilka normer och 

värderingar som lärarna är ålagda att, inte undervisa, utan snarare inpränta i sina 

elever. När det handlar om demokratiska eller samhällsgrundande värderingar, är det 

inte frågan om någon aktiv diskussion eller allsidighet, lärarna skall få eleverna att 

inse vikten av dessa värden och ta dem till sig.  

 

”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden…”5(Citat 3) 

 

”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta 

vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i 

praktisk vardaglig handling”6 (Citat 4) 

 

                                                 
3 Lpf 94 s. 4 
4 Lpf 94 s. 5 
5 Lpf 94 s. 5 
6 Lpf 94 s. 12 
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”Alla som verkar i skolan skall dock alltid hävda de grundläggande värden som 

anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider 

mot dem”7 (Citat 5) 

 

Av Citat 3,4 och 5 kan tydligt utläsas att lärare är ålagda av läroplanen att överföra 

vissa grundläggande värden som definieras tydligare i Lpf 94:as första kapitel. 

 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Människors okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan 

skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 

till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”8 (Citat 6) 

 

Som framgår av Citat 1-6, är lärarna dels ålagda att vara sakliga och vetenskapligt 

inriktade i sin undervisning med målet att låta eleverna göra egna ställningstaganden, 

och dels att vara normativa med målet att skapa ”goda” demokratiska medborgare. 

Hur hanteras detta på praktisk nivå ute i skolan?  

 

Eftersom läroböcker idag har en mycket stark ställning i undervisningen, och enligt 

en undersökning av skolverket, riktad mot grundskolan, i många fall används i sådan 

utsträckning att den styr undervisningen, är dessa av intresse för min undersökning 

att studera.9 Med tanke på den roll som läroböckerna spelar i dagens undervisning 

kan det innebära vissa problem om de inte uppfyller de krav som läroplanen ställer. 

Fokusen i undersökningen kommer således ligga på hur läroplanens krav hanteras i 

skolans läroböcker. 

 

1.2 Den svenska EU-skepsisen  

 

Det område i läroböckerna som undersökningen kommer att fokusera på är de kapitel 

som behandlar den Europeiska Unionen. Orsaken till detta kommer redovisas nedan. 

                                                 
7 Lpf 94 s. 4 
8 Lpf 94 s. 3 
9 Rapport 284 (2006) s. 20,10. 
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Att Sverige är ett land med en befolkning som förhåller sig relativt negativ till 

Europeiska Unionen tror jag inte är någonting som behöver diskuteras i någon större 

utsträckning. 2004 så visade till exempel Sverige endast ett 48% stöd för Europeiska 

Unionen enligt undersökningen Europabarometer 62, vilket placerar Sverige 

tillsammans med några av de mest EU-kritiska länderna i hela unionen som 

Storbritannien med 38% stöd och Lettland med 40% stöd.10 För övrigt så var det 

endast 37,8% av den svenska befolkningen som röstade till Europaparlamentet det 

året, vilket dock givetvis kan ha fler förklaringar än endast ogillande.11  

 

Med resonemanget om Sveriges medborgares syn på Europeiska Unionen i åtanke 

förs nu resonemanget vidare genom att i diskussion återvända till den plats där de 

flesta medborgare troligen får en betydande del av den kunskap de besitter om 

Europeiska Unionen, det vill säga den svenska skolan. Det kanske är naivt att påstå 

att Sveriges invånare får sina främsta grundkunskaper om EU som ett resultat av den 

samhällskunskapsundervisning de tar eller har tagit del av i skolan. Speciellt med 

tanke på att en betydande del av befolkningen redan fullgjort sin skolgång innan 

Sveriges inträde i unionen. Således har dessa individer haft sin undervisning under 

en tidsperiod där undervisningen om Europeiska Unionen kanske inte var så 

betydande. Det är dock en nödvändig utgångspunkt, att Sveriges befolkning får sina 

grundkunskaper om Europeiska Unionen under sin skolgång. Det motsatta 

förhållandet skulle nämligen skapa en situation där den utbildning som ändå bedrivs 

skulle visa sig meningslös.  

 

Det är i sammanhanget av den svenska befolkningens skepsis gentemot den 

Europeiska Unionen som undersökningen får en intressant utgångspunkt. Det 

försätter nämligen utgångspunkten för denna studie i ett läge av relativt grav 

komplikation för läroboksförfattarna. Det blir med andra ord intressant att undersöka 

hur de handskas med problematiken. Till att börja med så måste författarna förhålla 

sig normativt till de värderingar som tidigare redovisats, men dessutom måste de 

förhålla sig sakligt och mångsidigt med vetenskaplig grund när de beskriver en 

organisation som i många omständigheter är överstatlig och där den demokratiska 

                                                 
10 Blomgren. Bergman. (2005) s. 43 
11 Blomgren. Bergman. (2005) s. 39 
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legitimiteten i många omständigheter är diskutabel.12 Dessutom måste de förhålla sig 

till att de skriver för en publik som överlag är, eller statistiskt troligen kommer att 

bli, negativt inställd till organisationen. Kan denna skepsis spåras i böckerna?  

 

1.3 Problemformulering 

 
Det skulle kunna hävdas att det existerar en viss konflikt i de krav som läggs fram i 

Lpf 94. Dels kräver Lpf 94, att lärare skall förhålla sig sakligt och kritiskt till sin 

undervisning. Samtidigt så kräver Lpf 94 att vissa värden skall överföras på eleverna 

och att lärarna alltid skall ta aktiv ställning mot de åsikter som ställer sig emot dessa 

värden. 

 

1.3.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den normativa implementeringen av Lpf 

94 på skolböcker för Samhällskunskap A. 

 

1.3.2 Frågeställning 

 

• Används normativa värderingar i enlighet med Lpf 94 i skolböckernas 

behandling av Europeiska Unionen? 

 

Detta kapitel har redogjort för den utgångspunkt, ur vilken denna undersökning 

kommer att genomföras. Det har påvisat att den svenska läroplanen kan tänkas ha, 

till viss utsträckning, ambivalenta krav på normativt innehåll i undervisningen i 

gymnasieskolan, och att denna undersökningen således kommer undersöka ifall 

dessa krav uppfylls. Vidare har kapitlet berört vilka avsnitt som kommer att 

behandlas i källmaterialet, det vill säga, de rörande Europeiska Unionen. Detta 

ämnesområde kommer att undersökas med motiveringen att det kan tänkas finnas en 

viss skepsis gentemot Europeiska Unionen hos det svenska folket och det således kan 

finnas en risk att denna skepsis kan spåras i litteraturen. 

                                                 
12 Blomgren. Bergman. (2005) s. 19-22 
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2 BAKGRUND 

 

Detta kapitel är tänkt att belysa den bakgrund som finns, forskningsmässigt och 

kunskapsmässigt inom det område som kommer att undersökas. Det kommer med 

andra ord dels beskriva den Europeiska Unionen i korthet, och behandla en del 

begrepp som är viktiga för att kunna skapa sig en förståelse för undersökningen. Det 

kommer även i kapitlet behandlas hur den rådande forskningssituationen ser ut för 

ämnet.  

 

2.1 Europeiska Unionen 

 

Europeiska Unionen är ett samarbete och en organisation som för närvarande 

innefattar 27 medlemstater i Europa. Den är grundad på en mängd olika avtal som 

medlemsländerna arbetat fram och accepterat under en period vilken sträcker sig 

tillbaka till början av 50-talet. Dessa avtal är många till antalet och deras innehåll är i 

många fall mer komplicerat än det är relevant att här redovisa för. Nedan följer dock 

i kortfattad form ett antal av de viktigaste. 

 

• 1952- Kol- och stålunionen. Frankrike, Västtyskland, Nederländerna, 

Luxemburg, Belgien och Italien går samman i en överstatlig organisation. 

Syftet är att kontrollera handeln och produktionen av de grundläggande 

råvarorna som krävs för en krigsindustri.13 

 

• 1958- Romfördraget. Medlemsländerna skapar med detta fördrag en 

gemensam ekonomisk marknad samt ett samarbete inom atomenergiområdet. 

Detta innefattade fri rörlighet av kapital, tjänster, människor och varor över 

medlemsländernas gränser. Det innebar även gemensamma 

överenskommelser gällande frågan om hur atomenergi skulle hanteras.14  

 

                                                 
13 Blomgren. Bergman. (2005) s. 31 
14 Blomgren. Bergman. (2005) s. 31 
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• 1993- Maastrichtfördraget. Detta fördrag gav Europeiska Unionen den 

utformning som den har idag. Det innebar ett fördjupat samarbete och tog 

organisationen från att vara en Europeisk Gemenskap, till att bli en Europeisk 

Union. 15 

 

2.1.1 Den Europeiska Unionens tre pelare 

 

I samband med att Europeiska Gemenskapen blev en Europeisk Union, fördjupades 

som sagt samarbetet mellan medlemsländerna. Resultatet blev ett samarbete som 

brukar betecknas som vilande på tre pelare. Det innebär i praktiken att  Europeiska 

Unionens många samarbetsområden kan klassificeras in i tre olika kategorier. Dessa 

tre kategorier innefattar med andra ord grunderna för Unionen. 

 

Den första pelaren innefattar Europeiska Unionens överstatliga överenskommelser.  

Det innebär i stora drag att medlemsstaterna har överlåtit sitt egenbestämmande i 

dessa frågor till den Europeiska Unionen, och att denne således kan ta beslut mot 

enskilda staters vilja i dessa frågor. Det som innefattas av pelaren är det ekonomiska 

och monetära samarbetet, samt de flesta regler som kommits överens om genom de 

talrika fördrag som nämnts ovan. I frågor som rör till exempel handel, rörlighet och 

konkurrens är samtliga stater med andra ord skyldiga att rätta sig efter de regelverk 

som finns. Staternas egna lagstiftningar är med andra ord ”underkastade” den 

Europeiska Unionens.16 

 

Den andra pelaren består av ett mellanstatligt samarbete. Det innebär i princip att 

samtliga stater arbetar gemensamt och att inga beslut kan bli tvingande för en stat 

som är negativt inställd till dem. Det samarbete som befinner sig på denna pelare 

brukar betecknas med förkortningen GUSP, och det står för gemensam utrikes och 

säkerhetspolitik. Inga länder kan med andra ord tvingas in i en, med andra länder 

gemensam, utrikes- eller säkerhetspolitik17  

 

                                                 
15 Blomgren. Bergman. (2005) s. 32 
16 EU-upplysningen (2006) s. 6-15 
17 EU-upplysningen (2006) s. 6-15 
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Den tredje pelaren är även den ett mellanstatligt samarbete. Den innefattar 

framförallt polisiärt samarbete inom Europa. Exempel på samarbetet kan vara till 

exempel gemensamma databaser och strategier för att bekämpa internationell 

brottslighet. Straffrättsligt samarbete är även ett exempel på frågor som handlar 

under den tredje pelaren.18 

 

2.2 Forskningsläge 

 

Forskningsläget för denna uppsats är kanske ännu mer viktigt än i vanliga uppsatser 

eftersom mycket av de metoder som kommer att användas är hämtade ur 

undersökningar som behandlat ett liknande ämne. Det finns mängder av 

undersökningar skrivna om innehållet i skolböcker, inhemska som utländska, och 

några av dessa kommer att presenteras nedan. Huruvida det finns någon 

undersökning som behandlat existensen av normativa värden i skolböcker, är dock 

svårare att säga. Under de eftersökningar som genomförts, i bibliotek och diverse 

databaser som görs tillgängliga genom Högskolan i Kalmar, har inte en sådan studie 

kommits över. Det betyder givetvis inte att den inte finns, men det betyder att den 

inte kommer tas hänsyn till här.  

 

En svensk studie som nyligen blev sammanställd, och har en tydlig anknytning till 

denna uppsats, är studien I enlighet med skolans värdegrund, som genomförts av 

skolverket på begäran av regeringen. Den undersöker hur vissa aspekter av 

läroplanens värdegrund uppfylls i ett urval av läroböcker i ämnena: 

Naturkunskap/Biologi, Religionskunskap, Historia och samhällskunskap. Studien är 

riktad mot skolnivåerna 7,8,9 samt A- kurser på gymnasiet. De aspekter av 

läroplanens värdegrund som undersökes i studien är: Etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion/trosuppfattning och sexuell läggning. Resultatet i 

undersökningen kan sammanfattas med att det finns klara problem med 

stereotypiseringar och viss diskriminering i de undersökta läroböckerna. Det anses 

också vara ett problem att böckerna i relativt sällan ger alternativa perspektiv till de 

frågor som diskuteras.19 

                                                 
18 EU-upplysningen (2006) s. 6-15 
19 Rapport 285 (2006) 
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En annan svensk studie som behandlar hur värdemässiga frågor behandlas i svensk 

skollitteratur är Moira Von Wrights studie Genus och text, när kan man tala om 

jämställdhet i fysikläromedel. Von Wrights studie påvisar även den att det finns klara 

problem i de undersökta böckerna när det handlar om att uppfylla de krav läroplanen 

ställer.20 

 

Det har varit svårare att finna exempel på utländska undersökningar som genomförts 

med målet att studera implementeringen av värden utifrån de krav som ställs av den 

gällande skolan. Problemet verkar ligga i att de undersökningar som behandlar 

ämnet, har en tendens att koncentrera sig på till exempel religiös litteratur och vilka 

konsekvenser som blir av att den används i undervisningssyfte. Med andra ord verkar 

fokus ligga på att det uppstår problem när litteraturen som används för att undervisa 

grundar sig i värden snarare än vetenskap.  

 

Ett exempel på en sådan studie kan vara Sami Adwans Schoolbooks in the Making: 

From Conflict to Peace, A Critical Analysis of the New Palestinian Textbooks for 

Grades One and Six. Denna studie behandlar bland annat utformningen och 

problemen som uppstår när skolböcker för palestinska skolor får tendentiöst 

innehåll.21  

 

Att skolböcker är normativa verkar med andra ord oftast vara i fokus som ett 

problem för undersökningarna. Det står då i motsats till de svenska studierna där 

normativitet i vissa former är det önskvärda. Då även denna studie syftar till att 

undersöka en implementering av normativa värden i skolböcker, snarare än 

problematiken i att presentera normativ fakta, kommer de två svenska studierna som 

presenterats vara de som främst ligger till grund för undersökningens forskningsläge.  

                                                 
20 Wright (1998) 
21 Adwan (2001) 
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3 METOD 

 
Detta kapitel är tänkt att fungera som verktygslåda för hela undersökningen. Det 

kommer här redovisas för de olika val som gjorts innan genomförandet av 

undersökningen. Det kommer även bli ett försök att visa upp de olika verktyg som 

kommer att användas under genomförandet av den.  

 

3.1 Avgränsning 

 
Den första avgränsningen som häri gjorts, är relaterad till de 

samhällskunskapsböcker som kommer att undersökas. Det kommer att undersökas 

tre stycken böcker då det inte är troligt att under den utsatta tiden ha möjlighet att gå 

igenom ett större material. Det kan givetvis diskuteras huruvida det är ett tillräckligt 

stort antal böcker för att undersökningens resultat skall kunna hävda relevans. 

Troligen är dock inte detta ett problem eftersom böckerna faktiskt använts i 

undervisning under de senaste två åren. Undersökningen försöker inte säga 

någonting absolut som kan hållas för gällande i alla samanhang. Den genomförs med 

syftet att undersöka en implementering som faktiskt ägt rum. För oavsett om de 

böcker som har valts att undersöka är representativa för samtliga böcker som 

används i hela Sverige eller inte, så har dessa böcker faktiskt använts för att bedriva 

undervisning, och således påvisar de faktiskt hur förhållanden kan förete sig. 

 

Den andra avgränsningen är även den relaterad till de böcker vars innehåll kommer 

att undersökas. Böckerna som kommer att utgöra undersökningens källmaterial är 

läroböcker som nyligen använts vid undervisning i Samhällskunskap A på 

gymnasieskolor inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Kalmarsunds 

Gymnasieförbund är för övrigt ett Kommunalförbund som bland annat bedriver den 

gymnasiala utbildningen åt kommunerna: Kalmar, Öland, Mörbylånga och Torsås.22 

Som framgår av tidigare resonemang, är det enda viktiga kriteriet vid valet av dessa 

böcker att de använts (inom en relevant tidsperiod givetvis), eller används, i 

undervisning av Samhällskunskap A. En kritiker skulle kunna hävda att det inte är 

                                                 
22 Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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känt huruvida dessa böcker specifikt faktiskt använts till att undervisa om Europeiska 

Unionen, eftersom det inte framgår i urvalet hur de har använts i undervisningen. Att 

undersöka det med säkerhet hade dock varit en helt fristående undersökning. Det är 

innehållet i böckerna som är relevant då det är detta som i denna studie kan 

undersökas. Hur lärarna i sin tur behandlar materialet kan således denna 

undersökning inte uttala sig om.  

 

De böcker som valts för undersökningen är: 

1. Nya Millennium, Samhällskunskap A+B+C 23 

2. Kompass, till samhällskunskap A24 

3. Exposé, samhällskunskap A25 

 

Dessa tre böcker valdes för behandling främst på grund av att de var de mest aktuella 

tidsmässigt av de böcker som fanns tillgängliga. Ett exempel på en lärobok som 

valdes bort är Z-futura, samhällskunskap kurserna A+B26. Den valdes bort av 

anledningen att utgåvan som användes för undervisning var tryckt 2004 och således 

inte var uppdaterad på nivå med de andra böckerna. Z-futura skulle med andra ord 

skapa problem för undersökningen eftersom den inte undervisade utifrån samma 

kunskapsgrund som de mer uppdaterade böckerna. 

 

Det material i böckerna som kommer att behandlas är de kapitel som är menade att 

undervisa om Europeiska Unionen. Det innebär att undersökningen inte kommer 

behandla de möjliga refereringar till Europeiska Unionen, som görs i andra kapitel. 

Fortsättningsvis är det skriven text som kommer att behandlas. Bilder och grafer, 

eller modeller och dylikt kommer såldes inte tas med i undersökningen. I boken Nya 

Millennium, så kommer endast det kapitel om Europeiska Unionen som är riktat till 

samhällskunskap A, att användas. De kapitel som är tänkta att användas till B och C 

kurser kommer inte tas med i undersökningen. Detta innebär i praktiken att 

undersökningen kommer behandla 51 sidor text om Europeiska Unionen. Det skall 

här även markeras att studien inte är menad att studera huruvida böckerna förmedlar 

en ”riktig” bild av Europeiska Unionen eller inte. Det är vilka normer som förmedlas 

                                                 
23 Palmquist. Widberg. (2007) 
24 Eliasson. Nolervik. (2007) 
25 Arlt. m.fl. (2006) 
26 Benktsson. (2004) 
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och i vilka sammanhang de förmedlas i som är objektet för studien. Med andra ord 

kommer inte faktafel och dylikt hanteras, om de inte förmedlar normer i någon form.  

 

3.2 Normativ teori 

 

Detta avsnitt är menat att ge läsaren en grundläggande förståelse för vad normativitet 

är, och vad normativa uttryck grundar sig i. Det kommer att redogöra för en stor del 

av den teoretiska grund som undersökningen kommer att använda sig av. 

 

3.2.1 Utgångspunkter 

 

Att på en tillfredsställande nivå redogöra för all den teori som ligger till grund för 

behandlingen av detta arbetes källmaterial är i princip omöjligt att genomföra. Som 

det kommer att förklaras i kommande avsnitt, är metoden som används för 

undersökningen alldeles för ”dynamisk” för att kunna redovisas tillfredställande i en 

förenklad form. Den grundar sig helt enkelt i en relativt fördjupad förståelse av teorin 

till den grad att den skulle kunna framstå som näst intill subjektiv om den inte 

redovisades i fullständig detalj. Detta är ett problem för intersubjektiviteten i 

uppsatsen och kommer att repareras genom ett antal åtgärder. Den första åtgärden är 

den grundläggande redogörelse som här kommer att presenteras rörande den 

definition av normativitet som undersökningen kommer att utgå ifrån, samt den teori 

som ligger bakom definitionen. Vidare kommer den metod som skall användas 

beskrivas så utförligt som sidbegränsningen tillåter i kommande avsnitt. Denna 

metod förutsätter sedan en något ”ad hoc” -baserad redovisning av bakomliggande 

resonemang. Med andra ord kommer grunderna för de slutsatser som dras redovisas 

”vid behov” i själva resultatdelen av arbetet. 

 

Den första skiljestenen som måste läggas vid en normativ studie, är huruvida man 

gör en normativ värdeanalys eller en empirisk värdeanalys med fokus på normativt 

användande. Detta arbete kommer nämligen bli ett exempel på det senare.  Den 

väsentliga skillnaden mellan dessa två, är att en normativ värdeanalys försöker 

undersöka vilka värden som är ”riktiga” eller med andra ord normativa. Denna 
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formen av analys har med andra ord som mål att finna vad som här snart kommer 

redovisas som normativa, eller objektiva, eller intersubjektiva värden. Den empiriska 

värdeanalysen är istället inställd på att undersöka vilka värderingar som faktiskt 

används och läggs fram, i detta fall med fokus på normativa värden.27  

 

För att uppnå något mått av objektivitet i min behandling av begreppet, har jag 

främst utgått från tre olika böcker som behandlar ämnet. De tre böckerna är skrivna 

med tre olika utgångspunkter till begreppet normativitet, och detta skall ligga till 

grund för en, åtminstone, grundläggande objektivitet i beskrivningen. Den första 

boken är Christine M. Korsgaards bok The Sources of Normativity vilken ger en 

övergripande inblick i den historia och de filosofiska frågeställningar som begreppet 

har.28 Den andra boken heter Normativ metod, Att studera det önskvärda och den är 

skriven av Björn Badersten. Denna bok utgår från, och handlar således om, hur man 

genomför normativ värdeanalys. Således är detta en bok som utgår ifrån att man kan 

undersöka vilka värden som bör vara bäst, godast etcetera. Med ytterligare andra ord 

så har denna boken som utgångspunkt att normativa värden existerar och kan 

undersökas.29 Den sista boken är skriven av Axel Hägerström och heter 

Socialfilosofiska uppsatser, och behandlar i stor utsträckning de motiv som ligger 

bakom varför det inte går att fastställa objektiva eller intersubjektiva värden i form 

av sanna normer.30 

 

3.2.2 Vad är normativt? 

 

Normer är för det mesta, om inte alltid grundade i någon form av värdering eller 

värde, av den anledningen kan det anses rimligt att först klargöra skillnaden mellan 

dessa två begrepp innan en mer grundläggande genomgång av 

normativitetsbegreppet genomförs. Förklaringen och behandlingen kommer ta 

utgångspunkt i ”varat” och ”börat”. Detta innebär att man måste göra skillnad på hur 

saker ”är” och hur saker ”bör” vara. För att ta ett exempel så ”är” det många 

människor som lever i ekonomisk armod. Vad som ”bör” göras åt detta är däremot 

                                                 
27 Badersten (2006) s. 37 
28 Korsgaard (2004) 
29 Badersten (2006) 
30 Hägerström (1966) 
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en helt annan typ av diskussion. Det går med faktiska medel att skapa sig en objektiv 

uppfattning om huruvida personer lever i ekonomisk armod, det är bara en fråga om 

hur man definierar armod etcetera och sedan är det bara en fråga om implementering. 

Vad som ”bör” göras åt detta faktum, är dock snarare en fråga för politiker än 

forskare, eftersom det inte är en fråga om att  definiera eller undersöka, det är en 

fråga om personliga åsikter och ”troenden”. Svaret på ”börat” blir således ett resultat 

av ett subjektivt resonemang. 31 Därav är en smått förenklad förklaring av ett värde 

eller en värdering, att det är en personlig och subjektiv utsaga som ligger till grund 

för att rättfärdiga ett ”bör”. En person kan till exempel anse att mord är felaktigt och 

är med det som grund motståndare till dödsstraff.32 En norm eller ett normativt 

påstående skapas således när en person använder säg av ett ”bör” men påstår eller 

framställer det så att det i själva verket blir ett ”är”. Exempel på detta kan vara ”att” 

det finns en gud, eller ”att” liv är en grundläggande mänsklig rättighet.33 

 

Vad som ligger till grund för ett normativt värde, kan i stor grad variera, dels 

beroende på till exempel vilken värdesatsteori forskaren ansluter sig till. Dessa 

teorier definierar vilken utgångspunkt forskaren tar, när denne talar om ursprunget 

till normativa värden.34 Eftersom denna undersökning dock inte är fokuserad på 

studiet av normativitetens grunder, eller vara eller icke vara, så kommer dessa teorier 

påpekas men inte djupare redovisas då de inte är direkt nödvändiga för att läsaren 

skall förstå undersökningen. Det kan dock hjälpa att förstå en del av de metafysiska 

grunder som olika normativa utsagor grundar sig på. 

 

Oavsett vilken värdesatsteori som används till utgångspunkt, så måste en forskare 

förhålla sig till att normativa värden kan ha åtminstone fyra olika grunder.  

 

I den första versionen så härstammar det objektiva eller intersubjektiva i en given 

värdering utifrån en legitim begäran av någon som har auktoritet att definiera moral. 

Denna person kan till exempel vara en gud, och det är då en gudomlig vilja som 

bestämmer vad som skall vara norm. Det kan också vara en politiker, där 

auktoriteten i hans/hennes lag härstammar ur den lagstiftande process som existerar i 

                                                 
31 Myrdal (1972) s.  25-51 
32 Badersten (2006) s. 21-25 
33 Myrdal (1972) s. 25-51 
34 Badersten (2006) s. 56-58 
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det rådande politiska systemet. Det handlar med andra ord om att någon eller något 

helt enkelt har rätt att bestämma vad som är norm och att alla är skyldiga att rätta sig 

efter det.35  

 

Den andra versionen bygger på att normer existerar och går att finna genom rationell 

argumentation och beskrivning. Med andra ord så ”finns” det värden och 

skyldigheter, och det är genom att ”bevisa” vilka dessa är, traditionellt genom att 

motbevisa kritiken mot dem, som det går att uppnå ”sanna” moraliska fakta. Dessa 

”sanna” moraliska fakta är således normer. 36 

 

 Den tredje synen tar utgångspunkt i att normativitet finns i den mänskliga naturen, 

och att det är genom studiet av denna som det är möjligt att komma fram till om de 

normativa värdena skall eftersträvs eller inte. Det är med andra ord inte en fråga om 

huruvida de är ”sanna” eller inte. Det är studiet av varför människor känner att vissa 

värden är ”sanna” och att med utgångspunkt ur det klargöra huruvida det är 

eftersträvansvärt eller inte. Var kommer vår moral ifrån, och skall vi acceptera den 

eller strunta i den?37 

 

Den sista versionen grundar sig i att det finns en fri vilja, och att varje människa 

således tack vare vår möjlighet att aktivt reflektera över vårt handlande kan komma 

fram till vad som är moralsikt eller inte. Normativitet är således ett uttryck för att vi 

själva faktiskt kan avgöra vad som är ”rätt” och ”fel” genom en inre reflektion. Vårt 

eget medvetande har med andra ord en sorts egen auktoritet över vårt eget 

beteende.38 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

Metoden som kommer att användas vid genomförandet av undersökningen är i 

grunden en så kallad kvalitativ textanalys, som den beskrivs i boken Metodpraktikan, 

                                                 
35 Korsgaard (2004) s. 18-19 
36 Korsgaard (2004) s. 19 
37 Korsgaard (2004) s. 19 
38 Korsgaard (2004) s. 19-20 
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konsten att studera samhälle, individ och marknad.39 Metoden grundar sig i en 

noggrann och upprepad genomläsning av källmaterialet. Det är med andra ord frågan 

om en djupgående analys, inte bara av texten som sådan, utan även av texten i sitt 

sammanhang och sin helhet. Det är även en selektiv metod i den betydelsen att allt 

material och alla delar i en text inte behandlas med samma tyngd, då ett av själva 

målen med metoden är att plocka fram de delar som är mest väsentliga, eller 

åtminstone mer väsentliga än de andra. Analysmetoden genomförs i praktiken med 

hjälp av, som tidigare nämnts, ett aktivt läsande och en strävan att i och genom 

texten få svar på en uppsättning frågor som är relevanta för undersökningen.40  

 

Metodpraktikan tar upp två stycken huvudsakliga frågeställningar som är relevanta 

beroende på vilken typ av studie som skall genomföras. På den ena sidan finns 

kritiskt granskande undersökningar, och på den andra finns systematiserande 

undersökningar. En systematiserande undersökning är i stor utsträckning en form av 

beskrivande analys, där forskaren till exempel försöker reda ut faktiska tillhörigheter 

politiskt, eller försöker klassificera texter utefter rådande värdegrund. Kritiskt 

granskande analys kan exemplifieras av till exempel diskursanalys, eller när 

forskaren även försöker avgöra i vilken utsträckning en viss text lever upp till en 

värdegrund. Denna undersökningen kommer dock använda sig av en 

systematiserande och klassificerande metod, och därför kommer inte den kritiskt 

granskande metoden belysas ytterligare.41 

 

För att genomföra den klassificerande metoden, kommer i detta fall användas en 

klassindelande analys för att kunna besvara undersökningens frågeställning. Denna 

analysmetod är i sin renaste form ganska kategorisk och utgår från skapandet av 

klasser, och undersökningens mål blir således att undersöka huruvida fenomenet eller 

objektet kan placeras i klassen eller inte.42  

 

 

                                                 
39 Esaiasson m.fl. (2006) 
40 Esaiasson m.fl. (2006) s. 233-234 
41 Esaiasson m.fl. (2006) s. 234-237 
42 Esaiasson m.fl. (2006) s. 151-152 
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3.3.1 Klassindelande analys 

 

Utgångspunkten för detta val av analysmetod är dels hämtat ur en rapport av 

Skolverket som genomfört en liknande men mer omfattande studie43, men framförallt 

ur den studie som Skolverkets egen rapport haft som utgångspunkt vid planerandet 

av sin egen studie.44 Den studie som använts som utgångspunkt för denna uppsatsens 

metodval, är Moira Von Wrights Genus och text, när kan man tala om jämställdhet i 

fysikläromedel.45 Wrights har däri studerat huruvida läroböcker i fysik på gymnasiet 

och de senare åren i grundskolan är jämställda eller inte. Det relevanta för 

närvarande är inte vad hon kom fram till dock, utan hur hon gick till väga för att 

genomföra sin analys. Denna undersökningen kommer nämligen genomföras på ett 

liknande vis. Hon har utgått från frågan:  

 

”När kan man tala om jämställdhet i läromedel”46(Citat 7) 

 

Hur Wright gått till väga för att komma från Citat 7, till en fullständig undersökning 

är givetvis komplicerad. I en förenklad version skulle den nog dock kunna beskrivas 

på följande vis. Genom noggrann läsning av källmaterialet och fördjupad studie av 

genusteori, skapade hon sig en bild av vad som skulle kunna anses vara rimligt att 

kräva av en lärobok för att den skulle kunna hållas för jämställd. Dessa krav ledde 

vidare till en rad frågor som genom noggrann läsning av källmaterialet skulle 

besvaras. Det är dessa frågor som är grunden i studiens analysverktyg eftersom de 

utgör studiens kriterier för huruvida läromedlen är jämställda eller inte.47 

 

För att sammanfatta så skapade hon under studiens gång en mängd kriterier som kan 

krävas av källmaterialet för att vara jämställt. Hon omformulerade sedan dessa 

kriterier till en mängd frågor som hon använde som analysverktyg för att undersöka 

texten. Någonting mycket relevant att observera i metoden är att undersökningens 

genomförande och teoriskapande sker i en gemensam process. För att kunna skapa 

                                                 
43 Rapport 285 som berörs i kap. 2.2 
44 Missiv 2005-09-29 s. 2 
45 Wright (1998) 
46 Wright (1998) s. 7 
47 Wright (1998) s. 30-34 
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relevanta teman och kriterier för undersökningens redovisning skapades dessa i 

samma process som den faktiska analysen.  

 

”Läsningen av texterna har skett jämsides med att jag har skrivit rapportens 

”teori”. I ett slags hermeneutisk process har jag utvecklat både min teori och 

mina kriterier för en genusinkluderande text”48 (Citat 8) 

 

Själva redovisningen består sedan av en diskussion utifrån tre relevanta teman som 

varit framträdande i det använda källmaterialet. Teman som likt de frågor som 

använts för att analysera texterna, har vuxit fram under läsningen av sagda material. 

 

Den här undersökningen kommer att tillämpa ungefär samma metod. De kriterier 

som redovisas nedan, har med andra ord tagits fram av mig själv under arbetets gång, 

med syftet att kunna användas för att undersöka hur materialet implementerar de 

krav på normativitet som ställs i Lpf 94. Skillnaden kommer dels, givetvis bli en 

skillnad i de faktiska kriterierna, och dels kommer utformningen av själva metoden 

bli lite annorlunda. Detta arbete är inte ute efter att undersöka hur läroböckerna 

förhåller sig till ett specifikt fenomen, som till exempel Lpf 94:s krav på en 

jämställdhet i läromedel. Det är istället ämnat att undersöka hur läromedlen 

behandlar två separata och relativt motsägande krav på förekomsten av normativitet. 

Detta innebär att arbetet inte kan skapa en version av hur läroböckerna skall uppnå 

läroplanens krav, då det kan bli väldigt komplicerat att ställa ett gemensamt 

kriterium att uppnå (se citat 7). Här kommer det således ställas två separat kriterier 

som frågeställningarna kommer att utgå ifrån för att kunna undersöka hur de olika 

kraven från läroplanen behandlas (se Figur 1). 

 

 Det skall väl läggas till märke att de beskrivningar som kommer att läggas fram inte 

är menade att användas som idealversioner, utan skall i någon mån vara rimliga att 

uppnå. De är endast menade att ge en utgångspunkt för vad som faktiskt kan begäras 

av en text för att den skall uppnå det kriterium som beskrivningen gäller.  

 

 

 

                                                 
48 Wright (1998) s. 34 
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Figur 1. 

Litteraturen skall vara normativ  

och samtidigt får den inte vara det 

Vad kan krävas för att      Vad kan krävas för att  

litteraturen skall kunna      litteraturen skall kunna 

anses uppfylla kraven på      anses uppfylla kraven  

att vara normativ      att inte vara normativ 

 

Undersökning av materialet 

utifrån kriterier 

 

Resultat som reflekterar hur 

de olika kraven implementeras 

i ett sammanhang 

 

3.4 Kriterier 

 

3.4.1 Vara normativ 

 

Det första grundläggande kriteriet som kommer att presenteras är vad som kan tänkas 

krävas för att litteraturen skall kunna anses uppfylla kraven på att vara normativ. I 

detta sammanhang kommer utgångspunkten givetvis vara de värden som förespråkas 

av Lpf 94 i Citat 6. Vad kan med andra ord krävas av en text för att rimligtvis kunna 

uppfylla de kraven på normativitet. Ett första steg är användandet av axiom. Detta 

betyder att texterna bör vila på en grund där de avsedda värdena inte är ett objekt för 

diskussion utan istället blir tagna för givna. Med andra ord så bör värderingar som 

människolivets okränkbarhet och dylikt, inte nyanseras eller diskuteras. De skall 

användas som självklarheter och objektiva sanningar. 

 

Vidare så bör de värden som skall framhållas, alltid värdebestämmas som positiva i 

de samanhang där en värdering av värdena kan komma att bli aktuell. Ett exempel 

skulle kunna vara beskrivningen av olika demokratiproblem. I en sådan diskussion 
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får inte diskussionen behandla faktiska problem med demokrati, utan snarare 

problemen som kan ligga till grund för att begreppet ”demokrati” inte uppfylls i den 

mån som kan tänkas önskvärt. Således kommer själva värderingen i sammanhanget 

fortfarande vara att ”demokrati” som koncept blir någonting eftersträvansvärt och 

positivt, men att det kan finnas problem i och under strävandet av att uppnå 

konceptet.  

 

Det räcker dock i sammanhanget inte med att texterna förhåller sig positiva till de 

värden de är ålagda att förhålla sig positiva till. De måste även förhålla sig tydligt 

negativa till de värden som ställer sig emot dessa. Med andra ord så bör texterna 

förhålla sig negativt till koncept som mord och mänskligt lidande eller 

könsdiskriminering. Faktum är att detta kriterium inte ställer några som helst krav på 

att texterna skall vara väl genomtänkta eller ens korrekta, och således är texterna till 

och med tillåtna, och även i viss mån ålagda, att ljuga om lögnen strävar att vara 

normativ gällande de bestämda värdena. För att exemplifiera skall här användas en 

hypotetisk situation där det genomförts en studie som otvivelaktigt visar att kvinnor, 

på en genetisk nivå, är objektivt och intersubjektivt ”bättre” och mer betydelsefulla 

än män på absolut alla områden inom den mänskliga sfären. Denna studie skulle då 

mycket väl enligt detta kriterium ignoreras eller felaktigt falsifieras i litteraturen, 

eftersom litteraturen är skyldig att sprida normen om alla människors lika värde och 

jämställdhet mellan kvinnor och män.  

 

3.4.2 Inte vara normativ 

 

För att inte vara normativ så är naturligtvis en ganska grundläggande utgångspunkt 

att vända på samtliga krav ur tidigare avsnitt. Med andra ord får en ickenormativ text 

inte använda sig av axiom med subjektiva grunder etcetera. Den skall givetvis inte 

heller välja sida i konflikter eller förhålla sig positivt eller negativt till subjektiva 

utsagor. Det måste dock här läggas in en ganska ordentlig brasklapp, eftersom det 

inte riktigt är så enkelt i alla sammanhang. En text kan mycket väl uttrycka sig 

positivt om någonting utan att vara normativ, förutsatt att texten klargör att det är en 

subjektiv utsaga. Detta fungerar givetvis även på det tidigare kriteriet. Om en text 

som kan framstå som normativ, klargör att den endast uttalar sig om någonting 
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subjektivt och att den således kan ha ”fel”, är den inte normativ. För att undvika att 

bli normativ måste texterna med andra ord förhålla sig vetenskapligt till den 

information som de förmedlar. Texten behöver ta upp olika vinklar på problem som 

inte har en självklar lösning. För att precisera så handlar det i mångt och mycket om 

att skilja på ”börat” och ”varat”. Uttalar sig texten om hur saker ”bör” vara utan att 

klargöra att det finns en subjektivitet i frågan så är den normativ. Detta gäller inte 

bara värderingar, utan även andra subjektiva fenomen som till exempel ekonomisk 

tillväxt. Ekonomisk tillväxt ”bör” vara någonting positivt och eftersträvansvärt, men 

det är subjektivt huruvida det faktiskt ”är” det eller inte.  

 

3.4.3 Frågor till texterna 

 

De frågor som presenteras nedan, kommer inte att konkret besvaras under 

redovisningen av resultatet. De är istället menade att användas som ett verktyg för att 

kunna behandla texterna under själva analysen. Det är med andra ord frågor som 

kommer att ställas till texterna med målet att kunna besvara undersökningens 

frågeställning.  

 

• På vilket sett bidrar texterna språkligt till skapandet och återskapandet av 

föreställningar om normativa värden?49 

• Vad framhålls som grundtanken med Europeiska Unionen? 

• Varför finns Europeiska Unionen? 

• Behandlas någon information konsekvent utan normativitet? 

 

3.5 Etik 

 

Undersökningen behandlar ett textmaterial som använts av skolor. Det har därför inte 

ansetts relevant att göra några specifika etiska ställningstaganden. 

                                                 
49 Denna fråga är hämtad med viss modifiering ur Wright (1998) s. 30 
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4 RESULTAT 

 

Detta kapitel är tänkt att redogöra för den analys som genomförts av de tre 

samhällskunskapsböckerna. Det är med andra ord här som själva resultatet av 

undersökningen redovisas, tillsammans med den argumentation som ligger bakom de 

slutsatser som dragits i analysen. Redovisningen kommer att läggas fram i tre 

huvuddelar, där tre olika teman som förekommer i böckerna kommer att diskuteras 

utifrån den analys som genomförts med hjälp av de kriterier och frågeställningar som 

tidigare redovisats. 

 

4.1  Europeiska Unionens bakgrund 

 

Det första temat som kommer att behandlas här är Europeiska Unionens bakgrund, 

eller snarare hur bakgrunden behandlas i de tre samhällskunskapsböckerna. I 

sammanhanget så passar det sig väl att börja med det temat eftersom det kanske är ett 

utav de tydligaste och mest ”lätthanterliga” området att redovisa. Detta beror troligen 

på att Europeiska Unionens, precis som all annan historia, sträcker sig över en längre 

tidsperiod, vilket ger en god möjlighet att vara selektiv i valet av vad som redovisas 

och hur det redovisas. Med andra ord, finns det goda möjligheter att vara ytterst 

normativ och subjektiv i en historisk beskrivning, samtidigt som det finns goda 

möjligheter att vara väldigt ”automistisk”, specifik och saklig. Båda dessa två 

modeller används även i litteraturen och det kommer bli utgångspunkten för 

kommande avsnitt. 

 

4.1.1 Som Förenta Nationerna fast bättre 

 

Den första versionen av hur böckerna beskriver Europeiska Unionen tar 

utgångspunkt i det faktum att böckerna liknar Europeiska Unionen med Förenta 

Nationerna. De använder sig av två olika metoder för att göra detta. Exposé, gör en 

regelrätt jämförelse mellan de två och lägger fram att den enda skillnaden mellan de 

två organisationerna är att Europeiska Unionen med tiden förändrats till att behandla 
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en mängd nya områden, medan Förenta Nationerna har hållit kvar sin ursprungliga 

struktur.  

 

”Skillnaden är att medan FN i stort sett behållit sina huvudsyften och den 

ursprungliga samarbetsformen, så har EU gradvis förvandlats till att omfatta 

allt fler områden”50 (Citat 8) 

 

Även Kompass gör denna liknelse, om än i en annorlunda form. Kompass använder 

sig huvudsakligen av konceptet mellanstatlig organisation, och gör bara en utrycklig 

liknelse i det sammanhanget. Kompass gör med andra ord jämförelsen att de båda är 

mellanstatliga organisationer.51  

 

Denna första liknelse som görs med Förenta Nationerna behöver inte nödvändigtvis 

vara normativt. Det kan mycket väl förklaras med att Förenta Nationerna behandlas i 

kapitlet innan, och att den återknytning som sker därför har en pedagogisk 

motivering eller någonting liknande. Det som gör liknelsen normativ, är när den ses i 

ljuset av den andra liknelsen som görs till Förenta Nationerna. 

 

Andra liknelsen som görs med Förenta Nationerna är en där Europeiska Unionen 

beskrivs som ett ”fredsprojekt”.  

 

”Ursprungligen var det viktigaste målet med EU detsamma som för FN, 

nämligen att fungera som ett fredsprojekt”52 (Citat 9) 

 

Även Kompass gör denna liknelse, men återigen inte alls lika tydligt och uttalat som 

Exposé. Kompass talar istället om den hemska situation som Europas invånare 

befann sig i efter andra världskriget, och beskriver hur Europeiska Unionen växte 

fram för att bevara freden. Dels genom ett ökat samarbete inom Europa, och dels 

genom att kontrollen över kol- och stålindustrin skulle försvåra möjligheterna att 

rusta i hemlighet.53 

 

                                                 
50 Arlt. m.fl. (2006) s. 331 
51 Eliasson. Nolervik. (2007) s. 227 
52 Arlt. m.fl. (2006) s. 332 
53 Eliasson. Nolervik. (2007) s. 227 
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Dessa påståenden är relativt uppenbart normativa av ett antal orsaker och på ett antal 

olika nivåer. Det är dock samtidigt uppenbart att dessa påståenden kan falla in under 

den kategorin av normativitet som är beskyddat eller framtvingat, beroende på hur 

man ser det, av Lpf 94. Böckerna använder sig uttryckligen av axiomet att fred är 

någonting eftersträvansvärt. De målar upp subjektiva bilder av hemskheterna som 

var resultatet av andra världskriget och gör klart att Europeiska Unionen var ett 

försök att undvika att någonting liknande skulle hända igen. De använder även en 

organisation som är känd för att vara ”god”, det vill säga Förenta Nationerna,  för att 

ytterligare beskriva det positiva syftet med den Europeiska Unionen.  

 

Ovanstående resonemang gör att böckerna är normativa på två olika nivåer. Dels 

genom att de accepterar det normativa begreppet ”fred” som någonting positivt, utan 

att nyansera eller diskutera det. Dels även genom att de framhåller organisationerna: 

Förenta Nationerna och Europeiska Unionen, som skapade ur syftet att vidhålla detta 

normativa begrepp. Med andra ord använder böckerna ett positivt axiom för att ge en 

positivt normativ prägel till Förenta Nationerna och viktigast av allt Europeiska 

Unionen. Således befinner sig den påvisade normativiteten till viss del i enlighet med 

Lpf 94, eftersom mänskligt liv är ett värde som enligt den skall främjas. Huruvida det 

är helt, ”sakligt” eller vetenskapligt kan nog däremot diskuteras eftersom det 

uppenbarligen är subjektiva begrepp som behandlas.  

 

4.1.2 Europas Förenta Stater 

 

Den beskrivning av Europeiska Unionen som kommer att redovisas för här, 

förekommer i viss utsträckning i både Nya Millennium och Exposé, men tydligast, 

och i sin mest normativa form i boken Exposé. Det som är ämne för analys, är den 

relation som presenteras mellan Europeiska Unionen och det federationstänkande 

som i vissa sammanhang kommer in i debatten om Europeiska Unionens utveckling. 

För att förtydliga så skall nu redovisas för hur böckerna behandlar området om 

Europeiska Unionen som en möjlig federal stat. Detta är relevant eftersom en 

normativ inställning till Europeiska Unionen som en federal stat är svår att koppla till 

Lpf 94. Således skulle det kunna räknas som ett exempel på hur normativa värden 

kan komma att implementeras oriktigt. 
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Det väsentliga resonemanget tar plats i Exposé, när denna diskuterar hur Europeiska 

Unionen vuxit fram. Den tar nämligen utgångspunkt, och beskriver förloppet utifrån 

en grupp personer vilka benämns som ”de europeiska federalisterna”. Exposé 

beskriver Europeiska Unionen som ett resultat av dessa personers återkommande 

försök att skapa ett ”federalt Europa”, med en klar utgångspunkt i att detta skulle 

vara någonting ”bra”. 

 

”De s.k. europeiska federalisterna ville ha en tätt sammanhållen union 

bestående av delstater, ungefär som den i USA. Men federalisterna fick inte 

tillräckligt stöd av de tongivande politikerna…”54 (Citat 10) 

 

”Federalisterna var missnöjda, men gav inte upp utan började genast att 

bedriva en kampanj för en politisk union med ett gemensamt försvar. Först 1954 

insåg man att det politiska motståndet var för stort och lade därför planerna på 

hyllan”55 (Citat 11) 

 

”I det tysta funderade ett par personer på hur något av federalisternas radikala 

idéer skulle kunna räddas”56 (Citat 12) 

 

Ovanstående citat är tagna i ett sammanhang där federalisterna läggs fram som de 

drivande faktorerna i skapandet av Europeiska Unionen. Detta blir ännu tydligare när 

boken i ett senare stycke återknyter till de europeiska federalisterna för att klargöra 

deras åsikter kring den utveckling som då skedde. 

 

”Federalisterna ansåg att EEG var en stor framgång och det avgörande steget 

mot ett djupare samarbete. Man räknade med att människor skulle få det 

ekonomiskt bättre i medlemsstaterna”57 (Citat 13) 

 

Det finns alltid en risk att läsa ut för mycket av citat tagna ur sitt sammanhang som 

det görs ovan, men i dess sammanhang som blir betydelsen ännu tydligare än den 

blir här ovan. Boken använder sig helt enkelt av en subjektiv konstruktion av 

människor, för att med den som relativ punkt kunna kvantifiera värdet av den 

                                                 
54 Arlt. m.fl. (2006) s. 332 
55 Arlt. m.fl. (2006) s. 333 
56 Arlt. m.fl. (2006) s. 333 
57 Arlt. m.fl. (2006) s. 334 
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utveckling som beskrivs vid det givna tillfället. Detta är tydligt normativt. För att 

förtydliga så kan det boken gjort beskrivas som följer: 

 

Den har skapat en grupp människor, det vill säga de europeiska federalisterna, utan 

att definiera vilka som tillhör denna grupp. Den enda beskrivning som görs är att de 

vill skapa en europeisk federation. Sedan har Exposé satt dessa personer i fokus för 

utvecklingen av Europeiska Unionen. Det är denna gruppens människor som lägger 

fram förslag på hur politiken bör skötas, men på grund av att deras förslag är för 

”radikala” så går de aldrig igenom till fullo. Däremot så förvärkligas gruppens 

förslag delvis och somliga personer stödjer deras förslag. Sedan använder boken 

dessa federalister för att bedöma huruvida utvecklingen som sker är positiv eller inte. 

Den använder med andra ord en utgångspunkt där en europeisk federation är 

önskvärd och använder en subjektiv grupp människor för att förmedla det normativa 

värdet. 

 

De ”europeiska federalister” återkommer vid ett flertal tillfällen i  litteraturen och 

framhålls varje gång som utgångspunkten för det sammanhang som diskuteras. Det 

är med andra ord federalisterna som är drivande, och det är: ”motståndarna till denna 

typ av samarbete” som står ivägen för utvecklingen. Märk väl att oppositionen till 

federalisterna, inte benämns som motståndare till skapandet av en federation, utan 

som en motståndare till ett närmare samarbete. Samarbete, som för sig självt i 

samanhanget används som en normativt positiv term.  

 

4.1.3 Ej normativt 

 

Att beskriva de sammanhang där det inte finns någon uppenbar normativitet är 

betydligt svårare än att göra motsatsen. Det kan nästan liknas vid att försöka förklara 

allt som inte är fel med att leva ett långt liv. Det kan med andra ord bli svårt att 

belysa rättvist i sin helhet.  Det är dock det som detta avsnitt är ämnat att försöka 

göra. Detta är relevant i sammanhanget eftersom syftet med undersökningen inte 

endast är att undersöka vad som är normativt, utan även vad som inte är det. Det 

skall dock markeras att denna diskussion kommer ta utgångspunkt i Europeiska 
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Unionens bakgrund och således inte kommer behandla samtliga delar av de utvalda 

texterna.  

 

Det finns givetvis delar i samtliga texter som saknar normativa budskap, och är rent 

beskrivande, även om det blir betydligt vanligare i kommande avsnitt. Det som kan 

konstateras är att Nya Millennium, i stor utsträckning saknar normativa 

beskrivningar av Europeiska Unionen i sin bakgrund. Bakgrunden blir av den 

anledningen kortfattad, och beskrivande. Nya Millennium tar i sin beskrivning ingen 

egen utgångspunkt, och undviker i stor utsträckning att värdera de händelser som 

sker. Den tar i stor utsträckning upp samma grundläggande händelser som Exposé 

och Kompass, men undviker att beskriva varför händelserna sker. Nya Millennium 

undviker även att använda sig av axiom som utveckling och liknande. Europeiska 

Unionens framväxt är en förändring som sker i Europa, och således varken positiv 

eller negativ. 

 

4.2 Europeiska Unionens Organisation 

 

I det här avsnittet kommer Europeiska Unionens organisation vara i fokus för 

analysredovisningen. Det är med andra ord, hur organisationen ser ut, vilka delar den 

består av och hur den fungerar som kommer att vara utgångspunkt. Detta tema är 

relevant mest med tanke på den centrala del som organisationens utformning och 

funktion har i de tre böckerna.  

 

4.2.1 En saklig beskrivning 

 

Framträdande inom det här temat är böckernas förmåga att hålla sig relativt sakliga 

till sina beskrivningar av Europeiska Unionens organisation. De olika 

beskrivningarna i böckerna tar sig givetvis uttryck på olika sätt, och fokus ligger 

givetvis på olika aspekter inom området. Dock saknas det tydliga normativa 

ställningstaganden i de beskrivningar som ges. Detta kan belysas tydligare med hjälp 
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av ett citat som kommer från Nya Millennium. Det är hämtat under rubriken ”Vad 

innebär ett medlemskap i EU”58  

 

En sådan titel öppnar, genom dess subjektiva utformning, för klara möjligheter att 

vara normativ om så önskas. Nya Millennium skulle till exempel kunna beskriva 

vilka ekonomiska fördelar eller nackdelar som finns att hämta inom organisationen i 

form av bidrag och utgifter. Nya Millennium skulle även kunna beskriva den 

Europeiska Unionens andra positiva eller negativa effekter på den enskilde EU-

medborgaren och dennes rätt- och möjligheter att påverka inom organisationen. Båda 

dessa områden skulle kunna behandla Europeiska Unionens organisation med en 

normativ prägel. Det finns med andra ord möjlighet att vara normativ, men Nya 

Millennium ger istället en saklig beskrivning av vilka praktiska effekter ett EU-

medlemskap ger. 

 

”Det avtal som ligger till grund för den folkomröstning som Sverige genomförde 

den 13 november 1994 innehåller cirka 600 sidor avtalstext. Avtalet består av 

tre delar. Först en anslutningsakt som talar om hur vi skall bli medlemmar. 

Sedan ett avsnitt om detaljerade bestämmelser och slutligen en del om 

gemensamma och ensidiga deklarationer…”59 (Citat 14) 

 

Beskrivningar som Citat 14 är relativt genomgående i samtliga böckers behandling 

av Europeiska Unionens organisation. Beskrivningen tar form av en saklig 

redogörelse för vad de olika instanserna gör och vilka avtal som avgör och 

bestämmer. De är med andra ord sakliga, inte genom att belysa olika sidor av ett 

fenomen, eller genom att skapa nyanserade bilder. De är istället sakliga genom att 

begränsa sin information till mer automistiska fakta och beskrivningar. EU-

kommissionen är det här, och den skall syssla med det här och så vidare. Böckerna 

belyser inte den Europeiska Unionens organisation i ett ljus där det finns några 

tveksamheter eller subjektiva uppfattningar. Således behöver de inte heller motivera 

eller lämna efter sig några normer, eftersom de endast beskriver data.  

 

En enkelspårig beskrivning av data går utan problem att sätta i relation till Lpf 94, så 

till vida att den inte går emot de värdegrunder som däri framhålls. Läroplanen ger 

                                                 
58 Palmquist. Widberg. (2007) s. 146 
59 Palmquist. Widberg. (2007) s. 146 
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inga kvantitativa krav på värdegrundsmässig text. Det betyder att vissa värden skall 

framhållas etcetera, men att det inte finns specificerat i vilken form eller hur mycket 

de skall framhållas och överföras på eleverna. Det betyder inte nödvändigtvis att en 

”negativ”60 form av sådan framhållning är tillräcklig för att uppfylla läroplanens 

krav. En ”negativ” form av värdegrundsbekräftande, ställer sig åtminstone inte i 

konflikt med läroplanen då den bekräftar de gällande värdena ”passivt” om än inte 

”aktivt”. 

 

Givetvis kan det alltid hävdas att ett visst mått av normativitet existerar även inom 

detta tema. Ett exempel kan tas ur Citat 14 där det skulle kunna hävdas att Nya 

Millennium, genom att beskriva omfånget på det avtal som låg till grund för den 

svenska folkomröstningen, försöker få Europeiska Unionen att framstå i dålig eller 

god dager. 600 sidor skulle med det resonemanget kunna visa på någon form av 

otillgänglighet och extrem byråkrati inom organisationen, men kan troligen lika 

gärna användas för att beskriva motsatsen.  Resonemangen håller dock inte eftersom 

citatet, tagit i sitt samanhang, troligen endast försöker beskriva en mängd data, som i 

beskrivningen kan vara relevant. Kontentan är att en beskrivning av 600 sidor, 

faktiskt inte är ett ”bör” som presenteras som ett ”är”. Huruvida det kan finnas ett 

”bör” bakom valet av data som presenteras, är inte relevant för den här 

undersökningen, eftersom det inte finns tydliga tendenser som beskriver vilket ”bör” 

det i så fall skulle vara.  

 

4.3 Europeiska Unionens problem 

 

Att det finns problem inom den Europeiska Unionen, är någonting som faktiskt inte 

behandlas i alla tre böckerna. Faktum är att Kompass mer eller mindre helt låter bli 

att behandla detta område, vilket i en normativ synvinkel kan tolkas på ett flertal sett. 

Det kan exempelvis ses som ett tydligt exempel på en positiv uppfattning om 

organisationen eftersom boken inte ser att problemen finns. Det kan även tolkas som 

ett medvetet försök att dölja de problem som existerar. Problemet för 

undersökningen är att en avsaknad av information, inte kan tolkas som normativt, 

                                                 
60 Med ”negativ” menas i detta sammanhang att texterna bekräftar Lpf 94:s krav på normativa värden 
genom att inte säga emot dem. Det är med andra ord en fråga om en ”negativ” form av bekräftelse. 
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även om det blir tendensiöst. En allmänt positiv inställning är inte nödvändigtvis ett 

resultat av en uppfattning om existensen av ett intersubjektivt värde eller faktum. 

 

Resterande böcker behandlar dock Europeiska Unionens problem, och av den 

anledningen kommer de vara i fokus under detta avsnitt. Det kommer nedan att 

presenteras två av de mest framträdande problem som observerats genom 

undersökningen. 

 

4.3.1 Ekonomiska bekymmer 

 

Orsaken till att den Europeiska Unionens ekonomi tas upp som första tema är att 

detta fenomen behandlas av både Exposé och Nya Millennium, men med helt olika 

budskap.  När Nya Millennium behandlar Europeiska Unionens budget, beskriver 

den hur storleken på budgeten bestäms, hur stor den är, och hur den procentuellt 

används.61 Med andra ord så läggs det inte in några direkt normativa värden eller 

påståenden i beskrivningen av budgeten, utan det är istället en ren beskrivning som 

ges. Det skall även tilläggas att Europeiska Unionens ekonomiska situation inte 

diskuteras vidare i Nya Millennium.  

 

I fallet med Exposé, så beskrivs Europeiska Unionens budget som dess största brist 

eller problem. Det är många fler problem som framhålls i texterna, men det problem 

som blir mest framträdande i Exposés beskrivning är storleken på Europeiska 

Unionens budget. Problemet med budgeten är i detta fallet att den är för liten. 

 

”EU är också en organisation med mycket små resurser med tanke på de 

uppgifter man är satt att62”63 (Citat 15) 

 

”EU:s största framtidsfråga som organisation är förmodligen spänningen 

mellan de begränsade resurser som man har att röra sig med, och de allt större 

uppgifter som man skall ro iland.”64 (Citat 16) 

                                                 
61 Palmquist. Widberg. (2007) s. 148-149 
62 Någon form av feltryck eller liknande gör att meningen tar slut där. Det finns ingen punkt eller 
avslutning i meningen. 
63 Arlt. m.fl. (2006) s. 345 
64 Arlt. m.fl. (2006) s. 349 
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”Begränsningen av resurser gör också att man måste se över hur EU fungerar 

som organisation”65 (Citat 17) 

 

”Om EU har en kropp som en verklig stormakt så saknar den ett verkligt 

”huvud” i proportion till denna kropp. Man har helt enkelt för lite pengar för att 

styra hela EU som en stat styr ett land”66 (Citat 18) 

 

Ovanstående citat måste ses i ljuset av att Exposé tar en relativt tydlig ställning för 

att Europeiska Unionen är ett projekt menat att gå mot ett ”Europas förenta stater”67. 

Det betyder att det normativa i dessa uttalanden till viss del kan tillskrivas en vilja att 

Europeiska Unionen skall expandera sitt inflytande så mycket som möjligt, inom så 

många områden som möjligt. Ett sådant resonemang tyder på en åsikt snarare än ett 

normativt påstående.  

 

Det som gör att citaten och beskrivningarna kommer med i undersökningen är den 

normativa bild av ekonomi och Europeiska Unionen som dessa påståenden 

förstärker. Exposé använder sig av ett axiom när den använder större resurser som 

den allmänna lösningen på Europeiska Unionens största problem. Exposé är med 

andra ord normativ i dess beskrivning av ekonomiska resurser som roten och 

lösningen på organisatoriska problem. Det är otillräckliga resurser som skapar 

problemen, och det är tillökning av ekonomiska resurser som löser problemen. 

 

Ovanstående resonemang kan även länkas till ett allmänt axiom som existerar i 

varierande utsträckning i samtliga böcker, det vill säga att ekonomisk tillväxt är 

någonting positivt. Ingen av böckerna diskuterar några alternativa syner på 

ekonomisk tillväxt, vilket definitivt innebär en normativ beskrivning av konceptet. 

Det är svårt att visa upp ett citat som beskriver fenomenet på ett tydligt vis, eftersom 

detta axiom är så ”taget för givet” att dess resonemang ligger som en självklarhet 

bakom en mängd resonemang. Axiomet tas med andra ord knappt ens fram, utan är 

endast en självklarhet som används för att värdera andra situationer. Axiomet tar sig 

                                                 
65 Arlt. m.fl. (2006) s. 349 
66 Arlt. m.fl. (2006) s. 325 
67 Detta diskuteras i kapitel 4.1.2 
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ofta till orda i former av att ”ekonomiskt samarbete” och ökad handel och dylikt 

ständigt är positiva utvecklingar.  

 

Att framhålla ekonomisk utveckling och ekonomiska resurser som normativa värden 

är komplicerat att sätta i relation till de normativa värden som åläggs av Lpf 94. Det 

uppstår ett problem eftersom ekonomisk tillväxt och ekonomiska resurser kan leda 

till möjligheter att uppfylla somliga av de värden som framhålls i Lpf 94. Det krävs 

med andra ord ett personligt och således normativt ställningstagande för att kunna 

avgöra huruvida dessa värden kan finna stöd i läroplanen eller inte. För att förtydliga, 

så leder en acceptans av axiomet: ekonomisk utveckling är positivt, till att det kan 

ses som en förutsättning för till exempel individuell frihet eller solidaritet med svaga. 

Utan resurser att hjälpa de svaga med så finns inget att göra etcetera. Samtidigt 

skulle en person som inte accepterar axiomet kunna hävda att raka motsatsen. Det 

skulle kunna hävdas att ekonomisk utveckling endast kan ske på bekostnad av den 

lokala befolkningen etcetera, och med det resonemanget står axiomen i motsats till 

Lpf 94.  

 

4.3.2 Demokratiska bekymmer 

 

Det sista temat som här kommer att redovisas är hur de tre böckerna hanterar olika 

demokratiska problem inom Europeiska Unionen. Detta är relevant av givna orsaker 

eftersom demokratiska värderingar kan ses som överensstämmande med den 

värdegrund som Lpf 94 förespråkar i form av: tolerans, frihet, jämställdhet och så 

vidare.  

 

Det främsta demokratiska problemet som i viss mån berörs i samtliga böcker, är det 

om den överstatliga kontra mellanstatliga funktionen av organisationen. Tidigare i 

detta avsnitt nämndes att Kompass inte beskrivit några problem inom Europeiska 

Unionen, i en sådan utsträckning att det är relevant att behandla. Det stämmer 

fortfarande, men avsaknad av behandling är i detta sammanhang ändå värt att 

påpeka. Kompass beskriver nämligen Europeiska Unionen som en rent mellanstatlig 

organisation, och undviker på det viset nästan helt att behandla den överstatliga 

funktionen. Detta är anmärkningsvärt och, kan hända, tendensiöst, men återigen inte 
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normativt. Det påpekas ändå med tanke på att boken är en del av undersökningen och 

den behandlar det område som nu skall redovisas. 

 

Nya Millennium och Exposé behandlar Europeiska Unionens demokratiska problem 

på olika vis, men egentligen med samma resultat. Båda böckerna använder sig 

nämligen i diskussionen av axiomet att demokrati är någonting eftersträvansvärt.  

 

Nya Millennium behandlar konflikten mellan överstatligt styre och demokratiskt 

inflytande på ett relativt sakligt vis. Den tar upp de olika sidorna av konflikten och 

försöker redovisa för de olika alternativen. Nya Millennium försöker även beskriva 

problemen i de olika alternativen och på så vis illuminera att det finns en konflikt, 

utan att direkt ta ställning i den. I citatet nedan beskrivs problematiken med att länder 

skall ha ”vetorätt” i somliga frågor och vad utvecklingen av det kan bli. 

 

”Den handlar om enskilda länder och medborgarnas möjlighet att påverka. Ska 

ett litet land kunna sätta stopp för de övriga ländernas vilja i en viss fråga? Å 

ena sidan är det viktigt att ett land inte ska kunna tvingas in i ett samarbete mot 

sin vilja, å andra sidan riskerar att hindra eller starkt försena EU:s integration 

och utveckling.”68 (Citat 19) 

 

Det framgår tydligt av citatet att demokrati och individens rätt att påverka är ett 

existerande axiom. Det som även framgår tydligt är att integration och utveckling 

inom unionen är positiva attribut, vilket också kvalificeras som normativa 

påståenden. För att förtydliga och dessutom sätta in citatet i ett nödvändigt 

sammanhang, så beskriver Nya Millennium aldrig Europeiska Unionens 

demokratiproblem som problem grundade i en bristande demokrati. Problemen ligger 

i vilka vägval som skall göras för att på bästa sätt tillämpa de demokratiska normer 

som givetvis skall existera. Det är med andra ord problem inom själva det 

demokratiska konceptet som diskuteras, snarare än Europeiska Unionens problem i 

att uppnå ett demokratiskt styre. Demokratiska värden tas med andra ord för givna 

som axiom, samtidigt som Europeiska Unionen framhålls som en given representant 

för dem.  

 

                                                 
68 Palmquist. Widberg. (2007) s. 155 
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I sammanhanget så står detta relativt väl i överensstämmelse med de normativa krav 

som ställs genom Lpf 94. Oavsett om den bild Nya Millennium ger av Europeiska 

Unionen som en demokratisk organisation stämmer eller inte, så accepterar texten 

klart och tydligt de värden som krävs av läroplanen.  

 

Exposé behandlar hela diskussionen kring Europeiska Unionens demokratiska 

problematik på ett helt eget sett. Axiomet är fortfarande att demokrati är någonting 

önskvärt och bra. Exposé försöker inte heller ta upp någon diskussion kring faktiska 

demokratiska problem inom organisationen. Det Exposé ser som ett demokratiskt 

problem med Europeiska Unionen är det enkla faktum att somliga beslut tas över 

huvudet på Sverige. Det är med andra ord endast den överstatliga funktionen som 

innefattar ett demokratiskt problem. Det intressanta är att Exposé i detta fall endast 

tar upp två olika möjliga alternativ för Europeiska Unionens framtid, och ställer lokal 

styrning, mot de normativa påståenden som boken anser gällande för Europeiska 

Unionen. Lite tydligare kan det beskrivas som att de val som finns att välja på är ett 

demokratiskt styre, det vill säga lokalt i Sverige, eller ett medlemskap i Europeiska 

Unionen som då istället medför en mängd andra fördelar. 

 

”Den andra stora frågan är EU som demokratiprojekt. Ju fler åtaganden som 

EU tar på sig, och ju mer organisationens arbete påverkar vårt dagliga liv, 

desto fler medborgare, partier och organisationer kommer troligen att resa krav 

på EU:s demokratisering. Vi ställs då inför frågan om vad vi tycker är viktigast. 

Är det att vara medlemmar i en grupp som har en stor ekonomisk marknad och 

som gemensamt försöker lösa problem i miljön, utrikes- och säkerhetspolitik 

samt välfärdsfrågor? Eller är det att behålla så mycket inflytande som möjligt i, 

för Sveriges del, kommunfullmäktige och riksdag?”69 (Citat 20) 

 

Det intressanta med Citat 20 är att Exposé sätter två olika uppsättningar med 

demokratiska värderingar mot varandra, och påstår att Europeiska Unionens 

demokratiska problematik ligger i att det måste göras ett val mellan de två. Troligen 

är detta ett resultat av Exposés uppenbara tendens till att försvara Europeiska 

Unionens framtida utveckling till en federal stat, vilket är ett påstående som är värt 

att fördjupa diskussionen en stund vid. Vid Exposés diskussioner kring Europeiska 

                                                 
69 Arlt. m.fl. (2006) s. 350 
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Unionen som en federal stat blir nämligen dess axiom om demokrati som ett lokalt, 

men positivt fenomen, än mer uppenbart. 

 

När Exposé beskriver Sveriges skepsis mot Europeiska Unionens alltmer överstatliga 

prägel, tar den utgångspunkt i att svenskarna fruktar att bli ett nytt USA. Det 

intressanta är att Exposé sedan lägger ner relativt mycket text på att förklara hur detta 

inte skulle bli ett demokratiskt problem. 

 

”Ofta hänvisar till USA:s historia som exempel på en utveckling man absolut 

inte vill ha. I USA bestämde de enskilda delstaterna från början över sig själva, 

men fick så småningom en stark central regering under en president. Fast 

egentligen är det en jämförelse som också visar att en stat i en politisk union kan 

behålla en hel del självständighet. Faktum är att lagstiftningen i olika 

amerikanska stater kan skilja sig åt betydligt…”70 (Citat 20) 

 

Diskussionen kring hur fria de olika staterna är att skapa sin egen lagstiftning 

fortsätter sedan, och kontentan är helt enkelt att ett Europas Förenta Stater, inte är 

någonting att frukta. Citatet bekräftar ytterligare att Exposé har en bild av att 

demokrati är någonting eftersträvansvärt, men också att det endast är något som 

existerar på en lokal nivå. Det egna landets självständiga rätt att bestämma verkar 

vara ett centralt koncept i vad Exposé anser vara demokrati.  

 

All den normativitet som förmedlas genom dessa diskussioner kan helt klart stödjas i 

Lpf 94. Det är demokratiska värden och individens frihet och liknande som boken 

förhåller sig normativ till. Även när Exposé ställer normativa värden mot de 

demokratiska värdena, så är det med andra värden som även de är i enlighet med 

läroplanen. Det kan givetvis diskuteras hur sakligt det är att ta en sådan klar ställning 

till vilken sida i en subjektiv diskussion som är mest fördelaktig. Dock så är det 

samtidigt nästan en förutsättning för att normativa värden skall kunna existera 

eftersom normativa värden inte behöver vara sakliga 

 

 

 

                                                 
70 Arlt. m.fl. (2006) s. 348 
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5 DISKUSSION 

 

Detta kapitel kommer bland annat att användas till att diskutera de slutsatser som kan 

dras av den genomförda undersökningen. Kapitlet kommer användas till att försöka 

belysa huruvida undersökningen kunnat svara på de uppsatta syftet och 

frågeställningen, samt åt en viss spekulation kring möjliga orsaker till resultaten.   

 

5.1 Hur mycket får man ljuga för att försvara 

demokratin? 

 

Det finns en diskussion som behövs lyftas innan en mer djupgående diskussion kring 

uppsatsens slutsatser kan föras. Det är en diskussion rörande normativitet kontra 

saklighet i läroböcker. Det har nämligen under analysens gång blivit ganska 

uppenbart att det existerar en långt större konflikt mellan dessa två koncept, inom 

läroboksförfattande, än vad jag tidigare trodde.  

 

Problemet är när böcker som Exposé, jämförs med böcker som Nya Millennium, och 

sedan utifrån läroplanen skall bedömas. Om en lärare skulle köpa in en ny lärobok i 

samhällskunskap, så kan jag personligen säga, att den enda utav de tre böckerna som 

ens borde få bära titeln ”lärobok” är Nya Millennium. Det egendomliga är att den 

troligen inte uppfyller Lpf 94:s krav på normativt innehåll i samma utsträckning som 

till exempel Exposé. Det skall nu i all rättvisa sägas att denna undersökning endast 

behandlat en mycket liten del av böckernas fulla innehåll. Problemet är bara att både 

Exposé och Kompass har en förmåga att bli mycket tendensiösa, vilket jag 

personligen inte tycker är lämpligt för undervisningslitteratur. Dock så tar de en aktiv 

ställning för många värden som läroplanen vill att skolan skall överföra på sina 

elever, och således följer de regelverket på ett helt annat sett än Nya Millennium.  

 

Nya Millennium bekräftar snarare läroplanens värdegrunder passivt, genom att inte 

sätta sig emot den, och försöker utöver det förhålla sig sakligt till sitt innehåll. I 

förlängningen blir det helt enkelt en fråga om vilka delar av läroplanen som störst 

vikt läggs vid. Resultatet har i dessa böcker i stor utsträckning blivit, att det görs ett 
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val mellan att vara saklig och att överföra läroplanens värden på eleverna. Det finns 

inte någon bok som på ett övertygande sett lyckats genomföra båda delarna. Och 

således är det diskutabelt ifall någon utav böckerna egentligen uppfyller de krav på 

normativitet som läroplanen ställer. Det beror på vad som anses viktigast och hur 

man kvantifierar de olika värdena.  

  

Läroplanen lämnar alltså för närvarande väldigt mycket att önska när det kommer till 

dess ställda krav. Det blir kanske ännu mer tydligt när man, likt ovan beskrivits, 

utifrån ambivalenta förutsättningar försöker avgöra huruvida böckerna uppfyller de 

krav som ställs. Av sin egen natur går ju ambivalenta krav emot varandra, och detta 

gör att böckerna inte kan vara både normativa och inte normativa samtidigt. En hel 

lärobok kan givetvis vara båda delarna, men den kan aldrig vara det samtidigt.  

 

Då blir det ett problem att avgöra när böckerna är det ena eller det andra för mycket. 

När är boken för normativ och när är den inte tillräckligt normativ. Kan en bok enligt 

läroplanen vara för normativ i sitt försvar av mänskliga rättigheter? Om den börjar 

ljuga hänsynslöst för att försvara ett normativt värde som läroplanen vill att den skall 

överföra på sina elever, är det då fel eller rätt? Av vad som finns att läsa ut ur 

läroplanen är det mycket svårt att säga. Det är väldigt svårt att försvara ett värde 

sakligt, eftersom det ofta i sin natur är en fråga om moral och uppfattning, och 

således måste en normativ beskrivning nästan vara en lögn på någon nivå. Så hur 

mycket är ok?  

 

Personligen tror jag denna oförmåga att kvantifiera kan vara ansvarig för mycket av 

den problematik som kan observeras i skolan idag. Inte bara när det gäller all den 

kritik som riktas mot lärare och innehåll etcetera, utan även problem som 

betygsinflation. Det finns helt enkelt inga max eller minimum att förhålla sig till. Det 

finns inga referenspunkter, och därför är det upp till var enskild person att skapa dem 

utifrån de ytterst subjektiva krav som ställs. Utifrån Lpf 94 tror jag att det är möjligt 

att underkänna varenda lärare och lärobok som någonsin befunnits i en lärosituation, 

eftersom det helt enkelt inte finns någon måttstock som säger vad som är tillräckligt 

eller ok.  
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5.2 Allmänna slutsatser 

 

Detta avsnitt är tänkt att fungera som en sammanställande diskussion kring de 

slutsatser som jag kommit att dra under genomförandet av undersökningen. Tanken 

är att det skall fungera som en sorts sammanfattning av de olika slutsatser som 

dragits och redan till viss del redovisats. 

 

Frågeställningen som den här uppsatsen har utgått ifrån är: Används normativa 

värderingar i enlighet med Lpf 94 i skolböckernas behandling av Europeiska 

Unionen? Därför anser jag att ett besvarande av den frågan kan vara en bra början för 

en diskussion kring uppsatsens slutsatser. Svaret blir helt klart nej. Böckerna 

förhåller sig inte normativt i enlighet med läroplanen i dess beskrivning av 

Europeiska unionen. Orsakerna till att böckerna inte kan påstås göra det är många. 

 

Den första orsaken är den som diskuterats i ett tidigare avsnitt. Det är mer eller 

mindre omöjligt att i praktiken uppnå de krav som läroplanen ställer eftersom de är 

ambivalenta och okvantifierade. För att böckerna skall kunna vara sakliga är det en 

grundläggande förutsättning att de är fria från normativa värderingar. När det inte 

finns krav som bestämmer ”hur mycket” normativa värderingar som böckerna och 

undervisningen skall innehålla går det ej att avgöra när böckerna uppfyllt ”sin kvot” 

så att säga. Det går med andra ord inte att säga när böckerna är normativa ”nog”, 

men det går att säga när de inte är sakliga eftersom det är någonting mer absolut. Och 

problem med saklighet finns det i överflöd i böckerna tack vare förekomsten av 

normativitet. För att förtydliga vad jag menar så är det svårt att säga huruvida en 

”saklig” text går emot läroplanen eftersom den endast går emot läroplanen ”passivt” 

genom att inte säga emot den. Ett normativt påstående är dock ett ”aktivt” brott 

eftersom det faktiskt står i direkt konflikt med kraven på saklighet. Hur mycket brott 

är då tillräckligt? 

 

En annan orsak till att böckerna inte uppfyller läroplanens krav är helt enkelt att de 

använder sig av normativa värderingar som inte ”beskyddas” av Lpf 94. Samtliga 

böcker använder sig till exempel av axiom som talar om marknadsekonomi och 

ekonomisk utveckling som uteslutande positiv. Samtidigt så är det ingen tvekan om 
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att böckerna är positivt inställda till Europeiska Unionen, om än i varierande 

utsträckning. Jag anser personligen att det är ett problem när undervisningslitteratur 

är oåterhållsamt positivt inställd till en organisation, oavsett vilken organisation det 

må vara. Både Förenta Nationerna och Europeiska Unionen blir normativt beskrivna 

som positiva ”goda” ting. De framhålls med andra ord som eftersträvansvärda, och 

en sådan inställning är det ytterst tveksamt om det går att finna stöd för i Lpf 94.  

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

 
 
Denna studie är gjord på djupet i en relativt avgränsad mängd text, så ett givet 

förslag till vidare forskning är att upprepa studien men med ett större urval. Det är 

kanske ett problem som kommer naturligt när en undersökning blir kvalitativ istället 

för kvantitativ. Det finns ingen rimlig möjlighet att göra en studie med dessa 

begränsningar allmängiltig. Jag kan uttala mig om ett tillstånd i de böcker jag 

undersökt men de tillstånden kan aldrig anses gällande i en allmän kontext. För att 

ordentliga slutsatser skall kunna dras av denna undersökning behöver den sättas in i 

ett samanhang av andra liknande, eller mer resursstarka studier. För att kunna uttala 

sig med säkerhet om de frågor som här berörs krävs med andra ord ett större omfång.  

 

En annan studie som borde genomföras är en grundlig granskning av läroplanen och 

vilka krav som den faktiskt ställer. Finns det mer ambivalens i dess ”kravbild”, och 

vilka krav ställer den som faktiskt är möjliga att bedöma hos en elev med 

grundläggande rättsäkerhet. Vilka krav ställer läroplanen ”på riktigt”. Jag skulle 

gärna läsa en sammanställning av vad som i verkligheten krävs av en lärare utifrån 

dagens läroplan.  

 

Ett helt annat område som skulle behöva en översyn är de svenska skolböckernas 

faktariktiga innehåll. Samhällskunskap är ju ett ämne som hela tiden förändras så 

kraven på litteraturen är ganska stora. Dock skulle det vara mycket intressant att 

undersöka hur mycket av det som skrivs i våra läroböcker som faktiskt är rent 

felaktigt.  
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6 SAMMANFATTNING 

 

Utgångspunkten för denna uppsats har varit den normativitetsparadox som kan påstås 

existera i Lpf 94. Dokumentet Lpf 94 kräver nämligen att lärare skall överföra vissa 

specifika värden på sina elever, samtidigt som det kräver att lärarna skall förhålla sig 

sakligt till sin undervisning och hjälpa eleverna att skapa sig egna uppfattningar. För 

att undersöka hur detta fenomen implementeras i skolan har jag undersökt 

skolböcker för Samhällskunskap A, och hur dessa förhåller sig till den Europeiska 

Unionen.  

 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod, hämtad ur undersökningen Genus och 

text, när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel, som är skriven av Moira 

Von Wright. Denna metod bygger på en djupinläsning av både den text som skall 

analyseras såväl som den teori som texten skall analyseras utifrån.71 Jag har 

undersökt tre stycken samhällskunskapsböcker: Nya Millennium, Samhällskunskap 

A+B+C. Kompass, till samhällskunskap A, samt Exposé, samhällskunskap A. För att 

definiera begreppet normativitet och skapa den teorigrund som krävts för analysen 

har jag främst använt tre böcker som är skrivna med tre olika perspektiv och 

utgångspunkter till begreppet. Böckerna är: Christine M. Korsgaards bok The 

Sources of Normativity, Björn Baderstens bok  Normativ metod, Att studera det 

önskvärda och slutligen Socialfilosofiska uppsatser av Axel Hägerström. 

 

Resultatet av undersökningen visar på att ingen utav de tre utvalda böckerna till fullo 

uppnått de krav som ställs på normativitet i Lpf 94. Samtliga böcker påvisar 

tendenser till att uttala sig normativt kring värden och områden som inte är 

”skyddade” av Lpf 94. Ingen bok lyckas uppfylla båda sidor av Lpf 94:s något 

ambivalenta krav. I de fall där en bok är normativ i fas med Lpf 94, saknas ofta den 

saklighet som även krävs. I de fall där en bok är saklig verkar således normativitet 

skina med sin frånvaro.  

 

                                                 
71 Wright (1996) 
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