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Sammanfattning 
Rapporten är skriven inom ramen för projektet Samverkan, integration och kunskap 

(SIK), vid Linköpings universitet och är finansierad av Europeiska integrationsfonden. I 

projekten sker en analys av medborgarkunskap som fenomen. Analysen bygger på en 

kvalitativ studie av de projekt som under tidsperioden 2010-2013 beviljats med från 

Integrationsfonden för att arbeta med åtgärden medborgarkunskap. Det empiriska 

materialet i rapporten består av dokumentanalys, observationer av projektaktiviteter 

samt intervjuer med projektledare och projektmedarbetare. Studiens huvudresultat 

visar att medborgarkunskap är ett nytt och komplext utbildningsområde som det be-

hövs ökas kunskap kring. Vidare behöver lärandeinnehållet i medborgarkunskap pro-

blematiseras ytterligare speciellt gällande värdefrågor. Utan detta finns en uppenbar 

risk att fasta i stereotypa bilder och kategoriseringar gällande exempelvis gällande ”vi- 

och dom”. Avslutningsvis visar resultatet att det är svårt att tillvarata målgruppens del-

aktighet vilket också är ett område där pedagogiska arbetsformer skulle behöva utveck-

las och systematiseras.  



2 
 

Inledning 
Projektet Samverkan, Integration och Kunskap (SIK), är ett projekt som finansierats av 

den Europeiska integrationsfonden. Vi som arbetar i projektet är forskare och utredare 

vid Linköpings universitet med intresse för integrationsfrågor utifrån olika aspekter. 

Syftet med projektet har varit att samla in och systematisera erfarenheter från projekt 

som är avslutade eller har pågående medel från Integrationsfonden. Förutom att samla 

in erfarenheter har projektet bidragit till att skapa arenor för samverkan och kunskaps-

utbyte mellan de olika projekten samt sprida viktiga erfarenheter från projekten. 

 

Under hösten 2012 och våren 2013 fokuserade SIK sitt projektstödjande arbete på frå-

gor som direkt eller indirekt handlade om medborgarkunskap, vilket är en av de åtgär-

der som finns att söka medel från Integrationsfonden.  Under perioden 2012-2013 ar-

rangerade SIK ett seminarium på temat medborgarkunskap tillsammans med högskolan 

Väst där Integrationsfondsprojekt var inbjudna att delta. Seminariet följdes upp med 

transnationella utbyten i London och Barcelona. Utbytet kom bland annat att ge stöd till 

projekten i form av hur man på nya sätt man kan arbeta med medborgarkunskap, hitta 

gemensamma beröringspunkter med andra projekt och erhålla viktiga erfarenheter gäl-

lande villkoren för samhällsorientering inom EU. Under perioden samlade SIK även data 

i form av projektens erfarenheter av medborgarkunskap. I maj 2013 avslutades tema-

arbetet med en medborgarkunskapskonferens på högskolan Väst, dit både praktiker 

och forskare var inbjudna.   

 

Medborgarkunskap i den här rapporten ska förstås i en vid betydelse på så sätt att 

många olika aspekter kan innefattas i begreppet. Denna mångfacetterade användning av 

begreppet visar sig också i relation till den konkreta projektverksamheten då aktivite-

terna är varierande även om de alla syftar till att bidra till lärande på något sätt. Fokus i 

föreliggande rapport är att lyfta fram medborgarkunskap som utbildningsform med 

stort fokus på projektens erfarenheter. 
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Bakgrund 

Europeiska integrationsfonden 

Europeiska integrationsfonden är en del av EU:s ramprogram för solidaritet och hante-

ring av migrationsströmmar, det så kallade SOLID-programmet. Andra fonder i SOLID-

programmet är Flyktingfonden III, Återvändandefonden (Migrationsverket) och Gräns-

fonden (Rikskriminalpolisen) (www.esf.se). I Sverige har Integrationsfonden sedan 

första programperioden 2007 förvaltats av Svenska ESF-rådet. Integrationsfonden for-

mulerade redan vid start ett antal prioriterade områden för integration. De prioriterade 

områdena som betonas är ”samverkan, medborgarkunskap, interkulturell och interreli-

giös dialog, hälsa, egenmakt samt transnationella aktiviteter”. Dessa områden ses som 

betydelsefulla för att nationellt kunna bidra till EU: s 11 grundprinciper för integration.  

1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt 

tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna. 

2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande 

värderingar. 

3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är 

avgörande för invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till 

världssamhället och för att synliggöra dessa bidrag. 

4. Grundläggande kunskap om världssamhällets språk, historia och 

institutioner är absolut nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna 

möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap är viktigt för en 

framgångsrik integration. 

5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse for att göra invandrarna, 

och i synnerhet deras efterkommande, beredda att bli mer framgångsrika 

och aktiva deltagare i samhällslivet. 

6. Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata 

varor och tjänster på samma grund som inhemska medborgare och utan 

diskriminering har grundläggande betydelse for en bättre integration. 

7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas 

medborgare är en grundläggande mekanism för integration. Gemensamma 

forum, en interkulturell dialog, utbildning om invandrare och 

invandrarkulturer och stimulerande levnadsförhållanden i stadsmiljön ökar 

samspelet mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare. 

8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte strider 
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mot andra okränkbara europeiska rättigheter eller den nationella 

lagstiftningen. 

9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i 

utformningen av integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på 

lokal nivå, stöder deras integration. 

10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla 

relevanta politikområden och myndighetsnivåer och offentliga tjänster är 

en viktig faktor vid utformningen och genomförandet av den allmänna 

politiken. 

11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är 

nödvändigt för att anpassa politiken, utvärdera framstegen när det galler 

integrationen och göra Informationsutbytet effektivare. (Europeiska 

kommissionen, 2010) 

EU:s  11 grundprinciper har legat till grund för den svenska integrationspolitiken. Integ-

ration- och migrationsfrågor har framför allt varit en nationell angelägenhet, men en 

ökad samsyn bland EUs medlemstater har skett när det gäller integrationspolitikens 

mål, inriktning och genomförande med utgångspunkt i de 11 grundprinciperna. I rap-

porten Europeisk medborgarkunskap - för alla? ( NTG- asyl & integration, 2007: 6) in-

troducerades en del nya begrepp och arbetssätt för att möjliggöra integration av nyan-

lända. Bland annat tas medborgarkunskap upp som ett arbetssätt. Europa kommission-

en har rekommenderat att medborgarkunskap ska ingå i introduktionskurser och i 

andra åtgärder för nyanlända tredjelandsmedborgare med syfte att stärka integrations-

processen. Vidare i rapporten beskrivs olika former av medborgarkunskap där man kan 

se att fenomenet har olika syften och beskrivs på skilda sätt. Medborgarkunskap besk-

rivs i relation till den form av samhällsmedborgarskap som kommissionen vill skapa. 

Vidare beskrivs att medborgarkunskap kan fungera som ett demokratiskt verktyg. I re-

lation till det lyfts kunskaper och information om det samhälle man lever som en möj-

lighet att göra sin röst hörd och en förutsättning för deltagande och inflytande. Medbor-

garkunskap ses som ett verktyg för att möjliggöra en ökad integration och för att kunna 

aktivt delta i samhället. Genom medborgarkunskap kan en förståelse för det samhälle 

man lever i skapas, och därmed bidra till att realisera både rättigheter och skyldigheter 

för personer med utländsk bakgrund. Kunskap i medborgarkunskap kan vidare ge en 

ökad möjlighet till integration för nyanlända. Integration bör ses som en ömsesidig pro-

cess där de nyanlända förväntas vara aktiva och kunskapssökande (NTG-asyl och integ-

ration, 2007:6).  

 

Detta är något som Dahlstedt och Olsson (2014) diskuterar i relation till medborgar-

fostran i utbildning och menar att medborgarskap inte är något på förhand givet. 

Dahlstedt & Olsson (2014) menar att utbildning är en medborgarskapande aktivitet för 

att fostra morgondagens medborgare. I rapporten Europeiskt medborgarskap- för alla? 
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(NTG- asyl & integration, 2007:6) beskrivs, för att säkerställa de 11 ovan nämnda 

grundläggande värderingar bör fokus att ligga på att erbjuda medborgarkunskap till 

nyanlända. Medborgarkunskap kan erbjudas genom introduktionskurser och andra åt-

gärder. De sammantagna åtgärderna har till syfte att ge invandrare en möjlighet till för-

ståelse, respekt samt att invandrare kan dra fördel av de gemensamma europeiska och 

nationella värderingar. 

 

Integrationsfonden har i sitt fleråriga program (Svenska ESF-rådet, 2008) formulerat ett 

antal strategier som ses som nationellt viktiga utvecklingsområden för att bidra till att 

Europeiska unionens elva grundprinciper infrias, gällande hur integration introduceras, 

vidareutvecklas och tillämpas i Sverige. Bland annat lyfts medborgarkunskap fram som 

ett betydelsefullt område som behöver utvecklas vidare. 

 Strategin över område medborgarkunskap handlar i första hand om ett 

värdegrundsperspektiv snarare än en passiv informationsöverföring. 

Projekt på detta område ska utveckla och implementera nya metoder. En 

utgångspunkt är ex. resultat från genomförda projekt inom Europeiska 

Socialfonden och Europeiska Flyktingfonden som därmed kan ges nationell 

spridning. (ESF, 2008, s.18) 

Vidare i det fleråriga programmet påvisas vilka aktiviteter som kan vara avgörande i 

utveckling av medborgarkunskap samt vilka aktörer som kan genomföra de olika 

åtgärderna. 

Alla aktiviteter kommer att omfattas av den särskilda prioriteringen genom 

riktade och anpassade åtgärder – både i samhällsinformationen och i 

medborgarskapsundervisningen – för särskilda grupper bland nyanlända 

tredjelandsmedborgare. I de grupperna finns kvinnor, ensamföräldrar och 

personer med låg eller obefintlig utbildning” (--) Nyckelaktörer i dessa 

projekt kan vara kommuner, studieförbund och utbildningsanordnare ( ESF, 

2008, s.19) 

Citatet visar att de projekt som söker medel i huvudsak måste inrikta sitt arbete på att 

utveckla former kring samhällsinformation och medborgarkunskapsundervisning. Sär-

skilt angeläget är det att rikta insatserna mot de grupperna med låg eller de som saknar 

grundläggande utbildning. Utifrån idén om den goda europeiska medborgaren och vilka 

rättigheter som det innebär att vara medborgare i ett land, finns det en risk att innehål-

let i medborgarkunskap blir normativt. Det medför att olika etniska grupper ska lära sig 

och ta till sig det svenska samhällets normer och värderingar. I beskrivningen av det 

svenska samhället finns en tendens till att betona hur en god samhällsmedborgare bör 

vara och hur fostran till detta sker (jmf Dahlstedt & Olsson, 2014). 
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Projekt med åtgärden medborgarkunskap 

I tabellen nedan visas antalet projekt som svenska ESF-rådet, Integrationsfonden bevil-

jat projektmedel för åtgärden medborgarkunskap, tabell anger beviljade medel inom 

respektive årsprogram. 

 

Årsprogram 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Beviljade projekt 

(totalt) 

6 9 8 9 12 16 20 

Ansökan avser 

medborgarkunskap 

2 5 1 3 5 3 3 

Underlag till tabellen inhämtad ifrån integrationsfondens egen tabellsammanställning 

http://www.esf.se/sv/vara-program/Integrationsfonden/Beviljade-projekt/  

 

I relation till tabellen ovan går inte att utläsa ett entydigt mönster avseende frekvens 

gällande antal beviljade projekt med åtgärden medborgarkunskap i respektive årspro-

gram.  Dock går att utläsa att andelen projekt med medborgarkunskap varierat under 

åren.  

Medborgarkunskap    

Medborgarkunskap är ett gammalt begrepp och fanns som ett eget skolämne redan i 

den svenska folkskolan.1 Medborgarkunskap var en del av ämnet historia och något som 

alla elever i skolan läste och som handlade om hur samhället fungerade. År 1955 ersat-

tes medborgarkunskap av samhällskunskap. Under senare år har begreppet medbor-

garkunskap aktualiserats i relation till nyanlända. Inte minst utifrån att det har skett en 

ökning av antalet nyanlända. För att kunna leva och verka i ett land har behov av kun-

skap om samhällets grundläggande demokratiska värderingar och delaktighet alltmer 

betonats som en viktig faktor för integration. Det är i relation till detta som medborgar-

kunskap fått en ökad betydelse för att ge nyanlända grundläggande kunskap om hur ett 

land fungerar (NTG-asyl & integration, 2007: 6). Medborgarkunskap handlar om att ge 

människor kunskap om det samhälle man lever i, vilket förhoppningsvis leder till att 

människor bättre kan förstå sitt omgivande samhälle. Det i sin tur kan leda till att män-

niskor får en ökad möjlighet att kunna påverka och utöva inflytande i samhället. Om 

man som medborgare inte har grundläggande kunskaper om ett land begränsas möjlig-

heten att påverka samhället och kunna agera som medborgare (Skolverket, 2009: 345). 

I (NTG-asyl & integration, 2007: 6) betonas vidare en avsaknad av en nationell gemen-

skap och utanförskap bland vissa grupper inte handlar längre enbart om social rättvisa, 

deltagande och individuella möjligheter att kunna delta i samhällsdebatten. Det handlar 

också om en säkerhet på nationell nivå och på europeisk nivå där det finns behov av nya 

metoder för att främja samhörighet, demokrati och säkerhet. Detta har inte minst aktua-

                                                           
1 Medborgarkunskap infördes i den svenska undervisningsplanen UPL 1919. 

http://www.esf.se/sv/vara-program/Integrationsfonden/Beviljade-projekt/
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liserats utifrån de hotbilder som exempelvis vuxit fram i relation till terrorattentaten i 

New York, London och Madrid (NTG-asyl & integration, 2007: 6). 

 

Som vi beskrivit ovan ses medborgarkunskap från ett EU perspektiv som en viktig åt-

gärd för att varje enskild samhällsmedborgare ska få kunskap om det samhälle de lever 

i. Tanken är att utifrån att medborgaren har kunskaper om det samhälle man lever i, 

ökar möjligheten att för den enskilda att kunna hantera olika situationer samt ökar möj-

ligheten till delaktighet och möjligheten att utöva inflytande. Dahlstedt & Olsson (2014) 

menar dock att: 

 Skapandet av medborgaren som samtalande handlar dock inte bara om att 

individen ska erövra förmågan att kunna och vilja samtala och vilja ta 

ansvar på bestämda sätt. Detta skapande består i ett överbyggande av 

spänning mellan ett medborgarskapande som utgår från en uppsättning 

kunskaper (något som kan läras och läras ut) och ett medborgarskapande 

som utgår från en uppsättning värden (något som skapas och återskapas i 

en ständigt pågående lärprocess) (Dahlstedt & Olsson, 2014, s 9). 

 

Utifrån ovanstående citat kan vi konstatera att medborgarkunskap och medborgarskap-

ande är en komplex och mångfacetterad process med många olika aspekter involverade. 

Den kunskap om hur ett samhälle fungerar kan diskuteras. Vad innehåller denna med-

borgarkunskap för kunskap? Om vi utgår ifrån Dahlstedt och Olsson (2014) är inte 

medborgarskap något fast och givet utan förhandlas i mötet med andra. Sett i relation 

till detta blir det intressant att fundera över medborgarkunskap och vad det ska inne-

hålla för kunskaper. I relation till integrationsperspektiv finns det kunskaper som är 

nödvändiga att besitta ur ett medborgarperspektiv.  Rätten till grundläggande kunskap 

om hur ett samhälle fungerar kan betraktas som en medborglig rättighet. När man växer 

upp i ett land och tar del av grundläggande skolutbildning får varje individ det under sin 

skoltid. Kommer man däremot som nyanländ invandrare till ett land behöver den kun-

skapen ges inom ramen för annan undervisning. Ovanstående argument ses som viktiga 

enligt de företrädare som förespråkar medborgarkunskap.  

Introducerandet av begreppet medborgarkunskap och dess innehåll 

 I Sverige har olika typer av undervisning riktat mot nyinvandrade bedrivits i decennier. 

Den viktigaste organiserade formen av samhällsinformation för vuxna nyanlända har i 

Sverige, tidigare varit den som erbjudits inom ramen för SFI- undervisningen (svensk-

undervisning för invandrare). I propositionen Sverige, framtiden och mångfalden – från 

invandrarpolitik till integrationspolitik (Prop 1997/98:16) fastslås att kommunerna är 

skyldiga att erbjuda samhällsinformation för att underlätta integration. I och med eta-

bleringslagstiftningen flyttades ansvaret för samhällsinformation från kommunerna till 

staten.  
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 Dock har inte begreppet medborgarkunskap använts i någon större uträckning i relat-

ion till invandrarundervisning (SFI- undervisning). Det är först under det senaste de-

cenniet som det har aktualiserats och då i relation till samhällsorientering. Användning-

en av begreppet medborgarkunskap avser de kunskaper och färdigheter som kan behö-

vas för att leva och verka i samhället och arbetslivet. Kunskaper om civila, politiska och 

sociala rättigheter och skyldigheter ligger i begreppet medborgarkunskap menar 

Dahlstedt, Rundqvist och Vesterberg (2011). Motsvarande begrepp som används inter-

nationellt är engelskans civic education.  Begreppet hänger nödvändigtvis inte samman 

med medborgarskap i relation till nyanlända. Istället kan medborgarkunskap vara aktu-

ell i olika former för alla samhällsmedborgare. Detta begrepp har alltmer börjat använ-

das inom ramen för en gemensam europeisk integrationspolitik och används då av de 

övriga medlemsländerna i Europa.   

 

Nära förknippat med vad medborgarkunskap kan innebära är som vi tidigare nämnt, de 

normer och värden som förekommer i ett samhälle och den värdegrund som ett sam-

hälle baseras på. Denna idé bygger på att det skulle finns en uttalad värdegrund i sam-

hället. Frågor uppstår då om hur ett samhälles värden, normer och koder ska definieras. 

Vad består ett samhällets värdegrund av, och i vilka avseenden skiljer sig olika värde-

grunder från varandra? (Franck, 2004). I flera europeiska länder har samhällskunskap, 

värdegrund och medborgarkunskap funnits med i integrationsdebatten under lång tid.  I 

vissa länder används medborgarkunskap och då i form av att visa upp tillräckliga kun-

skaper i form av ett test som en förutsättning för att få medborgarskap. Det är med 

andra ord inte enbart i Sverige som medborgarkunskap har aktualiserats. EU har initie-

rat och stödjer medlemsstaternas integrationsåtgärder med ekonomiska medel. Det 

sker utifrån olika program och fonder. Exempel på några sådana program som EU stöd-

jer är Programmet INTI (Integration of Third Country Nationals), Europeiska fonden för 

integration av tredjelandsmedborgare och Europeiska socialfonden. Dessa fonder ska 

hjälpa till för att stödja olika insatser om sker på lokal nivå, regional och nationell nivå 

samt stimulera utbyte mellan medlemsstaterna. En viktig och prioriterad fråga som 

programmen lyfter fram tydligt är stödet för att utveckla medborgarkunskap.  

Organisering av samhällsinformation och medborgarkunskap 

 

För de allra flesta människor som bryter upp och byter land är det en livsavgörande 

händelser som påverkar den enskilda individen i mötet med det nya landet (Franzén, 

2009). Här finns såväl individuella villkor som strukturella villkor som har en inverkan 

på hur etableringen upplevs av den enskilda individen. Upplevelser som enskilda indi-

vider har, kan skilja sig mycket åt mellan individer. Vidare finns det strukturella villkor 

som inverkar på den enskilda individens upplevelser, utifrån skillnader mellan hemlan-

det och mottagarlandet med avseende på ideologi, struktur, regelverk och traditioner 

(Franzén, 2009). Genom att skapa förutsättningar för nyanlända som kommer till Sve-

rige att inkluderas och uppleva delaktighet i det svenska samhället minskar risken för 

exkludering och utanförskap i utbildning, bostadsmarknad och på arbetsmarknaden. 
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Detta ställer höga krav på det mottagande landet att erbjuda nyanlända kunskap om hur 

landet fungerar. Det är nödvändigt att erbjuda alla som kommer till Sverige en möjligt 

att få kunskap om det svenska samhället och hur det fungerar.  

 

Nyanländas rätt till etableringsinsatser är oförändrad och regleras i nya lagen 

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Lagen omfattar samma målgrupp som idag ska erbjudas introduktion av kommunerna. Det 

handlar om nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har fått uppehållstillstånd som flyktingar 

eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar 

föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen liksom vissa anhöriga till nyanländ.  Lagen syftar till 

att underlätta och skynda på nyanlända invandrares etablering i arbete- och samhällsliv. Syftet 

med insatserna är att stärka nyanländas förutsättningar för egenförsörjning samt att stärka 

nyanländas aktiva deltagande i arbets- och samhällsliv (SFS, 2010, 197, 1§).  

 

Många olika åtgärder har formulerats politiskt för att underlätta invandrarnas integrat-

ion i samhället (SOU, 2005: 41). Etablering och integration av invandrare på arbets-

marknaden och i samhällslivet har inte fungerat på ett tillfredställande sätt. Då integrat-

ion i allra högsta grad är en politisk fråga har olika typer av insatser formulerats och det 

finns också skilda perspektiv på vad som är en framgångsrik integration men också hur 

vägen dit bäst ska nås. I december 2010 trädde etableringsreformen i kraft, vilket inne-

bar att staten tog över kommunernas ansvar för nyanlända invandrares etablering i det 

svenska samhället (Prop. 2009/10: 60). Etableringsreformens övergripande mål var att 

öka möjligheten för en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Ytterligare fem syften 

eller mål finns formulerade i etableringsreformen. Dessa är följande: starkare incita-

ment, ökad egenmakt och valfrihet för individen, klara och tydliga ansvarsförhållanden, 

ökad likvärdighet och bättre tillvaratagande av individens kompetens (Statskontoret, 

2012:22).   

 

Ett led i etablering av nyanlända i och med etableringsreformen, är att så snabbt som 

möjligt upprätta så kallade etableringsplaner (Lag, 2010: 197). Dessa etableringsplaner 

skall vara individuellt utformade. I linje med en snabb etablering ska olika myndigheter, 

Migrationsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen samverka och arbeta parallellt 

för att planen ska upprättas så snabbt som möjligt. I etableringsplanen ska de olika akti-

viteterna beskrivas. Ett krav på vilka aktiviteter som ska ingår finns formulerade. Dessa 

aktiviteter är SFI, samhällsorientering och arbetsmarknadsförberedande insatser eller 

arbetsmarknadspolitiskt program. De två sista ska tillhandahållas av Arbetsförmedling-

en medan det är kommunen som ska tillgodose behovet av SFI och samhällsorientering. 

Innehållet i samhällsorientering är kopplat till medborgarkunskap. 

 

Ett led i att öka integration för nyanlända är att erbjuda grundläggande kunskap om 

värdsamhällets språk, historia och institutioner. Detta finns formulerat i en av de 11 

grundprinciperna för integration. Det är nödvändigt att ge invandrarna möjlighet att 

förvärva denna grundläggande kunskap för att möjliggöra integration i samhället. Vid 
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upprättande av en etableringsplan ska även tillgång till samhällsorientering beskrivas. 

Det är dock enbart 26 procent av alla nyanlända som hade tillgång till samhällsoriente-

ring. I genomsnitt tog det fyra månader från inskrivningstillfället vid Arbetsförmedling-

en till att nyanlända fick tillgång till samhällsorientering (Stadskontoret, 2012:22). En-

ligt förordningen (2010) ska de nyanlända ha påbörjat samhällsorientering snarast ef-

ter att en etableringsplan har upprättats. Det som anses vara rimligt är att utbildningen 

ska vara avslutad ett år efter att en etableringsplan har upprättats (Förordningen, 2010: 

1138). Statistik från Arbetsförmedlingen visar dock att 36 procent av de som har haft en 

etableringsplan i minst ett år inte tagit del av samhällsorientering. Ett skäl som anges är 

att kommuner avvaktar att erbjuda och starta kurser i väntan på att flera deltagare ska 

delta. Särskilt väntar man in att fler individer med samma modersmål ska anlända.  

  

Medborgarkunskap, och speciellt diskussionen om värdegrund, väcker många frågor. 

Vad innebär en gemensam värdegrund? Vad anses värdegrunden innefatta, förutom 

respekt för samhällets lagar och normer? Hur kan medborgarkunskap erbjudas utan att 

mångfalden går förlorad? Hur ska man på bästa sätt introducera det nya samhället för 

invandrare som ofta inte har annat gemensamt än att de har lämnat sitt hemland för att 

bosätta sig i ett nytt land? Sverige utmärker sig bland övriga europeiska länder genom 

att utländska medborgare som bor i landet med uppehållstillstånd i stort sett har 

samma politiska, civila och sociala rättigheter som svenska medborgare. I övriga euro-

peiska länder är de sociala rättigheterna oftast begränsade för tredjelandsmedborgare, 

särskilt om de inte är flyktingar. Att rättigheter kopplas till medborgarskap är således 

vanligt. Under de senaste åren har det dessutom blivit allt vanligare att stater på olika 

sätt ställer krav på språkkunskaper och/eller allmän kunskap omvärldsamhället för att 

erhålla förmåner eller rättigheter. Den medborgarskapstest för invandrare som många 

länder i Europa infört de senaste åren är ett konkret uttryck för uppfattningen att integ-

ration förutsätter grundläggande kunskaper om samhället och dess rådande normer 

och värderingar.  

 

Länder som Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Danmark, Estland, Irland och Storbri-

tannien har alla infört eller planerar att inom kort införa medborgarskaps- och integrat-

ionstest för invandrare. Ofta är avsikten att säkerställa att invandrare har kunskap om 

och respekterar vissa så kallade nationella eller europeiska värden. När medborgarkun-

skap på detta sätt knyts till ett test för uppehållstillstånd eller medborgarskap, får det 

en särskild dimension. Kunskaper om samhället blir en förutsättning för att uppnå 

någonting annat (rättigheter/förmåner), snarare än ett mål i sig själv. Även om tester i 

olika former ofta rättfärdigas som incitament för nyanlända att lära sig mer om sam-

hället, är det inte sällan som de i praktiken kommer att bli en kontrollmekanism och ett 

verktyg för assimilation. Det betyder att anpassning och inordnandet i en kultur betonas 

för att bli en ”god” samhällsmedborgare samt att det krävs en viss medborgarkunskap 

för att för att erhålla medborgarskap. Innehållet i den kunskap som testerna innehåller 

fokuserar framför allt: vardagskunskap, rättigheter och skyldigheter, formell kunskap 

om det landet man söker medborgarskap i, språklig förmåga (NTG-asyl & integration nr 



11 
 

6, 2007). Varje kommun bör ha en strategi för kunskapsspridning om hur samhället 

fungerar och en dialog med medborgarna om detta. Det handlar om att stärka männi-

skors makt över sin vardag och sin egen framtid, beskriver Ann Beskow (s) som deltagit 

i att ta fram rapporten. Det finns enligt etableringsreformen (2010) skyldigheter att 

erbjuda alla nyanlända tillgång till grundläggande medborgarkunskap. Utgångspunkten 

för samhällsorienteringen ska utgå från deltagarnas behov och frågor. Trots det utgår 

riktlinjerna som samhällsorientering ska innehålla i åtta ämnesområden. Indelningen 

utgår från grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv. I förordningen tydliggörs 

vidare att ”tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att leva i Sverige”, vil-

ket också görs tydligt då samhällsorienteringens innehåll definieras till följande åtta 

områden:  

 

1. Att komma till Sverige. 

2. Att bo i Sverige. 

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 

4. Individens rättigheter och skyldigheter. 

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 

6. Att påverka i Sverige. 

7. Att vårda sin hälsa i Sverige. 

8. Att åldras i Sverige. 

 

Källa: SOU 2010:37. Slutbetänkande av ”Utredningen om samhällsorientering för nyan-

lända invandrare”, s. 17). 

 

I realiseringen av de ovanstående åtta områden som samhällsorientering innehåller 

finns det en risk av normativa inslag i samhällsorientering. Innehållet i de ovanstående 

åtta områdena riskerar att ge en beskrivning av Sverige utifrån så som det har varit eller 

vad som är politiskt korrekt att ge en beskrivning av. Medborgarkunskap skulle kunna 

ses i termer av makt. I medborgarkunskap gestaltas samhällets värden, värdegrund och 

dess konskevenser i vardagsliv, i samhället, på arbetsplatsen etc. Frågor som rör värde-

grund och vad det ska innehålla aktualiseras. Vilka välfärdideal och medborgarskasideal 

lyfts fram i medborgarkunskap? Vad baseras de beskrivningar som finns i olika lärome-

del om medborgarkunskap på?  
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Etnicitet, lärande och övergångsprocesser 
Denna rapport baseras teoretisk på socialkonstruktivistiska utgångspunkter, vilket in-

nebär det fenomen, dvs medborgarkunskap som studeras, inte ses som statiskt utan är 

något som är föränderligt över tid och skiljer sig åt i olika sociala och kulturella sam-

manhang ( se Berger & Luckman, 1966). Utifrån detta sätt, ses verklighet är socialt kon-

struerad. I följande avsnitt lyfter vi fram några centrala begrepp som vi ser som rele-

vanta i relation till rapportens tema.  

En rapport med fokus på medborgarkunskap i relation till integration av nyanlända ak-

tualiserar synen på etnicitet. När diskussionen kring integration förs aktualiseras även 

frågan om vilka är vi och vilka är dom andra. Darvishpour och Westin (2011) menar att 

det finns flera sätt att se på etnicitet där ett sätt är att se på det utifrån kulturella skill-

nader mellan olika folkgrupper. Detta perspektiv bortser från kollektiva och individu-

ella faktorer som socioekonomisk bakgrund och uppväxtmiljö, ålder, kön, individens 

position i det nya landet, vistelsetiden och sociala nätverk. ”I detta perspektiv är det ”de” 

som är problemet och det är ”de” som med stöd av den etniska majoriteten ska anpassas 

och integreras till samhällets rådande normer och värderingar” (Darvishpour & Westin, 

2011, s. 14). Ett annat sätt att skapa förståelse för hur etnicitet upprätthålls är utifrån 

ett maktperspektiv. I detta perspektiv ses etnicitet som föränderligt vilket påverkas av 

individens respektive den etniska gruppens status och maktposition samt andra fak-

torer som utbildningsnivå, klassbakgrund, könstillhörighet, ålder, vistelsetid i landet, 

majoritetssamhällets integrationspolicy och graden av delaktighet i samhället (Darvis-

hpour & Westin, 2011). Genom att rikta uppmärksamheten mot hur reproduktionen av 

svenskhet eller invandrare ”görs” (konstrueras) i relation till något annat ses inte etnici-

tet som något fast och givet. Utifrån detta synsätt är etnicitet något som skapas i relat-

ionen mellan individer och kulturen. I SOU rapporten Bortom Vi och Dom (SOU, 

2005:41) tas utgångspunkt i: ”att varken svenskhet eller invandrarkunskap är essenti-

ella begrepp som kan tillskrivas ett ontologiskt värde. Uppmärksamheten riktas i stället 

mot hur reproduktionen av dessa kategorier och institutionaliserade sociala praktiker 

sker och hur det tvingas på den komplexa verkligheten och på så sätt vidmakthåller rå-

dande maktrelationerna. Svenskhet och invandrarkunskap betecknas inte bara olika 

positioner utan även kontrastiva egenskaper som definieras relationellt och genom 

vilka ”invandrare” konstrueras som en spegelbild av ”svenskar”. Varje definition av hur 

vi är innehåller därför även en outtalad berättelse om hur vi andra är. Med andra ord 

behöver svenskheten en antites för förverkligandet av sig själv som ett överlägset ”vi” 

(SOU, 2005:41, s. 11-12). I rapporten tar vi vår utgångspunkt utifrån ovan resonemang 

kring etnicitet.  

 

När nyanlända kommer till ett nytt land kan ett begrepp som övergång vara intressant 

att diskutera. För nyanlända handlar det om att komma ny till ett nytt land, en övergång 

från något till något annat. Utifrån teoretiska resonemang om övergångar sågs tidigare 
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övergången som en klart definierad position, det vill säga att man går från något till nå-

got annat. Idag ses övergångar som något mer komplext i de förändringar som sker i 

övergången mellan olika kulturer. Det förekommer olika begrepp för att beskriv över-

gång mellan olika sammanhang. ”Nisches”, ”bridges”, ”routes”, ”pathways”,”trajectories” 

och ”navigations” (Lundqvist, 2010) är begrepp som används. Dessa olika begrepp visar 

förändringar i synen på relationen mellan aktör och struktur (Bynner, Chrisholm & Fur-

long, 1997; Evans & Furlong, 1997; Evans, 2002; Cieslik, 2003). Det innebär att det inte 

finns ett sätt att se på övergången mellan olika kulturer. I studier om övergångar mellan 

olika kulturer finns det olika aspekter att ta hänsyn till. Övergången till ett annat land 

kan ses i termer av en process som är både komplex och som pågår under en längre 

tidsperiod. Av det skälet kan begreppet övergångsprocess vara mer användbart för att 

förstå hur nyanländas övergång till ett nytt land kan gestalta sig.  

 

Att man som nyanländ ska utveckla kunskap inom samhällsorientering är tydligt formu-

lerat i Etableringsreformen (2010:1 138). Där finns också formulerat vad samhällsori-

enteringen ska innehålla. Innehållet i ett kunskapsområde är en av de didaktiska 

(undervisningsprocesser) aspekterna när det gäller kunskapsutveckling och lärande. 

Didaktik handlar alltså om själva undervisningsprocessen, förmågan att förmedla ett 

budskap som hjälper andra människor att tillägna sig viktiga kunskaper och färdigheter. 

Frågan kring vad ska undervisas om i samhällsorientering finns alltså formulerat. Vi-

dare frågor som lyfts inom didaktiken är vem ska lära sig någon, varför och hur. Hur, ska 

eller borde undervisningen i samhällsorientering realiseras är en viktig fråga att ställa 

(Hansén & Forsman, 2011). Erik Amnå, (2010) i SOU 2010:37, Slutbetänkande av Utred-

ningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare skriver att:  

 

En viktig erfarenhet från den verksamhet som har bedrivits på senare år är 

att lärarna/samtalsledarna/kommunikatörerna – eller vad man väljer att 

kalla dem som håller i samhällsinformationen – är nyckelaktörer och att 

effektiviteten i informationen står och faller med deras förmåga att anpassa 

undervisningen till de individuella deltagarnas behov och förutsättningar. 

Framgångsrik samhällsinformation måste bygga på dialog och diskussion – 

inte vara en enkelriktad kommunikation från en okänd föreläsare till en tyst 

grupp. Från utredningens sida har vi dragit slutsatsen att det är viktigt att 

rikta uppmärksamheten inte bara mot vad som ”går ut” – alltså det 

föreskrivna innehållet i samhällsinformationen – utan framför allt på vad 

som ”går in”, dvs. vad deltagarna faktiskt förstår och tar med sig. Detta är 

avhängigt pedagogiken i vid mening. (Amnå, E. 2010: 37). 

 

Citatet visar att kunskapsförmedlaren har en viktig roll i att pedagogiskt förmedla kun-

skap och där dialogen måste anpassas. Här spelar kunskapsförmedlaren (läraren) en 

viktig roll i det som kallas lärares relationsarbete. Med det menas handlingar som syftar 
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till etablera o.ch upprätthålla relationer som främjar lärprocessen (Aspelin & Persson, 

2012). I det sammanhanget är förmågan eller konsten att förmedla budskap som hjälper 

andra människor att förstå situationer samt att tillägna sig viktiga kunskaper och fär-

digheter, didaktikens kärna (Hansén & Forsman, 2011). Didaktiken tar sin utgångs-

punkt i själva undervisningsprocessen och i den pedagogiska relationen mellan kun-

skapsförmedlare (lärare) och den som ska lära sig (elev) och ett innehåll (det som ska 

läras). Det finns således en relation mellan dessa tre delar (elev, lärare, innehåll) som 

blir betydelsefull för vad som lärs in. Innehållet kan variera men såväl lärare som elev 

har en relation till innehållet (Hansén & Forsman, 2011)  

 

När det gäller samhällsorientering för nyanlända kan innehållet vara nytt i avseende att 

deltagaren inte känner till det svenska samhället alls till att veta en hel del. Vidare kan 

det svenska språket variera hos de nyanlända, vilket är en utmaning i undervisningssi-

tuationen. En del av de didaktiska aspekterna handlar också om att välja läromedel för 

att kunna realisera innehållet i samhällsorienteringen. Det ställer krav på den som ska 

genomföra undervisning eller lärandemomentet. Att kritiskt kunna granska ett lärome-

del är viktigt. I Sverige togs dock den offentliga granskningen av läromedel i den obliga-

toriska grundskolan bort 1991 (Harrie Johansson, 2009 ). När det gäller samhällsorien-

tering/medborgarkunskap finns det olika material framtaget och som används i under-

visningen av medborgarkunskap. Mycket av de material som finns att tillgå inom sam-

hällsorientering för nyanlända har jobbats fram inom olika myndigheter i kommunerna 

samt inom olika studieförbund och har också ett krav på sig att det ska vara enkelt och 

tydligt och skrivet på ett lättförståeligt sätt (Om Sverige, 2012). 

 

Utifrån ett synsätt på lärandet som socialt, relationellt och en ständigt pågående process 

blir begrepp som relationer, kommunikation och mänskliga möten viktiga (Aspelin & 

Persson, 2012). Fokus riktas inte enbart mot det innehåll som ska läras, fokus behöver 

också riktas mot den som lär ut och den som ska lära sig något. I undervisningssam-

manhanget där nyanlända ska tillägna sig medborgarkunskap är variationen stor inom 

gruppen nyanlända när det gäller förutsättningar. Det finns en stor spridning från de 

som är analfabeter till de som har längre utbildning. Det ställer ännu höga krav på den 

som ska lära ut medborgarkunskap då gruppen nyanlända är mycket heterogen till sin 

karaktär. När det gäller samhällsorientering finns inget krav på att den som bedriver 

undervisningen ska ha någon specifik pedagogisk kompetens, däremot ska undervis-

ningen erbjudas på individens modersmål, vilket i tidigare utredningar kring integrat-

ionsarbete och undervisning har setts som en viktig framgångsfaktor (SOU, 2003:75). 



15 
 

Material och metod  
Denna rapport baseras på en analys av medborgarkunskapsaktiviteter som bedrivits av 

projekt inom Integrationsfonden under tidsperioden 2007-2012. För att få ett så brett 

perspektiv som möjligt har vi använt oss av olika typer av datamaterial.  Vi har gjort en 

granskning av skriftligt material i form projektens ansökningar, framtaget projekt-

material och i det fall det funnits projektens slutredovisningar.2 Förutom det skriftliga 

material har vi genomfört intervjuer med projektledare, projektmedarbetare och pro-

jektdeltagare samt observationer av enstaka utbildningstillfällen som ägt rum inom pro-

jektens verksamhet.  SIK har också dokumenterat de gemensamma tematräffarna som 

skett med projekten samt de gemensamma transnationella resor som ägt rum inom ra-

men för de beviljade projekten.  

 

Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade, vilket inneburit att vi haft en 

intervjuguide men där det också varit möjligt att lyfta frågor som varit av specifik karak-

tär, vilket gjort att det blivit mer som ett samtal snarare än en intervju (Kvale, 1999). 

Det informella i samtalet har öppnat upp för att informanterna också kunnat ge uttryck 

för skilda värderingar och lyfta olika former av problem. Vi har i mötet med projekten 

betonat att vi inte varit någon kontrollinstans eller har som mål att utvärdera enskilda 

projekt då fokus ligger på att skapa förståelse för fenomenet medborgarkunskap.  

 

De data som använts i rapporten lyfter fram olika utsagor om vad som formulerats i 

projektansökningarna samt vad som deltagare i projekten beskriver i intervjuerna och 

vad som observerats vid observationstillfällena. Vid tolkning av kvalitativ data är det 

vanligt att data ställs mot varandra och att olika bilder kommer fram av vad som pågått 

inom projekten. Det återspeglar ofta den motsägelsefulla och komplicerade verklighet 

projekt och människor befinner sig i. Det är också viktigt att beakta att vi till detta har 

lagt vårt analysraster.  Projekten har följts i varierande omfattning då de varierat stort 

avseende projekttid. Enstaka projekt har haft korta projektperioder på sex månader 

medan andra projekt löpt över två års tid. Det innebär att vi med automatik har större 

kunskap om de längre projekten samt att vi i relation till dessa kunnat etablera mer 

nära relationer med projektledare och medarbetare då vi träffats ett flertal gånger.  

 

 Intervjuerna som har genomförts är elva till antal. Förutom detta har vi fört informella 

samtal med olika företrädare för projekten där minnesanteckningar nedtecknats. Inter-

vjuer och samtal har genomförts på plats för respektive projektverksamhet.  Kaiser & 

Öhlander (1999) pekar på vikten av att vara delaktigt närvarande i de verksamheter 

som på något sätt studeras. Några projektledare har blivit intervjuade vid två tillfällen. 

Intervjuernas tid har varierat mellan 1- 2 timmar och spelats in med minidisc. Intervju-

erna har sedan transkriberats. Deltagande observationer har genomförts av projektak-

                                                           
2 När rapporten färdigställdes var inte alla projekt avslutade, vilket gjorde att slutredovisningar inte fanns för 
samtliga projekt.  
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tiviteter i samband med projektbesök. Tre av projekten har vi observerat vid fler än ett 

tillfälle. Analysen har skett utifrån arbetsmetoder hämtade från grounded teori 

(Charmaz, 2014). Detta innebär att transkriptioner har kodats, jämförts utifrån likheter 

och skillnader samt slutligen skapat tematiker, vilka resultatet är uppbyggda kring. Te-

matikerna är skapade utifrån det samlade datamaterialet, det vill säga intervjuer, ob-

servationer och dokumentanalys.  

 

I vårt möte med projekten har vi försökt att beakta forskningsetiska principerna 

(www.codex.vr.se), vilket inneburit att projekten informerats om studien och också haft 

möjlighet att tacka nej till att medverka. I rapporten nämner vi inga namn varken på 

projekt eller på deltagare. Trots detta kan det vara svårt att garantera anonymitet då 

projekten är få till antalet samt att de dessutom har kunskap om varandra.  

 

http://www.codex.vr.se/
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Resultat 
Resultatet är strukturerat utifrån de tematiker som genererats i analysen. I tematikerna 

lyfts de empiriska resultaten fram, vilka bygger på analys av dokument i form av projek-

tansökningar och slutredovisningar, intervjuer med projektledare och projektmedarbe-

tare samt observationer av projektaktiviteter. Resultatet är uppbyggt utifrån följande 

huvudtematiker; En marknad växer fram, Medborgarkunskapsprojekten formulerades 

utifrån upplevda brister och Att göra medborgarkunskap. Detta avsnitt inleds med en 

beskrivning av projekten som arbetar med medborgarkunskap. 

Beskrivning av projekten som arbetar med medborgarkunskap 

De projekt som finansierats via Integrationsfonden och som granskats i denna rapport 

är varierande till sin karaktär. En gemensam utgångspunkt kan dock beskrivas. Pro-

jekten har arbetats fram med syfte att på olika sätt erbjuda medborgarkunskap till ny-

anlända för att genom det bidra till en ökad integration. Ett övergripande mål är att öka 

möjligheten till delaktighet på arbetsmarknaden. Projekten har framför allt riktat in sig 

på att skapa förutsättningar för integration för kvinnor, ensamstående föräldrar samt 

låg och outbildade nyanlända. De studerade projekten har lite olika tillvägagångssätt för 

att arbeta med medborgarkunskap. Det finns projekt som har arbetat med att ta fram 

introduktionsmaterial inom samhällsorientering samt implementera dessa medan 

andra projekt har arbetat med exempelvis språkträning för nyanlända tredjelandsmed-

borgare. Projekten arbetar dock alla med undervisning och lärande av något slag.  

 

Bland projekten finns olika typer av projektägare som kommuner och högskola, dock är 

studieförbund mer frekvent representerade som projektägare i jämförelse med Integ-

rationsfondsprojekt som bedriver projekt utifrån andra åtgärder3.  Flera av projekten 

bearbetar med strukturerade gruppträffar där olika temaområden berörs vid träffarna. 

Ett flertal av projekten vänder sig till kvinnor och där föräldrautbildningsfrågor är cen-

trala. Ett projekt som ”sticker ut” och som är lite olikt de andra är ett projekt där sam-

spel mellan olika aktörer i skolan betonas för att öka individens individuella möjligheter 

till att öka och medvetengöra sitt eget lärande. Detta projekt arbetar även med ett pro-

cessbetonad socialpedagogisk förhållningssätt. I det perspektivet ses eleven själv som 

en viktig aktör för den gemensamma utvecklingen av kunskaper och deltagande i sam-

hället.  

 

Några projekt på unga lyfter fram betydelsen av att arbeta med gruppen ungdomar. 

Problembilden som målas upp är att det finns för lite möten och dialog mellan gruppen 

nyanlända och personer med svensk bakgrund, vilket resulterar i svårigheter att 

komma in i det svenska samhället. I projekten handlar det både om att de lärare som 

arbetar med samhällsorientering ska öka sin kunskap om undervisning för mångkultu-

                                                           
3 Projekt kan söka medel från Integrationsfonden utifrån åtgärderna; samverkan, interkulturell – och 
interreligiös dialog, hälsa, empowerment, medborgarkunskap samt transnationella aktiviteter. 
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rella klasser och att skapa mötesplatser mellan olika kulturer för att stimulera kontak-

ten mellan ungdomarna och deras föräldrar. Inom ramen för dessa projekt kommer 

även utbildning att ges till föräldrar med fokus på att de olika grupperna får möjlighet 

att lära känns varandras olika kulturer och byta erfarenhet av sin egen och andras kul-

tur med fokus på universella värden och medborgarfrågor. 

En marknad växer fram 
Medborgarkunskapsprojekten har delvis haft olika fokus och mål med de projektaktivi-

teter som genomförts. Flertalet av projekten har haft som huvudsaklig uppgift att, i di-

rekt gruppverksamhet, genomföra utbildningsinsatser riktade till målgruppen, medan 

ett par av projekten har haft som mål att ta fram utbildningsmaterial som kan användas 

i medborgarkunskapsundervisning. Gemensamt för projekten har dock varit att de på-

börjades under en tidsperiod när medborgarkunskap i relation till samhällsorientering 

etablerades som ny utbildningsform. Även om olika utbildningsinsatser varit del av och 

ett mål i många integrationsinsatser under decennier i Sverige allt sedan 60-talet (SOU 

2010:37) blev det i och med etableringsreformen (SFS, 2010:1138) ett klart uttalad ut-

bildningsbehov som definierades genom preciserat innehåll och ett bestämt antal tim-

mar. Detta skapade både behov av utbildningsutförare, utbildningsmaterial och beprö-

vade erfarenheter av hur utbildningsinsatser bäst ska bedrivas. Olika aktörer som tidi-

gare bedrivit projektverksamhet för invandrargrupper fick en möjlighet att istället ge-

nomföra samhällsinformation i och med den nya reformen. Flera av projekten beskriver 

hur det nya utbildningsfokuset fick konsekvenser för deras verksamhet: 

 Ett ganska tydligt hinder nu tycker jag som har uppdagat sig och som man 

ändå har känt av eller det har väl funnits med från början också men nu är det 

så tydligt att det finns så många projekt och alla vill åt den här målgruppen att 

man liksom konkurrerar med varandra och att SFI och Komvux börjar bli 

försiktiga med att släppa in folk. De samarbetar med några stycken och innan 

kunde vi bara gå in så där. 

I intervjuerna framkommer att etableringsreformens genomförande innebar att en ny 

marknad öppnade sig och som många aktörer ville ta del av. Speciellt i vissa regioner 

framstår det som om integrationsprojekt med olika projektägare var frekventa, vilket 

innebar att det ibland blev konkurrens om deltagare till olika aktiviteter. Flera av pro-

jekten som är föremål för denna rapport kom att försenas i sina projektaktiviteter eller 

fick minska antalet på deltagare i målgruppen utifrån ovanstående beskrivna situation. 

En del projekt beskriver att samarbetet mellan dem själva och myndigheter, som exem-

pelvis Arbetsförmedlingen, som problematisk i skapandet av det nya utbildningsfältet. 

De beskrivna problemen handlar om tolkning av regelverk. Det kan handla om svårig-

heter för deltagare att vara med i projektaktiviteter då aktiviteten inte har godkänts av 

Arbetsförmedlingen eller att projekten får tilldelade deltagare som inte alls är pro-

jektets och Integrationsfondens målgrupp. Förutom strukturella hinder i form av exem-

pelvis ersättningar och så vidare framkommer också hinder som kan förstås i termer av 

kulturskillnader framförallt mellan myndigheter och andra utbildningsanordnare;  
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Sen finns det ju också som man inte pratar om, det finns ju någon typ av 

prestige i de här etablerade verksamheterna som Komvux eller SFI, att man 

ska klara detta själva. 

Ovanstående citat kommer från en projektledare för ett medborgarkunskapsprojekt 

som drivs av ett studieförbund och skildrar hur svårt det kan vara att få till ett samar-

bete mellan olika aktörer. Projektledaren menar vidare att det är speciellt svårt för ett 

studieförbund att få acceptans för sin verksamhet. I det här fallet beskriver dock pro-

jektledaren att efterhand som projektaktiviteterna utvecklats och börjar visa på ett re-

sultat blir det lättare att få till ett samarbete. I vissa fall då samarbete utvecklats på ett 

fruktbart sätt har projektens verksamhet kunnat fungera som en samarbetsyta där olika 

aktörer kunnat samverka för att förbättra integrationsprocessen. 

Det är ju så viktigt med förankringen hos lärarna och rektorerna så att man 

kan få till för där är det ju lärare som har sagt till sina elever ja att det här 

att du behöver inte gå på mer svensklektioner för att du kan gå på det här 

istället. Därför att de säger ju det ser man ju att i utvärderingarna att deras 

svenska utvecklas jättemycket och att vi har försökt att bjuda in nu har vi ju 

bara haft två grupper hittills. Men där har vi ju bjudit in lärarna efteråt på 

avslutningar och så och en av dem var även med på en utbildning och hon sa 

tydligt att vi märker att språket förbättras mycket så att därför kan vi lägga 

vissa delar på skoltid också. 

Som i så många andra verksamheter vinner individer på att insatser samordnas och en 
helhet kan skapas. Trots att flera projekt beskriver svårigheter med att verka i det nya, 
det vill säga etableringen av medborgarkunskap, vittnar de också om hur de som pro-
jekt fått rollen som brygga mellan olika aktörer som verkar för integration. Projekten i 
sig med sina ekonomiska resurser har också inneburit att det har funnits ett fokus och 
en möjlighet att arbeta med medborgarkunskap på ett mer genomgripande sätt.  

Medborgarkunskapsprojekten formulerades utifrån upplevda brister 
Kännetecknande för de studerade projektansökningarna är att projektägarna framhål-

ler brister i relation till individers möjlighet till integration. Likaså i intervjuerna med 

projekten framkommer att ett flertal av projekten har initierats utifrån en upplevd 

”bristsituation” som säger att de ordinarie vägarna för integration av nyanlända inte är 

tillräcklig. Den upplevda bristen resulterar i en vilja i att göra något nytt, vilket kan vara 

en metod eller modell som på ett bättre och mer hållbart sätt ska möjliggöra integration.  

Dessa brister som formuleras ligger på olika nivåer och tar ofta avstamp på en sam-

hällsnivå där projekten pekar på att det saknas kunskap om hur realiseringen av integ-

ration ”egentligen” ska gå till. I en projektansökan formuleras följande: ”trots omfat-

tande arbete med integrationsfrågor i allmänhet och med samhällsinformation i synner-

het, så saknas fortfarande kunskaper om vad och hur som leder till lagstiftarens intention-

er om reell och bra integration i det nya landet”. En aspekt som särskilt lyfts fram är att 
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det finns grupper av nyinvandrade som står utanför kommunens ansvar när det gäller 

introduktionsprogram. Den grupp som det handlar om är anhöriginvandrade och fram-

för allt kvinnor och lågutbildade som saknar flyktingstatus, vilket också är den mål-

gruppen som Integrationsfonden ger stöd till. Flera av de studerade projekten formule-

rades och drog igång samtidigt som samhällsorientering växte fram som utbildnings-

form. I relation till den nya reformen upplevde en del projektägare att vissa grupper 

varken nåddes av SFI eller samhällsorientering. Nedanstående citat är hämtat från en 

projektledare för ett projekt vars målgrupp är så kallade ”kärleksinvandrare”, i det här 

fallet nästan uteslutande thailändska kvinnor.  

Många [thailändska kvinnor] går inte på SFI då många får jobb ganska 

snabbt ändå, inom vården eller. Det finns en handelsträdgård här där 

väldigt många jobbar, mycket obekväma arbetstider och så där. Det har ju 

varit svårt och det har varit väldigt svårt att anpassa till SFI-tider. Och då 

det enda sociala, eller det enda sociala sammanhang det har varit är deras 

man och hans vänner.   

Projektledaren beskriver hur de ordinarie vägarna i form av SFI-undervisning inte är 

anpassade till beskrivna målgruppens specifika behov, det vill säga att i det här fallet 

kombinera SFI-undervisning med arbete på obekväma och varierande arbetstider. Vi-

dare beskrivs en situation som leder till att kvinnorna inte tar del av SFI-undervisning 

och blir därigenom isolerade eller beroende av att någon annan ger stöd på olika sätt i 

det ”nya samhället”. Projektet vill med sitt flexibla upplägg med exempelvis träffar på 

helger och kvällar svara mot ett behov som den ordinarie verksamheten inte förmår att 

fylla. Projektet som vänder sig till thailändska kvinnor initierades genom att företrädare 

för målgruppen själva vände sig till det studieförbund som är projektägare och synlig-

gjorde ovan beskrivna strukturella hinder. Målgruppen ville få till stånd en medborgar-

kunskapsundervisning som var bättre anpassade utifrån deras behov. ”De vill ju organi-

sera sig! Och det var ju där tankarna startade. Det de efterfrågade var ju medborgarkun-

skap”. Projektledaren beskriver vidare hur projektet genom att kvinnorna kommer 

samman skapar gemenskap och att de lättare på egen hand kan orientera sig i sam-

hället.  

Ett annat projekt, Distansstudieprojektet, beskriver en problembild, och hur de hade ob-

serverat liknande behov hos individer i samma målgrupp.  
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Vi har en del invandrare, framförallt kärleksinvandrare, från Thailand då 

bland annat. Många av dem kommer i jobb eller också, vad kan man säga, 

har andra problem som att de inte kan ta sig in till SFI. Jag har ju pratat med 

invandrare där. Där bland annat en kvinna där mannen [svensk man] ifråga 

inte betalar hennes bussbiljett in till staden för att gå på SFI utan han 

hänvisar henne till socialkontoret. Så hon åker till socialkontoret och hon 

nekas där för att hon kommer ju som invandrare, så hon har ju ingen rätt att 

få några pengar från någon myndighet. Så jag tror ju att det är 

jättenödvändigt med distansutbildning. Inte minst i hur det svenska 

samhället fungerar till en början.  

Att verka för integration har väldigt olika förutsättningar i relation till var i landet man 

befinner sig. En stor grupp av nyanlända beskrivs av projekten stå utanför de introdukt-

ionsprogram som kommunerna ansvarar för. Inte minst är det ett problem på mindre 

orter i Sverige, till exempel i Norrlands inland. I större kommuner går det att organisera 

samhällsorientering på modersmål medan det i mindre kommuner kan vara svårt att få 

ihop grupper då det kan vara få individer på en ort som tillhör samma språkgrupp. Inom 

Integrationsfondens ram har projekt verkat med syfte att utveckla distansundervisning 

för målgruppen. Kunskap i att använda dator och Internet för att få tillgång till informat-

ion och kunskap om Sverige betonas i flera ansökningar. 

Det var väl i flera kommuner där det fanns en problematik, men bland annat 

i den här kommunen, då, då politikerna bestämde att vi tar emot så här 

många flyktingar [nyanlända] per år. Och det är ju positivt att göra så, men 

att man då började att, eller politikerna vet egentligen att det inte finns 

lägenheter i centralorten. Och man är smarta som politiker så man tar inga 

beslut att de här flyktingarna ska vi förlägga där ute, utan det överlåter man 

till tjänstemännen att leta lägenheter. Då hittar man ju lägenheter, givetvis 

långt utanför centralorten i samhällen som ligger 7-8 mil ifrån centralorten. 

Projektet beskriver hur olika integrationsinsatser kan vara svåra att realisera i prakti-

ken. I det här fallet beskriver informanten en situation där närliggande glesbygdskom-

muner har fått nyanlända migranter. Projektledaren beskriver också att detta har skap-

at ett tillgänglighetsproblem gällande hur de nyanlända ska kunna ta del av SFI- och 

samhällsorientering då all utbildningsverksamhet finns i de större städernas centrum. 

Istället för att problemet från början handlade om tillgänglighetsproblem för en liten 

specifik målgrupp har detta nu utvidgats till att gälla ett stort antal nyanlända migranter 

fördelat på ett flertal kommuner. Citatet visar att projektet anpassats efter de struktu-

rella problem som ett flertal kommuner hamnat genom att de är glesbygdskommuner. 

Projektet har i slutändan fått hantera de strukturella brister som uppstått i och med 

ökad invandring i regionen.  

De ordinarie utbildningsinsatserna räcker inte 

Det finns enstaka projekt som i sina projektbeskrivningar utgår från befintlig SFI- 

undervisning och avser i projektet att utveckla samarbetet mellan olika grupper som 
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arbetar med målgruppen. Ett sådant exempel är ett projekt som avser att fördjupa sam-

arbetet mellan pedagoger och bibliotekarier i syfte att utveckla pedagogiska verktyg för 

att förmedla och arbeta med samhällsinformation. En del av projekten skriver dock 

fram att det som ska utvecklas ska ses som ett komplement eller ersätta SFI- undervis-

ningen då den undervisningsformen är bristfällig. I intervjuerna med projekten fram-

kommer hos ett flertal, en uttalad kritik mot att SFI- undervisningen inte räcker till eller 

svarar mot de behov som finns. En del av projekten formulerar en kritik mot SFI redan i 

projektansökan och anger bristerna som en anledning till att genomföra projektet och 

andra projekt lyfter fram dessa brister i intervjuerna som exemplifieras med en pro-

jektkoordinators bild av problemet;  

Alltså det handlade lite grann om varför SFI: inte fungerade och varför 

många går igenom, alltså tusentals timmar i SFI: n och fortfarande inte kan 

svenska, så egentligen började det med den aspekten då. 

Projektledaren förmedlar en bild av att SFI inte leder till det lärande som skulle kunna 

förväntas utifrån en sådan betydande undervisning som SFI innebär. En vanligt före-

kommande kritik både i intervjuerna och i projektansökningarna handlar om det peda-

gogiska upplägget av undervisningen på SFI som inte anses möta målgruppens behov.  

Ja först, hur kan man göra det, hur gör man det? Man blir bombarderad med 

information på SFI, det kommer för tidigt när man inte fattar någonting. Jag 

menar att vi har gått igenom all information på SFI men man fattar 

ingenting.  Det blir på fel tid på fel plats hela tiden.  Var kan man börja då, 

man kan börja själv. Så det var det vi började. 

En annan upplevd brist är att de ordinarie vägarna för integrationsarbete inte förmår 

att möta deltagare på ett kvalitativt sätt och att andra typer av organisationer klarar det 

bättre. Civilsamhället ses i detta ha en potential och viktig uppgift att fylla i detta arbete. 

Projektens bilder stämmer till viss del överens med den kvalitetsgranskning Skolin-

spektionen genomförde av SFI-undervisningen 2010 och där ett av huvudresultaten var 

att individuell kartläggning och studieplanering skulle tydligare vara fokus när utbild-

ningen planerades (Skolinspektionen, 2010). Ett av projekten i studien formulerade sitt 

projekt utifrån en förstudie som organisationen genomförde och som visade brister gäl-

lande integrationsvägar i den region som projektet genomförs. Förstudien visade även 

att kommunerna tidigare gjort ett flertal riktade integrationsinsatser men att kommu-

nen haft svårigheter med att nå ut till målgruppen. Av förstudien drogs också slutsatsen 

att det funnits brister i kommunikationen mellan kommunen och nyanlända. I förstu-

dien har den tilltänkta målgruppen fått komma till tals. Projektet har utifrån detta valt 

att prova något annat, en skräddarsydd utbildning i medborgarkunskap för nyanlända 

kombinerade med utbildningsinsatser riktade mot företag och kommuner i regionen. 

Att ha fokus på två målgrupper, dvs nyanlända och potentiella arbetsgivare, menar pro-

jektledaren är nödvändigt då integrationsarbete är en interaktiv och dubbelriktad pro-
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cess, istället för att alltför mycket fokus ligger på nyanlända som ska utbildas och för-

ändras trots att det också finns strukturella villkor som också behöver ruckas på. 

Projekten beskriver också att de ordinarie vägarna individer erbjuds i integrationsar-

betet upplevs som statiska, exempelvis genom att deltagare nivågrupperas utifrån 

språkkunskaper.  

Vi upptäckte också samtidigt att den här A, B, C nivån ibland inte spelar så 

stor roll. Vi har träffat en person som inte alls är på C nivån men artikulerar 

och beskriver på ett väldigt bra sätt och ibland måste man också väga vad 

det betyder det här att personen kan mer än den här nivån fast hon går på b 

eller c nivå det har vi upptäckt också. Så någonstans ska man se individen på 

individnivå 

 

Brist på mötesplatser 

Ett förgivettagande som formulerats i många av projektansökningar och i intervjuerna 

som hinder för integration är avsaknaden av mötesplatser mellan nyanlända och etniskt 

svenskar (Elvstrand, Jansson och Andersson, 2014; Elvstrand och Jansson, 2014). Pro-

jekten framhåller att en förutsättning för integration är att möten och dialog uppstår 

mellan olika grupper i samhället. De specifika grupper som saknar mötesplatser fram-

hålls vara unga respektive föräldrar till barn i förskole- och skolåldern.  Avsaknaden av 

mötesplatser gör att det är svårt som individ att få kunskap om värden och normer. En 

tydlig brist som beskrivs är föräldrars bristande kunskaper när det gäller den svenska 

värdegrunden och värderingar. Det i sin tur ses innebära svårigheter för föräldrar att ge 

sina barn stöd i relation till skola. En bristande kunskap om den svenska värdegrunden 

hos elever i skolåldern är också något som beskrivs som en brist och som leder till en 

ökad klyfta mellan nyanlända och svenska elever i skolan.  

Projekten framhåller att det finns en isolering och ett utanförskap som behöver mot-

verkas och brytas redan när nyanlända kommer till Sverige. Annars finns det en risk att 

utanförskapet befästs och en marginalisering sker. Att skapa mötesplatser som nämnts 

ovan, är något som ses som botemedel. En annan sak är att arbeta för och initiera sam-

verkan mellan olika grupper för att öka möjligheten till delaktighet i det svenska sam-

hället. Flera av projekten beskriver sina projektaktiviteter i termer av ett sätt att bryta 

utanförskap genom att projektdeltagarna går på projektträffar får de nätverk och skap-

ar sig en vardag i samhället.  

 

Brister på metoder och material 

Ett uppenbart problem projekten beskriver i relation till att skapa förutsättningar för 

integration är avsaknaden av studiematerial och läromedel som finns tillgängligt på 

olika språk. Flera av de studerade projekten syftar därför till att arbeta fram studie-

material på lättillgänglig svenska och andra vanliga språk nyanlända talar, i syfte att öka 
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möjligheterna för målgruppen att bli delaktiga i samhället. En ökad möjlighet till delak-

tighet skall ske genom att nyanlända ska få kunskap om det svenska samhället och däri-

genom en möjlighet till att bli kompetenta samhällsmedborgare. I en projektansökan 

uttrycks följande; Deltagarna ska ha fått kunskaper om det samhälle de lever i så att de 

på ett avgörande sätt får bättre förutsättningar att bli kompetenta samhällsmedborgare i 

Sverige. I olika projekt lyfts vissa etniska grupper fram särskilt som är i fokus för vissa 

projekt. Exempel på särskilda grupper är till exempel romer eller thailändska kvinnor. 

Projekten framhåller att det råder brist på material i relation till både medborgarkun-

skap och samhällsorientering. Bristen på läromedel på olika språk gör att bristande 

språkkunskaper försvårar tillägnandet av kunskaper om det svenska samhället.  

 

Att arbeta fram nytt pedagogiskt material, pedagogiska verktyg samt att utveckla läran-

det med hjälp av IKT är något som tydligt betonas i ett flertal projekt. För att nå ut med 

medborgarkunskap beskrivs kunskap om Internet, Internetanvändning samt ett inter-

aktivt lärande som betydelsefulla verktyg. Projekt beskriver det digitala utanförskapet 

som drabbar individer om man inte kan använda IT. Att kunna använda datorer och 

Internet ses som ett viktigt verktyg för att vara delaktig i samhället. Ett av projekten har 

exempelvis inom ramen för projektet arbetat fram en lärplattform där deltagarna får 

lära sig att exempelvis skapa e-legitimation och betala räkningar via webben.  

Att göra medborgarkunskap 
Ett flertal av projekten som arbetar med medborgarkunskap gör det i form av olika 

gruppverksamheter där målgruppen samlas för aktiviteter i någon form. Ofta finns for-

mulerade diskussionsområden som ska tas upp vid träffarna.  

En grupp kvinnor har samlats för att ha träff. I gruppen finns kvinnor med 

skilda bakgrunder och i olika åldrar. En del av dem har varit kort tid i 

Sverige, medan andra har varit betydande längre tid, men har under dessa 

år mest varit hemma och tagit hand om barn och hem. Det talas på flera 

olika språk. Gruppledaren skriver ordet ”Värde” på tavlan och vill att delta-

garna ska diskutera vad det innebär. Det utbryter en livlig diskussion om 

vad ordet betyder. Det är svårt att närma sig en diskussion om innehållet 

om man inte förstår betydelsen av ordet. Efter en stund avbryts det hela och 

man börjar prata om veckans aktiviteter då begreppet var för svårt att 

närma sig. (observation från projektaktivitet)  

Beskrivningen ovan illustrerar den utmaning som många projekt ställts inför vid ge-

nomförandet av gruppverksamheter.  Projekt beskriver hur berikande men pedagogiskt 

utmanade det kan vara att arbeta med målgruppen. En utmaning som lyfts fram är 

heterogena sammansättningar av deltagare i grupperna och ”en känsla att inte räcka 

till” ,då behovet av insatser upplevs som stort. Flera av projekten beskriver hur de in-

ledningsvis startade projekten utifrån en illusion om att målgruppen skulle vara mer 

homogen än vad den i själva verket visa sig vara.  
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Det har varit lite svårt att nå ut till många av de här grupperna, mycket på 

grund av att det finns en del konflikter dem i mellan också.  Det är svårt att 

samla människor från olika länder som kanske inte riktigt kommer överens 

så himla bra. Det kanske är lite förmätet av en att tro att de ska… komma 

överens bara för att de nu är i Sverige.  Så där måste vi också hitta olika 

vägar in, och kanaler… så att… lite klurigt är det är ett klurigt projekt att 

jobba med (--)mycket att förhålla sig till när det gäller kommunikationer 

och relationer mellan människor… kan jag tycka 

Som exemplifieras i citat ovan uppstår mycket möten och interaktioner i gruppaktivite-

terna vilket också tar tid och energi att hantera. Vidare berättar flera projektledare om 

hur personligt engagerad man som ledare kan bli i aktiviteterna och deltagarnas livsbe-

rättelser och hur man kan bli personifierad av projektet själv.  

Framväxten av medborgarkunskap skedde utifrån en ambition att fylla, vad som defini-

erades som ett utbildningsbehov. I utbildningsambitionen ligger uppdraget att utbilda 

”någon om något”, i det här fallet ge kunskap om det svenska samhället. I intervjuer med 

projekt framkommer en komplex bild i relation till medborgarskap som fenomen. Å ena 

sidan framhåller projekten att deltagarna har många användbara erfarenheter, å andra 

sidan måste de utbildas för att deras tidigare erfarenheter inte är gångbara i det 

svenska samhället. Om någon ska ”få kunskap” är det lätt att ett asymmetriskt maktför-

hållande uppstår, det vill säga om bara en slags kunskap räknas. Sådana praktiker ligger 

långt ifrån beskrivningen i EU:s grundprinciper om integration ”som en ömsesidig pro-

cess.” Bland projekten finns exempel på arbetssätt där projekten på olika sätt försökt, 

på ett tydligt sätt lyfta in deltagarnas erfarenheter som en del i medborgarkunskapsak-

tiviteterna. Detta har skett exempelvis i form av skapande aktiviteter, digital storytel-

ling, teater eller egenproducerade filmer.  

Ett flertal projekt beskriver att det har tagit betydande tid att hitta fungerande arbets-

metoder för verksamheten. Det har också varit svårt att hitta metoder för hur man på 

bästa sätt introducerar det nya samhället för deltagare som ofta inte har annat gemen-

samt än att de har lämnat sitt hemland för att bosätta sig i ett nytt land. I beskrivningar-

na av vad som målgruppen behöver för typ av kunskap hamnar man lätt i beskrivningar 

i brister kring föräldraskap, hur olika myndigheters verksamheter fungerar samt ett 

behov att kunna orientera sig i ett IT samhälle. Även om mångfald, acceptans och öp-

penhet betonas i samtliga projekt i relation till målgruppen finns med automatik en 

ojämn maktbalans. Detta sker genom att viss kunskap betonas och att vissa värden är 

mer eftersträvansvärda och legitima än andra. I diskussioner med projekten är det inte 

ovanligt att olika former av kategoriseringar sker i termer av hur olika etniska grupper 

är. Det sätts sedan i relation till hur ”svenskar är”. En projektledare beskriver följande; 
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Och sen är det så, att i Sverige ska du hela tiden ha en åsikt, vad tycker du, 

vad tycker du? Och kommer du från ett land där du inte har, du får inte ha 

en egen åsikt. Och det märker vi i början, många deltagare undrar ja men, 

vad är rätt svar. Det finns ju inga rätta svar, det här med att diskutera då 

känner jag också, att om vi aldrig vågar prata då tror jag att vi är fel ute. 

Informanten uttrycker att det finns skillnader mellan svenskar och vad informanten 

menar är egenskaper som står för nyanlända. I samtalen framkommer dylika kategori-

seringar som på olika sätt definierar ”vi och dom” (SOU 2005:41). Projekten balanserar i 

sitt görande av medborgarkunskap på en tunn tråd. Å ena sidan kan de hamna i en relat-

ivism där allting betraktas som lika gott, till å andra sidan hamna i en position som inte 

bejakar mångkulturalism utan föreskriver vissa bestämda värden som bestämda och 

inte föremål för förhandlingar och omförhandlingar. Här beskrivs projektens svårighet-

er i värdediskussioner och framförallt utifrån att man utifrån sina olika positioner som 

etniskt svensk eller nyanländ har skilda perspektiv. En projektledare exemplifierar 

detta med att säga; 

 Vem är jag att säga hur det ska vara. Varför vet jag bäst samtidigt tycker jag 

inte allt är okej, könsstympning tycker jag tillexempel är jätteförskräckligt. 

Det kan jag aldrig acceptera 

För att ändå kunna balansera värdediskussioner och kunna få till stånd verkliga möten, 

beskriver flera av projekten betydelsen av egen erfarenhet av att ha invandrat till Sve-

rige.  

Det är ju många frågor som man tar upp som man aldrig har pratat öppet 

om tidigare absolut och där är ju Maria [gruppledare med egna invand-

ringserfarenheter] viktig på nåt sätt som en igenkänning och trygghet för 

det är ju en utvecklingsprocess som kan handla om kvinnans ställning i 

familjen alltså där kan Maria ha en jätteviktig del 

Projekten utvecklas och justeras 

När projekten beskriver sina projektaktiviteter är det tydligt att projekten ofta har fått 
ändra kurs från vad som planerades i projektansökningarna. Justeringar har aktuali-
serats när ett projekt startats och mött deltagare med reella behov. Inledningsvis när 
projekten planerats beskriver flera projektledare att det har varit svårt att fullt ut kunna 
föreställa sig den komplexitet och mångfald som kan uppstå i mötet med målgruppen. 
Projekten beskriver både den dynamik som uppstår genom grupprocesser, samt att ut-
bildningsinsatser måste revideras kontinuerligt för att de föreställningar man hade in-
ledningsvis, omkullkastats. Detta visar på betydelsen av att innehållen i projekten revi-
deras kontinuerligt i interaktion med målgruppen där deras erfarenheter och behov 
utgör grund för projektarbetet. Ett av projekten, vars mål varit att ta fram utbildnings-
material som kan användas för samhällsorientering, beskriver denna interaktiva pro-
cess på följande sätt:  
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Oj ja det har vi testat i undervisningen hela tiden och det finns många 

exempel och så. Hur man har exempelvis fått ändra en bild, hur man har fått 

ändra texten. Den första bilden [i utbildningsmaterialet] när hon kommer 

till Sverige, när hon står på flygplatsen, så visade det sig att, .. då sa vi 

någonting.. hon måste fly från sitt land. Det är så svårt, eller det anspelar på 

själva kriget. Sedan insåg vi, att den gruppen vi provade på då, de flesta var 

ju anhörighetsinvandrare så de kunde inte relatera det. Så det fick inte så, 

då fick vi stryka att åka till Sverige, sen fråga sig varför hon sa så, att 

reflektera till sig själv. 

Projekten är i sin karaktär processorienterade på så sätt att metoder och arbetssätt ut-

vecklas under tiden projektet pågår. Detta kan framstå som naturligt utifrån att många 

av Integrationsfondens projekt kan beskrivas och definieras av ESF som ”pionjärpro-

jekt” i och med att de arbetar med nya områden som i det här fallet medborgarkunskap 

(ESF, 2009). För många av projekten framstår den processen som mycket värdefull och 

under intervjuerna får vi höra många goda exempel på hur individer utvecklats genom 

projekts olika aktiviteter. Projektledare beskriver och visar även exempel på hur aktivi-

teter anpassats utifrån deltagarnas behov. Ibland sker det även utifrån uttalade önsk-

ningar från deltagarna. Svårigheter med det processorienterade arbetssättet är att det 

ibland är svårt att få fatt på vilka reella resultat som uppnåtts. Processen kan beskrivas 

men det är svårt i många fall, att på ett evidensbaserat sätt kunna relatera projektens 

aktiviteter med faktiska resultat. Likaså är det svårt att se vilka specifika metoder som 

har bidragit till resultat och i vilken mån resultaten är hållbara på så sätt att de kan 

överföras till en annan kontext.   

Lärandeinnehållet 

Som vi tidigare beskrivit i rapporten kan medborgarkunskap bestå av många olika om-

råden och ha skilda fokus, även om projekten ofta tar något stöd i samhällsorientering-

ens områden. I ett försök att förstå medborgarkunskapens kärna kan man se att inne-

håll befinner sig på olika nivåer både gällande abstraktion och vilken typ av lärande som 

kan äga rum. Vissa områden gällande medborgarskap innehåller lärande framförallt i 

form av information, det vill säga att exempelvis få veta hur olika myndigheter arbetar 

eller hur föräldraförsäkring fungerar. De områden som kanske både kan ses som svårast 

och som mest omdebatterat är ”normer och värden” och ”familj”. Det är också de områ-

den som projekten upplever varit de viktigaste områden men också att de haft störst 

utmaningar i att genomföras, vilket vi tidigare beskrivit. 

De didaktiska frågorna, vem ska lära sig, vad individen ska lära sig och varför individen 

ska lära sig besvaras bitvis i intervjuerna men sätts sällan i förgrunden för att skapa nya 

modeller och metoder för samhällsinformation. Slutsatsen är givetvis inte riktigt rättvist 

mot de projekt som har arbetat med att ta fram och skapat utbildningsmaterial. Med 

hänvisning till Statens offentliga utredning (SOU 2005:41, s. 11-12) där SOU-utredaren 

menar att definitionen av svenskhet samtidigt bildas ur en föreställning av hur andra är, 

i en tänkt utbildningssituation så måste ett sådant ställningstagande rekonstrueras för 
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att deltagarna ska få möjlighet att analysera varje normativ konstruktion. Det innebär 

alltså att ge deltagarna möjligheter att se igenom normativa och stereotypa föreställ-

ningar om Sverige, för att inte samhällsorienteringen ska riskera skapa felaktiga bilder 

av Sverige.  

Amnå, (2010) pekar på vikten av att samhällsinformationen inte är ”enkelriktat” över-
förs av vem som helst. Denne ”någon” bör ha goda möjligheter att göra en pedagogisk 
kunskapsöverföring som i central mening bygger på dialog och diskussion. Att få män-
niskor med olika bakgrund att föra en gemensam diskussion om olika värden är något 
som kan vara utmanande. I relation till Amnås skrivningar har Integrationsfondens 
medborgarkunskapsprojekt en stor potential genom att de i flera fall drivs av organisat-
ioner som står utanför de formella institutionerna i samhället. Projekten beskriver att 
detta är en viktig förutsättning för mötet med projektdeltagarna. De menar att pro-
jektens deltagare genom detta vågar ställa frågor och diskutera på ett öppet sätt. Trots 
möjlighet till öppenhet kan ”medborgarkunskapgörande” vara en genomgripande pro-
cess då djupt rotade frågor kring identitet och värden kan ifrågasättas; 

Det säger sig självt att detta är en svår situation och det säger sig självt att 

det rör vissa speciellt centrala ämnen, och hos oss det hela med demokrati, 

jämlikhet och jämställdhetsbegreppen. På de nyanländs sida det religiösa 

alltså det styrda livet. Så klart att det finns spänningar och svårigheter. Och 

det kan inte en sådan här bok (syftar på det egna läromedelsmaterialet) el-

ler deklarationer göra så mycket åt, men just det här dagliga livet, där tror 

jag att det finns en beredvillighet att, det ska gå så smärtfritt som möjligt 

och sedan kanske det inte finns något djupare engagemang, men det finns 

en tolerans, tror jag, som man kan bygga vidare på liksom, som man kan 

trycka på, till exempel i boken så [projektets egna läromedlet] så skriver jag 

en del om att, alltså det finns saker, man måste tillåta personlig frihet, man 

måste tillåta människor att göra sina egna val, det är icke förhandlingsbart i 

Sverige. Det kan vara nog så smärtsamt! 

Projektledaren beskriver i citatet ovan att det många gånger finns stora kulturellt och 

socialt präglade skillnader i de vardagliga livsvillkor de nyanlända tidigare har levt i, till 

vad de möter och försöker hantera i Sverige. I relation till dessa svårigheter kan tanken 

på det värdegemensamma medborgarskapets nationella prägel i hög grad förstås om 

det sätts i förhållande till det som inte innehåller dessa nationella värden. Dahlstedt, 

Rundqvist och Vestberg, (2013) skriver att i det europeiska projektet finns en strävan, 

att utöver det nationellt gemensamma finna en europeisk gemenskap (en föreställd ge-

menskap) där det gemensamma är inkluderande men samtidigt exkluderar andra grup-

pers utanförliggande värden.  

I det empiriska materialet beskriver projekten att de har gjort sitt projekt som i grun-

den bygger på en tanke om att vara inkluderande. Samtidigt så är de värden som skap-

ats präglade av nationellt präglade praktiker i vilket det ska förstås som att andra vär-

den är motsatta värden – en exkluderande praktik. I detta finns en paradox kring inklu-

dering och exkludering inskrivet där nyanlända från länder med annan social eller kul-
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turella livsbetingelse ska inkludera, eller där i alla fall i att acceptera de väsentligaste 

skillnader i dialogen om hur skillnaderna kan förstås. Ett viktigt steg i att komma till 

insikt är att med hjälp av lärarledda dialoger själv kunna avgöra vad som är föreställ-

ningar om den Andres ”core values” eller vad som därefter är rimligt att göra för att mi-

granten själv ska kunna bli ett handlande subjekt. Men hur blir man ett handlande sub-

jekt om de värden som man möter i hög grad är motstridiga till de värden som själv har 

som vardagliga praktiker.  

En del av projekten reser också dilemman kring vad som kan uppstå i samband med att 

utbildningstillfällen då värden kan komma att ifrågasättas och ställer sig frågan vilket 

ansvar man har som projekt i relation till individer;   

Det är precis som att lägga fram den här godispåsen till ett barn och säga 

”du får dofta här nu, men du får vänta” de här flickorna, när det börjar förstå 

sina rättigheter kanske de också förstår vilka begränsningar som finns. Det 

är ju jättesvårt att slå sig loss från det här, och det skulle innebära risken att 

man aldrig mer skulle få träffa sin familj eller det kanske skulle bli andra 

konflikter och hedersrelaterade situationer som inte skulle kunna vara bra 

för dem.  

Att arbeta på nya sätt – men ändå ganska lika 

Kännetecknande för de projekt som jobbar med projektverksamhet direkt riktad till 

målgruppen är att de beskriver sitt arbetssätt i termer av att de arbetar nyskapande. 

Som tidigare visats i resultatet har projekten formulerats utifrån upplevda brister och 

med en vision om att skapa något nytt. Projekten kan beskrivas i termer av att vilja göra 

gott, bidra till goda förutsättningar för nyanlända och en viktig del i detta arbete är att 

skapa inkluderande praktiker. En projektledare säger; 

 Vi jobbar med hur vi kan få dem[nyanlända] att känna att vi har plats i det 

här samhället, vi har möjlighet att göra något själva och vi kan utvecklas.  

Förutom den typen av visioner ger projekten en bild av att de använder sig av pedago-

giska metoder som de ser som nyskapande eller som alternativa till mer traditionell 

undervisning.   

En viktig del är att vi har pratat jättemycket om kulturen som vi ville skapa i 

gruppen och det för vi också in i utbildningen. Att som ledare är det något 

av det viktigaste, alltså vilka förutsättningar som gruppen har. Liksom det 

grundar sig helt i den kultur som finns och där pratar vi alltid om en varm 

och en modig kultur som är samtalets kultur. Där det finns värme, där man 

får göra fel. Och man vågar testa saker. Och det har vi ju så långt som det är 

möjligt på trettio timmar lyckats med. 

Projektledaren beskriver i citatet ovan, som företräder ett projekt som drivs av ett stu-

dieförbund, beskriver att de genom sina gruppaktiviteter ville skapa något specifikt.  
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Det specifika handlar om att våga testa nya saker och skapa en tillitsfull kultur i grup-

pen. I projektets egna redogörelser ses detta som karaktäristiskt för projektet och också 

som en viktig framgångsfaktor. 

 Projekten beskriver också hur aktiviteterna varit omdanande både för dem själva och 

för deltagarna.  

Det är olika moment det är olika rörelser, olika övningar så de tre timmarna 

går jättesnabbt och det är Aha upplevelser hela tiden och innerst inne vet de 

vad det innebär men de har aldrig satt ord på det. Så det är den hjälpen som 

de får, ”jaha den heter så, jag vet”. Men jag visste inte det vad det heter, inte 

heller på mitt språk. Så den möjligheten har de fått, vilket är annorlunda 

från skolan [SFI]. Det är det som är uppskattat, jag har lärt mig mycket jag 

också. 

Projektledaren beskriver hur projektets medborgarkunskapsundervisning kunnat bidra 

till ny kunskap och ett lärande som formell SFI-undervisning inte kunnat bidra med. 

Projekten som drivs av studieförbund framhåller att en viktig aspekt i deras projekt är 

att arbetar med folkbildningsmetodik vilket innebär exempelvis att deltagare och ledare 

är mer jämbördiga än i en traditionell undervisningssituation.  En annan skillnad som 

projekten lyfter fram som en framgångsfaktor i sina projekt är att aktiviteterna bygger 

på frivillighet. Aktiviteterna är inte förknippade med tvång eller är en förutsättning för 

exempelvis ersättningar. Motivation och egen drivkraft ses som ytterligare en fram-

gångsfaktor.  

Det går ju snabbt, alltså man lär sig jättesnabbt. Vi tar en diskussion, det går 

in snabbt och diskussionerna kommer igång snabbt. Så vi har inte alls 

samma omfattning, och det behövs heller inte samma omfattning. Utan … 

det är.. det finns ett eget driv, det är så, att om man vet, om man bara får 

kontakten, om bara vet vart man ska vända sig, då… då kan man… och en 

grund… då kan man så kan man ta den sedan, själv.  

Trots projektens beskrivningar av sig själva som unika och nyskapande kan vi se genom 

våra projektbesök och i intervjuerna med projekten att det finns stora likheter pro-

jekten emellan. Mycket av de arbetssätt som lyfts fram av de enskilda projekten som 

specifika kan istället ses som liknande arbetssätt där kännetecken är interaktiv pedago-

gik, samtal och dialog, frivillighet och estetiska uttrycksformer. En försiktig tolkning av 

att projekten i stor utsträckning upplever sig som ensamma med sin metod kan bero 

dels på en brist på omvärldsanalys, dels på avsaknad av mötesplatser mellan projekt 

som arbetar med liknande område. SIK:s samlade analys visar att projekt har en ten-

dens att vara sig själv nog, det vill säga att projektarbetet i den lokala kontexten tar all 

kraft och tid vilket gör att man inte alltid orkar blicka utåt för att exempelvis hämta in-

spiration och goda projektexempel (Elvstrand och Jansson, 2014). Erfarenheter från 

Socialfondens projektverksamhet visar att det är lätt att projekt blir isolerade upprep-

ningar istället för att länkas till varandra och bidra till ett ökat lärande (Sävenstrand, 



31 
 

Svensson, Holmström, Forsell & Fred, 2012). Detta påvisar vikten av mötesplatser även 

för projekt inte minst för att nå projektresultat som kan stärkas och relateras till flera 

olika projekt men med liknande metoder.  

Individens delaktighet behöver stärkas 

Som vi tidigare beskrivit framhåller projekten unisont att medborgarkunskap är viktigt 

för att stärka individens möjligheter att delta och utöva inflytande i samhället. Ökad 

kunskap ses som en förutsättning för delaktighet.  

Just samhällsinformationen, tycker ju jag att värdena är att förstå hur, vilket 

land är det här, hur svenska myndigheter fungerar, att jag har rätt till tolk! 

svenska myndigheter är ju inte översittare utan ska vara en hjälp. Det är ju 

väldigt olika beroende på vilket land de kommer ifrån. Så att man förstår att 

man har både rättigheter och skyldigheter som ny medborgare i det här 

landet. Det tror jag är jätteviktigt!  

I citatet från en projektledare betonas att det är viktigt för målgruppen att få kunskap 

om det svenska samhället och lära sig både sina rättigheter och skyldigheter. Även om 

det givetvis är viktigt att erhålla dylika kunskaper finns det dock risk att delaktigheten 

är villkorad, det vill säga att man måste visa att man har vissa kunskaper för att få del-

aktighet (Elvstrand, 2009). I förståelsen av delaktighet finns en skillnad i om man ser 

delaktighet som en rättighet eller som något man måste förtjäna för att kunna utöva (t 

ex genom att visa att man har adekvata kunskaper).  

 Integrationsfonden betonar en förutsättning i projektverksamheten är att målgruppen 

är” aktivt medverkande” i ett projekts alla faser. I en samlad analys av Integrationsfon-

dens projekt ser vi att målgruppens delaktighet i flera avseende skulle behöva stärkas, 

trots goda ambitioner från projektägare (Elvstrand & Jansson, 2014). Denna bild stäm-

mer också väl överens med medborgarkunskapsprojekten då målgruppens aktörskap 

på olika sätt skulle kunna stärkas.  

Ett par av projekten bygger på behov som målgruppen har formulerat på ett direkt och 

explicit sätt till projektägarna och i dessa fall blir det tydligare att målgruppen också i 

större utsträckning varit med och format projektet. Målgruppens ibland bristande del-

aktighet kan förklaras utifrån olika perspektiv vilka innefattar skilda maktpositioner, 

vilka som har tolkningsföreträde och vilka som har förmågan att initiera och driva pro-

jekt. Ytterligare ett hinder för målgruppens delaktighet projekten lyfter fram är Integ-

rationsfondens regelverk där redan ett projekt i sin ansökningsfas måste vara tydligt 

och detaljerat framskrivet, vilket gör att projekt upplever det som svårt att lyssna in 

deltagares behov och eventuellt göra justeringar. I en genomlysning av alla beviljade 

Integrationsfondsprojekt är det ytterst få projekt som bedrivits av målgruppen själva 

exempelvis genom etniska föreningar, vilket kan ses som ett demokratiskt underskott. 

(jmf Riksrevisionen, 2014) 
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Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat i relation till ett antal dilemman. Därefter 

diskuteras erfarenheter av att arbetet med samverkansformer och kunskapsutbyte. Ef-

ter det problematiseras möjligheter och hinder att arbeta i projektform. Diskussionen 

avslutas med en kort sammanfattning. 

Medborgarkunskap bygger på en normativ tanke om att det finns en specifik värde-

grund i samhället som alla medborgare ska omfattas av. Är det möjligt och var går grän-

sen för det gemensamma? Vilka möjligheter ges till nyanlända för att integreras i vårt 

samhälle?  Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg (2011) problematiserar medborgliga rät-

tigheter och skyldigheter utifrån distinktionen mellan medborgarskap i formell respek-

tive substantiell mening. Författarna menar att: Formella rättigheter är en sak, substan-

tiella möjligheter är inte sällan något helt annat. Denna distinktion är en central utgångs-

punkt för att diskutera villkoren i dagens mångetniska samhälle. Etnicitet är en av flera 

viktiga konfliktlinjer i samhället, som innebär att medborgare rangordnas. I detta sam-

manhang är det nödvändigt att kritiskt granska etablerade konventioner om vem sam-

hällsmedborgaren är eller bör vara (Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg, 2011, s. 24). I 

detta sammanhang blir det intressant att ställa frågan vad medborgarkunskap innebär 

och vad det är för medborgarkunskap vi erbjuder nyanlända att ta del av när de ska få 

kunskap om Sverige.  

Resultatet i denna rapport visar att i samband med införandet av etableringsreformen 

kom nya aktörer in för att möta de krav som ställdes på utbildningsinsatser i samhällso-

rientering och medborgarkunskap. Det uppstod ett utökat behov av att kunna erbjuda 

platser för att delta i samhällsorientering till alla nyanlända. Det förändrade utbild-

ningsinsatserna och det uppstod en del strukturella svårigheter i samarbetet mellan 

etablerade aktörer och nya aktörer inom området. Bland annat på grund av olika kul-

turer och skilda sätt att genomföra utbildningsinsatserna på i olika organisationer. 

Resultatet visar vidare att det finns en rad utmaningar eller dilemman i realiseringen av 

medborgarkunskap. Medborgarkunskap är ett komplext fenomen. Innhållsmässigt 

spänner det över många områden, alltifrån praktisk vardagskunskap till mer komplexa 

frågor, exempelvis kring värden och normer. Det gör att läromedel som används inom 

medborgarkunskap tenderar att bli normativt och att ett visst innehåll i medborgarkun-

skap dominerar. Det ställer höga krav på den som undervisar i medborgarkunskap i att 

kunna förändra innehållet och vara flexibel i mötet med den varierade målgrupp som 

nyanlända som de möter. 

• Dilemma kan uppstå i lärandesituationen utifrån didaktiska aspekter. Det kan var 

innehåller i läromedel, lärandesituationen eller lärarens kompetens som ger 

upphov till dilemman.  

• Ett annat dilemma som uppstår i lärandesituationen är individ kontra grupp. 

Gruppen deltagare har väldigt olika bakgrund och kunskap. Det är med andra 
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ord ofta en heterogen grupp av elever/ deltagare som deltar i undervisningen i 

medborgarkunskap. Det gör att det kan uppstå en spänning i hur läraren ska or-

ganisera undervisningen.  

• Ett annat dilemma är att innehållet i medborgarkunskap ger en beskrivning av 

det svenska samhället som upprätthåller distinktionen vi- och dom. Den beskriv-

ning som ges om det svenska samhället ställs i relation till ”dom andra”!  

Didaktiska aspekter 

I realiseringen av medborgarkunskap och samhällsorientering väcks frågor kring hur 

undervisningen ska gå till och vad ska den innehålla? Resultatet visar på ett behov av att 

möta både den enskilda individens behov samt gruppens behov i lärandesituationen. 

Det framkommer tydligt att ett situerat lärande enligt Lave & Wenger (1991) blir en 

konsekvens för att möta de behov som finns i målgruppen. Det innebär att i förväg upp-

ställda mål med undervisningen eller material som ska användas behöver förändras och 

anpassas kontinuerligt. I lärandesituationen finns det behov av att skapa nya mötesplat-

ser för att öka möjligheten till lärande (se Aspelin & Persson, 2012). Det framkommer 

behov av en ökad tillgång till olika mötesplatser, både fysiska och ”nätbaserade”. Det 

reella mellanmänskliga mötet betonas, att kunna identifiera mötesplaster för nyanlända 

lyfts fram i intervjuerna. Vidare belyses också behovet av att utveckla lärplattformer för 

att tillgodose de behov som nyanlända kan ha om de inte bor i eller nära en större ort. 

Kopplat till behovet av lärplattformer via nätet ger vidare upphov till behovet av att öka 

kompetensen i datoranvändning och annan ny teknik.  

Inom detta dilemma förekommer även språkliga aspekter som kan ge upphov till di-

lemman. Ibland finns det inte lärare som kan undervisa på det språk som nyanlända 

talar. Det kan finnas svårigheter att undervisa då ett gemensamt språk saknas och det är 

svårt att göra sig förstådd.  

Inom ramen för samhällsinformation som ska ges till nyanlända finns det olika material 

framtagna som tar upp ämnet Medborgarkunskap. Att arbeta fram läromedel som på ett 

heltäckande sätt ska beskriva Sverige på ett enkelt och lättförståeligt sätt är en utma-

ning. Det finns i en del av materialet normativa inslag kring beskrivningar av Sverige, 

vår värdegrund och våra värderingar. Materialet är skrivet på ett sådant sätt att så 

många som möjligt ska kunna ta del av materialet på ett tillgängligt sätt. Vidare används 

bilder för att beskriva och förtydliga innehållet. De tenderar att vara normativa till sin 

karaktär. Tillgängligheten är en viktig aspekt för deltagarna. Det ställer dock höga krav 

på den som undervisar i Medborgarkunskap då innehållet aktualiserar svåra och kom-

plexa frågor kring exempelvis värdegrunden. Vidare kräver materialet att den som un-

dervisar har goda kunskaper om det svenska samhället och kan utveckla resonemang 

utifrån materialet för att innehållet inte ska bli alltför normativt till sin karaktär. Det 

ställer vidare krav på att kunna förändra innehåll både av material och av text i den 

konkreta lärandesituationen (jmf Lave & Wenger, 1991) för att lärandet ska upplevas 

som meningsfullt och bli begripligt för deltagarna. Det är vidare intressant att fundera 
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över denna aspekt relaterat till att det finns projekt som har jobbat fram självinstrue-

rande material och som anser att det är möjligt att tillägna sig Medborgarkunskap på 

egen hand.  

Materialet inom samhällsorientering utgår i hög grad från förordningen som styr arbe-

tet med samhällsorientering för nyanlända (2010:1138). I förordningen anges de kun-

skaper deltagarna ska utveckla när de deltar i samhällsorientering. Det ä 1) De mänsk-

liga rättigheterna och de grundläggandedemokratiska värderingarna, 2) den enskildes 

rättigheter och skyldigheter i övrigt, 3) hur samhället är organiserat och 4) praktiskt 

vardagsliv. En aspekt som kommit fram i det empiriska materialet är behovet av att ut-

veckla det befintliga material som finns samt att anpassa materialet till de olika grupper 

av nyanlända som tar del av medborgarkunskap.  

Individ- grupp 

Vidare beskrivs behovet av kunskap om etniska grupper hos de som undervisar i med-

borgarkunskap. Kunskapen om olika grupper behövs för att kunna anpassa och för-

ändra materiell, undervisningsätt och bemötande för att skapa goda lärandemiljöer i 

ämnet medborgarkunskap.  Hur ser de olika deltagarna, de nyanländas lärandebanor 

ut? Vilka tidigare erfarenheter och kunskaper görs relevanta för att nå förståelse för att 

tillägna sig medborgarkunskap samt svenska värden och normer? Då deltagarna deltar i 

olika sociala praktiker innebär det att lärandet sker både inom och mellan olika praxis-

gemenskaper (se Lave, 2000). Något som är betydelsefullt för lärandet är interaktion 

och samtalet i situationen (situerade praktiker). Dessa situationer är betydelsefulla för 

lärandet då vi lär oss saker men det är också genom dessa situationer som vi lär oss att 

lära. Utifrån ett situerat lärandeperspektiv där enskilda individers individuella lärande-

banor ser olika ut är kommunikation och interaktion med andra i samma situation be-

tydelsefullt för lärandet. Sett i detta perspektiv blir de eventuella språksvårigheter som 

finns hos de nyanlända också något som inverkar hur undervisningen i medborgarkun-

skap bedrivs. För att materialet i medborgarkunskap ska vara tillgängligt för en bred 

grupp av nyanlända är det skrivet på ett enkelt och okomplicerat sätt. Det innebär en 

risk att att svåra frågor som rör värdegrunden inte riktigt lyfts fram och diskuteras i den 

utsträckning som skulle kunna vara betydelsefullt för de nyanlända. Innehållet kan ten-

dera att bli mer föreskrivande än problematiserande.  

Vi- och dom 

Ytterligare en risk med det förenklade materialet är att det skapas en schablonbild av 

Sverige och ytterligare förstärker beskrivningen av ”vi” och ”dom” (SOU 2005:14).  

I projektansökningarnas återfinns formuleringar kring hur man på olika sätt ska skapa 

förutsättningar för en ökad integration av nyanlända i det svenska samhället. Det som 

skrivs fram som betydelsefullt och viktigt för integration är samarbete och samverkan 

mellan olika myndigheter, organisationer och de enskilda nyanlända och deras familjer. 

Det betonas att olika samverkansformer mellan olika myndigheter till exempel olika 

skolformer, språkcentra, modersmålslärare, olika religiösa förbund och de nyanlända 
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behöver utvecklas och ökas. I detta betonas också deltagarnas egna engagemang och 

möjlighet till empowerment som betydelsefullt. Det finns dock ingen diskussion kring 

hur man ser på samverkan utan det tas för givet att samverkan är något gott och för 

med sig något positivt.  

Olika samverkansformer och kunskapsutbyte 

I de granskade projekten som Integrationsfonden har gett stöd och projektpengar till är 

olika till sin karaktär, där åtgärder för att öka medborgarkunskap hos målgruppen finns 

formulerade. Det innebär att de åtgärder som formulerats är praktiskt förknippat med 

medborgarkunskap. Det finns några aspekter som särskilt skrivs fram som viktiga i ar-

betet för att öka målgruppens möjlighet till ökade kunskaper i medborgarkunskap och 

som vidare skulle kunna leda till en ökad integration för nyanlända. Några aspekter 

skrivs fram som särskilt viktiga att utveckla. En del av dessa aspekter är på en organisa-

torisk, strukturell nivå medan andra är på grupp eller individnivå. Följande har identifi-

erats i projektansökningarna: 

- Öka samverkan mellan olika myndigheter 
- Utveckla strategier för ökad integration 
- Möjliggör kommunikation mellan nyanlända och myndigheter 
- Möjliggör kommunikation och möten mellan nyanlända och medborgare 
- Utveckla material och metoder kring medborgarkunskap 
- Anpassa läromedel, öka datorkunskapen samt kunskap om internet 
- Öka kunskapen om etniska grupper  
- Ökat egenansvar/ empowerment och brukarperspektiv 

 
På strukturell nivå beskrivs en ökad samverkan mellan olika myndigheter som något 

som skulle kunna gynna integrationen. Genom att stärka olika samarbeten och utveck-

las dessa hoppas flera projekt på att det ska ske en ökad integration för nyanlända. Här 

lyfts särskilt lågutbildade kvinnor, män och barn och ungdomar i skolåldern fram. En 

annan grupp av invandrare som lyfts fram är anhöriginvandring som saknar flyktingsta-

tus. Det är ofta medborgare i tredje land. Ett skäl som anges i ansökningarna är att möj-

ligöra för alla nyanlända oavsett status, att introduceras och integreras i det svenska 

samhället. Det skrivs fram i projektansökningarna att strategier för en ökad integration 

ska utvecklas. Det finns dock inget formulerat kring hur dessa strategier ska arbetas 

fram. Något som dominerar projektansökningarna är idéer om att utveckla material och 

metoder kring medborgarkunskap. Det som saknas är i ansökningarna är idéer om hur 

undervisningen i medborgarkunskap ska går till även om det i några ansökningar står 

att projektet avser att utveckla kunskapen av internet och datoranvändning. Ett skäl 

som anges när det gäller dator- och internetkunskap är att det finns grupper av nyan-

lända som bor isolerat och har långt avstånd till närmaste stad. Det reducerar deras 

möjlighet att ta del av medborgarkunskapsundervisningen. Vidare handlar det också om 

att översätta material till fler modersmål samt att utveckla nya material på lättbegriplig 

svenska. Här finns en ambition att vilja höja undervisningskvalitén samt interaktion 

mellan de elever som får ta del av undervisningen det övriga samhället. Att öka kun-

skapen om olika etniska grupper betonas i några projekt. En förståelse för hur olika in-
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dividers lärandebanor kan se ut kan öka förståelsen för att olika individer tillägnar sig 

kunskap om medborgarkunskap på olika sätt vilket resulterar i att alla individer har 

olika kunskapsnivåer när de har tagit del av medborgarkunskap.  

Att arbeta i projektform 

Den verksamhet som utförts och finansierats via Integrationsfonden har organiserats i 

projektform. Enligt Rigné, et tal (2006:2) har arbete i projektform länge varit vanligt 

förekommande i olika verksamheter. Enligt såväl forskning som praktisk verksamhet 

råder en konsensus om vad det innebär att arbeta i projekt. Projekt är en tydligt avgrän-

sad insats för att tillföra kunskap/ lösningar på ett väl definierat problem, för att uppnå 

givna mål eller för att bidra med lösningar som ska kunna ge kunskap inom ett område. 

Projekt har en tidsbunden start – och slutpunkt. Projekt är alltså en extraordinär aktivi-

tet som förutsätter väl strukturerad uppbyggnad samt ställer stora krav på de delta-

gande. Det förutsätter ett förberett arbete samt tydlig styrning, samordning och upp-

följning av resurser. Många gånger drivs också projekt utifrån tidigare projekt vilket 

ibland kan försvåra att tydligt beskriva en start- respektive slutpunkt (Rigné, et tal., 

2006:2). 

 

När det gäller projektgenomförandet finns det projekt som har upplevt utmaningar och 

hinder i igångsättningen av projekt samt under projektens gång. Det är hinder som 

hänger ihop med drivandet av projekt i allmänhet och inte särskilt kopplat till pro-

jektens innehåll. De hinder som lyftes fram var förseningar av formella beslut från in-

tegrationsfonden samt otydligheter i instruktionerna. Det har funnits svårigheter med 

att etablera projekt på grund av rekryteringsproblem, ersättning av projektledare vid 

sjukdom eller pension. Här finns anledning att ta upp att det ofta finns eldsjälar som är 

mycket drivna och angelägna om att driva vissa frågor och som synliggörs i relation till 

de projekt som beskrivs i denna rapport. Vidare beskrivs betydelsen av att ansvariga 

involverade i projekten, bland annat ekonomiadministratör har erfarenhet av att driva 

EU- projekt eller får kontinuerlig handledning och återkoppling av externa personer. 

Andra externa faktorer lyfts fram som hindrande är när det sker förändringar hos sam-

arbetspartners. Det kan vara omorganisation av verksamheter eller andra strukturella 

faktorer som påverkar projekten. Ansvarfördelningen beskrivs som hindrande vilket 

tydliggör betydelsen av en strukturerad projektplan med tydlig beskrivning av ansvars-

fördelningen. 

 

Innehållet i projekten syftar till att öka kunskapen om Medborgarkunskap hos nyan-

lända men det har också beskrivits i projektens slutrapporter om betydelsen av att öka 

kunskap hos myndigheter, i samhället kring gruppen av nyanlända i stort för att öka 

möjligheten till en ökad integration, delaktighet och ökad egenmakt för den enskilde. 

För enskilda projekt som till exempel har arbetat med ny teknik och internetanvänd-

ning som en ökad möjlighet i integrationsarbetet, har mött hinder i form av strukturella 

hinder. Det finns begränsade förutsättningar för att en IT- satsning kopplat till mål-
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gruppen nyanlända ska fungera. Det finns till exempel kommuner där datorer inte finns 

att tillgå. 

  Ett flertal projekt har arbetat med att utvecklas studie- och handledarmaterial i Med-

borgarkunskap. Dessa material har vidare används och prövats i gruppen av nyanlända. 

Implementeringen av det framtagna materialet inom olika projekt varierar i omfattning. 

En kritisk aspekt som lyfts fram är den tidsåtgångs (60 timmar) som beskrivits för att ge 

nyanlända obligatorisk samhällsorientering är för alldeles för kort. En annan kritisk 

aspekt som lyfts fram i några projekt är svårigheten att prova ut och få feedback på 

material som utvecklats för att användas inom medborgarkunskap. En svårighet som 

beskrivs är vidare att det är svårt att kommunicera med målgruppen vilket i sin tur in-

nebär svårigheter få materialet utvärderat. De erfarenheter som gjort inom de projekt 

som arbetat fram studiematerial är att materialet ställer stora krav på läraren eller den 

som undervisar i Medborgarkunskap. 

  

 De slutrapporter som skrivits har skrivits av de projektansvariga själva. Några projekt 

har använt sig av externa utvärderare under tiden projekten har pågått så kallad pro-

cessutvärdering. Det framgår att de projekt som använts sig av externa utvärderar blir 

kritiskt granskade i lite större omfattning jämför med om projektledare skrivit slutrap-

porten. En aspekt som kan lyftas fram är att det saknas en kritisk granskning av de 

kursmaterial med bilder och text som används inom samhällsorientering. Materialet är 

normativt till sin karaktär och skulle behöva granskas utifrån en sådan utgångspunkt. 

Några sammanfattande reflektioner utifrån slutrapporterna är att driva projekt ställer 

höga krav på såväl projektledare som projektdeltagare. En ytterligare aspekt som behö-

ver lyftas fram här som om kan vara hindrande i genomförandet av projekt är brist på 

kunskap hos olika samverkanspartner som projekten samverkar med. Det finns brister 

på kunskap och ömsesidig förståelse mellan nyanlända och medborgare och myndig-

heter i Sverige. Det innebär försvårande möjligheter att bedriva projekten där syftet till 

etablering av nyanlända i såväl studier som i arbetslivet begränsas.  En slutsats som kan 

dras när det gäller etablering av nyanlända utifrån de avslutade projekten är att insatser 

för att öka nyanländas etablering i samhället måste ske på olika nivåer. Gruppen av ny-

anlända är mycket heterogen och det behövs olika stöd och insatser för individer och 

grupper av nyanlända ska etableras i samhället. Det behöver ges insatser både på indi-

vid- grupp och organisationsnivå.  
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Avslutning 

Arbetet med att realisera medborgarkunskap innebär såväl möjligheter, hinder och ut-

maningar på olika nivåer, både individ- grupp och organisationsnivå. Som vi tidigare 

har redogjort för utgår projekten utifrån en upplevd brist i relation till mottagandet av 

nyanlända. I denna problembild finns också tudelad hållning i relation till deltagarna i 

projekten. Flera av projekten har inslag av egenmakt där man vill ge deltagarna bättre 

verktyg för att vara en del av samhället. I detta finns också en tanke att det som de har 

med sig inte räcker och där handlar det om att ge deltagarna rätt kunskap utifrån sam-

hällsorientering och medborgarkunskap. Som avslutning har vi sammanfattat några 

punkter med utgångspunkt i resultatet.  

 Medborgarkunskap är ett utmanade pedagogiskt uppdrag – vilket stöd finns för 
det? 

 Medborgarkunskap bygger på en normativ tanke om att det finns en specifik 
värdegrund i samhället som alla ska omfattas av. Är det möjligt och var går grän-
sen för det gemensamma? 

 Hur kan medborgarkunskap erbjudas utan att mångfalden går förlorad?  

 Medborgarkunskap innefattar mycket och har ett heterogent innehåll. Informat-

ion är ”lätt” men hur kan man arbeta med mer komplicerade ämnen som värde-

frågor? Språksvårigheter gör att möten och samtal kring medborgarkunskap kan 

bli mer föreskrivande än problematiserande 

 Även utbildningsmaterial kan understödja och förstärka schablonbilder av 

”svenskar” och ”de andra” 

 Resultatet visar på en brist på samarbete mellan olika aktörer och ibland också 
konkurrens om deltagare 

 Trots goda ambitioner framskymtar ofta en bild av målgruppen som ”svag 
grupp”, vars måste stärkas. Etiketten som svag gör att individernas potential och 
erfarenheter inte alltid tas tillvara 

 Trots uttalade ambitioner att nå deltagares delaktighet i projekts olika faser är 
detta något som sker i begränsad omfattning utan delaktighet sker framförallt i 
formen av att ”känna av” vad målgruppen behöver eller vill än reellt inflytande 
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