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1. Sammanfattning 
Undervisningen om EU inom gymnasieskolans kurs Samhällskunskap A undersöktes av 

Skolverket 2007. Som en följd av undersökningsresultaten genomfördes en revidering av 

kursplanen under 2008. 2011 års undersökning är en direkt uppföljning av den tidigare 

studien. Enkäten har i år, liksom för fyra år sedan, administrerats av SCB. 

Undersökningen visar att omkring hälften av gymnasielärarna anser att programmålen ger god 

vägledning för undervisningen. Något fler, omkring sex av tio, anser att kursplanerna ger god 

vägledning. Det är en viss ökning sedan 2007. Undervisningstiden för EU-frågor tycks totalt 

sett ha ökat sedan 2007 både på studieförberedande och yrkesförberedande program. Men nu 

liksom då finns det en tendens att lärare ägnar mer tid åt EU-kunskap på studieförberedande 

program, jämfört med på yrkesförberedande program, trots att kursplanen är densamma. 

Tendensen är starkare bland kvinnliga lärare. Skillnaden är mindre än 2007 men en viss 

skillnad kvarstår. Den finns också bland lärare som undervisar på båda programtyperna.  

Undervisningens innehåll är mycket likartad den som gavs för fyra år sedan – EUs 

institutioner, demokrati och beslutsfattande står i centrum tillsammans med dess historiska 

framväxt. Sakpolitiska frågor som handel, miljö samt asyl- och flyktingfrågor ges mindre 

utrymme. I årets undersökning slår skolornas ökade IT-användning igenom i frågan om vilka 

kunskapskällor man utnyttjar. Myndigheters och organisationers webbplatser används flitigare 

än förut och eleverna får ofta söka information på nätet på egen hand. Lärobokens ställning är 

densamma i år som 2007. Studiebesök, gästföreläsare och olika former av rollspel används 

endast i begränsad utsträckning. 

Lärare som i huvudsak undervisar på de yrkesförberedande utbildningarna bedömer elevernas 

förkunskaper om EU som lägre än lärare på de studieförberedande programmen och något 

lägre i år jämfört med för fyra år sedan. Däremot antas elevernas kunskaper om EU när de 

slutar gymnasiet vara något högre nu jämfört med 2007. 

2011 liksom 2007 anses skolan vara den absolut viktigaste källan till EU-kunskap, före 

medierna, hemmen och kamraterna. Skolans betydelse anges högre och hemmens betydelse 

lägre i år jämfört med för fyra år sedan. 

Omkring en tredjedel av alla lärare har deltagit i Internationella programkontorets 

utbildningsdagar om EU under 2009 och 2010. Ytterligare ca 20 procent av lärarna har 

deltagit i annan kompetensutveckling om EU. Men två tredjedelar av alla lärare anser att de 

behöver mer kompetensutveckling i EU-frågor. Betydligt fler som deltagit i 

kompetensutveckling menar också att de förändrat sin undervisning sedan 2008, dvs. då 

kursplanen reviderades. Tre fjärdedelar av de som deltagit i Programkontorets 

utbildningsdagar anger också att denna utbildning haft betydelse för förändringen.   
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2. Bakgrund 
Hösten 2007 publicerade Skolverket en rapport om undervisningen om EU i svenska 

gymnasieskolor. Rapporten, som i huvudsak byggde på en enkätundersökning genomförd av 

SCB, var en redovisning av ett regeringsuppdrag. Den visade bland annat att undervisningens 

omfattning och inriktning skilde sig åt beroende på gymnasieprogram. Eleverna på 

studieförberedande program fick i genomsnitt mer undervisning om EU än de på 

yrkesförberedande program. En följd av undersökningen blev att målen i kursplanen för 

kursen Samhällskunskap A reviderades och förtydligades under 2008. Vidare har 

Internationella programkontoret sedan 2009 genomfört omfattande 

kompetensutvecklingsinsatser i EU-frågor för gymnasielärare. Det har skett inom ramen för 

ett förvaltningspartnerskap mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och den svenska 

regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige.  

Mot denna bakgrund beslutade Internationella programkontoret att genomföra en 

uppföljningsstudie till 2007 års undersökning. Undersökningarna 2007 och 2011 genomfördes 

under så lika förutsättningar som möjligt för att öka jämförbarheten mellan studierna. Det 

innebär bland annat att de flesta frågorna i enkäten var desamma som 2007 liksom att samma 

urvals- och insamlingsmetod har använts. I likhet med 2007 har SCB genomfört 

datainsamlingen i form av pappersbaserade enkäter som skickats ut till landets 

gymnasieskolor. På samma sätt som 2007 genomfördes ett antal lärarintervjuer. Däremot har 

inga elever intervjuats i år.   

 

2.1 Enkätundersökningen 

Populationen utgörs i denna undersökning av lärare i samhällskunskap A i gymnasieskolan 

läsåret 2010/11. Eftersom det inte finns något register över den önskade populationen fick 

storleken skattas med hjälp av en fråga i enkäten. För att kunna dra ett urval från populationen 

skapas i normala fall en urvalsram som avgränsar, identifierar och möjliggör koppling till 

objekten i populationen. I denna undersökning fanns en urvalsram över alla gymnasieskolor 

(Skolregistret), men däremot ingen över lärare i kursen Samhällskunskap A i gymnasieskolan. 

Tabellerna som redovisas i rapporten har räknats upp till populationsnivå, vilket innebär att 

resultatet avser hela populationen och inte endast de svarande. 

De data som levererats från SCB anges med ett konfidensintervall om 95 procent. 95 procents 

konfidens refererar till den förväntade andelen av ett sådant intervall som innehåller 

populationsvärdet, om man fler gånger tog slumpmässiga stickprov av samma storlek från 

samma population under identiska villkor. Eller, som Nationalencyklopedin uttrycker saken, 

om hundra institut gör var sin studie, blir ungefär fem intervall felaktiga, dvs. innehåller inte 

den korrekta andelen. Det innebär egentligen inte att sannolikheten för att 

populationsandelens värde ska ligga innanför det givna konfidensintervallet är lika med 0,95 

även om detta är den vardagliga tolkningen av konfidensintervall. 

 

2.1.1 De svarande 

Enkätundersökningen genomfördes under maj-juni 2011. Undersökningen genomfördes som 

en postenkät med en påminnelse. Populationen utgjordes av 3 283 personer (skattad storlek) 

och urvalet var 1 701 personer (skattad storlek). Totalt var det 739 personer som besvarade 
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enkäten. Det innebär en svarsfrekvens på 44 procent. Detta är en lägre svarsfrekvens än 2007. 

Då var svarsfrekvensen 53 procent. 

Av de svarande var 58 procent män och 42 procent kvinnor, vilket är i stort sett samma 

andelar som 2007. Då var fördelningen mellan män och kvinnor 60 resp. 40 procent. 88 

procent hade formell behörighet att undervisa i samhällskunskap på gymnasieskolan, vilket är 

en något högre andel än 2007.  

22 procent av de svarande har arbetat som lärare i gymnasieskolan i mindre än fem år, 36 

procent har arbetat mellan fem och tio år, och 43 procent har arbetat i elva år eller mer. 

Bland de svarande fanns 25 procent på en skola där det fanns en eller två lärare som 

undervisade kursen Samhällskunskap A, 31 procent på en skola med tre-fem lärare och 42 

procent på en skola med sex lärare eller fler som undervisade i kursen. 

På frågan inom vilket eller vilka program lärarna undervisade i kursen Samhällskunskap A 

under läsåret 2010/11 svarade 71 procent att de undervisade på studieförberedande program, 

56 procent på yrkesförberedande program, tre procent på individuellt program och noll 

procent på specialutformat program med EU-inriktning. 59 procent av lärarna undervisade 

huvudsakligen på studieförberedande program, 39 procent huvudsakligen på 

yrkesförberedande program och noll procent huvudsakligen på individuellt program.  

I redovisningen av svaren från lärarenkäten finns, liksom 2007, möjligheter att jämföra 

lärarnas svar i relation till följande bakgrundsfaktorer: kön, antal år som lärare i 

gymnasieskolan, lärarens utbildning/behörighet, inom vilket program man huvudsakligen 

undervisat, gymnasieskolans storlek samt typ av region. Dessutom finns möjlighet att jämföra 

dem som undervisar på både studieförberedande och yrkesförberedande program med dem 

som enbart undervisar på den ena programtypen och vidare dem som genomgått 

kompetensutveckling om EU med dem som inte har gjort det. 

 

2.1.2 Gruppintervjuerna 

Tre gruppintervjuer med lärare i samhällskunskap har genomförts. Sammanlagt har 8 lärare 

från 3 olika skolor har intervjuats. De har haft en varierande bakgrund ifråga om kön, ålder, 

skolstorlek och undervisningstid. Samtliga har erfarenhet från att undervisa både på 

studieförberedande och yrkesförberedande program. Syftet med intervjuerna har inte varit att 

komplettera enkätunderlaget, därtill är antalet intervjuer alltför litet. Istället har de varit till 

hjälp vid tolkningen av enkätmaterialet. Genom att resonera med aktiva lärare om varför de 

tror att svarsmönstren ser ut som de gör och hur man skulle kunna förstå varför deras kollegor 

har svarat som de gjort, kan en ökad förståelse uppnås och tolkningarna kan bli mer 

insiktsfulla.  
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3. Resultatredovisning 

3.1 Programmål och kursplaner 

I årets undersökning, liksom 2007, ställdes frågor om vilken vägledning som programmålen 

och kursplanen i Samhällskunskap A ger för undervisningen om EU.  

Tabell 1: ”Vilken vägledning tycker du att programmålen ger för din undervisning i EU-kunskap?” 

Andel i procent. 

 
Mycket 

god 
Ganska 

god 
Ganska 

dålig 
Mycket 
dålig 

Vet ej 

2011 4  48  31 11 4  

2007 1  32  42  13  8 

 

Tabell 1 visar att omkring hälften av lärarna, sammanlagt 52 procent, anser att programmålen 

ger ganska god eller mycket god vägledning. Det är en tydlig ökning jämfört med 2007. 

Resultaten visar vidare att skillnaderna mellan lärare som är behöriga att undervisa i 

samhällskunskap och obehöriga lärare är små 2011. Av de behöriga är det sammanlagt 52 

procent som anser att programmålen ger mycket god eller ganska god vägledning. Bland 

obehöriga är motsvarande andel 47 procent. Sammantaget är lärarna genomgående mer 

positiva till programmålens vägledning nu jämfört med 2007. 

Samma fråga ställdes angående kursplanen i Samhällskunskap A och resultatet är likartat. 

2011 är lärarna mer positiva till den vägledning de får av kursplanen jämfört med 2007.  

Tabell 2: ”Vilken vägledning tycker du att kursplanen i Samhällskunskap A ger för din undervisning i 

EU-kunskap?” Andel i procent. 

 
Mycket 

god 
Ganska 

god 
Ganska 

dålig 
Mycket 
dålig 

Vet ej 

2011 8 55 30 6 1 

2007 3 37 42 11 5 

 

Som framgår av tabell 2 är det sammanlagt 63 procent som anser att kursplanerna ger mycket 

god eller ganska god vägledning jämfört med 40 procent 2007. I denna fråga är det i sort sett 

ingen skillnad mellan hur behöriga och obehöriga lärare svarar.  

Jämför man lärare som undervisar på yrkesförberedande program med de som undervisar på 

studieförberedande program så visar det sig att lärarna på de studieförberedande programmen 

tycker att både programmålen och kursplanemålen ger bättre vägledning. I diagram 1 jämförs 

de som svarat att programmen och kursplanerna ger mycket god eller ganska god vägledning 

inom studieförberedande resp. yrkesförberedande program. 
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Diagram 1 

 

 

Det är sammanlagt 55 procent av lärarna på studieförberedande program som anger att 

programmålen ger mycket god eller ganska god vägledning. Motsvarande andel på 

yrkesförberedande program är 48 procent. Vidare är det 65 procent av lärarna på 

studieförberedande program som anger att kursplanemålen ger mycket eller ganska god 

vägledning jämfört med 58 procent på yrkesförberedande program.  

Man kan också se en tendens att ju längre en lärare undervisat desto bättre vägledning tycker 

hon eller han att kursplaner och programmål ger. Bland de som undervisat i 1-4 år anser 55 

procent att kursplanen ger mycket eller ganska god vägledning mot 65 procent bland de som 

undervisat i 5 år eller mer. 

 

3.2 Undervisningen om EU 

3.2.1 Undervisningens omfattning 

Liksom i 2007 års undersökning ombads lärarna uppskatta ungefär hur många lektionstimmar 

inom kursen Samhällskunskap A som ägnades åt EU-kunskap.  

Tabell 3: ”Ungefär hur många lektionstimmar i kursen Samhällskunskap A ägnades åt EU-kunskap 

under läsåret 2010/11?” Andel i procent 

 
0 tim 1-5 tim 

6-10 
tim 

11 - tim  

Studieförb.  4 27 43 26 

Yrkesförb.  8 32 44 15 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Programmål Kursplanemål Programmål Kursplanemål 

Studieförb. Yrkesförb. 

Vägledning från programmål och kursplanemål fördelat på 
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Ganska god 

Mycket god 
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Som framgår av tabell 3 så finns det en viss skillnad i antalet undervisningstimmar mellan 

olika program. Generellt sett så ägnas EU-frågorna mer tid på de studieförberedande 

programmen. Det är färre lärare som inte tar upp frågorna alls – 4 procent av lärarna på 

studieförberedande program jämfört med 8 procent på yrkesförberedande program. Det är 

också en större andel som ägnar mycket tid åt EU-frågorna på de studieförberedande 

programmen. Sju av tio lärare, eller 69 procent, på de studieförberedande programmen ägnar 

6 timmar eller mer åt EU-kunskap, medan det är sex av tio lärare, eller 59 procent, på de 

yrkesförberedande utbildningarna som ägnar motsvarande tid åt EU-frågor på de 

yrkesförberedande programmen. 

Jämför man dessa uppgifter med hur lärarna svarade 2007 så ges följande bild. 

Tabell 4: ”Ungefär hur många lektionstimmar i kursen Samhällskunskap A ägnades åt EU-kunskap 

förra läsåret”. Andel i procent. 

  
0 tim 1-5 tim 6-10 tim 11- tim 

Studieförb. 2011 4 27 43 26 

 
2007 6 33 40 15 

Yrkesförb. 2011 8 32 44 15 

 
2007 9 38 38 9 

 

Tabell 4 visar att undervisningstiden för EU-frågor ökat sedan 2007, både på 

studieförberedande och yrkesförberedande program. Detta blir ännu tydligare om man slår 

samman de som undervisat 0-5 timmar och de som undervisat 6 timmar eller mer och jämför 

grupperna mellan åren, så som skett i diagram 2. 

Diagram 2 

 

Efter det att undersökningen 2007 visat på relativt stora skillnader i undervisningstid mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program genomfördes en kursplanerevidering. 

Syftet var att förtydliga målen för undervisningen om EU i kursen Samhällskunskap A och att 
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förtydliga att samma mål gäller för alla gymnasieprogram som har denna kurs. Av siffrorna 

från årets undersökning, som visar på mindre skillnader mellan studieförberedande och 

yrkesförberedande program, så tycks det alltså som att målsättningen med 

kursplanerevideringen delvis lyckats. Men fortfarande kvarstår en viss skillnad i 

undervisningstid. 

Om man jämför de lärare som genomgått någon form av kompetensutveckling i EU-frågor de 

senaste åren med dem som inte gjort det, så framkommer ingen skillnad i undervisningstid. 

Däremot finns det en viss skillnad mellan könen. Tabell 5 visar undervisningstiden fördelat 

dels på studieförberedande resp. yrkesförberedande program och dels på kön. 

Tabell 5 Undervisningstid inom resp. programtyp fördelat på kön. Andel i procent 

  0 tim 1-5 tim 6-10 tim 11tim -- 

Studieförb Män 2 30 46 21 

 Kvinnor 5 23 38 33 

Yrkesförb Män 6 36 39 18 

 Kvinnor 10 27 51 11 

 

Tabell 5 visar att den tendens som finns i hela lärargruppen, att EU-frågorna ges mer 

undervisningstid på studieförberedande program, är något starkare bland kvinnorna än 

männen. Man kan tydliggöra denna skillnad genom att enbart titta på de två ytteralternativen, 

dvs. 0 timmars undervisning resp. 11 timmar eller mer. Diagram 3 visar att de kvinnliga 

lärarna tycks göra större skillnad mellan programtyperna än männen. Det är större skillnader 

mellan staplarna i diagram 3 för kvinnorna än för männen.  

Diagram 3 
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En del av lärarna, drygt 900 personer, har svarat att de undervisar på både studieförberedande 

och yrkesförberedande program. Specialstuderar man hur denna grupp svarat så visar det sig 

att deras svar ligger mycket lika övriga svarande, d.v.s. lärare som undervisar antingen på 

studieförberedande eller på yrkesförberedande program. I tabell 6 jämförs undervisningstiden 

mellan dessa olika lärarkategorier. 

Tabell 6: Undervisningstid för lärare som undervisar på enbart en programtyp jämfört med lärare som 

undervisar på både typerna av program. Andel i procent 

  
0 tim 1-5 tim 6-10 tim 11 tim -- 

Studieförb. Undervisar båda programtyper 5 28 42 24 

 
Övriga 3 27 43 27 

Yrkesförb. Undervisar båda programtyper 10 32 43 14 

 
Övriga 6 31 46 16 

 

Tabell 6 visar att den tydligast bestämmande faktorn för hur mycket undervisningstid som 

ägnas åt EU-frågor är vilket program man undervisar på. Det gör ingen skillnad om en lärare 

undervisar både på studieförberedande och yrkesförberedande program – de faller ändå in i 

mönstret att ägna mer tid åt EU-frågorna på de studieförberedande programmen. Om något så 

förstärker de mönstret på de yrkesförberedande programmen. Där har 10 procent av lärarna 

som undervisar på båda programtyperna sagt att de ägnar 0 timmar åt EU-frågor på 

yrkesförberedande program, jämfört med 6 procent av de som enbart undervisar på 

yrkesförberedande program. De som undervisar på båda programtyperna har också lägst 

andel, 14 procent, som ägnar 11 timmar eller mer åt EU-frågor. 

Vid gruppintervjuerna med lärarna framkom mycket delade reaktioner på svarsmönstret. 

Medan vissa menade att det var helt i överensstämmelse med deras erfarenhet av sin egen och 

sina kollegors undervisning att EU-frågorna får mindre utrymme på de yrkesförberedande 

programmen, så reagerade andra tvärtom med förvåning. Vissa menade att undervisningen går 

långsammare på yrkesförberedande program efter som frånvaron är större och genom att 

läraren måste ta om vissa delar flera gånger så hinner man inte lika mycket. Andra menade att 

EU-frågorna är konkreta och enkla att knyta an till yrkeselevernas speciella bransch eller 

specialintresse. Eleverna får ofta själva får vara med och bestämma vad som ska tas upp i en 

kurs. De flesta menar att eleverna på yrkesförberedande program ofta själva väljer att minska 

EU-avsnittet. En möjlig förklaring som framfördes till varför kvinnliga lärare i större 

utsträckning tycks göra skillnad mellan programtyperna var att kvinnliga lärare möjligen är 

mer lyhörda för elevernas egna önskemål. Bristande intresse och kunskaper hos lärarna lyftes 

fram som en annan möjlig förklaring till att vissa lärare väljer att minska tiden för EU-frågor i 

relation till andra frågor som t.ex. det svenska statsskicket.  

Under 2009 och 2010 genomförde Internationella programkontoret egna utvärderingar i 

samband med sina utbildningsinsatser.
1
 Undersökningarna genomfördes som webbaserade 

enkäter, inte pappersbaserade, men frågorna var vanligen desamma som i Skolverkets 

                                                             
1 Utvärdering av Lär mer om EU 2009 och 2010. Slutrapport från 2010, lärare i samhällskunskap från 

grundskola och gymnasium med jämförelse med 2009 års undersökning.  



10 
 

undersökning från 2007. Många av lärarna som deltog i kompetensutvecklingsinsatserna 2009 

och 2010 finns med i 2011 års undersökning. Enligt svaren på en av årets enkätfrågor är det 

32 procent av samhällskunskapslärarna som deltagit i Programkontorets utbildningsinsatser. 

Resultaten från de olika undersökningarna kan betraktas tillsammans även om de inte i strikt 

mening kan jämföras. Det framkom i undersökningarna från 2009 och 2010 att den lärargrupp 

som deltog i dessa utbildningsinsatser genomgående var mer intresserad av EU-frågor än 

genomsnittsläraren. Det är därför inte förvånande att de också ägnade mer undervisningstid åt 

dessa frågor.   

Ett antal lärare svarade att de överhuvud taget inte tog upp EU-frågorna i sin undervisning i 

Samhällskunskap A under 2010/11. Tidsbrist var det vanligaste skälet som angavs. 26 procent 

av respondenterna svarar också att EU-kunskap ingått som ett avsnitt i andra kurser. Det 

gäller kurser som Internationella relationer, Samhällskunskap B, Historia A, Rättskunskap 

med mera. I de öppna svaren anger 13 lärare av 65 att skälet är kursen Samhällskunskap A 

löper över två år och att EU-frågorna kommer att behandlas kommande år. Några anger 

elevernas bristande intresse eller låga kunskapsnivå som skäl till att avstå. 

 

3.2.2 Undervisningens innehåll 

Som framhålls i 2007 års rapport så styr kursplanerna inte undervisningen på detaljnivå, utan 

relativt stort utrymme lämnas till läraren att välja vilka EU-frågor man vill belysa. I enkäten 

har lärarna tillfrågats vilka olika aspekter de behandlar i sin undervisning. Tabell 7 redovisar i 

fallande ordning de aspekter som lärarna tar upp i sin undervisning. 

Tabell 7: ”I vilken grad behandlar du följande aspekter av EU i din undervisning?” Andel i procent. 

 

I 
mycket 

hög 
grad 

I 
ganska 

hög 
grad 

I 
ganska 

låg 
grad 

Inte 
alls 

Uppgift 
saknas 

Institutioner, 
demokrati o 
beslutsfattande 

32 54 11 0 2 

Historisk framväxt 26 48 23 1 2 

Fredsbevarande roll 17 47 33 2 2 

Ekonomiskt 
samarbete, handel 

17 56 24 1 2 

Arbetsmarknad o fri 
rörlighet 

16 56 23 2 3 

Annat 14 24 4 22 36 

Utvidgning 13 41 40 5 2 

Asyl- o flyktingfrågor 9 34 48 7 2 

Miljöfrågor 6 28 53 9 3 

 

Under ”Annat” angavs t.ex. europeisk identitet, EU som internationell aktör, utrikes- och 

säkerhetspolitik, jordbruks och fiskepolitik, hur enskilda individer påverkas av och kan 

påverka EU, med mera. 
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I diagram 4 jämförs de aspekter som lärarna undervisade om i mycket hög grad 2011 och 

2007. Som framgår är samstämmigheten stor mellan åren. Några skillnader kan dock noteras. 

Rubriken ”annat” var betydligt vanligare 2007. Likaså förekom undervisning om EU:s 

utvidgning mer för fyra år sedan, medan det 2011 undervisas något mer om EU:s institutioner 

och beslutsfattande. 

Diagram 4 

 
 

Med tanke på att undervisningstiden skiljer sig åt mellan studieförberedande och 

yrkesförberedande program, finns det anledning att undersöka om också 

undervisningsinnehållet skiljer sig åt. I diagram 5 visas de aspekter som lärare ägnar sig åt i 

mycket hög grad inom studieförberedande program resp. yrkesförberedande program. 

Diagram 5 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Aspekter som behandlades i mycket hög grad 
2007 resp. 2011 

2011 

2007 



12 
 

 

 

De största skillnaderna tycks vara att inom studieförberedande program ägnar man sig mer åt 

undervisning om EUs institutioner, demokrati och beslutsfattande samt något mer åt det 

ekonomiska samarbetet och utvidgningsfrågor samt asyl- och flyktingfrågor. 

I lärarintervjuerna framkom att de flesta lärarna uppfattar kursen Samhällskunskap A som en 

medborgarutbildning: ”Detta är basic, det är det som alla ska ha”, som en lärare uttryckte 

det. ”Det viktiga är att man har en grundläggande förståelse för det politiska systemet, hur 

man kan vara med och påverka i Sverige och i EU.” Därför ägnas mycket tid åt EUs 

institutioner, demokrati och beslutsfattandet. Ett annat skäl som angavs var att det är enklast 

att få tag i material om de institutionella frågorna. ”Om man går in på hemsidorna med EU-

material så är det sånt material man hittar, det finns 50 PowerPoints om institutionerna, det 

är inte 50 PowerPoints om hur EU påvekar din vardag.” ”Vill man inte göra ett eget 

material så är det främst sånt här material som erbjuds. Detsamma gäller läroböckerna – 

mer om hur det fungerar än hur det påverkar oss.” 

Det rådde delade meningar om hur omfattande lärostoffet är för kursen. Vissa ansåg 

stoffträngseln var besvärande stor och att man därför bara hinner med det basala medan någon 

menade att det finns gott om utrymme för fördjupning inom denna kurs. Det tycks dock inte 

vara ovanligt att man använder olika läroböcker på de olika programtyperna för samma 

moment eftersom eleverna på de studieförberedande programmen av vissa lärare anses klara 

längre, abstraktare och mer avancerade texter. 

 

3.2.3 Kunskapskällor 

I 2007 års undersökning ställdes också frågor om vilken typ av kunskapskällor som användes 

i undervisningen. Dessa frågor upprepades i 2011 års undersökning. Tabell 8 visar att Internet 

används flitigt i undervisningen, dels genom organisationers och myndigheters webbplatser 

och dels genom att eleverna själva söker information. 
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Tabell 8: ”I vilken grad använder du följande läromedel/kunskapskällor i din EU-undervisning?” Andel i 

procent. 

 

I 
mycket 

hög 
grad 

I 
ganska 

hög 
grad 

I 
ganska 

låg 
grad 

Inte 
alls 

Uppgift 
saknas 

Org. och myndigheters webbplatser 35 43 12 3 7 

Internet, eleverna söker själva info 21 50 20 3 5 

Tryckt material från org. 20 38 26 10 7 

Läroböcker 14 29 34 19 4 

Egenproducerade läromedel 11 25 24 32 7 

Tidningar och tidskrifter 9 31 37 15 8 

TV, film, video 8 34 34 17 6 

Annat 7 4 2 60 27 

Studiebesök 4 3 14 72 7 

Spel/kunskapsspel 4 10 21 56 9 

Gästföreläsare 1 6 19 66 8 

  

Under ”Annat” angavs i huvudsak rollspel (som många uppfattade som något annat än 

”kunskapsspel”) och material som hämtats från olika myndigheters och organisationers 

webbplatser.  Dessa missförstånd tyder på att instruktionerna i enkäten inte var tillräckligt 

tydliga.  

En jämförelse med svaren från 2007 visar på relativt stora skillnader, främst att Internet 

används mer medan ”annat”, dvs. andra kunskapskällor än de angivna, används betydligt 

mindre nu än 2007. Lärobokens ställning tycks vara ungefär densamma och studiebesök, 

kunskapsspel och gästföreläsare är fortfarande de minst använda kunskapskällorna. 

Diagram 6 
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Om man jämför de behöriga lärarnas svar med de obehöriga så visar det sig att det finns 

skillnader framför allt i Internetanvändningen i undervisningen. Behöriga lärare tycks 

betydligt mer benägna att använda organisationers och myndigheters webbplatser samt att låta 

eleverna själva leta information på Internet, jämfört med de obehöriga lärarna. Istället tycks 

de obehöriga lärarna i högre utsträckning använda tryckt material från organisationer och 

myndigheter (se diagram 7). Studerar man olikheter mellan studieförberedande och 

yrkesförberedande program så är det även här främst i Internetanvändningen som man hittar 

skillnader. 

 

 

 

 

Diagram 7 

 

På studieförberedande program används organisationers och myndigheters webbplatser i 

betydligt högre utsträckning än på de yrkesförberedande programmen, medan det är tvärt om 

vad gäller tryckt material från myndigheter och organisationer. 

”Datorerna har förändrat undervisningen, så är det. Både på gott och ont. Det är lätt att det 

blir mycket klipp och klistra. Eleverna tar från Wikipedia”, menar en lärare. Någon menade 

också att skolans ekonomi kan spela in, om skolan satsar på datorer, om den köper in 

databaser och annat material. Läroböckerna blir snabbt föråldrade vilket kräver engagerade 

lärare som tar fram nytt material. ”Alla har ju inte en egen arbetsplats. Det finns fortfarande 

skolor där tre-fyra lärare delar på en dator. Då sätter man sig kanske inte ner och letar efter 

nytt material om EU.” Däremot konstaterar man att EU:s historik funkar att ta ur läroböcker. 

Andra framhöll att både lärare och elever lätt blir skeptiska inför alla snyggt tryckta material 
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om EU som finns att få gratis – detta upplevs ”mer som propagandamaterial än 

undervisningsmaterial”, som någon drastiskt uttryckte det. 

Ett skäl till att så få väljer att arbeta med rollspel tycks vara att det kräver mycket tid för 

instudering för eleverna. Många skolor har också FN-rollspel och man hinner inte med ett 

rollspel till. Simuleringar är mer tacksamma eftersom de inte kräver lika mycket inläsningstid. 

Andra menade att ovana och osäkerhet hos lärare kan vara ett skäl till att man avstår från 

rollspel, simuleringar, värderingsövningar och liknande. Lärare är ovana dels med den typen 

av material och dels med att bedöma elevernas kunskaper utifrån sådana processer. Ett tips 

var att lärarhandledningarna för rollspel tydligare skulle koppla samman spelets olika delar 

med olika kursmål, för att hjälpa lärarna att se nyttan med spelen. 

Gästföreläsningar är uppskattade om man hittar en bra föreläsare som funkar tillsammans med 

ungdomarna. ”Men om det kommer någon som drar en PowerPoint och inte är engagerande 

– då kan jag lika gärna göra det själv.” Skolor som å andra sidan hittar en bra föreläsare 

återanvänder ofta denna person i många år. Studiebesök tar också mycket tid, speciellt för 

läraren. 

 

3.3 Elevernas kunskaper om EU 

I 2007 års undersökning ingick intervjuer med gymnasieelever. Så var inte fallet 2011. I år har 

endast lärarna tillfrågats om elevernas förkunskaper, intresse samt deras kunskaper om EU när 

de slutar gymnasiet. 

 

3.3.1 Elevernas intresse för EU-frågor 

En fråga i enkäten till lärarna avsåg hur de uppfattar elevernas intresse för EU-frågor. 

Tabell 9: ”Hur många av dina elever är intresserade av EU-kunskap?” Andel i procent. 

 
Alla/ 

nästan alla 
Fler än 
hälften 

Färre 
än 

hälften 

Inga/ 
nästan inga 

Vet 
ej 

Studieförb.  13 37 34 12 2 

Yrkesförb.  3 20 47 26 5 

Totalt 9 30 39 17 3 

 

De lärare som i huvudsak undervisar på studieförberedande program bedömer elevernas 

intresse som betydligt högre än de som undervisar på yrkesförberedande program. Som 

framgår av tabell 9 så menar hälften av lärarna på studieförberedande program att nästan alla 

eller fler än hälften av eleverna är intresserade av EU-frågor. På yrkesförberedande program 

är det knappt en av fyra lärare, sammanlagt 23 procent, som bedömer att eleverna har detta 

intresse.  

Jämfört med 2007 är lärarnas bedömning av elevernas intresse aningen mer positiv, men 

skillnaderna är mycket små.  
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Vidare tillfrågades lärarna om elevernas förkunskaper.  

Tabell 10: ”Hur många av dina elever har goda förkunskaper i EU-kunskap?” Andel i procent. 

  Alla/ 
nästan 

alla 

Fler än 
hälften 

Färre 
än 

hälften 

Inga/ 
nästan 

inga 

Vet 
ej 

Uppgift 
saknas 

Studieförb.  2 9 43 45 0 1 

Yrkesförb. 0 1 43 53 2 1 

Totalt 1 6 42 48 1 1 

  

Även om bedömningen av förkunskaperna är lägre än bedömningen av elevernas intresse så 

är svarsmönstret detsamma – lärarna som i huvudsak undervisar på studieförberedande 

program bedömer elevernas förkunskaper som något högre än lärarna på de 

yrkesförberedande programmen. Men totalt sett är det nio av tio lärare som menar att färre än 

hälften av eleverna eller nästan inga elever har goda förkunskaper om EU. Jämför man årets 

resultat med 2007 års undersökning, se diagram 8, så är skillnaderna relativt små. 

Diagram 8 

 

Det är framför allt inom gruppen studieförberedande elever som man kan se vissa skillnader. 

2007 bedömde 36 procent av lärarna sade att ingen eller nästan ingen hade goda förkunskaper. 

2011 säger 45 procent av lärarna på de studieförberedande programmen att ingen eller nästan 

ingen har goda förkunskaper. Lärarnas bedömning av elevernas förkunskaper är med andra 

ord mer negativ 2011 än 2007. Detta skulle möjligen kunna tyda på en viss minskning av 

elevernas förkunskaper. 

I intervjuerna så delar många lärare uppfattningen att kunskapsnivån i EU-frågor har sjunkit. 

Vanligen kopplas detta samman med en allmänt sjunkande kunskapsnivå hos eleverna. ”Om 

man ser överlag så har kunskapsnivån sjunkit. Jag har jobbat som utbildad gymnasielärare 

sedan 1994 och eleverna har svårare att läsa texter idag, svårare att skriva, svårare att leta 

och bearbeta information.” Man menar också att högstadiets fokusering på svenska, engelska 
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och matematik ofta inneburit att samhällskunskapen kommer på undantag. I en intervjuskola 

läggs alltid samhällskunskapskursen i år tre. Det menade man gör eleverna mognare, mer 

kunniga och intresserade av samhällsfrågor. Därmed uppfattade man inte heller att 

kunskapsnivån hade sjunkit. 

Tittar man på lärarna som deltog i kompetensutvecklingsinsatserna 2009 och 2010 så var de 

mer positiva i sina bedömningar, både av elevernas intresse och deras förkunskaper. 

Bedömningen av förkunskaperna är radikalt annorlunda – en betydligt högre andel av de som 

deltog i utbildningsinsatserna 2009 och 2010 bedömer att eleverna har goda förkunskaper. 

Mot bakgrund av att så många lärare bedömer elevernas förkunskaper som låga är det 

intressant att se hur de bedömer elevernas kunskaper när de slutar gymnasiet. 

 

Tabell 11: ”Hur många av dina elever har goda kunskaper när de avslutar gymnasiet?” Andel i procent  

  Alla/nästan 
alla  

Fler än 
hälften 

Färre än 
hälften 

Inga/nästan 
inga 

Vet ej Uppgift 
saknas 

Studieförb. 15 54 22 1 6 1 

Yrkesförb. 6 41 41 6 5 0 

Totalt 11 48 29 3 6 1 

 

Som framgår av tabell 11 är det återigen så att lärarna som i huvudsak undervisar på 

studieförberedande program är mer positiva i sina bedömningar. Av dem anser nästan sju av 

tio lärare (69 procent) att fler än hälften eller nästan alla elever kommer att ha goda kunskaper 

om EU när de avslutar gymnasier. Bland de lärare som i huvudsak undervisar på 

yrkesförberedande program är motsvarande siffra knappt häften, eller 47 procent. 

Med tanke på hur lågt lärarna bedömde att elevernas förkunskaper (se tabell 10) och hur 

relativt lågt elevernas intresse för EU-frågor bedöms (se tabell 9), så är det en ganska positiv 

bedömning lärarna gör av elevernas slutkunskaper. Som framgår av diagram 9 så ligger 

lärarnas bedömning 2011 mycket nära bedömningen 2007. 

Diagram 9 
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I intervjuerna tolkade flera lärare svaren som ett uttryck för den kunskapsprogression som 

eleverna genomgått: från det låga utgångsläge eleverna bedöms ha ifråga om EU-kunskaper, 

så kan de betydligt mer när de gått igenom gymnasiet. Det skulle med andra ord mer vara en 

bedömning av kunskapsprogressionen än en bedömning av kunskapsläget i sig. 

De frågeområden där eleverna bedöms ha bäst kunskaper är, inte förvånande, också de 

områden som är mest uppmärksammade i lärarnas undervisning, det vill säga EU:s historiska 

framväxt samt EU:s institutioner, demokrati och beslutsfattande. Under ”Annat” nämns 

framför allt EU:s jordbrukspolitik, EU som internationell aktör och EU:s framtida utveckling.  

En jämförelse mellan undersökningsåren 2007 och 2011, se diagram 10, visar att lärarnas 

bedömning är mycket likartad mellan åren i denna fråga. 

Diagram 10 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

55% 

60% 

Alla/nästan 
alla  

Fler än hälften Färre än 
hälften 

Inga/nästan 
inga 

Andel elever med goda kunskaper när de avslutar gymnasiet enligt 
lärare 2007 resp. 2011 

Studieförb. 2011 

Studieförb. 2007 

Yrkesförb. 2011 

Yrkesförb. 2007 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Områden där eleverna kommer att ha bäst kunskaper om EU enligt 
lärare 2007 resp. 2011 

2011 

2007 



19 
 

Lärarna som deltog i kompetensutveckling 2009 eller 2010 gör i stort sett samma bedömning 

av elevernas främsta kunskapsområden. Men efter den historiska framväxten samt de 

institutionella frågorna och beslutsfattandet tror de att miljöfrågorna kommer. De rankar 

denna fråga högre än ekonomiskt samarbete och handel samt arbetsmarknadsfrågorna. 

  

3.3.2 Kunskapsbedömning 

Lärarna tillfrågades också om vilka olika metoder de använder för att bedöma elevernas 

kunskaper om EU. Individuella fördjupningsuppgifter tycks vara det som oftast används, följt 

av skriftliga prov. Muntlig redovisning i grupp är vanligare än individuell muntlig redovisning 

medan fördjupningsuppgifter i grupp tycks vara det som används minst som 

kunskapsbedömning.  

Tabell 12: ”Hur ofta använder du följande sätt att bedöma dina elevers kunskaper om EU?” Andel i 

procent. 

 
Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Uppgift 
saknas 

Fördjupn.uppgift (ind) 37 41 10 6 6 

Skriftliga prov 30 38 18 8 6 

Annat 27 11 3 38 21 

Muntlig redov. (grupp) 20 41 19 12 7 

Muntlig redov. (ind) 16 40 21 12 11 

Fördjupn.uppgift 
(grupp) 

13 35 24 16 12 

 

Bland de öppna svar som kunde anges under ”Annat” finns t.ex. seminariediskussioner, 

diskussioner i grupper och debatter. Många skriver också att de genomför rollspel eller 

simuleringsövningar i ämnet. 

I denna fråga finns det en statistiskt signifikant skillnad i svaren mellan de som undervisat i 1-

4 år och de som undervisat 11 år eller mer. Det gäller hur ofta man använder skriftliga prov. 

Bland de lärare som undervisat kortast tid är det 22 procent som uppger att man ofta använder 

skriftliga prov, medan 37 procent av de som undervisat längst tid uppger samma sak. Det 

finns även en stor skillnad mellan dessa grupper i svaren under ”Annat”, men den är inte 

statistiskt signifikant. Två tolkningar av skillnaden mellan äldre och yngre lärare lyftes fram i 

lärarintervjuerna. Den ena var kunskapssynen och den andra det faktum att äldre lärare oftare 

har ansvarsroller och uppgifter utöver undervisningen som gör att de har mindre tid att ägna åt 

t.ex. fördjupningsuppgifter. Vidare nämndes rättsäkerhetsfrågan i samband med 

betygssättning – med skriftliga prov anser sig många lärare ha ett säkrare underlag för 

bedömning. Men det framkom ingen förklaring till varför detta skulle vara mer påtagligt för 

lärare som undervisat längre tid. 

Ytterligare en fråga som ställdes i enkäten gällde varifrån eleverna bedöms få sin kunskap i 

EU-frågor. Vad gör lärarna för bedömning om mediernas betydelse eller elevernas hemmiljö 

eller kamrater? Och hur viktig anser de skolans undervisning vara för elevernas kunskaper? 
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Tabell 13 visar att enligt lärarnas uppfattning är det framför allt skolans undervisning som är 

viktig. 

Tabell 13: ”I vilken grad påverkas elevernas kunskaper om EU enligt din uppfattning av…?” Andel i 

procent. 

 I mycket 
hög 

grad 

I ganska 
hög 

grad 

I ganska 
låg grad 

Inte alls Vet ej 

skolan 33 48 14 0 2 

kamrater 7 26 41 13 8 

media 13 38 37 3 6 

hem 18 27 33 5 14 

 

Om man, som i diagram 11, sammanställer svaren ”i mycket hög grad” och ”i ganska hög 

grad” blir bilden av skolans betydelse ännu tydligare. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 11 

 

Jämför man, som i diagram 12, lärarnas svar 2011 med svaren från 2007 så ges skolan numera 

en ökad betydelse för elevernas kunskaper, medan de tre övriga kategorierna ges en minskad 

betydelse. 
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Diagram 12 

 

Om man ser till dem som svarat att skolans undervisning påverkat eleverna ”i mycket hög 

grad” så finns en viss skillnad i bedömningen mellan lärare som i huvudsak undervisar på 

studieförberedande program jämfört med dem på yrkesförberedande program. Medan 36 

procent av lärarna på studieförberedande program menar att skolans undervisning påverkar 

elevernas kunskaper i mycket hög grad, är motsvarande siffra för lärarna på 

yrkesförberedande program 29 procent – en skillnad som är statistiskt signifikant. Men slår 

man samman dem som svarat ”i mycket hög grad” med dem som svarat ”i ganska hög grad” 

så försvinner denna skillnad. 

I intervjuerna så förvånas de flesta inte över svarsmönstret i undersökningen. Kamraternas roll 

anses försumbar för elevernas kunskapsutveckling, media anses rapportera för lite och för 

okvalificerat om EU och hemmens roll anses minska. Det sades att allt färre elever får stöd i 

sitt lärande från hemmen, föräldrarna ser i ökande utsträckning skolan som en 

serviceinrättning – ”en MVG-fabrik som ska leverera goda betyg utan att belasta eleverna för 

hårt”, som en lärare tillspetsat uttryckte det. Några intervjuade lärare menade dock att det 

knappast var någon skillnad i hemmens betydelse jämfört med för fyra år sedan. 

Lärarna från kompetensutvecklingsinsatserna 2009 och 2010 gör en likartad bedömning, även 

om de i ännu högre grad anger skolans undervisning som förklaring. I dessa undersökningar 

är det omkring 90 procent som anger att skolan i mycket eller ganska hög grad påverkar 

elevernas kunskaper. I övrigt rankar man mediernas, hemmens och kamraternas roll i samma 

ordning som i undersökningarna 2007 och 2011. 

 

3.4 Kompetensutveckling i EU-kunskap  

Som framhölls inledningsvis har Internationella programkontoret under de senaste åren 

genomfört en mängd kompetensutvecklingsinsatser i EU-frågor för gymnasielärare. Av 

enkäten att döma har omkring en tredjedel (32 procent) av samtliga lärare deltagit i någon av 

dessa utbildningsdagar under 2009 eller 2010. Lärarna inom studieförberedande program har 
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deltagit i något högre utsträckning (35 procent) än lärarna inom yrkesförberedande program 

(26 procent). Kvinnor har deltagit i större utsträckning än män – 40 procent av kvinnorna 

jämfört med 26 procent av männen. Behöriga lärare har deltagit i högre grad än obehöriga 

lärare (33 procent jämfört med 22 procent). I diagram 13 visas den andel som deltagit i 

utbildningsdagarna för en lång rad kategorier. 

Diagram 13 

 

19 procent av lärarkåren har deltagit i andra typer av kompetensutveckling som t.ex. 

utbildningar arrangerade av universitet och högskolor ofta inom ramen för Lärarlyftet, 

Utrikespolitiska Institutet, studiebesök i Bryssel och Riksdagens EU-upplysning. Slår man 

samman de båda typerna av fortbildning så anger alltså omkring hälften av lärarna att de 

under de senaste åren deltagit i någon form av kompetensutveckling om EU. Ser man till de 

olika delgrupperna så är mönstret detsamma som för den kompetensutveckling som 

Internationella programkontoret arrangerat, det vill säga att kvinnor har deltagit i större 

utsträckning än män och de nyaste lärarna i mindre utsträckning än de som undervisat mer än 

4 år. Däremot finns i denna fråga ingen skillnad mellan behöriga och obehöriga lärare. 

Som framgår av diagram 14 anger två tredjedelar eller 67 procent av alla lärare att de behöver 

mer kompetensutveckling om EU. Kvinnor, som alltså redan i större utsträckning deltagit i 

fortbildningsinsatser av olika slag, ser ett större behov än män. 72 procent av kvinnorna anser 

sig behöva mer kompetensutveckling jämfört med 64 procent av männen. I övrigt skiljer sig 

svaren en del från de som redovisas i diagram 13. De lärare som undervisat kortast tid är i 

större behov av fortbildning i EU-frågor än de som undervisat mer än 11 år och lärare som i 

huvudsak undervisar på yrkesförberedande program vill ha mer kompetensutveckling än de 

som undervisar på studieförberedande program. Men skillnaderna är genomgående ganska 

små. 

Diagram 14   
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I en öppen fråga hade lärarna möjlighet att själva ange vilken typ av kompetensutveckling de 

har behov av. Bland de många svar som kom in är studiebesök i Bryssel där man besöker 

institutioner och parlamentariker, ett av de vanligast. Detta återkom även i lärarintervjuerna. 

Undervisningsmetoder som kan motivera elever samt hjälp att levandegöra materian 

efterfrågas också, liksom fakta och information om Lissabonfördraget och andra aktuella 

förändringar i EU-samarbetet.  

 

3.4.1 Har kompetensutveckling någon betydelse? 

Om man jämför svaren från lärare som deltagit i olika typer av kompetensutveckling med 

dem som inte deltagit så framkommer inget entydigt mönster.  

Vad gäller undervisningens innehåll föreligger inga stora skillnader. Man kan se att de som 

deltagit i någon av Internationella programkontorets EU-dagar i något mindre utsträckning 

undervisar om EUs historiska framväxt men tar upp miljöfrågor lite mer. Men skillnaderna är 

inte stora. De som deltagit i EU-dagarna har en mer negativ bild av elevernas förkunskaper än 

lärare som inte deltagit i kompetensutveckling. En större andel tycker att kursplanen i 

Samhällskunskap A ger mycket god vägledning.  

Vidare använder de sig i mindre utsträckning av förlagsproducerade läroböcker medan de i 

större utsträckning låter eleverna själva söka information på Internet, de använder oftare 

organisationers och myndigheters webbplatser. De gör oftare studiebesök och i viss mån 

använder de sig mer av tryckt material från organisationer och myndigheter, TV, film och 

video samt olika typer av kunskapsspel. De använder sig oftare av skriftliga 

fördjupningsuppgifter för eleverna. De tror i något högre utsträckning att det är skolans 

undervisning som påverkar elevernas kunskaper om EU. De tycker i högre utsträckning att de 

har behov av ytterligare kompetensutveckling i EU-frågor. De anger i högre grad att de 

undervisade mer om EU-kunskap 2010/11 jämfört med 2009/10. Genomgående är dessa 

skillnader relativt små. Den absolut största skillnaden mellan de båda grupperna återfinns i 

frågan om man har förändrat sin undervisning i EU-frågor sedan 2008. Diagram 15 visar att 
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skillnaderna i denna fråga är mycket stor mellan de som deltagit i kompetensutveckling och 

de som inte gjort det. 

Diagram 15 

 

Föga förvånande anger de som deltagit i kompetensutveckling också i mycket högre grad att 

kompetensutvecklingen hade betydelse för att de förändrade sin undervisning. 73 procent av 

de som deltagit i Programkontorets EU-dagar anger att kompetensutveckling hade betydelse 

medan motsvarande andel för de som inte deltagit är 4 procent. 

 

3.5 Har undervisningen om EU förändrats? 

Den revidering av kursplanen för Samhällskunskap A som trädde i kraft i juli 2008 innebar 

bland annat att EU-kunskap mycket tydligt blev inskrivet som en obligatorisk del. En 

intressant fråga är om lärarnas undervisning påverkats i något avseende sedan 2008. Om en 

sådan förändring skett kan en rad orsaker ligga bakom. Förutom de reviderade kursplanerna 

så kan t.ex. ökad uppmärksamhet i medierna för EU-frågor medverka till att EU också ges 

ökad uppmärksamhet i undervisningen. 

 

3.5.1 Det europeiska superåret i Sverige 

2009 var ett exceptionellt år för EU-frågor i Sverige. I juni 2009 var det val till EU-

parlamentet och under hösten 2009 var Sverige dessutom ordförandeland i EU för andra 

gången. EU-frågorna var ständigt aktuella i olika medier, något som möjligen påverkade 

undervisningen. En fråga i undersökningen gällde om lärarna läsåret 2010/2011 undervisade 

mer eller mindre om EU-frågor jämfört med 2009/2010. 

Tabell 14: ”Undervisade du mer eller mindre om EU-kunskap under läsåret 2010/11 jämfört med 

2009/10?” Andel i procent. 
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Yrkesförb. 9 36 42 5 2 5 

Totalt 8 37 42 6 3 5 

 

Att döma av svaren på denna fråga så skulle EU-frågorna fått ökad vikt i undervisningen hos 

45 procent av lärarna under det senaste läsåret. En nästan lika stor andel, eller 42 procent, 

anger att de undervisat lika mycket om EU under 2010/11 som året innan. Endast 9 procent 

svarar att de undervisat mindre om EU det senaste året jämfört med det ovanligt EU-intensiva 

året 2009/10. Detta svarsmönster stämmer med svaren som redovisas i tabell 4. Där framgår 

också att fler lärare ägnar mer tid åt EU-frågorna nu jämfört med 2007. 

Svarsmönstret förvånar de intervjuade lärarna. Bland dem fanns det en samstämmig bild att 

man undervisade mer om EU under superåret än året efter. Man hade inga förslag till tolkning 

av svaren annat än att många kanske missförstod frågan. 

 

3.5.2 Kursplanerevideringen 

En annan fråga i årets undersökning var om lärarna anser att de förändrat sin undervisning 

sedan 2008, det vill säga innan kursplanerevideringen. Diagram 16 visar att sex av tio lärare 

anser att de har förändrat sin undervisning, behöriga lärare något mer än obehöriga, lärare på 

studieförberedande program något mer än de som i huvudsak undervisar på 

studieförberedande program. Bland lärare som undervisat i 5-10 år är det 70 procent som 

menar att de förändrat sin undervisning.  

Diagram 16 

 

 Den följfråga som ställdes rörde vilka faktorer som hade betydelse för förändringen. Här 

kunde lärarna ange flera alternativ, så resultaten summerar till mer än 100 procent.  

Tabell 15: Vilka av följande faktorer hade betydelse för att du förändrade din undervisning i EU-

kunskap? Andel i procent. 
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 Reviderad 
kursplan 

EU-
valet 
2009 

Mer 
info i 

media 

Kompetens-
utveckling 

Annat 

Studieförb 97 38 21 30 21 

Yrkesförb 98 44 24 32 18 

Totalt 97 40 22 31 20 

 

Enligt tabell 15 är den reviderade kursplanen från 2008 den faktor som i stort sett samtliga 

som förändrat sin undervisning åberopar. Därefter kommer EU-valet 2009 och det faktum att 

man deltagit i kompetensutveckling. Under kategorin ”annat” anges t.ex. egen utveckling och 

eget intresse för frågorna, Lissabonfördraget, EU:s ökade betydelse för Sverige mm.  

Som framgick av diagram 16 ovan är det ungefär sex av tio lärare som menar att de förändrat 

sin undervisning sedan 2008. Men fyra av tio tycker inte att de förändrat undervisningen, trots 

kursplanens revidering. Vilka skäl anger de till at inte förändra sin undervisning?  

Tabell 13: ”Varför har du inte förändrat din undervisning efter kursplanerevideringen?” Andel i procent. 

 Min undervisning 
om EU låg redan 

inom ramen för 
kursplanerevid. 

Jag känner inte 
till kursplane-
revideringen 

Annat Uppgift 
saknas 

Studieförb. 72 5 16 9 

Yrkesförb. 75 8 16 4 

Totalt 73 6 17 7 

 

Enligt tabell 13 är det absolut vanligaste skälet att man menar att ens undervisning redan låg 

inom ramen för den revidering som genomfördes. Relativt vanligt är också att ange att man av 

olika skäl inte undervisade i EU-frågor 2008 eller tidigare.  

 

3.6 Slutkommentar 

Inledningsvis framhölls att svarsfrekvensen i årets enkät är lägre än i den som genomfördes 

2007, 44 procent jämfört med 53 procent. Skillnaden är tydlig men inte dramatisk. 

Svarsfrekvensen är låg, men måste bedömas som tillräckligt hög för att undersökningen ska 

kunna tillmätas ett värde. I lärarintervjuerna framkom att antalet enkäter till lärare ständigt 

ökar med en tilltagande enkättrötthet som följd. Därmed finns det risk att de som ändå tar sig 

tid att svara på enkäten är mer plikttrogna eller intresserade av EU-frågor än genomsnittet, 

vilket kan innebära en viss skevhet, dvs. att svarsmönstret inte är helt representativt för 

populationen. Men om det förhåller sig så är omöjligt att veta. 

 

 

 


