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Ur Lärarnas tidning 2015 

• Elev A: Det som IS står för är hemskt. 
• Elev B: Ja, lämnar man Sverige för att döda oskyldiga ska 

man inte ha någon rätt att komma tillbaka. 
• Elev C: Men det finns svenskar som reser till Afghanistan 

och deltar i det kriget… 
• Elev A: Är du för IS? 
• Elev B: Ja, vad pratar du om? 
• Elev C: Men USA dödar faktiskt människor – i Afghanistan. 

Det är väl inte rätt? 
• Elev B (upprört): Om någon strider för IS ska den straffas! 

En sådan person är ett hot för mig och mitt samhälle.  
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Samhällsorienteringen –  
ett demokratiuppdrag 



“Samhällsorientering” 

• Meningen 
– En förutsättning för att kunna vara medborgare 
– Jämlika chanser att leva i Sverige 

• Syftena 
– Förståelse och acceptans av de värden vi enats om 
– Kunskap om värdenas konkreta uttryck 
– Insikt om tolkningar och konflikter 

• Metoderna 
– Undervisning 
– Samtal 
– Erfarenhetsutbyte 
– Fall och rollspel 

 



Forskningsämne 

• Politisk socialisation 

• Civic education 

 



En lång tradition 

• Kyrkan 
– Statskyrka 1536—1999  

• 1700-talet: Sällskapen 
• 1800-talet 

– Folkskolan 1842 
– Folkrörelserna 1850-talet 

• 1900-talet: Folkbildningen 
– Studieförbund 
– Folkhögskolor 

• 2000-talet: Samhällsorientering 







Några förutsättningar 

• Etnocentrisk självförståelse 
– Kulturell enhetlighet 

– Religiös enhetlighet 
• Sekulär religiositet 

– “Världens bästa demokrati!” (och demokrater!?) 

• I själva verket 
– Hög men tämligen oprövad tolerans 

• Religionsfrihetslag 1957 

• Samepolitiken 

– Otränade i kontrovershantering 

 





Medborgarkompetens 

 

• Värderingar 

• Kunskaper 

• Förmågor 



Vad är medborgarkompetens? 
 

Demokratiska 
värderingar 

 
Politisk 
tilltro 

 
Politisk 

självtillit 

 
Politisk 
kunskap 

Samhälls-
engage- 

mang och 
politiskt 

deltagande 

Jämställdhet 
 
Tolerans 
  

Förtroende 
för 
institutioner 
 
Förtroende 
för politiker 
 
Tilltro till 
påverkbarhet 

Upplevda 
färdigheter 
 
Upplevda 
kommunikativa 
förmågor 

Kunskap om 
politik, 
demokrati, 
samhälle 

Intresse för 
politik och 
samhälle 
 
Förenings-
engagemang 
 
Förväntat 
engagemang 
och 
deltagande 
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Ambitionsnivån 

• Aktiva medborgare 

– Deltagande 

– Delaktighet 

– Medbestämmande 

• Goda medborgare = Aktiva medborgare 

 



Optimister och pessimister 
  

 

Pessimisterna 
 
• Unga överger folkrörelser och föreningar 

• Från varannan 1990 till var tredje 2008 
• Partierna förlorar medlemmar 

• Från var tionde till var tjugonde på 25 år 

• Ökad ojämlikhet i deltagandet – även i valen 

• Utbildning, inkomst och jobb 

• Vidgad klyfta mellan eliterna och de sociala rörelserna 

• Svaga regeringar 

• Globalt allt mer ifrågasatt 
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Optimisterna 

  
 

 

• Ingen kris, bara förändrade former 

• Ökat valdeltagande 

• Partierna stabila 

• Intresset och engagemanget är stabilt 

• Musik, sång, graffiti, stickning 

• Nya former 

• Buycot och boycot 

• Internet 

• Tillfälliga projektaktioner 
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Medborgarkompetensen i övrigt 

• Relativt stark uppslutning kring jämställdhet och tolerans 

– dock svagare bland pojkar 

• Generell misstro mot 

– politiker – men tilltro till att de kan förmås att lyssna 

– politiska institutioner – men tilltro till egna möjligheter att 

vara samhällsmedbrgare 

• Partier och fack inget för dem 

• Elever med utländsk famljebakgrund  

– minst förtroende för institutionerna 

– starkast politisk självtillit 

– minst benägna att rösta 

• Segregationseffekt – ju fler barn till högutbildade i 

klassen, desto fler rätt får högutbildades barn på 

kunskapstestet. 
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Kontroverser 

• Från multikulturalism till kulturell integration 

• Undervisning om samhället = undervisning i 
samhället 

• Lärarna har en internationellt sett låg 
prioritering av värdet av låta oliktänkande 
elever diskutera med varandra 

2016-05-27 21 



Hur hanteras kontroverser? 

Kontroversacceptans 

Hög Låg 

 
 

Kommunikativ  
strategi 

 
Normdialog 

 

 
Debattledaren 

 
Fostraren 

 
Normförmedling 

  
Normförmedlaren 

 
Avvisaren 
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Kontroverser 

• Svensk läroplan 

– ”Multi-kulturell pedagogik” – inte ”Anti-rasistisk pedagogik” 
(GB)  

– Normförmedlaren är läraridealet 

• Mest typiskt: läraren öppnar för diskussion och markerar 
tydligt vad han/hon reagerar på i elevens uttalande samt hur 
samhället ser på ett sådant uttalande.  

• Eleverna  

– positiva till hur läraren förmår hantera kontroverser  

– lärarna inte alls så allsidiga om man får tro eleverna 

• Slutsats: Att använda en didaktisk princip som uppmuntrar till 
diskussion mellan oliktänkande kan vara avgörande för 
hanterandet av kontroversiella frågor. Ambivalens-princip. 
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Fyra grupper av unga medborgare 

I. Aktiva 

II. Till synes passiva 

i. Oengagerade 

ii. Desillusionerade 

iii. Standby-medborgare 
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Fyra grupper av unga medborgare 

Aktiva 6%

Standbyers 46%

Oengagerade 26%

Desillusionerade 21%



Kunskaper 

• Internationellt jämförelsevis goda kunskaper – 

men danska och finska elever kunnigare 

• Samma nivå som 2009 

• Variationerna mellan elever stora  

– Större än Europas genomsnitt 

– Lägre mellan skolor än vad som gäller i Europa 

– Kön, migrationsbakgrund och socioekonomisk 

bakgrund 

– Även på skolnivå slår föräldrarnas utbildningsnivå 

igenom – många högutbildade i klassen är 

gynnande 

– Läsförmåga och läsförståelse = centrala 

medborgarförmågor 
2016-05-27 26 



Framgångs- och riskfaktorer 
Fyra skolor 

 

A. Samsyn som ideal – verklig öppenhet? 

B. Ett personbundet demokratiarbete  

C. Studiemiljöer med svag struktur 

D. Segregerade studiemiljöer 



Skolan 

• Social och ekonomisk ojämlikhet ökar 

• Ojämlikheten spiller över i politisk ojämlikhet 
genom det politiska deltagandet 

• Skolan är den (mest) gemensamma arenan vi 
har för att utvecklas som medborgare 

• Hur klarar skolorna att motverka ojämlikheten 
och dess följder i form av intolerans? 
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Skolinspektionens rapport 2012 

• Överlag tycks det pa ̊ de granskade skolorna finnas 
en vag, sällan uttalad och tydliggjord, 
medvetenhet om det medborgarfostrande 
uppdraget, som grund för hur enskilda lärare 
omsätter uppdraget i sin undervisning.  

• Många lärare integrerar uppdraget föredömligt 
/…/ men det förekommer ocksa ̊ stora variationer i 
fråga om hur demokrati- och värdegrundsarbetet 
genomförs i olika klassrum, pa ̊ olika skolor och i 
olika delar av landet.  

 



Inspektionens slutsatser 

1. Skolans samlade uppdrag behöver tydliggöras  
2. Variationer i skolornas demokratiarbete  
3. Medborgarfostran genomsyrar inte 
undervisningen  
4. Formellt och reellt elevinflytande behöver 
förstärkas  
5. Elevernas delaktighet i undervisningen behöver 
öka  
6. Ett uppdrag som ställer krav pa ̊ lärarnas 
kompetens  

 



SO som en av flera institutioner för 
medborgarbildning 
 

• Skolorna förlorar sin “demokratikvalitet” när 
homogeniseringen missgynnar såväl de hög- som 
lågpresterande  

– SO? 

• Grupper behöver mötas för att påverka och lära sig 
av varandra för att utveckla medbogarkompetens 

• Olika ambitionsnivåer för statens medborgarbildning 
• Högskoleförberedande – ges fördjupade samhällskunskaper 

• Yrkesinriktade – anses inte behöva det 

– SO – är “orientering” nog?  

• Online utvecklas mest ‘self-actualizing’ – inte ‘duty-
based’ medborgarnormer  

• Viktigt med icke-virtuella möten också! 

• Vad gör samfund och föreningar? 
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Tack 
• för ert svåra men viktiga jobb  

• som ni utför åt oss 

• för att nyanlända ska få en rimlig chans att 
etablera sig här 

• och för att vi tillsammans ska få leva här 
fredligt i respekt och tolerans för varandras 
likheter och olikheter! 



       

          Tack för din uppmärksamhet! 


