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Democracy – if it’s comfortable 

Abstract 

The Swedish curriculum for the upper secondary school has been through a major change in 

the new curriculum that came in 2011 together with the new law concerning the Swedish school 

system (SFS 2010:800). The process behind these documents has been the main purpose and 

goal of this study. This has taken the form of a discourse analysis of all the material that led to 

the making of the current curriculum and the law concerning the Swedish school system. The 

discourse analysis looked after mechanisms of exclusion in both the process and the finished 

products of the two documents and focused to see if there were any ethnocentric features 

present. 

The result shows that the curriculum together with the Swedish law concerning the school 

system is in a paradoxical relationship where Swedish teachers must be inclusive in the pupils 

right to express different opinions, and at the same time be exclusive as only democratic values 

as is tradition in the west are to be accepted. At the same time there are some ethnocentric 

features present regarding how these democratic values should be thought, as it says it should 

follow western humanism and Christian ethics and values. 

These paradoxical and ethnocentric elements who are found within these documents show 

that some people may be excluded and that teachers may have to sacrifice either the students 

right to express themselves or their cultural differences or sacrifice the core values from whom 

the teachers are forced to abide to. 

 

Keywords: Curriculum, Discourse, Michel Foucault, Chabal, Daloz, Social Science, Teaching, 

Core values, Epistemology, Law 

 

Nyckelord: Läroplan, Diskurs, Michel Foucault, Chabal, Daloz, Kulturell mening, Ämnesplan, 

Demokratiuppdrag, Värdegrund, Epistemologi 
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1. Inledning 

Under mina sista år på ämneslärarprogrammet började jag bli mer och mer intresserad av de 

svårigheter och dilemman som finns inom läraryrket. Till detta hörde den svenska värdegrunden 

till och det fostransuppdrag jag som framtida lärare skulle få lov att behandla i min framtida 

yrkesutövning. Det var då intresset för uppsatsens ämne hade satt sig likt ett frö inom mig. Jag 

började samtidigt att läsa på om maktteorin och Michel Foucaults verk, Vetandets Arkeologi 

samt Övervakning och straff vilket fick det lilla fröet av intresse att blomma ut till en uppsatsidé. 

Jag bestämde mig för att se om det inte existerar en exkluderande funktion inom den svenska 

värdegrunden. 

Den svenska skolan som ska vara en välkomnande institution har inte bara har till uppdrag 

att utbilda de svenska eleverna utan, skolan har även ett uppdrag att fostra eleverna enligt de 

värderingar som motsvarar ett svenskt demokratiideal. Där har solidaritet, jämställdhet och alla 

människors rätt att leva det liv de önskar varit självklar. Denna demokratiska fostran som skolan 

har bemött ett fåtal utmaningar sedan den inrättades under slutet av 1940-talet.1 Men under 

mina år på lärarutbildningen har jag märkt att den svenska värdegrunden sällan diskuterats 

samtidigt som stora utmaningar har vuxit fram för det svenska samhället. Idag sker det väldigt 

ofta att massmedia rapporterar om grupper i Sverige som aktivt ställer sig utanför de 

traditionella demokratiidealen, vissa grupper jobbar till och med aktivt med att störta dem. Vi 

ser detta genom att högerextrema grupper som den Nordiska Motståndsrörelsen, som får allt 

större medialt utrymme. Men utöver detta har den svenska skolan drabbats av en migrationsvåg 

som lett till att det existerar flera unga elever i skolan idag som aldrig fått chansen att ta del 

eller fostras inom det svenska demokratiidealet. På grund av möjliga motsättningarna mellan 

demokratiidealet och elevernas kulturella bakgrund så kan det lätt skapas ett motsatsförhållande 

där eleverna känner att de normer och värderingar som de växte upp med inte värderas, ibland 

hånas och till och med förlöjligas inom den svenska skolan. Motsättningarna leder till en 

kognitiv dissonans där den egna uppväxten står i direkt motsatsförhållande till den uppväxt den 

svenska skolan har som uppdrag att utföra. Individerna kan då lätt känna att de inte hör hemma, 

och söker sig därför till andra kanaler som istället står dem själva mycket närmre. Därför är det 

otroligt viktigt att granska varför individer söker sig till grupper som ställer sig utanför 

samhällets demokratiideal. Den frågan är dock för stor för att en examensuppsats ska svara på, 

                                                 
1 Under Skolkommissionen som startades 1945 så grundades den demokratiska värdegrunden, reslutatet av deras 

arbete kom att samlas inom SOU 1948:27. 
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men uppsatsen vill undersöka vilken roll den svenska skolan möjligtvis spelar i att individerna 

söker sig till mer exkluderande grupper som ställer sig utanför demokratiidealet. 

1.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera argumentationen kring skolans normativa uppdrag, men 

också att se om det normativa uppdraget är inkluderande för personer som ställer sig utanför 

den demokratiska kontext skolan idag är uppbyggd kring. Uppsatsens syfte blir därför att via 

en diskursanalytisk studie undersöka lagstiftningsprocessen för den svenska skollagen (SFS 

2010:800) men också den nuvarande läroplanen som tillkom 2011. Uppsatsens frågeställningar 

blir därför: 

1. Hur behandlas skolans demokratiuppdrag i den lagstiftningsprocess som ledde fram till 

SFS 2010:800? 

2. Vilka avtryck skapar den nya skollagen på hur demokratiuppdraget framställs inom 

Gy11? 

3. Finns det en risk att det existerar exkluderande aspekter inom demokrati- och 

värdegrundsuppdraget? 
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2 Forskningsläget 

Det existerar en utarbetad bredd av forskningsmaterial gällande läroplansstudier. Där både 

grundskolan och gymnasieskolans läroplan är material som är djupt utforskat och det existerar 

därför ett fåtal områden som idag är outforskade. Skollagen är dock, jämförelsevis med övrig 

forsknings som berör svenska läroplaner och skolans värdegrund och demokratiuppdrag, 

relativt outforskad. Det existerar i dagsläget en väldigt svag bas av etablerad forskning gällande 

den skollag som tillkom under 2010 och hur den har påverkat skolan sedan dess. Det enda verk 

jag har hittat gällande den nya skollagen heter Vår demokratis värdegrund som utkom i sin 

tredje utgåva 2013 och är skrivet av professor Hans Albin Larsson och behandlar den nya 

skollagen, läroplanen men även den nya lärarutbildningen. 

2.1 Tidigare forskning 

För att börja där det avslutades i förra avsnittet så är Larssons bok, en bra startpunkt för studien 

eftersom den fångar upp både läroplanerna, skollagen men också till viss del den nya 

lärarutbildningen. Larsson tar upp den historiska bakgrunden till varför skolans värdegrund ser 

ut som den gör idag, samt jämför tydligt och på ett pedagogiskt sett hur det sett ut i föregående 

läroplaner jämfört med den nuvarande som tillkom 2011. Boken i sig är lättläst och tar upp hur 

den svenska skolans värdegrund och demokratiska influenser tar sig i uttryck i selektiva 

ämnesplaner men även läroplanen i sin helhet. Utöver det så försöker Larsson även att besvara 

frågan om den ökade integrationen och hur skolan idag möter en större utmaning än aldrig förr, 

men punkten utvecklas inte mer än så. Boken kommer vara en bra analysgrund i 

undersökningen eftersom verket i sin helhet har liknande drag av vad den undersökning jag i 

uppsatsen kommer att bedriva. Det som primärt skiljer sig mellan min undersökning och 

Larssons undersökning är den sociologiska vinkeln och fokuseringen på makt- samt 

kulturteoretiska inslagen. Det blir därför viktigt att i analysens diskussionsavsnitt visa hur min 

undersökning faktiskt skiljer sig från det arbete Larsson bedrivit gällande vår demokratis 

värdegrund. 

Gällande det demokratiska värdegrundsarbetet finns det ett flertal böcker som är viktiga 

att ta upp. Den första är Tiina Ekmans doktorsavhandling Demokratisk kompetens: Gymnasiet 

som demokratiskola som publicerades år 2007. Avhandlingen undersöker frågan hur den 

svenska gymnasieskolan förbereder skoleleverna för att aktivt delta i det demokratiska Sverige. 

Avhandlingen gör detta genom att studera den dåvarande läroplanen för gymnasieskolan Lpf 

94 med ett speciellt fokus på kursen samhällskunskap A. Avhandlingen diskuterar även om det 



8 

 

skiljer sig något kring elevernas engagemang beroende på vilket program som eleverna har valt 

att söka sig till men också faktorer som politiskt intresse och kön på eleverna. Avhandlingen är 

intressant för studien eftersom den ger en klar och tydlig överblick på hur demokratiuppdraget 

tog sig i uttryck innan den nya skollagen och läroplanen infördes. Avhandlingen lyfter även 

fram intressanta frågor som skulle kunna problematiseras inom uppsatsens diskussionsdel, 

exempelvis hur demokratikompetensen ser ut beroende på elevernas programval, men även hur 

samhällskunskap som kurs/ämne bidrar till den demokratiska kompetensen. 

På liknande spår har Anders Bromans doktorsavhandling Att göra en demokrat? 

Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan vilken publicerades år 2009. 

Avhandlingen problematiserar hur skolan fostrar eleverna till att få ett intresse för det politiska 

livet men också de demokratiska värderingar som skolan har som mål att socialisera eleverna 

inom. Avhandlingens studie skiljer sig markant mot min undersökning då fokuseringen är en 

panelstudie över vad eleverna tycker om sin undervisning i kursen samhällskunskap A under 

ett års tid. Slutsatsen är att undervisningen faktiskt rent generellt inte har någon påverkan på 

elevernas demokratiska förhållningssätt utan att det bara vid vissa specifika situationer som 

eleverna faktiskt kände att undervisningen tillförde något kring detta. Slutsatsen blir för min 

studie intressant att problematisera och se om det korrelerar med den slutsats jag själv kommer 

komma fram till. 

Utöver detta så har det även tillkommit en statlig offentlig utredning vid namn 

Utbildningens dilemma: Demokratiideal och andrafierande praxis (SOU 2006:40) som 

behandlade hur makt, integration och strukturell diskriminering tar sig i uttryck inom skolans 

värld. Utredningen är en antologi av olika forskningsbidrag som behandlar ämnet på olika vis. 

De aktuella inslag i rapporten som är intressanta för uppsatsen är de slutsatser som tas fram i 

bidragen; Sunt förnuft: en fokusgruppsstudie om lärares syn på värdegrundsarbete vilket är 

framfört av Aino Dahl och Marcus Lundgren men också Fostran till frihet? Värdeladdade 

visioner, positionerade praktiker och diskriminerande ordningar framfört av Ann Runfors 

Slutsatserna av de båda bidragen kommer att diskuteras i uppsatsens slutdiskussion där det blir 

intressant att se om resultaten är sammanstämmande. 

Ann Runfors bidrag till SOU 2006:40 berör den motsättning som finns inom lpf94 där 

Runfors anser att mångkulturalismen krockar med den demokratifostran som den svenska 

skolan ska stå för i det svenska samhället. Utöver detta så har även Runfors varit ute i svenska 

grundskolor och analyserat lärares åsikter kring ”den andre” gällande lärares syn på familjer 

samt elever med invandrarbakgrund. Runfors kommer fram till att skolan misslyckas med att 

upprätthålla läroplanens mångfaldsideal. 
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Aino Dahl och Markus Lundgrens bidrag till SOU 2006:40 är en studie av lärares åsikter 

kring skolans arbete med värdegrunds och demokratiuppdraget. Det visar sig att lärarna har en 

motsägande åsikt gällande realiseringen av skolans fostrande uppdrag där lärare på ena sidan 

värderar jämlikhet, jämställdhet och solidaritet, å andra sidan värderas vikten av att lära ut hyfs, 

folkvett, komma i tid och att inte sabotera undervisningen. Där lärarna i studien anser att elever 

med utländsk bakgrund är de stora problemområdena i gällande upprätthållningen av den 

svenska värdegrunden. Lärarna uttrycker sig i studien som att rasism enbart existerar inom 

gruppen utländska elever, vilket enligt författarna kan reproducera ett strukturellt förtryck då 

lärarna oftast var representerade av den vad författarna kallar den vita majoriteten. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer mina teoretiska utgångspunkter att beskrivas. Jag kommer 

huvudsakligen att använda mig av ett maktteoretiskt ramverk efter den franska filosofen Michel 

Foucault. Uppsatsen kommer teoretiskt grunda sig kring vad som kallas Foucaults arkeologiska 

angreppssätt, vilket betyder att analysen kommer att leta efter den epistemologiska bakgrunden 

kring ett fenomen, för att sedan identifiera utestängningsmekanismerna.2 

3.1 Epistemologiskt vetande 

Uppsatsen grundas i det teoretiska ramverk som byggts upp av den franska filosofen Michel 

Foucault. Det epistemologiska vetandet är min sammansättning av två begrepp som är centrala 

inom vad som Foucault kallar sitt arkeologiska angreppssätt, och har tillsammans som syfte att 

identifiera de kunskapssyner (epistemologi) som påverkar och influerar de diskursiva praktiker 

som sker i mötet mellan individen och institutionen. Diskursiv praktik är enligt Foucault de 

arbetsuppgifter eller handlingar som en profession tar till sig för att kategorisera eller samla in 

information om människor.3 Begreppet härstammar från Foucaults bok Vetandets Arkeologi 

som enligt Foucault själv är en verktygslåda över hur hans teoretiska ramverk kan appliceras 

inom den maktteoretiska disciplinen han länge jobbade inom.4 Eftersom det epistemologiska 

vetandet är en sammansättning av två teoretiska begrepp så är det därför viktigt att de enskilda 

begreppen definieras för att senare förklara hur begreppen ska komplettera varandra under 

uppsatsen. 

Den första delen av begreppet behandlar det som Foucault kallar för episteme, vilket 

agerar synonymt med begreppen epistemologi eller kunskapssyn. Enligt Foucault är det därför 

den rådande kunskapssynen som gör att något blir accepterat av den samtid som möjliggjort 

dess existens.5 Ett exempel på detta är tanken om den icke-binära könet. Det icke-binära könet 

är något som måste accepteras av samtiden för att få chansen att existera. Utan att samtiden 

ställer sig bakom det icke-binära könet så existerar det inte, och institutionerna i samhället kan 

därför inte heller säkerställa dess existens via exempelvis lagstiftning. Kunskapssyner kan 

därför ses som en form av idétradition, ideologi eller en vetenskaplig tradition som kan likställas 

med en världssyn. Denna ”världssyn” präglar sedan samhället och de individer som lever inom 

det, eftersom ”världssynen” dikterar över vad som är accepterat och vad som är otillåtet. 

                                                 
2 Bergström & Boréus, 2012 s. 359. 
3 Foucault, 2011 s. 225. 
4 Foucault, 2011 s. 10. 
5 Foucault, 2011 s. 239. 
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Enligt Foucault skulle alltså en åsikt som bryter mot samtidens kunskapssyn inte ha 

möjlighet att etablera sig i samhällets institutioner eftersom människornas kunskapssyn inte 

skulle kunna erkänna den. Kunskapssynerna är därför det som färgar vad människor kommer 

tycka är normalt eller onormalt, rätt eller fel, fult eller vackert, njutbart eller smärtsamt. De 

negationer som nämndes ovan kallas för utestängningsmekanism, det vill säga att när något blir 

kallad fult, så blir det inom epistemologin utestängt från vad som anses vara vackert.6  

För att förstå den samtida kontexten som ett fenomen växer fram inom måste därför 

episteme (kunskapssynen) identifieras, det vill säga hur vi definierar de osynliga och självklara 

normer och värderingarna i den kontextuella förhållanden som individen och institutionen 

existerar inom.7  

Den andra delen av begreppet är vetande som figurerar som nyckeltermen i Foucaults 

maktteori, och är därför också grundbulten i vad som räknas som Foucaults arkeologiska 

angreppsätt. Foucault beskriver vad han menar är en strukturell maktutövning. Foucault myntar 

därför begreppet vetande i boken Vetandets Arkeologi, där vetandet förklaras som slutprodukten 

av den diskursiva praktik som är de handlingar som återskapar de strukturella 

maktförhållandena i samhället.8 Vetandet tar sig därför alltid i uttryck på ett specifikt och unikt 

sätt beroende på vilken diskurs den tar sig i uttryck inom. Men det gemensamma är att det är 

en diskursiv handling som omvandlar kunskap till en maktutövning, där vissa individer stängs 

ute, och andra inkluderas. 9  Exempelvis så kommer ett vetande inom denna uppsats 

huvudsakligen beröra den svenska skolans diskurs kring lärarens fostrande uppdrag samt 

myndighetsutövning. Läraren har som roll att utbilda, bedöma, disciplinera, fostra men också 

att bokföra elevens utveckling i formen av betyg. Denna myndighetsutövning är lärarens 

vetande och leder till att läraren ställer sig i en position där elevernas position i det framtida 

samhälle de kommer leva bruka inom kan påverkas av lärarens beslut och betygsättning. Där 

en stämpel som ett ”problembarn” eller en ”duktig elev” kommer leda till att eleven får olika 

förväntningar och fördomar placerade på sig, enbart efter vad läraren i sin myndighetsutövning 

bedömer dem efter. 10  Lärarens strukturella maktövertag replikeras därför genom lärarens 

myndighetsutövning. 

Tillsammans bildar de två begreppen vad jag kommer att kalla det epistemologiska 

vetandet. Det vill säga den diskursiva praktiken som påverkas av den rådande kunskapssynen. 

                                                 
6 Bergström & Boréus s. 359. 
7 Foucault, 2011 s. 238–239. 
8 Foucault, 2011 s. 227. 
9 Foucault, 2011 s. 10. 
10 Foucault, 2011 s. 227-228. 
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Begreppen var för sig är inte djupa nog att ge mig det teoretiska understödet uppsatsen behöver 

för att analysera det valda materialet, det vill säga både förarbetet kring de officiella 

dokumenten, men också dokumenten i sin nuvarande form. Det sammansatta begreppet har 

därför skapats då det ger mig möjligheten att granska och analysera skolans verksamhet från de 

bakomliggande faktorerna som de epistemologiska inslagen ger möjlighet till, för att sedan se 

vad som skapar kunskapssynen. Utöver det så ger vetandet även mig chansen att analysera de 

diskursiva handlingar som replikerar och införlivar kunskapssynen i den praktiska verkligheten. 

Det vill säga vilka utestängningsmekanismer som epistemologin lyfter fram, och sedan läraren 

via skolans vetande replikerar i det vardagliga arbetet. 

3.1.1 Etnocentrism – kulturell mening 

Inom uppsatsen kommer jag att analysera en specifik form av epistemologi som härstammar 

från Patrick Chabal & Jean-Pascal Daloz kulturteoretiska bok Culture Troubles. Den 

epistemologiska synen som kommer granskas är vad Chabal & Daloz kallar för kulturell mening 

och agerar som ett verktyg att identifiera etnocentrism.11 Den kulturella meningen fokuserar 

på att identifiera betydelsen av ett begrepp eller fenomen inom den lokala kontexten. 

Anledningen till att fokuseringen blir på den lokala kontexten är för att begrepp, värderingar 

och normer inte är något som har universell betydelse. Det vill säga att begreppet demokrati i 

ett nordiskt land som Sverige inte kommer ha samma betydelse för en person i det asiatiska 

Japan.12 Det är därför enligt Chabal & Daloz helt oväsentligt att ens tänka på att jämföra de 

olika länderna, eftersom synen på demokrati i det nordiska landet och det asiatiska kommer 

vara så olika att jämförelsen tappar sin betydelse. De olika länderna har helt olika historiska 

kontexter som därför har drivit fram helt andra meningar bakom olika begrepp som demokrati, 

frihet och rättvisa.13  Inom uppsatsen kommer den kulturella meningen att figurera för att 

identifiera den form av etnocentrism som existerar kring de normer och värderingar som utgörs 

inom Skollagen och den nuvarande läroplanen. 

En intressant aspekt som kan lyftas fram kring begreppet kulturell mening är fokusering 

på kulturell rationalitet. Inom alla kulturer så existerar det, enligt Chabal & Daloz, handlingar 

som för personer utanför den kulturella kontexten är helt ogripbara och ibland går emot allt som 

anses vara logiskt tänkande, men för individerna inom kulturen är beteendet fullt rationellt och 

ibland logiska. 14  Det är viktigt i kulturstudier att analysera och synliggöra det kulturella 

                                                 
11 Chabal & Daloz, 2006 s. 198. 
12 Chabal & Daloz, 2006 s. 12. 
13 Chabal & Daloz, 2006 s. 22. 
14 Chabal & Daloz, 2006 s. 75–76. 



13 

 

agerandet som sker inom den lokala kontexten för att se vad som kan anses vara kulturellt 

rationellt. Arbetet måste därför ske enligt en semiotisk metodologi, för att då tolka och översätta 

de kulturella betingelserna så att både personerna inom kontexten känner sig rättvist 

representerade, men också så att personen utanför kontexten får en kulturell förståelse för 

kontexten. Inom uppsatsen kan den kulturella rationaliteten användas för att beskriva och förstå 

de olika kulturer som existerar inom skolan. Begreppet kan användas för att ge uppsatsen en 

djupare didaktisk vinkel då det kan användas av lärare för att förstå individer som ställer sig 

utanför skolans värdegrund, vilket kan leda till att läraren bemöter eleven med respekt, kunskap 

och ett inkluderande budskap.  
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4. Forskningsdesign 

I följande kapitel kommer uppsatsens metodval och material att presenteras. Metodiken är 

influerat av den franska filosofen Michel Foucault och fokuserar på de diskurser som tar sig i 

uttryck inom det valda materialet. Uppsatsen följer vad som kallas Michel Foucaults 

arkeologiska angreppssätt som härstammar från boken Vetandets Arkeologi. Meningen med 

angreppssättet var enligt Foucault att identifiera den rådande epistemologin som påverkat 

lagstiftning och officiella dokument för att se hur den rådande epistemologin har fört fram olika 

utestängningsmekanismer mot de individer som ställer sig utanför vad som accepterats. 15 

Målet med det arkeologiska angreppssättet i uppsatsen blir därför att identifiera vad som anses 

vara demokratiska värderingar och vad som inte anses vara det (då förutom den uppenbara anti-

tesen mot de demokratiska värderingarna). Epistemologin hänger därför väldigt starkt ihop med 

utestängningsmekanismerna genom att det är den rådande kunskapssynen som är den drivande 

kraften bakom systemet som tillåter vissa och förbjuder andra.16 

4.1 Diskursanalys 

Undersökningen som är en diskursanalytisk studie har som mål att analysera det språkbruk och 

den argumentation som existerar i den process som ligger bakom formandet av 

demokratiuppdraget i den svenska skollagen (SFS 2010:800) men också hur 

demokratiuppdraget tar sig i uttryck inom den rådande läroplanen (Gy11), med fokus på 

ämnesplanen för samhällskunskap. Diskursanalysen kommer därför utgå ifrån en process som 

grundar sig i tre kronologiska steg. Under det första steget är syftet att identifiera de potentiellt 

olika kunskapssyner som är aktuella gällande det valda ämnet. Intresset för diskursanalysen blir 

därför att hitta benämningar och/eller argument som talar för/emot den svenska värdegrunden i 

förarbetet för både skollagen och läroplanen att se vad som definieras som demokratiska 

värderingar. 17  Dessa röster och åsikter kommer senare att kategoriseras inom de tydliga 

epistemologiska meningsskiljaktigheter som gör sig synliga. Kategoriseringen är uppbyggd på 

så vis att en tydlig koppling kan ske mellan de olika teoretiska utgångspunkterna, mer specifikt 

de epistemologiska men även de kulturteoretiska inslagen.18 

De synsätt som identifieras ligger sedan till grund för nästa steg i diskursanalysen, 

nämligen att följa hur de olika kunskapssynerna influerar lagstiftningsprocessen men också 

                                                 
15 Bergström & Boréus, 2012 s. 358–359. 
16 Bergström & Boréus, 2012 s. 361. 
17 Bergström & Boréus, 2012 s. 361. 
18 Bergström & Boréus, 2012 s. 359. 
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skapandet av läroplanen/ämnesplanen samt vilka exkluderande konsekvenser det får. Målet i 

det andra steget blir därför att använda de aktuella epistemologiska influenserna för att se vilka 

utestängningsmekanismer som aktualiseras i texterna. En utestängningsmekanism kan 

exempelvis vara att något benämns som en avvikelse, att något är fult, äckligt, ickedemokratiskt 

eller kränkande. En utestängningsmekansim kan därför, inom det valda materialet, vara något 

direkt som exempelvis att det inom skollagen eller i läroplanen framkommer att om en elev 

uttrycker en viss anti-demokratis åsikt eller ett uppvisar ett visst anti-demokratiskt beteende kan 

det leda till en viss typ av disciplinering eller bestraffning men även ett visst bemötande från 

lärare eller annan skolpersonal. Detta skulle inom skolans kontext exempelvis vara att läraren 

inte kan godkänna en uppgift för att den bryter mot skolans värdegrund eller att en elev blir 

avstängd efter en uttryckt åsikt. Men det kan också ta sig i uttryck genom en indirekt 

utestängningsmekansim, som exempelvis att värdegrunden riktar sig in på en specifik grupp 

människor och därför är exkluderande mot övriga som ställer sig utanför. Gällande 

kunskapssynerna som influerar materialet så behöver det inte existera två eller fler vitt skilda, 

kunskapssyner som har influerat processen bakom de officiella dokumenten, det kan även vara 

fallet att det existerar en hegemonisk kunskapssyn som aldrig blir ifrågasatt, vilket enbart är 

den enda influerande kraften bakom dokumentens skapelse.19 

Det tredje steget blir sedan att koppla samman de epistemologiska inslagen, med den 

praktiska verkligheten som de officiella dokumenten har en direkt influens över. Det vill säga 

hur det rådande epistemologiska vetandet kommer att forma de värderingar och normer som är 

rådande inom den svenska skolan idag, men även hur värderingarna fungerar som 

utestängningsmekanismer för de individer som inte delar den svenska skolans värderingar för 

vad en demokratisk medborgare skulle vara. 

4.2 Material 

Följande avsnitt kommer att ha en genomgång samt argumentera kring det val jag gjort gällande 

material för uppsatsen empiriska huvudstudie. Det huvudsakliga materialvalet kommer även att 

behandlas separat var för sig, för att se hur det förhåller sig till uppsatsens syfte. Det material 

som kommer att behandlas inom uppsatsen är centrerade runt två olika tematiska fördjupningar 

som i sig själva kommer att bilda en empirisk helhet. Det första tematiska materialet är centrerat 

runt lagstiftningsprocessen kring skollagen SFS 2010:800. Det material som existerar kring 

lagstiftningsprocessen kommer att vara lagrådets synpunkter, propositioner, motioner, 

                                                 
19 Bergström & Boréus, 2012 s. 361. 
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utskottsbetänkanden, remissyttranden men även den riksdagsdebatt som fördes innan 

lagbeslutet klubbades igenom den 22 juni 2010. Utöver lagstiftningsprocessen, kommer även 

undersökningen att inkludera den färdiga skollagen (i dåvarande skick) när den låg till grund 

för den nuvarande läroplanen för det gymnasiegemensamma ämnet.20 Det andra temat som 

kommer att användas inom uppsatsen är just den läroplan (Gy11) som blev aktuell år 2011 som 

sedan dess har varit gällande inom svensk skola. Inom läroplanen kommer främst skolans 

värdegrund men också specifikt ämnesplanen för samhällskunskap att vara av intresse. 

4.2.1 Offentliga utredningar som är aktuella för studien 

Inom studien kommer två offentliga utredningar att användas för att försöka belysa den rådande 

epistemologin som aktualiseras i texten. Dessa utredningar, som är tillsatta av regeringen, syftar 

sig kring att skapa ett första utkast gällande ett lagförslag inom den aktuella frågan och 

innehåller ofta starka ideologiska men även epistemologiska inslag. Dessa inslag leder till att 

materialet ger en bra grogrund för att synliggöra den rådande epistemologin. 

Den första offentliga utredningen som kommer vara aktuell för uppsatsen är SOU 

1992:94. Utredningen tillsattes av 1991 av den dåvarande regeringen för att lägga fram förslag 

till en ny läroplan/kursplan till den svenska skolan.21 Utredningen är aktuell i den formen av 

att den satte den första grogrunden för det arbete som till slut blev den läroplan som är aktuell 

i dagens skola. Men också att den belyste vissa revideringar gällande den dåvarande skollagen 

(SFS 1985:1100). 

Den andra utredningen som är aktuell för uppsatsen är SOU 2002:121 som bär namnet 

Skollag för kvalitet och likvärdighet och tillsattes 1999 av den dåvarande regeringen. 

Utredningen hade som uppdrag att vidare modernisera den skollag som då var aktuell (SFS 

1985:1100). Utredningen tar särskilt hänsyn till den vidare decentraliseringen av skolan samt 

uppkomsten av fristående skolor. 22  Utredningen i sin helhet är av föga intresse för 

undersökningen. Dock tar utredningen ställning till de grundläggande principer och 

internationella samt moraliska ställningstaganden som skollagen måste förhålla sig till, vilket 

är av intresse för undersökningen då det kan belysa de epistemologiska grunderna som den nya 

skollagen (SFS 2010:800) var tvungna att ta hänsyn till.23 

                                                 
20 SFS 2010:800 kommer att användas i den form som lagstadgades riksdagsåret 2009/10. Jag kommer därför inte 

att gå igenom de övriga ändringar som skett inom lagtexten sedan dess att den blev inskriven inom svensk lag. 
21 SOU 1992:94 s. 2–3. 
22 SOU 2002:121 s. 21. 
23 SOU 2002:121 s. 165. 



17 

 

4.2.2 Riksdagstryck – lagstiftningsprocessen bakom SFS 2010:800 

Det aktuella riksdagstryck som kommer att analyseras är det som är gällande för den 

lagstiftningsprocess som ligger bakom SFS 2010:800, det vill säga skollagen. Det material som 

kommer vara aktuellt inom studien kommer främst vara den proposition som alliansregeringen 

lämnade in till riksdagen under riksdagsåret 2009/10. Propositionen kommer att ställas i 

kontrast till det förslag som utbildningsutskottet lägger fram i frågan för framtida 

riksdagsdebatt. Propositionen samt utskottets betänkande har en central roll inom 

undersökningen eftersom regeringen, vilken tillsammans med riksdagen står för den etablerade 

politiska makten i Sverige, vilket ger en tydlig indikator hur de ställer sig kring frågan. Utöver 

detta kommer det även i undersökningen att vara intressant att lyfta fram de olika 

remissyttranden som tillkommit när utredningen varit på remiss. Detta för att se vilka röster 

som tog möjlighet att lyfta fram sina åsikter och argument i frågan. Remissyttranden kommer 

vara intressant för uppsatsens undersökning eftersom en bredare bas av allmänheten får chansen 

att uttrycka sig kring frågan vilket kan ge en indikator på hur samtiden såg på frågan. Samtidigt 

kan utskottet reservera sig kring olika yttranden vilken även det kan vara en intressant punkt att 

belysa, eftersom en tung aktör inom skolan möjligen lyfter fram en åsikt eller en viss poäng 

som sedan leder till att utskottet reserverar sig kring åsikten, vilket också kommer påverka 

utskottets arbete kring frågan. Till sist kommer den riksdagsdebatt som följde lagförslaget att 

analyseras. Här kommer troligtvis de starkaste epistemologiska inslagen att göra sig tydliga, 

tillsammans med den lagda propositionen eftersom en debatt oftast är fylld med 

ställningstaganden och argumentationer vilket kan lyfta fram olika epistemologiska läger. 

Valet att ta med lagstiftningsprocessen inom uppsatsens undersökning är att det oftast är 

här de epistemologiska skillnaderna gör sig tydliga, samt att flera kunskapssyner kommer att 

försvinna under processen vilket oftast representeras av en förlorande sida i debatten eller 

liknande. Dessa förlorade epistemologiska meningsskiljaktigheter är viktiga att identifiera 

eftersom utan dem så kan inte en korrekt bild av det rådande epistemologiska läget att 

presenteras på ett adekvat sätt som senare går att använda under studierna av slutprodukten av 

SFS 2010:800, men också arbetet kring framförandet av Läroplanen för det 

gymnasiegemensamma ämnen som tillkom 2011. 

4.2.3 Skollagen SFS 2010:800 

Skollagen är slutprodukten av den lagstiftningsprocess som etablerar den rådande 

epistemologin. Skollagen i sig kommer inte vidare att analyseras i sin helhet, utan det kommer 

främst vara de inledande kapitel som kommer att granskas över hur demokrati och 
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värdegrundsarbetet behandlas. De valda delarna kommer att analyseras huruvida lagtextens 

diskurs agerar som eventuella utestängningsmekanismer. En lagtext är ett speciellt dokument 

eftersom lagar lyfter fram en diskurs som alltid har ett exkluderande eller utestängande inslag, 

i formen av att något som bryter mot lagen är olagligt och kan ibland ha en normaliserande 

funktion att det kan ses som motbjudande, onormalt och sjukt att bryta mot lagen.24 

4.2.4 Läroplanen samt tillhörande kommentarmaterial 

Den sista pusselbiten gällande uppsatsens undersökning kommer beröra den nuvarande 

läroplanen, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

att undersökas. Gällande läroplanen så kommer de två inledande kapitel, vilket berör skolans 

värdegrund och övergripande att vara av intresse. Men utöver detta så kommer även 

ämnesplanen för ämnet samhällskunskap att analyseras. 

Gällande de två första, inledande kapitel så manifesteras skolans demokrati- och 

värdegrundsuppdrag där. Det är inom dessa kapitel som den svenska skolans diskursiva praktik 

gör sig synlig. Exempelvis så lyftes det fram i läroplanens inledande kapitel ett flertal punkter 

och mål som direkt påverkar hur läraren ska jobba för att införliva det fostrande uppdrag skolan 

har. Tillsammans med det kommentarmaterial som finns tillgängligt kommer det 

epistemologiska vetandet att synliggöras. 

4.3 Avgränsningar 

Inom uppsatsen har en avgränsning skett, som enklast kan förklaras av att jag kommer enbart 

beröra delar av materialet som rör skolans demokratiska värdegrund. Anledningen till att jag 

har valt att göra dessa avgränsningar är främst på grund av tidsskäl. Utöver detta så har även en 

avgränsning skett i formen av att ämnesplanen för samhällskunskap är den enda ämnesplanen 

som kommer att vara med i studien. Samhällskunskapen har en speciell status inom skolan då 

ämnet är så starkt kopplat till undervisning som riktar sig mot den demokratiska värdegrunden. 

Samhällskunskapen är och av ämnesspecifika orsaker speciellt kopplat till demokratin, då det 

är ett begrepp och en tanke som genomsyrar centrala innehållet. Därför är samhällskunskapen 

den enda ämnesplan som kommer analyseras. Samtidigt så kommer fokuseringen på 

ämnesplanen inom samhällskunskap kan bidra till att jag enklare kan ta ställning till 

värdegrundsrelaterade frågor i min yrkesroll som lärare. 

 

  

                                                 
24 Bergström, Boréus, 2012, s 361. 



19 

 

5. Empirisk huvudstudie 

5.1 SOU 1992:94 – Skola för bildning 

De första stegen för att införa en ny läroplan för gymnasie- samt grundskolan sattes redan 1992 

i en offentlig utredning som fick namnet Skola för bildning. Utredningen som blev tillsatt 1991 

av den dåvarande regeringen hade som uppdrag att skapa nya läroplaner och timplaner för såväl 

grundskolan samt gymnasieskolan. Utredningen arbetade främst med att ta fram de läroplaner 

som tillkom 1994, det vill säga läroplanen för de frivilliga skolformerna samt läroplanen för 

de obligatoriska skolformerna som båda tillkom 1994. Utifrån detta jobbade utredningen efter 

fyra punkter: 

- Vilka uppgifter blir viktiga och möjliga för skolan att ha i framtiden? 

- Vilka mål skall skolan ha och hur skall de utformas? 

- Vilket innehåll skall väljas ut för lärande och hur skal det organiseras? 

- Vad skall styras nationellt och vilken frihet skall finnas lokalt?
25

 

Utredningen skapade dessa punkter som vägledande för arbetet att skapa nya läroplaner 

eftersom de ansågs fånga upp det huvudsakliga uppdrag den svenska skolan besitter inom det 

offentliga skolväsendet. Under samma stycke identifieras ett tydligt ställningstagande från 

kommittén bakom utredningen över vilka normaliserande och socialiserande inslag som bör 

finnas inom den svenska läroplanen. Här slås det fast att läroplanen måste replikera de 

grundläggande värden som är gällande i enlighet med skollagen, inom detta innefattar ”lika 

tillgång till utbildning, likvärdig utbildning, grundläggande demokratiska värderingar, varje 

människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö”. 26  Utöver detta så måste de 

demokratiska värderingar ses som värden som i sig själva har en särställning inom den svenska 

skolan, och det svenska samhället. De demokratiska värderingarna ska därför ses som 

oförytterliga, det vill säga att de alltid är gällande inom det offentliga skolväsendet ”De kan 

aldrig sättas ur spel, även om de under vissa omständigheter kan te sig opraktiska, oekonomiska 

eller onyttiga”. 27  Dessa demokratiska värden ses enligt utredningen som ”medborgarnas 

samfällda moraliska fond” och behöver enligt utredningen aldrig motiveras. De oförytterliga 

värden som dessa värderingar representeras kan inte, oavsett hur konsekvenserna för dessa 

värden tar sig uttryck inom arbetsmarknaden eller i klassrummet, så får de aldrig sättas ur spel.28 

                                                 
25 SOU 1992:94 s. 9. 
26 SOU 1992:94 s. 10. 
27 SOU 1992:94 s. 10. 
28 SOU 1992:94 s. 47. 
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Utredningen lyfter även fram ett förslag över en revidering av skolans värdegrund och 

uppgifter. Värdegrunden ska enligt utredningen följa en etisk grund som enligt utredningen är 

hämtad från en kristen etik och västerländsk humanism vilket enligt utredningen är djupt 

förankrat inom landet.29 De huvudsakliga punkterna som förslaget lyfter fram är att: 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. En demokrati är inte värdeneutral, 

den speglar samhälleliga värden som historiskt vuxit fram. Skollagen fastslår att 

verksamheten i skolan skall utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar i skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Dessa värden utgör grunden för det 

kulturarv skolväsendet skall förmedla.30 

Detta dilemma med att en demokrati inte är värdeneutral lyfts specifikt fram kring ämnet 

samhällskunskap. Eftersom ämnet i sin natur ofta tar upp centrala frågor som ofta kopplar till 

skolans och samhällets gemensamma värdegrund så är det enligt utredningen extra viktigt att 

lärare som undervisar samhällskunskap trycker på att skolan inte är värdeneutral. Kommittén 

anser att undervisningen i samhällskunskap ska utformas på ett sådant sätt att eleverna utvecklar 

ett problematiserande synsätt och därför kan bli problematiserande medborgare. 

Samhällskunskapen ska inte enligt utredningen handla enbart om de formella sidorna av 

demokratiseringen så som styrelseskick. Eleverna måste också införskaffa ett kritiskt 

analyserande förhållningssätt, där eleverna måste lära sig att alltid ställa frågan varför och att 

alla problem under ytan lyftas samt att alternativ måste få chansen att tänkas och formuleras. 

Detta eftersom utredningens förslag lyfter fram att eleverna måste få möjligheten att pröva sina 

värderingar och ståndpunkter mot andras, även om dessa värderingar eller ståndpunkter kan 

anses vara kontroversiella.31 Samhällskunskapen ska alltid lyfta fram de centrala frågorna i 

ljuset av demokratins grundläggande värden som människans egenvärde, tolerans, solidaritet, 

öppenhet och respekt för människor med avvikande och andra värderingar och annat 

ursprung.32 Samtidigt som samhällskunskapen har som syfte att ta upp dessa centrala frågor ur 

ett analyserande perspektiv och på så sätt utveckla elevernas förmåga att granska, värdera och 

ta ställning.33 Samtidigt så poängterar utredningen att: 

Skolan skall vara öppen för och uppmuntra att skilda uppfattningar framförs och hävda 

betydelsen av personliga ställningstaganden. I frågor där det föreligger olika uppfattningar 

                                                 
29 SOU 1992:94 s. 161–162. 
30 SOU 1992:94 s. 161. 
31 SOU 1992:94 s. 106. 
32 SOU 1992:94 s. 242. 
33 SOU 1992:94 s. 242. 
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skall undervisningen alltid vara saklig och allsidig. Alla som verkar inom skolan skall dock 

alltid hävda vårt samhälles väsentliga värden och klart ta avstånd från det som strider mot 

dessa.34 

En otroligt intressant aspekt som lyfts fram av utredningen gällande skolans 

värdegrundsuppdrag är att den riskerar att undermineras i det heterogena klassrummet. 

Kommittén lyfter fram att i det homogena svenska klassrummet så anses den svenska 

värdegrunden och demokratiidealet vara något givet. Medan det pluralistiska 

klassrummet inte har en lika given värdegrund. Det är därför enligt kommittén viktigt att 

”… fastställa och legitimera inte bara värdegrund utan också urval och organiserande av 

stoff”. 35  Detta betyder enligt utredningen att den demokratiska värdegrunden måste 

aktualiseras och realiseras tydligare av alla som är verksamma i den svenska skolan. 

Eftersom den ökade pluralismen även kommer leda till mer ifrågasättande, vilket kräver 

att personal har kunskap nog att bemöta situationen.36 

5.2 SOU 2002:121 – Skollag för kvalité och likvärdighet 

Ett första steg för revideringen av den dåvarande skollagen (SFS 1985:1100) började 1999 då 

en offentlig utredning tillsattes av den dåvarande regeringen. Utredningen fick namnet Skollag 

för kvalité och likvärdighet och hade som mål att göra en översyn av skollagstiftningen. 

Uppdraget bestod av två delar, den första delen var att se över lagstiftningens struktur och den 

andra för att utreda och föreslå hur målstyrningen i den svenska skolan kan förtydligas och 

förstärkas.37 

Utredningens sjätte kapitel har en redogörelse över de olika förordningarna den svenska 

skolan har förbundit sig till. Utredningen lyfter här fram att FN:s allmänna deklaration om de 

mänskliga rättigheterna samt Barnkonventionen har påverkat innehållet i både skollagen och 

därmed de svenska läro- samt ämnesplanerna.38 Inom dessa förpliktelser måste det svenska 

skolsystemet acceptera en minimistandard där föräldrar har rätten att tillförsäkra sina barn den 

religiösa samt moraliska uppfostran som sammanstämmer med föräldrarnas egna kulturella 

övertygelse.39 

                                                 
34 SOU 1992:94 s. 162. 
35 SOU 1992:94 s. 44-45. 
36 SOU 1992:94 s. 45–46. 
37 SOU 2002:121 s. 83. 
38 SOU 2002:121 s. 165. 
39 SOU 2002:121 s. 166-167. 
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5.3 Proposition 2009/10:165 

Den dåvarande regeringen lämnar under riksdagsåret 2009/10 in en proposition till behandling 

inom den svenska riksdagen. Propositionen behandlar ett lagförslag som har som syfte att 

inrätta en ny skollag för det svenska skolsystemet. 

Regeringenslagförslag fastställer i sitt förslag för en ny skollag att värdegrundsarbetet ska 

regleras under 1 kap 4 § därmed att skolans huvudsakliga syfte är att förmedla kunskaper och 

värden. Denna fostran ska även förmedla och förankra en respekt för de mänskliga 

rättigheterna, men också de grundläggande demokratiska värderingar som samhället förhåller 

sig till.40 Paragraf 4 är ett nytt tillskott till skollagen och har enbart en svag motsvarighet i 

skollagen från 1985 då 1 kap 2§. Paragrafen cementerar på ett djupare plan, skolans värdegrund 

och förankrar den till de mänskliga rättigheterna men också de demokratiska värderingarna.41 

Utöver detta så framkommer det i regeringens argumentation kring de inledande 

bestämmelserna att skolans värdegrund ska införliva värdegrunden enligt ett arbetssätt som 

förvaltats av västerländsk humanism och kristen etik, något som även tillkom inom SOU 

1992:94. Den västerländska humanismen och de kristna värderingarna lyft fram som 

grundbultarna för att införliva de bestämmelser som framkommer i de inledande bestämmelser 

av den nya skollagen 1 kap. 4 § vilket även sker i samklang av vad som framkommer i den 

dåvarande läroplanen lpo 94 samt Lpf 94.42 Den västerländska humanismen och de kristna 

värderingarna regleras i praktisk handling via läroplanerna där arbetet med ”… rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande i överrensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism”. 43  Utöver den kristna traditionen och den 

västerländska humanismen så ska även den svenska skolan ta hänsyn till barnets rättigheter i 

enlighet med barnkonventionen i formen av respekt för bl.a. barnets egna kulturella identitet 

och språk.44 

I ett remissyttrande till propositionen ställer sig Diskrimineringsombudsmannen positiv 

till att skolans värdegrund har en sådan tydlig koppling till de mänskliga rättigheterna och 

demokratiska värderingarna men ställer sig negativt till att propositionen inte tagit avstånd från 

inslaget med de kristna värderingarna och kallar detta för olyckligt. 45  Delegationen för 

mänskliga rättigheterna i Sverige sekunderar kritiken som Diskrimineringsombudsmannen lyft 

                                                 
40 Proposition 2009/10:165 s. 19. 
41 Proposition 2009/10:165 s. 634. 
42 Proposition 2009/10:165 s. 635. 
43 Proposition 2009/10:165 s. 223. 
44 Proposition 2009/10:165 s. 223. 
45 Proposition 2009/10:165 s. 222 
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fram och vänder sig starkt mot att en hänvisning sker till den kristna traditionen.46 Kritiken 

bemöts inte i ställningstagandet gällande den valda delen, och lämnas därmed obesvarad. 

Inom propositionens kapitel gällande principiella utgångspunkter så lyfter propositionen 

fram att den nya skollagen ska utveckla och tydligare lagfästa värderingen för alla skolformer.47 

En viktig byggsten för denna värdegrund är de internationella överenskommelser som den 

svenska värdegrunden inspirerats av, därför behövs en tydligare koppling till de mänskliga 

rättigheterna och hur de ska behandlas och replikeras inom den svenska skolan.48 

Det framkommer även inom propositionen att verksamhet som bedriver undervisning 

kommer att granskas om de följer skolans demokratiska värdegrund. Om verksamheten 

uppenbarligen bryter mot skolans värdegrund så kan flera disciplinära funktioner sättas in i 

enlighet med att ett tillfälligt verksamhetsförbud kan sättas in. Där undervisningen på skolan 

stoppas helt och upp till sex månader om problemen på skolan anses vara grova. Om 

huvudmannen för skolan inte har löst problemen under verksamhetsförbudet bör skolan anses 

enligt propositionen vara nedlagd.49 

 

5.4 Riksdagsbehandling av propositionen 

Propositionen behandlades av utbildningsutskottet vilket ansåg att riksdagen bör rösta i enlighet 

med propositionens innehåll. Intressanta aspekter som lyftes fram inom utskottsbetänkandet 

samt den riksdagsdebatt som följde därefter kommer här under att presenteras. 

5.4.1 Utskottsbetänkande UbU21 

Inom utskottsbetänkandets remissbehandling tillkommer det ett antal reservationer i formen av 

motioner till lagförslaget som är av intresse för undersökningen. Den första motionen som är 

av intresse är inskickad av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och behandlar 

skolans värdegrund. Reservationen behandlar den ökade segregationen inom det svenska 

samhället och lyfter fram att den i längden är ett hot mot demokrati i landet. Reservationen 

anser att det bör tillsättas ytterligare ett mål i skolans värdegrund, ett kamratmål, där skolans 

huvudman måste vara ansvarig för att upprätthålla ett kulturellt heterogent klassrum. Detta 

eftersom det har påvisat att höja resultatet för eleverna, speciellt de ifrån socioekonomiskt svaga 

                                                 
46 Proposition 2009/10:165 s. 222. 
47 Proposition 2009/10:165 s. 203. 
48 Proposition 2009/10:165 s. 207. 
49 Proposition 2009/10:165 s. 555. 
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förhållanden samtidigt som rasism och fördomar enkelt kan utrotas via det sociala, samt 

kulturellt heterogena klassrummet.50 

Den andra motionen som är av intresse för undersökningen är inskickad av Miljöpartiet 

och behandlar även den skolans värdegrund. Miljöpartiet anser i reservationen att skolans 

värdegrund med det nya lagförslaget blir förstärkt och anser att det bör tilläggas ett mål som tar 

hänsyn till en livslång miljö samt hållbar utveckling. Men, Miljöpartiet lyfter i sin motion fram 

att det saknas ett jämställdhets- och HBT-perspektiv i propositionen som är framlagd.51  

Utbildningsutskottet ställer sig på propositionens sida och anser att båda 

motionsyrkanden bör avslås. Gällande den första motionen så anser utbildningsutskottet att 

skolans värdegrund ska vara allmän och att det redan finns stöd för elever med svaga 

socioekonomiska förhållanden i lagförslaget. Detta eftersom den svenska skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag som har som mål att ta hänsyn till de olika förutsättningar alla elever 

har inom den svenska skolan.52 Utskottet anser även att huvudmannens ansvar fångas upp inom 

det nya lagförslaget i och med att huvudmannen bär ansvaret att skolan ska erbjuda en likvärdig 

utbildning till alla elever. Utöver detta så anser utskottet att det viktigaste sättet att bemöta de 

problem som lyfts fram som ett hot mot den livslånga demokratin är att bemöta det på 

individnivå, detta genom att skolan tar hänsyn till det kompensatoriska uppdraget och på så sätt 

tar i hänsyn till de individuella behoven. Den målsättningen leder till att de sociala, kulturella 

och etniska bryggorna skapas i det svenska samhället.53 

Gällande den andra motionen så tar utskottet även här propositionens sida och anser att 

skolans värdegrund inte behöver tillägga ett jämställd- och HBT-perspektiv. Detta eftersom 

dessa rättigheter redan fångas upp inom skolans koppling till de mänskliga rättigheterna och 

barnkonventionen. Utskottet tar här upp argumentationen att den svenska skolan ska 

genomsyras av arbetet med demokratiska värderingar. Utskottet lyfter intressant nog fram en 

argumentation från propositionen för att besvara detta: 

Utbildningen i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna. Det innebär att utbildningen i sig och de som 

verkar inom den aktivt och medvetet ska förmedla till barnen och eleverna vårt samhälles 

gemensamma värderingar, såsom demokrati och mänskliga rättigheter, och stimulera barnen 

och eleverna att förverkliga värderingarna. Detta ska också komma till uttryck i praktisk och 

vardaglig handling. Enligt Lpo 94 sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

                                                 
50 Utskottsbetänkande 2009/10: UbU21 s. 194. 
51 Utskottsbetänkande 2009/10: UbU21 s. 196. 
52 Utskottsbetänkande 2009/10: UbU21 s. 31. 
53 Utskottsbetänkande 2009/10: UbU21 s. 32. 
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generositet, tolerans och ansvarstagande i överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism.54 

Utskottet anser att ta upp ytterliga delar som kan anses vara kränkande i den ovanstående 

argumentationen skulle vara kontraproduktivt i den meningen att det skulle leda till en osäkerhet 

kring vilka beteenden som är kränkande eller inte. Därför anser utskottet att argumentationen 

är tillräckligt väl formulerat.55 

Utöver de två ovanstående motioner så tillkommer det en sista motion som är av intresse 

för undersökningen. Motionen som är inskickad av socialdemokraterna anser att den svenska 

skolan måste bli bättre på att bemöta kränkande behandling och sociala problem. Den svenska 

skolan måste få strängare lagstiftning kring mobbning och skolor måste aktivt samtala med 

eleverna och eventuella vårdnadshavare kring värdegrunden skolan förlitar sig på.56 

Utskottet anser att riksdagen bör ställa sig på propositionens sida. Detta eftersom det 

redan finns tydliga ramverk för hur kränkande behandling och värdegrunden ska behandlas 

inom den svenska skolan. Den viktigaste punkten gällande skolans arbete kring kränkande 

behandling är enligt utskottet att personalen har kunskap om hur värdegrunden ska behandlas. 

Beprövad erfarenhet och åtgärder som bygger på vetenskap behövs. Personalen på skolan måste 

exempelvis förstå att skolan inte ska vara värdeneutral, utan personalen måste tydligt ta 

ställning för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värden som ligger till grund för 

det svenska samhället.57 

5.4.2 Riksdagsdebatt angående Proposition 2009/10:165 

Den svenska värdegrunden var aldrig under riksdagsdebatten aktuell och därför bidrog inte 

riksdagsdebatten vidare till studien. Dock kan det vara viktigt att belysa de förutsättningar som 

riksdagsdebatten präglades av. Nämligen att propositionen hade lämnats in i sista sekund och 

hade gått hastigt igenom det utbildningsutskottet som behandlade frågan.58 Detta innebar att 

riksdagsledamöterna hade som mest tre veckor innan debatten kring införandet av den nya 

skollagen skulle ske efter att propositionen lämnade utbildningsutskottet. Under debatten lyfter 

många riksdagsledamöter upp förutsättningarna som problematiska och att de inte hunnit sätta 

sig in i detaljerna kring lagstiftningen och därför så kunde oppositionspartierna främst 

argumentera om de tydligaste ideologiska sakfrågorna.59 

                                                 
54 Utskottsbetänkande 2009/10: UbU21 s. 32. 
55 Utskottsbetänkande 2009/10: UbU21 s. 32. 
56 Utskottsbetänkande 2009/10: UbU21 s. 89. 
57 Utskottsbetänkande 2009/10: UbU21 s. 90. 
58 Riksdagens protokoll 2009/10:141 s.56 se anförande nr 50 av Marie Granlund. 
59 Riksdagens protokoll 2009/10:141 s 61 se anförande nr 55 av Rossana Dinamarca. 
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5.5 Den svenska skollagen 

5.5.1 SFS 2010:800 

Resultatet av processen gällande en ny skollag blir SFS 2010:800. Inom den nya skollagen så 

lagstadgas den svenska skolans värdegrund inom 1 kap §4 samt §5. Eftersom inga vidare 

ändringar skett gällande de inledande paragraferna under riksdagsbehandlingen så har inget 

ändrats efter propositionens förslag. Under den 4§ möter vi följande formulering som blir 

aktuell: 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på.60 

Under den 4 § så möter vi följande formuleringar som blir aktuella för undersökningen: 

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna 

och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.61 

Paragraferna är intressanta eftersom det normaliserande budskapet som de epistemologiska 

inslagen innehåller nu har blivit till lagstiftning. Skolans värdegrund är numera cementerad 

inom skollagens 1kap. 4§ samt 5§. 

Det tillfälliga verksamhetsförbudet inom skollagen kommer att regleras efter 26 kap. 17 

§ samt 18 §. Kapitlet är kopplat till skolinspektionen som kontrollinstans och reglerar att: 

17 § Statens skolinspektion får när det gäller en verksamhet som bedrivs av en kommun eller 

ett landsting besluta att staten på kommunens eller landstingets bekostnad ska vidta de 

åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse, om kommunen eller landstinget 1. inte har 

följt ett föreläggande enligt 10 §, och 2. grovt eller under längre tid åsidosatt sina skyldigheter 

enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Har staten haft 

kostnader för en åtgärd som vidtagits med stöd av denna paragraf, får denna kostnad kvittas 

mot belopp som staten annars skulle ha betalt ut till kommunen eller landstinget. 

                                                 
60 SFS 2010:800 s. 2. 
61 SFS 2010:800 s. 2. 
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Under den 17 § så möter vi den paragraf som rent specifikt tar upp verksamhetsförbud, 

nämligen 18 §. 

18 § Om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse enligt 13 § eller ett beslut om statliga 

åtgärder för rättelse enligt 17 § kommer att fattas, och beslutet inte kan avvaktas med hänsyn 

till allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild 

anledning, får tillsynsmyndigheten förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, 

driva verksamheten vidare. Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte annat 

beslutas och får gälla i högst sex månader. 

Skolinspektionen får här, som i den argumentation som lyftes fram i proposition 165, 

möjligheten att granska svens skolverksamhet och får på grunderna som tillskrivs i 17 § samt 

18 § ge skolor tillfälligt verksamhetsförbud om de exempelvis bryter mot skolans värdegrund. 

5.6 Läroplanen för de gymnasiegemensamma ämnena och tillhörande 

kommentarmaterial 

5.6.1 Läroplanen för de gymnasiegemensamma ämnena 

Läroplanen för de gymnasiegemensamma ämnena publicerades 2011 och började gälla från och 

med 30 juni 2011. Läroplanen är resultatet av ett långt arbete med att försöka få in en ny modern 

läroplan som bemöter de moderna utmaningar den svenska skolan behöver möta. Läroplanen 

medförde också en ny betygsskala, från G-MVG, med ett IG om eleverna inte nådde godkänt 

så kunde nu elever få betygen E-A där F stod för att eleverna inte uppnått kraven för godkänt. 

Under läroplanens första kapitel, titulerat skolans värdegrund och uppgifter, så lyfter 

läroplanen fram att skolväsendet ska vila på demokratins grund. Enligt den nya skollagen (SFS 

2010:800) är skolans syfte att huvudsakligen förmedla kunskaper och värden. Detta kräver i 

enlighet med läroplanen att alla som verkar inom den svenska skolan måste stå upp för 

människans egenvärde. 62  Under de grundläggande värde så tillkommer återigen 

argumentationen kring den kristna traditionen och de västerländska värderingarna som 

behandlats inom den statliga utredningen från 1992 samt proposition 165 från riksdagsåret 

2009/10: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

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

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

                                                 
62 Skolverket, 2011 s. 5. 
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rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-

konfessionell.63 

Den kristna traditionen och den västerländska humanismen är ett återkommande moment 

gällande processen för införandet av en ny läroplan. Under läroplanen så blir den därför här 

befäst inom skolans praktiska vardag. 

Läroplanen lyfter även fram under avsnittet förståelse och medmänsklighet, vikten av att 

undervisningen skapar en förståelse hos eleverna för andra människor. Denna förståelse är 

enligt läroplanen viktig för att eleverna ska ha möjligheten att se andras villkor och 

värderingsgrunder.64  Undervisningen inom den svenska skolan ska därför medverka till att 

eleverna får möjligheten att inse de värden som finns att hämta i en kulturell mångfald. Därför 

måste även skolan aktivt jobba för att bekämpa all form av diskriminering och kränkande 

behandling. Läroplanen lyfter även fram att ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”.65 

Ett intressant tillägg som behandlas inom SOU 1992:94 men som sedan dess varit oberörd 

är ett ställningstagande gällande de normer och värden som skolan ska förhålla sig till. I 

Läroplanen tillkommer det här en intressant benämning, nämligen att: 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.66 

Att skolan aktivt och fullt medvetet ska påverka och stimulera eleverna är ett intressant 

tillskott. Det kan kopplas till samman med att i föregående dokument så bemöter vi 

ställningstagandet att skolan inte ska vara värdeneutral och att skolan måste öppet och tydligt 

propagera de värderingar som är kopplade till de demokratiska värderingarna. 

Inom avsnittet saklighet och allsidighet, så befästs skolans ställningstagande gällande 

elevernas rätt att uttrycka åsikter och skilda uppfattningar, läroplanen uppmuntrar även att dessa 

föres fram. Argumentationen gällande undervisningens saklighet och allsidighet är nästan direkt 

tagen från den argumentation som tas upp inom SOU 1992:94. Läroplaner lyfter, likt SOU 

1992:94 fram att: 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid klart 

                                                 
63 Skolverket, 2011 s. 5. 
64 Skolverket, 2011 s: 5. 
65 Skolverket, 2011 s. 5. 
66 Skolverket, 2011 s. 11. 
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framgå vem det är som står för dem. Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de 

grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från 

det som strider mot dem.67 

Argumentationen förtydligas inom det avsnitt som ska behandla skolans uppdrag. Läroplanen 

lyfter här fram att det är skolans uppgift att överföra värden och kunskaper till skolan vilket 

kommer förbereda dem för samhällslivet. Den svenska skolan står för de grundläggande 

demokratiska värderingarna och arbetar för att eleverna ska respektera och få kunskap om de 

mänskliga rättigheterna. Samtidigt måste eleverna träna på att tänka kritiskt, få bra undervisning 

inom källkritik och sedan skapa en förståelse för hur beslut kan leda till konsekvenser.68 

Läroplanen tar också ställning till hur skolan, rent praktiskt ska nå ut med värdegrunden 

och det normaliserande arbetet. Det presenteras mål och riktlinjer där under målen det är riktat 

mot skolans normaliserande arbete jämte eleven och riktlinjerna hur läraren ska arbeta för att 

skolans värdegrund ska implementeras inom undervisningen. Skolan ska därför ha som mål att 

varje elev kan göra medvetna ställningstaganden som eleven grundar på kunskap om de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som skolan står 

bakom samt de egna personliga erfarenheterna. Läroplanen lyfter även att skolan har som mål 

att eleven kan bemöta människor och respektera dem trots möjliga kulturella skillnader så som 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.69 Lärarens roll att införliva skolans värdegrund 

genom att läraren ska i undervisningen: 

• klargöra de svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de 

mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå 

mellan dessa värden och rättigheter och faktiska händelser, 

• öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, 

uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa, 

• klargöra skolans normer och regler och hur dessa är en grund för arbetet. 70 

5.6.2 Ämnesplanen för samhällskunskap 

Ämnet samhällskunskap är i sig självt starkt kopplat till skolans värdegrund. Som det framgick 

i SOU 1992:94 så har samhällskunskapen en särställning då det centrala innehållet av 

samhällskunskapen ofta kopplar till och berör skolans demokratiska värdegrund. 71 

Kopplingarna till de demokratiska värderingarna är tydliga. Inom ämnets syfte genomsyrar de 

                                                 
67 Skolverket, 2011 s. 7. 
68 Skolverket, 2011 s. 7. 
69 Skolverket, 2011 s. 11. 
70 Skolverket, 2011 s. 12. 
71 SOU 1992:94 s. 242. 
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demokratiska värderingarna ämnet. Där samhällskunskapen ska ge eleverna kunskaper som är 

kopplat till makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna tillsammans med 

barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.72 Inom 

de olika samhällskunskapskurserna så är det en tydlig koppling till ämnets syfte via kursens 

centrala innehåll. Exempelvis så ska samhällskunskap 1b behandla demokrati och de olika 

politiska systemen på lokal, regional, nationell samt internationell nivå. Undervisningen ska 

också beröra de olika maktfördelningar och påverkansmöjlighet som är aktuella för de olika 

systemen. Undervisningen ska även i samhällskunskap 1b bidra till att eleverna ser de 

ideologiska skillnaderna som är kopplade till olika samhällsbyggande och välfärdsbyggande 

teorier. Utöver detta så ska även eleverna få chansen att inhämta kunskaper om de mänskliga 

rättigheterna, och hur eleverna kan kräva sina individuella samt kollektiva rättigheter.73 De 

kollektiva rättigheterna är enligt kommentarmaterialet för samhällskunskap 1b ett nytt tillägg 

som specifikt ska rikta sig in till minoriteter och samhällsgrupper istället för de individuella 

rättigheterna. 74  Intressant nog är också kunskap om de mänskliga rättigheterna en del av 

kunskapskraven för samhällskunskap 1b. Vilket betyder att en elev måste uppvisa minst 

grundläggande kunskaper om de mänskliga rättigheterna för att bli godkänd inom kursen.75 

  

                                                 
72 Skolverket, 2011 s. 143. 
73 Skolverket, 2011 s. 150. 
74 Skolverket, 2011b s. 5. 
75 Skolverket, 2011 s. 151–152. 
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6. Analys 

Analysen kommer som nämndes i teoriavsnittet att bestå av tre delar. Under den första delen 

kommer de epistemologiska inslagen att belysas och diskuteras. Under analysens andra del 

kommer dessa epistemologiska inslag att granskas efter de utestängningsmekanismer som gör 

sig synliga. Den andra delen kommer även att kopplas till den kulturteori som presenterades 

under teoriavsnittet som härstammar från tankar av Chabal & Daloz. Därefter kommer dessa 

utestängningsmekanismer att undersökas i den tredje delen av analysen för att se hur de kan få 

konsekvenser för lärarens fostrande uppdrag. Dessutom kommer de paradoxer som har 

identifierats att lyftas fram. 

6.1 Den rådande epistemologin identifieras 

Inom det empiriska materialet har det varit svårt att identifiera en pluralism av olika 

kunskapssyner. Det visar sig istället att det enbart existerar en hegemonisk epistemologi som 

materialet grundar sig kring. Epistemologi ses inom materialet som en självklarhet och något 

som inte blir ifrågasatt. Den hegemoniska kunskapssynen som bildar den rådande 

epistemologin är formad efter en kristen-västerländsk demokratisyn. Med detta innefattar en 

tilltro att de kristna värderingarna och den västerländska humanismen är nyckeln via en fostran 

kring begrepp som rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande vägen för att införliva 

den demokratiska värdegrund som skolan förlitar sig på. En argumentation som inom det 

empiriska materialet ständigt är återkommande. 

Den rådande epistemologin gör sig synlig redan under den första utredningen som 

behandlas inom empirin, SOU 1992:94 – skola för bildning. Inom den offentliga utredningen 

tillkommer den första kopplingen till epistemologin då utredningen placerar de demokratiska 

värderingarna som något som är i det svenska samhället oförytterligt. Det vill säga att de 

demokratiska värderingarna ska aldrig kunna sättas ur spel, oavsett om de är onyttiga eller 

opraktiska för en situation ska de alltid gälla.76 De demokratiska värderingarna är alltså något 

som ställer sig över allt annat, eftersom oavsett hur situationen ser ut, måste den svenska skolan 

förhålla sig till vad som anses vara de demokratiska värderingarna. Värderingarna lyfts redan 

här upp i en intressant hegemonisk ställning då de, oavsett vilka konsekvenser som replikeras 

på exempelvis arbetsmarknaden eller inom klassrummet, så får de inte sättas ur spel.77 

                                                 
76 SOU 1992:94 s. 10. 
77 SOU 1992:94 s. 47. 
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Samtidigt synliggörs det inom utredningen en intressant aspekt som direkt påverkar den 

demokratidiskurs som nämnts ovan. Nämligen inslagen som berör den västerländska 

humanismen och den kristna traditionen eller etiken. Gällande de demokratiska värderingarna 

som anses vara oförytterliga så argumenteras det att dessa demokratiska värderingar utgör 

skolans etiska grund, vilket i sin tur är grundat på en västerländsk humanism och kristen etik.78 

Den västerländska humanismen och den kristna etiken har enligt utredningen varit bärande för 

att utbildningen ska ha möjlighet att fostra värderingar som ”människolivets okränkbarhet, 

individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta och alla människors lika värde” 79  då 

arbetssättet som främjas av den västerländska humanismen och den kristna etiken är det som 

leder till de demokratiska värderingar som skolan ska upprätthålla.80 

Epistemologin i fråga genomsyrar även proposition 2009/10:165 vilken behandlar 

införandet av en ny skollag. Gällande införandet av en ny skollag så har regeringen i sin 

proposition följt de anvisningar som tas upp i de offentliga utredningarna SOU 1992:94 samt 

SOU 2002:121 och de epistemologiska inslagen som följt med sedan utredningen 1992 är även 

här tydligt framlagda. Regeringenslagförslaget fastställer, som det belystes under den empiriska 

redovisningen snabbt redan under 1 kap 4 § att skolans huvudsakliga syfte är att förmedla 

kunskaper och värden. Denna fostran ska även förmedla och förankra en respekt för de 

mänskliga rättigheterna, men också de grundläggande demokratiska värderingar som samhället 

förhåller sig till.81 Den fjärde paragrafen inom det inledande kapitlet är ett fördjupande tillskott 

till skollagen och har som det nämndes inom empirin riktig motsvarighet i skollagen från 1985. 

Paragrafen har därför som uppgift att cementera den hegemoniska epistemologiska syn som 

skolans värdegrund finner sin förankring kring.82 

Den västerländska humanismen och kristna etiken gör sig även i propositionen känd. Det 

framkommer i regeringens argumentation gällande de paragrafer som ska cementera 

värdegrunden, dvs. 1 kap. 4§ samt 5§ inom den nya skollagen att skolans värdegrund ska 

införlivas enligt ett arbetssätt som förvaltats av den västerländska humanismen men också den 

kristna etiken. Den västerländska humanismen och den kristna etiken lyftes fram som 

grundbultarna för att införliva de bestämmelser som framkommer i de inledande bestämmelser 

av den nya skollagen 1 kap. 4 § samt 5 §.83  

                                                 
78 SOU 1992:94 s. 162. 
79 SOU 1992:94 s. 161. 
80 SOU 1992:94 s. 161. 
81 Proposition 2009/10:165 s. 19. 
82 Proposition 2009/10:165 s. 634. 
83 Proposition 2009/10:165 s. 635. 
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Men när utbildningsutskottet sedan berör de inledande bestämmelserna så sker det ett 

ifrågasättande av en aspekt gällande den epistemologi som processen är influerad av, nämligen 

aspekten kring den kristna etiken/värderingarna. Diskrimineringsombudsmannen samt 

deklarationen om mänskliga rättigheter i Sverige kritiserar propositionen i deras 

remissyttranden för att ha kvar de kristna inslagen.84 Diskrimineringsombudsmannen kallar det 

för något som är olyckligt. Den kritik som deklarationen för de mänskliga rättigheterna samt 

diskrimineringsombudsmannen lägger fram lämnas orörd. Regeringen i sitt svar gällande de 

motioner och yttranden som tillkommit svarar inte på kritiken utan låter aspekten kring de 

kristna värderingarna kvarstå utan vidare argumentation eller klargörande kring den framförda 

kritiken.85 

Riksdagsdebatten kring propositionen ger inget stöd där de epistemologiska inslagen är 

synliga. Detta beror främst på att de ämnen som diskuteras i debatten inte berör den svenska 

skolans värdegrund. Debatten är dock följd av problematiken att många riksdagsledamöter inte 

fått mer en tre veckor att sätta sig in i ämnet vilket har lett till att oppositionen inte fått chansen 

att skapa sig en ordentlig bild över propositionen. Detaljfrågorna debatteras därför aldrig, utan 

de stora ideologiska skillnaderna såsom det fria skolvalet samt friskolornas existens. 

När skollagen sedan har röstats igenom i riksdagen är inte de epistemologiska inslagen 

längre bara en del av en övergripande kunskapssyn som influerar materialet inom processen. 

Utan de epistemologiska inslagen blir cementerade. Den svenska skollagen får under 1 kap. 4§ 

samt 5§ en väl uttryckt och bred värdegrundslagstiftning som behandlar de inslagen i skolan 

som utgör skolans fostrande uppdrag.86 

De epistemologiska inslagen gör sig dock synliga inom den läroplan som presenteras år 

2011. Inom läroplanen så poängteras det tidigt att skollagen är grunden för det fostrande 

uppdrag skolan har som uppdrag att följa. Detta fostrande uppdrag ska följa vissa 

grundläggande demokratiska värderingar som respekterar de mänskliga rättigheterna och 

människans okränkbarhet. Här framkommer den epistemologiska influensen väldigt tydligt. 

Detta eftersom i läroplanen så ska den demokratiska värdegrunden garanteras eftersom 

utbildningen ska utgå efter den etik som förvaltats av de kristna värderingarna och den 

västerländska humanismen.87 

                                                 
84 Proposition 2009/10:165 s. 635. 
85 Proposition 2009/10:165 s. 635. 
86 SFS 2010:800 s. 2. 
87 Skolverket, 2011 s. 5. 
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6.2 Utestängningsmekanismer 

Inom den valda processen så har den rådande epistemologin varit drivande i skapandet av några 

utestängningsmekanismer som inom diskursanalysen gjort sig synliga. Den största och mest all 

omfattande utestängningsmekanismen som gör sig synlig är epistemologin i sig själva. Detta i 

formen av den återkommande kopplingen till de kristna värderingarna samt västerländska 

humanismen som den svenska skolans arbete ska förhålla sig till. Den kristna värdegrunden 

eller etiken kan ses som direkt utestängande för elever som inte identifierar sig inom den kristna 

kyrkan. När demokrati och värdegrundsuppdraget säger sig förlitas på en sådan värdeladdad 

bas som kristendomen så kan det få konsekvenserna att elever som inte identifierar sig med 

kristendomen direkt kommer att känna sig diskriminerade, som om de inte har samma 

möjlighet, eller längre väg att gå för fostras i de demokratiska värderingarna skolan ska 

säkerställa. Samtidigt så kan formuleringen direkt ifrågasättas, eftersom det inte existerar en 

självklar koppling mellan just kristendomen och demokrati. Det kan därför framstå som att de 

övriga religionerna samt de sekulära alternativen inte står för de värderingar som den svenska 

skolan ska förmedla. Något som kan leda till att elever och verksamma lärare ser de övriga 

livsåskådningarna som direkt brytande mot den svenska värdegrunden. Kan den svenska skolan 

därför vara demokratiskt förankrad via en icke konfessionell undervisning? Och kan 

undervisningen vara icke konfessionell om den ska bidra till fostringen av en värdegrund som 

är kopplad till kristendomen? På samma grunder kan den epistemologiska kopplingen till den 

västerländska humanismen ifrågasättas. Den svenska skolan är en mångkulturell samlingsplats 

där elever från olika kulturer och bakgrunder möts. Där en person som inte har en västerländsk 

bakgrund och uppväxt kan sägas vara utanför. Samtidigt måste samma frågor lyftas här, det vill 

säga vad är det som faktiskt säger att den västerländska humanismen är annorlunda och mer 

demokratisk än all övrig humanism?  

Benämningarna av den kristna etiken och den västerländska humanismen är på så viss 

etnocentriska ställningstaganden. Inom det empiriska materialet tillskrivs dessa värdeladdade 

begrepp en kulturell mening som är likställande de demokratiska värderingarna i skolan. Det 

vill säga att den kristna etiken och västerländska humanismen står för värderingar som är 

synonyma med de värderingar som förvaltas inom de demokratiska värderingarna som den 

svenska skolan ska förmedla. Eftersom de värdeladdade begreppen aldrig blir vidare 

definierade, så är det svårt för läsaren att veta vad begreppen faktiskt innefattar. Det är även 

obesvarat vad som inom den kristna etiken respektive den västerländska humanismen som 

faktiskt säkerställer en ”fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”, något 



35 

 

som ska säkerställa undervisningens demokratiska förankring. Därför är det troligt att de 

värdeladdade begreppen är en direkt kulturell avspegling av den kulturella kontext diskursen 

finner sig inom. På så sätt kan individer som ställer sig utanför den kulturella kontexten finna 

att begreppen och dess koppling till demokrati inte är självklart. Personer utanför den kulturella 

kontexten har sina egna kulturella meningar och lägger in helt andra definitioner i vad en kristen 

etik och västerländsk humanism är för något. Detta kan till och med för individen stå för den 

raka motsatsen för vad det inom lagstiftningsprocessen säger sig representera. Utifrån de 

kulturella resonemangen så kan därför dessa inslag ses som direkt exkluderande för personer 

som hamnar utanför den kulturella kontexten. Ateisten, muslimen och en person som 

exempelvis föddes i Japan som inte delar den kulturella kopplingen till läroplanen kan uppleva 

sig missgynnad att deras kulturella bakgrund kommer ibland i direkt motsättning mot vad den 

rådande epistemologin cementerar i benämningen av den kristna etiken och den västerländska 

humanismen.  

Samtidigt så existerar det ett problematiskt förhållande mellan benämningen av de kristna 

värderingarna och den västerländska humanismen med att lärare måste i enlighet med 

barnkonventionen ge eleven rätt att få den moraliska uppfostran som sammanstämmer med 

elevens kulturella övertygelse. Som det benämns under SOU 2002:121 så har Sverige skrivit 

under dessa förordningar och måste därför förhålla sig till dem. Området bör problematiseras 

vidare eftersom den kulturella övertygelsen kan vara i direkt konfrontation med den värdegrund 

som ska säkerställas genom den svenska skolan. Begrepp som demokrati, jämställdhet, 

jämlikhet är något som är kulturellt betingat och därför inte självklart universella i sin betydelse. 

Samtidigt så respekterar inte läroplanen att det existerar en kulturell rationalitet som existerar 

utanför den svenska kontexten. Enligt Chabal & Daloz kommer begrepp som jämställdhet vara 

något kulturellt betingat och därför ses som kulturellt rationellt eftersom det inom den svenska 

kontexten ses som en självklarhet. Men eftersom den svenska skolan ska vara en mångkulturell 

smältpunkt så behöver även skolan ta hänsyn till motstridande åsikter som inom övriga kulturer 

är fullt rationella. 

Men det är inte bara de kulturella utestängningsmekanismerna som gör sig synliga utan 

även utestängningsmekanismer som är direkt kopplade till lärarens roll i klassrummet. En av 

de mest intressanta utestängningsmekanismerna som dyker upp inom materialet är att skolan 

inte är en plats som bör ses som värdeneutral. De demokratiska värderingarna är något som 

inom lagstiftningsprocessen, lagstiftningen och den läroplan den svenska skolan förhåller sig 

till anses vara oförytterliga och något som skolan aktivt och medvetet har som uppgift att få 

eleverna att socialiseras inom. All personal som är aktiv inom den svenska skolan har som 
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uppdrag att med kunskap och förståelse hävda skolans och det svenska samhällets gemensamma 

värden. Personalens uppdrag blir därför också en utestängningsmekanism eftersom det kräver 

att läraren aktivt tar avstånd från alla åsikter som ställer sig mot de åsikter som skolan säger sig 

stå för. De personer som möjligen hyser åsikter som inte är förenliga med den svenska skolans 

värdegrund kan därför ses som uteslutna ur samtalet och debatten, eftersom värdegrunden och 

dess roll i skolan är oförytterlig. Värdegrunden går inte att argumentera bort då undervisningen, 

läraren och hela skolan måste vara utformad efter dessa ideal och lärarens jobb är att aktivt och 

medvetet få eleven att förstå, tycka och tänka efter den demokratiska värdegrunden.88 

6.3 Det epistemologiska vetandet 

Skolans epistemologiska grund ligger i en demokratisyn som införlivas via kristna traditioner 

och västerländsk humanism. Denna epistemologi får direkt påverkan på den diskursiva praktik, 

eller vetande som representeras av den fostrande rollen skolan har i det svenska samhället. 

Läraren ska i enlighet med skolans värdegrund vara en central figur gällande införlivandet av 

skolans värdegrund. Men lärarens fostrande uppdrag lyfter fram en del paradoxer som kan 

uppstå i klassrummet. Detta sker eftersom de utestängningsmekanismer som gjorde sig synliga 

krockar med de inkluderande inslagen som skolans fostrande uppdrag lyfter fram. Exempelvis 

lyfts det fram att läraren ska aktivt stå för en åsiktspluralitet samtidigt som läraren ska vara en 

aktiv förmedlare av en viss åsikt och värdegrund. Inom hela det empiriska materialet så ska den 

svenska skolan vara präglad av öppenhet och respekt för människor med olika värderingar och 

ursprung, vilket den svenska skolan ska arbeta för att uppnå i enlighet med sin demokratiska 

värdegrund. Allt fientligt motstånd och avståndstagande som sker mot människor eller 

uppfattningar som är avvikande mot skolans värdegrund och övrigt som anses vara allmänt 

accepteras ska bekämpas. Detta ska enligt det empiriska materialet ske via ”kunskap, öppen 

diskussion och medmänsklighet som främsta vapen”89 vilket blir en aning paradoxalt när det 

under alla delar av empirin samtidigt står att: 

Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 

och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.90 

Den diskursiva praktiken i formen av lärarens fostrande uppdrag ska därför präglas av 

utestängningsmekanismen som säger att läraren klart tar avstånd från avvikande beteende och 

åsikter som strider mot skolans värdegrund, samtidigt som läraren måste med medmänsklighet, 

                                                 
88 Skolverket, 2011 s. 5. 
89 Skolverket, 2011 s. 5. 
90 Skolverket, 2011 s. 6. 



37 

 

kunskap och öppen diskussion bemöta de personer som tar avstånd mot personer med olika 

åsikter. Det blir ett paradoxalt beteende eftersom den avvikande åsikten kan vara en 

odemokratisk sådan, där läraren både måste stå upp för och hävda individens rätt att ha den 

avvikande odemokratiska åsikten. Samtidigt som läraren måste hävda skolans och de 

demokratiska samhällets värderingar och klart ta avstånd från eleven som har de odemokratiska 

åsikterna som strider mot dessa. Utestängningsmekanismen att eleven inte ska ha en 

ickedemokratisk åsikt problematiseras aldrig inom det empiriska materialet, vilket lämnar stora 

frågetecken gällande hur läraren ska bemöta situationen. 

Problematiken över hur situationen ska bemötas tar sig en inkluderande vändningen inom 

gällande ämnet samhällskunskap. Ämnesplanen för samhällskunskap ska enligt SOU 1992:94 

anser att undervisningen i samhällskunskap ska utformas på ett sådant sätt att eleverna utvecklar 

ett problematiserande synsätt och därför kan bli problematiserande medborgare. 

Samhällskunskapen ska inte handla om de formella sidorna av demokratiseringen så som 

styrelseskick. Utan eleverna måste införskaffa sig ett kritiskt analyserande förhållningssätt, 

eleverna måste lära sig att alltid ställa frågan varför, alla problem under ytan lyftas upp samt att 

alternativ måste få chansen att tänkas och formuleras.91 Det är ett inkluderande budskap, som 

krockar med det exkluderande budskapet att läraren alltid måste ta avstånd från ett alternativ 

som lyfts fram som krockar mot skolans värdegrund. Detta eftersom utredningens förslag lyfter 

fram att eleverna måste få möjligheten att pröva sina värderingar och ståndpunkter mot andras, 

även om dessa värderingar eller ståndpunkter kan anses vara kontroversiella. 

Samhällskunskapen är ett ämne som har en särställning gällande införlivandet av skolans 

värdegrund. Ämnesplanen för samhällskunskap som presenteras genomsyras av de 

demokratiska värderingarna. Ämnet är därför i enlighet med sin natur kopplat till den 

demokratiska värdegrunden vilket leder till att ämnet ofta behandlar centrala frågor som ofta 

gör starka kopplingar till skolans och samhällets gemensamma värdegrund. Det är därför viktigt 

att samhällsläraren som undervisar samhällskunskap trycker på att skolan inte är värdeneutral. 

Det epistemologiska vetandet som samhällsläraren tvingas beröra är ständigt närvarande. Detta 

eftersom samhällskunskapen har som syfte att ta upp dessa centrala frågor ur ett analyserande 

perspektiv och på så sätt utveckla elevernas förmåga att granska, värdera och ta ställning.92 Det 

existerar dock samtidigt samma paradoxala problem här, nämligen att eleverna ska få 

möjligheten att granska, värdera och ta ställning men att slutprodukten alltid ska vara att det är 

enbart åsikterna som är demokratiska och är de som i slutändan kommer att tolereras. 

                                                 
91 SOU 1992:94 s. 106. 
92 SOU 1992:94 s. 242. 
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7. Slutdiskussion 

Uppsatsen hade som mål att undersöka den kulturella epistemologi som gör sig synlig inom den 

lagstiftningsprocess som låg bakom den svenska skollagen (SFS 2010:800) men också den 

process som låg bakom införandet av Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011. Målet var att undersöka om det, inom det empiriska materialet, går att 

belysa om skolans fostrande uppdrag har exkluderande aspekter. För att besvara uppsatsens 

syfte så användes tre frågeställningar: 

1. Hur behandlas skolans demokratiuppdrag i den lagstiftningsprocess som ledde fram till 

SFS 2010:800? 

2. Vilka avtryck får den nya skollagen på hur demokratiuppdraget framställs i läroplanen 

Gy11? 

3. Finns det en risk att det existerar en exkluderande funktion inom demokrati- och 

värdegrundsuppdraget? 

Den första frågan besvarades under den empiriska huvudstudien där det framgår att 

demokratiuppdraget är en av de huvudsakliga frågorna som diskuteras under en majoritet av 

det empiriska material som behandlas. Demokratiuppdraget ses som en självklar del av den 

svenska skolverksamheten samtidigt som dess plats inom det empiriska materialet tar mindre 

och mindre plats ju längre fram rent kronologiskt materialet har producerats. Under den första 

utredningen som granskades så sker det nämligen en argumentation varför demokratiuppdraget 

behövs, vad dess huvudsakliga syfte är men också vilka utmaningar som demokratiuppdraget 

bemöter i framtidens skola. Det övriga materialet argumenterar aldrig riktigt kring 

demokratiuppdraget. Det ses som en sådan institutionaliserad självklarhet att även när 

diskrimineringsombudsmannen lyfter fram kritik kring benämningen kring de kristna 

värderingarna så väljer inte regeringen eller utbildningsutskottet att ens beröra kritiken. Det 

framkommer specifikt inom den första offentliga utredningen att pluralismen i samhället leder 

till att den demokratiska värdegrunden inte anses vara självklar. En vidare argumentation kring 

hur den moderna svenska skolan berör pluralism hade varit en intressant aspekt att hitta då den 

svenska skolan under de senaste tio åren så har blivit mer pluralistiskt än någonsin förr. Under 

dessa omständigheter bör det inom den svenska läroplanen lyftas fram starkare argument för 

hur skolan ska bemöta det pluralistiska klassrummet. 

Den andra frågeställningen berör den påverkan den nya skollagen har kring hur 

demokratiuppdraget tar sin form inom den nya läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). Den nya 

skollagen lyfter fram viktiga aspekter inom demokratiuppdraget. Den nya skollagen gjorde 

värdegrundsuppdraget tydligare. Skollagen lyfte tydligare upp de mänskliga rättigheterna samt 

barnets rättigheter, utöver det så lyftes frågor som jämställdhet och miljöfrågor upp, något som 
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tidigare varit otydligt formulerat. En annan aspekt som är viktigt att lyfta fram här är att den 

svenska värdegrunden inom skollagen är lagstiftad. Det för med sig vissa konsekvenser som är 

direkt avgörande för hur läroplanen formuleras men även hur utbildningen i skolan ska 

utformas. Det vill säga att om en skola eller lärare inte tar hänsyn till den svenska skolans 

värdegrund, så är detta ett lagbrott. På grund av att de mer välformulerade benämningarna över 

vad den svenska värdegrunden innehåller så lämnar det ett ansvar över till läroplanen att faktiskt 

fånga upp dessa aspekter och få dem att genomsyra såväl läroplanen som ämnesplanerna i sin 

helhet. Ämnet samhällskunskap är här ett bra exempel på hur skollagen influerar det vardagliga 

arbetet, det vill säga att inom ämnet samhällskunskap så måste jämställdhet, miljöperspektiv, 

HBTQ-frågor samt barnets rättigheter vara värden som undervisningen utgår från. Om inte, så 

är undervisningen helt enkelt inte regelrätt och kan därför leda till repressalier från exempelvis 

skolinspektionen i formen av att en skolverksamhet som bryter mot den demokratiska 

värdegrunden kan få verksamhetsförbud.93 

Den tredje frågeställningen är möjligen den som är mest central inom hela uppsatsen 

eftersom den är starkt kopplad till ämnets syfte. De övriga två frågorna är dock essentiella för 

att ens kunna svara på den tredje frågan, så dess vikt för uppsatsen får inte underskattas. Den 

tredje frågeställningen ställer frågan om det finns exkluderande aspekter inom skolans 

demokratiuppdrag. Som analysen visar så existerar det ett par frågetecken kring detta. Den 

svenska skolan är inte värdeneutral. Den ska stå för en viss värdegrund och ska med kunskap 

och en öppen diskussion bemöta de elever som hyser avvikande och därför oönskade åsikter. 

Samtidigt ska skolan vara en öppen plats för individer att hysa annorlunda åsikter, men lärare 

och övrig personal på skolan måste alltid stå upp för skolans värdegrund och jobba aktivt och 

medvetet med att sprida värdegrunden vidare till eleverna. Utöver detta så existerar det vissa 

formuleringar inom den undersökta processen samt även inom läroplanen för gymnasieskolan 

(Gy11) där utbildningen ska utgå från den västerländska humanismen och en kristen 

etik/värdegrund. Kopplingen till dessa värdeladdade begrepp lyfter fram en viss kulturell 

etnocentrism i dokumentet som kan leda till att individer som ställer sig utanför dessa begrepp 

kan känna sig missgynnade och felade då det syftar på ett deras egna kulturella hemvist inte 

skulle kunna ge eleverna den demokratiska fostran som skolan ämnar dem att ge. Eleverna kan 

därför känna sig kulturellt missgynnade och på så sätt också kulturellt exkluderade från den 

demokratifostran som ska få dem att bli toleranta, ansvarstagande elever som känner rättskänsla 

och generositet. Essentiella kunskaper för en samhällsmedborgare i det mångkulturella Sverige. 

                                                 
93 SFS 2010:800 s. 122. 
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7.1 Gällande tidigare forskningen och förslag på vidare forskning 

Under följande avsnitt kommer den tidigare forskningen att diskuteras och jämföras med den 

undersökning som bedrivits i uppsatsen. Vår demokratis värdegrund som är skriven av Hans 

Albin Larsson. Boken som primärt har som mål att lära ut och diskutera skolans värdegrund 

gör korta analyser gällande den problematik som besitter vissa valda delar av 

demokratiuppdraget. I uppsatsens analysdel så finns de likheter med de resultatet som lyfts fram 

i boken i den mån att de paradoxer som identifierats av Larsson även har identifierats inom 

uppsatsens analysdel. Paradoxen kring lärarens och den demokratiska värdegrundens 

inkluderande samt exkluderande inslag problematiseras av Larsson men dock inte fram den 

potentiella exkludering dessa paradoxala utestängningar kan leda till. Larsson lyfter fram 

argumentationen att läraren i sin profession alltid bör öppna upp för möjligheten att individer 

ska få öppet tycka vad de vill, men att skolans demokratiska värdegrund alltid måste vinna.94 

Utöver detta så saknas det i Larssons analyser och argumenteringar och ett kulturellt perspektiv 

och kopplingarna kring de värdeladdade orden västerländsk humanism och kristen 

etik/värderingar lämnas utan vidare granskning. Värdeorden som fångar upp epistemologin 

hade varit intressanta att se hur Larsson hade belyst gällande bokens inriktning som 

kurslitteratur inom lärarutbildningen. Det är också den kulturella studien som starkast särskiljer 

uppsatsen mot Larssons bok. 

Tiina Ekmans doktorsavhandling Demokratisk kompetens där hen undersöker hur skolan 

förbereder elever för ett demokratiskt samhällsliv. Avhandlingen tar upp demokratiuppdraget 

inom en del av undersökningen där de demokratiska kunskaperna kopplas till elevernas val av 

program och kunskaper inom samhällskunskap.95 Slutsatsen i undersökningen är att trots att 

samhällsprogrammet läser två fördjupningskurser (dåvarande Samhällskunskap b samt c) så 

visar eleverna mycket sämre kunskaper inom den demokratiska kompetensen som krävs inom 

en modern demokrati än eleverna på naturvetarprogrammet som enbart läst grundkursen i 

samhällskunskap (dåvarande samhällskunskap A). Anledningen till att eleverna på 

naturvetarprogrammet hade högre demokratisk kompetens var för att den demokratiska 

värdegrunden genomsyrade undervisningen som skedde på ett deliberativt sätt där eleverna 

hade chansen att öppet uttrycka sina åsikter och värderingar. Medan eleverna inom 

samhällsprogrammet inte hade en undervisning som var deliberativt nog för dem att utveckla 

demokratiska kunskaper. 96  Undersökningen som Ekman bedrivit väcker frågor angående 

                                                 
94 Larsson, 2013 s. 14–16. 
95 Ekman, 2007 s. 73–109. 
96 Ekman, 2007 s. 108–109. 
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vidare forskning, nämligen att det hade varit intressant att se hur demokratiuppdraget och dess 

exkluderande funktioner är en bidragande faktor till att elever som saknar 

demokratikompetensen upplever sig och sina åsikter att vara exkluderade. Vilket de paradoxer 

som identifierades vidare kan problematiseras i formen av att läraren har släppt på de 

deliberativa momenten inom samhällskunskap för att införliva skolans demokratiuppdrag. 

Vilket skulle kunna undersökas programmässigt för att se om det existerar en skillnad mellan 

de olika nationella programmen. 

Anders Broman undersöker i sin avhandling Att göra en demokrat? skolans 

demokratiuppdrag samt undervisning inom samhällskunskap A leder till att eleverna utvecklar 

demokratiska kompetenser. Det visar sig dock att skolans demokrati och värdegrundsuppdrag 

sällan får eleverna att röra sig i den önskade riktningen och det enda som undervisningen i 

samhällskunskap A bidrog till var att eleverna upplevde sig mer självsäkra kring det politiska 

livet.97 Likt avhandlingen skriven av Ekman så verkar skolan vara en svag socialisationsagent 

vilket sällan har önskad effekt på eleverna. Det är istället hemförhållanden samt tidigare 

kunskaper som oftast förvaltats från hemmet som är viktigare för de åsikter som eleverna 

uttrycker.98 Det ska uppmärksammas att avhandlingens metodik är markant annorlunda från 

den undersökning som jag fört i denna uppsats. Bromans avhandling, likt Ekmans avhandling, 

analyserar elevers faktiska kunskaper i formen av en demokratisk kompetens. Medan jag 

analyserar de faktiska dokumenten som står till grund för uppdraget. Avhandlingen 

problematiserar, likt Ekman skolans roll som medlare för de demokratiska värderingarna, om 

hade varit en bra forskningsbas för möjlig vidare forskning. Där möjligheten att se hur 

utestängningsmekanismerna faktiskt spelar en roll i det praktiska arbetet eller inte. Där 

fokuseringen på Samhällskunskap 1b hade varit intressant för att se elevernas möjligheter att 

uttrycka åsikter som är motsägande den av skolans värdegrund. 

Gällande de bidrag som tillkom under SOU 2006:40 så väcker dem alla intressanta frågor 

att diskutera i förhållande till uppsatsens slutsats. Ann Runfors kommer fram till i bidraget 

Fostran till frihet? Värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande 

ordningar att svenska mellanstadielärare misslyckas i sitt uppdrag att upprätthålla det 

mångfaldsideal som finnes inom lpf94.99 Runfors kommer fram till att det finns en form av ”vi 

och dem” tänk gällande hur lärarna ser på elever med invandrarbakgrund, där retoriken liknas 

med en räddningsretorik där invandrarpojkar och flickor ska räddas från de kulturella 

                                                 
97 Broman, 2009 s. 210. 
98 Broman, 2009 s. 212–213. 
99 Runfors, 2006 s. 143–144. 
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strömningar de får från föräldrar och den egna kulturen och att den svenska kulturen och de 

västerländska värderingarna ses som ett frihetsmål som kommer skapa vad Runfors är 

oförhindrade jag, det vill säga att möjligheten att bryta sig loss de egna normerna och 

värderingarna anses som höjden av frihet.100 Bidraget är intressant då det visar att det existerar 

en motsättning mellan de ideal som lyfts fram i läroplanen mot den diskursiva praktik som 

existerar ute i svenska skolor. Bidraget visar att de paradoxer som gör sig synliga inom 

läroplanen och övriga styrdokument i skolan leder till att lärare har svårt att bemöta de problem 

som existerar ute i den praktiska verkligheten. Bidraget ligger i samklang med min egen slutsats 

att det därför behövs tydligare instruktioner för lärare gällande de paradoxer som gör sig synliga 

och hur de ska behandlas i den praktiska verkligheten. 

Aino Dahl och Markus Lundgren för fram i sitt bidrag till SOU 2006:40 Sunt förnuft – en 

fokusgruppstudie om lärares syn på värdegrundsarbete att lärare inom olika fokusgrupper i 

Sverige har en motsägande bild på hur skolan ska realisera det fostrande uppdraget. Det visar 

sig att lärare replikerar enligt författarna en strukturell diskriminering mot elever med 

invandrarbakgrund. 101  Lärarnas diskurs kring elever med invandrarbakgrund är oftast 

avhumaniserande och direkt diskriminerande samt att lärare ser att de rasistiska uttrycken i 

skolan kommer från eleverna med invandrarbakgrund inte mot dem. Vilket författarna kan leda 

till att lärare inte tar hänsyn till de problem som existerar för eleverna med 

invandrarbakgrund.102 Samtidigt existerade det en diskrepans mellan de värden som står fasta 

i lpf94 och hur fostran sker i undervisningen där värdeord som jämställdhet, jämlikhet och 

mångkulturalism var hyllade oralt, så var det oftast hyfs, komma i tid men också folkvett.103 

Bidraget visar även denna att det behövs ett tydligare ramverk för lärare att förhålla sig till 

gällande arbetet med mångkulturalism. Det visar även att lärare har svårt att bemöta de 

utmaningar som det pluralistiska klassrummet för med sig.104 

Båda inslagen från SOU 2006:40 visar att det krävs vidare forskning på hur de diskursiva 

inslagen kan förbättras och tydliggöras inom den svenska läroplanen. Detta för att lärare ute i 

den praktiska vardagen ska kunna ha möjligheten att ge eleverna den demokratifostran de har 

rätt till. Likt jag nämnt ovan kan det därför vara viktigt att se hur lärare i Sverige förhåller sig 

till de paradoxer som gör sig synliga i läroplanen. Detta för att se var den riktiga prioriteringen 

sker i de svenska klassrummen. Hyllas elevernas möjlighet att tala öppet och fritt eller är det så 

                                                 
100 Runfors, 2006 s. 155. 
101 Dahl & Lundgren, 2006 s. 283. 
102 Dahl & Lundgren, 2006 s. 280–283. 
103 Dahl & Lundgren, 2006 s. 283–299. 
104 Dahl & Lundgren, 2006 s. 299–305. 
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att den demokratiska värdegrunden upprätthålles istället. Det paradoxala vägval som läraren 

tvingas till i den praktiska verkligheten som är klassrummet, kan vara en direkt orsak till att 

skolan ibland misslyckas med att förmedla den demokratiska värdegrund som det svenska 

samhället vilar på. 
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8. Ämnesdidaktisk reflektion 

Uppsatsen har varit en intressant uppgift då det har gett mig fördjupad information hur skolans 

fostrande uppdrag tar sig i uttryck inom både samhällskunskapen, men även skolan i allmänhet. 

Det har varit en process som har fördjupat mina kunskaper inom de olika paradoxala egenskaper 

som existerar inom läroplanen. Dessa paradoxala egenskaper är viktigt att ta upp, reflektera och 

diskutera inom läraryrket, både ämnesmässigt och allmänt i lärarlaget. Jag har även inom ämnet 

samhällskunskap fått chansen att verkligen sätta mig in i hur samhällskunskapen ska, som 

ämne, införliva eleverna kunskaper som leder till att de blir samhällsmedborgare, men också 

hur jag som lärare kan utveckla det arbetet då de problem som kan uppstå på vägen har 

diskuterats. 

Tillsammans med de kunskaper som jag införskaffat kring skolans värdegrund och 

demokratifostran så kan intressanta diskussioner ske i klassrummet med eleverna gällande 

värdegrunden. Det kan bli intressanta diskussioner där eleverna får ta ställning till uttryck som 

västerländsk humanism och kristen tradition. Men även att det kan vara relevant att belysa för 

eleverna lärarens ställning i frågor som ibland kan föra fram icke demokratiska värderingar. 

Samhällskunskapen ska arbeta för att: 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor 

och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska 

undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett 

komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt 

förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar 

förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt 

förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.105 

Det är därför viktigt för mig som framtida samhällslärare att inte bara förmedla vilka värden 

den svenska skolan vilar på, utan även har kunskap om varför dessa värden är centrala men 

också vilka möjliga problem det kan skapa i samhället och inne i klassrummet. 

  

                                                 
105 Skolverket, 2011 s. 143 
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