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KOLUMN

Samhällsundervisning och att 

skapa den goda medborgaren

Forskningen om politiskt deltagande har visat att samhällsundervisning i skolan spelar en viktig roll i att 
skapa intresserade medborgare, som spelar en aktiv roll i vår demokrati. Men frågan är: vilken är denna roll?

P
rofessor Henry Milner från 
Canada, nuvarande gästpro-
fessor vid Umeå Universitet, 
undervisade i april 2008 vid 
Åbo Akademi inom ramen 

för spetsenheten Democracy – A Citizen 
Perspective vid Institutionen för statskun-
skap och offentlig förvaltning. Temat var 
samhällsundervisningens roll för att be-
främja ungdomars politiska deltagande. 
Han har i flera år forskat kring vikten av 
samhällsundervisning i skolarna och hur 
den bidrar till att skapa en kunnig och ak-
tiv ungdom, som är beredd att delta i ett 
demokratiskt samhälle.

Enligt Milner är det väsentligaste att 
främja nivån av politisk faktakunskap 
bland ungdomarna. Om man gör det är 
det sannolikt att intresset och aktivitets-
nivån också blir högre. Milners resultat 
tyder på att samhällsundervisningen i 
skolorna spelar en väsentlig roll i att be-
främja kunskapsnivån bland ungdomar. 
I länder där samhällsundervisning är en 
integrerad del av undervisningen i skolor 
och gymnasier är kunskapsnivån då det 
gäller landets politiska system högre, in-
tresset för politiken är större och graden 
av deltagande i politiken högre. Detta gäl-
ler först och främst ungdomar, som inte 
har så många andra källor att få kunskap 

ifrån, men på längre sikt är det troligt att 
samma skillnader kan återfinnas bland de 
olika ländernas befolkning som helhet.

Skräckexemplet är USA, där rädslan 
för indoktrinering i skolan (som i och för 
sig kan vara berättigad på vissa håll over 
there) har medfört att samhällsundervis-
ningen inte får undervisa om de politiska 
partierna, deras ideologi och deras roll i 
samhället. Som följd av detta har flera 
medborgare svårt att svara på, om repu-
blikanerna eller demokraterna utgör det 
mest konservativa partiet (svar: republi-
kanerna). I andra länder, som till exempel 
de nordiska länderna, där undervisning-
en i samhällslära innehåller mera rele-
vanta teman, finns det en högre grad av 
faktakunskap om det politiska systemet 
bland ungdomarna, och intresset också 
är större, även om det ändå är på en rätt 
så låg nivå.

Även om det är svårt att kontrollera 
för alla faktorer som påverkar dessa 
skillnader är det troligt att undervis-
ningen i skolorna spelar en väsentlig 
roll i att skapa aktiva och kunniga unga 
medborgare, som kan och vill spela en 
aktiv roll inom politiken. Men frågan 
är: vilken roll ska ungdomarna spela? 
Fokus inom forskningen har i hög grad 
legat på valdeltagande; om ungdomar-

na röstar eller planerar att rösta ifall de 
ännu inte är myndiga. På samma gång 
har samhällsundervisningen ofta beto-
nat plikten att rösta och hur man i prak-
tiken gör detta.

Röstdeltagande är förstås en viktig 
form av politiskt deltagande. I vår repre-
sentativa demokrati spelar det en central 
roll att välja dem som skall fatta beslut 
med bindande kraft för samhället som 
helhet. Men aktiva och kunniga medbor-
gare nöjer sig inte enbart med att rösta. 
Det finns flera andra nödvändiga roller 
som de måste spela, innan det är möjligt 
att tala om en sann deltagardemokrati. 
Medborgarna måste vara kunniga – ja-
visst – men det räcket inte med kunskap 
om partierna och deras ideologi. 

Om forskningen – och samhällsunder-
visningen – i för hög grad betonar val-
deltagande finns det en risk att vi skapar 
röstningsrobotar, som ideligen röstar i 
valen, men aldrig engagerar sig i andra 
sammanhang. Det är avgörande, att ung-
domen – och vi andra också – inser att i 
ett demokratiskt samhälle går det att på-
verka beslutsfattandet, och inte enbart 
genom att rösta. 

Aktiva medborgare måste kritiskt gran-
ska beslutsfattarna och ha kunskap om 
hur de kan påverka dessa beslut, också 

efter valet. Samhällsundervisningen får 
inte enbart betona hur man röstar och 
den medborgerliga plikten att göra det, 
utan måste också framhålla vikten av 
att skriva brev till riksdagsledamöterna, 
aktiviteter i samhällsorganisationer, och 
varför inte undervisa i hur man anordnar 
en demonstration. Alla dessa aktiviteter 
är viktiga påverkningskanaler i dagens 
samhälle.

Ungdomen har traditionellt haft rol-
len som den kritiska rösten, som kan på-
peka att kungen inte har kläder på. För 
att skapa en sann deltagardemokrati är 
det viktigt att denna tradition fortsätter. 
Här kan samhällsundervisningen spela 
en väsentlig roll.
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D
en tyske psykologen Hans-
Georg Häusel uppger (en-
ligt referat av Sture Gadd, 
HBL 5.1.08) att ”hjärnfors-
karna är överens om att 

80-90 procent av alla köpbeslut fattas på 
grund av omedvetna faktorer, alltså utan 
den förnuftsmässiga bakgrund som gjor-
de att kunden alls gick till butiken”.

Jag gjorde ett överslag över våra inköp 
under december: några rundor till mat-
butiken, det mesta köptes enligt lista. Vi 
försökte undvika det klassiska misstaget 

att inhandla mera julmat än man verk-
ligen kommer att kunna äta, men helt 
lyckas man ju aldrig. Julgran, som vanligt. 
Förnuftigt nog har vi kommit överens om 
att de vuxna bara utväxlar några symbo-
liska presenter så det blev inte dyrt. Till 
barnbarnen några böcker (helt OK tycker 
jag) och ett slags dockhus för små plast-
djur (enligt önskelista). På nätet beställde 
jag ett par fackböker (nåja, den ena skulle 
jag ha klarat mig utan) och en årgång 
Krazy Kat (definitivt ett bra köp!). Från 
apoteket några receptbelagda mediciner 

– ingen stor chans att impulsa där! 
Allra högst 10 procent av de här köpen 

var oöverlagda. Är jag alltså en konsum-
tionsfreak som bryter mot naturlagarna? 

Men å andra sidan: vad gömmer sig 
egentligen bakom uttryck som ”omed-
vetna faktorer” och ”förnuftsmässig 
bakgrund”? Det mesta vi gör kan ur nå-
gon synvinkel te sig oöverlagt. Tänk på 
klimatförändringen och vårt energibete-
ende. Hela julköret kan väl, om man så 
vill, betraktas som irrationellt. Men det 
är knappast något jag skulle be ett team 

hjärnforskare avgöra.
Eller är det så här: om man fogar frasen 

”hjärnforskarna har upptäckt” till vilken 
som helst utsaga om mänskligt bete-
ende, så blir utsagan omedelbart trovär-
dig. I varje fall om den också i övrigt står 
i samklang med tidsandan: för faktum är 
att inbillningen att vi är viljelösa offer för 
förslagna reklammakare kännetecknar 
vår tid i lika hög grad som förslagna re-
klammakare.

L.H.

AXPLOCK: Skrivet i hjärnorna


