
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsats 7,5 hp 

Demokratifostran i skolans styrdokument – då, nu & 
i framtiden? 
 
 
En jämförande studie av demokratifostran i de svenska 
styrdokumenten Skolkommissionen 1946 och Lgr11 
 
Democratic education in the central curriculums of the swedish 
school – a study comparing ideals of fostering democratic citizens in 
the documents Skolkommission 1946 and Lgr11.  
 

Författare: Elin Scott 

Handledare: Hanna Trotzig 

Examinator: Björn Falkevall 

Ämne/huvudområde: Religionsvetenskap 

Kurskod: RK2027 

Poäng: 7,5 hp 

Ventilerings-/examinationsdatum: 2018-06-01 
 

Vid Högskolan Dalarna har du möjlighet att publicera ditt examensarbete i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker Open Access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda 

ned på nätet. Du ökar därmed spridningen och synligheten av ditt examensarbete. 

Open Access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 

Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten Open Access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, Open Access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

2 
 

Abstract: 
 
Results in this study appears to show that the moral curriculum of the swedish school, from 
1946 to 2011, has contributed to increasing equality between men and woman, the 
possibilities for self-realization, civics knowledge and choice of profession at the same time as 
it has participated in creating old and new form of exclusion/alienation. The conclusions 
lands in the advocacy of regaining the neutrality requirements in the moral curriculum of 
swedish schools. The school should work according to democratic practices but should not 
proclaim democratic-poltical doctrines. The moral curriculum should be as thin as possible 
and use a vocabulary which is open for relativism. The description of the Christian and 
humanist tradition should be developed into something more inclusive or complemented by 
the design of the diverse and actual society. 
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I. Inledning 

Hur kan vi enas om vad demokrati är i ett samhälle präglat av en mångfald av åsikter om 

demokratiska versioner och icke-demokratiska erfarenheter? Är den sundaste demokratin en 

doktrin som inte får tummas på eller en öppen attityd eller arbetssätt som ger allt och alla en 

likvärdig chans?  

I Sverige har flertalet generationer varit förskonade kampen för överlevnad då landet stått utanför 

krig, sluppit undan naturkatastrofer och epidemier samt levt under ett styre med minimal 

extremism och korruption. Detta har resulterat i vanor och prioriteringar som ofta är vitt skilda 

från nya svenska medborgare som kommit hit på grund av tragiska kriser eller för sin blotta 

överlevnad. Vi delar nu i samma kulturliv, samma vägar och samma klassrum med en variation av 

erfarenheter som aldrig förr har varit så stor i hela Sveriges historia. Vi lever i en ny värld med 

nya utmaningar. Samtidigt är det också sant att historien upprepar sig. Även om bredden aldrig 

varit såhär utvidgad så har både Sverige och andra länder tidigare mött utmaningen att söka leva i 

harmoni, sida vid sida, med oliktänkande grannar (Nykänen, 2009:93). Vad är skolans roll i denna 

fråga och hur har skolan hanterat utmaningen tidigare? En gång i tiden var riktlinjen för den 

svenska skolan att den inte skulle förkunna någon politisk doktrin, inte ens den demokratiska, 

utan undervisningen skulle vila på objektiv vetenskaplighet och samhällsutvecklingen skulle drivas 

av medborgarnas egna insikter och viljor (Skolkommissionen, 1946:3). Idag får skolans 

verksamhet inte tumma på de demokratiska värderingarna. Den ska söka få eleverna att anamma 

dessa politiska värderingar och klart ta avstånd från det som strider mot dessa (Lgr11:8). 

Samtidigt utmanas den allmänna demokratin och skolans värdegrund ifrågasätts (Taylor, 2016:64, 

Kronlid, 2017). Den här studien behandlar demokratifostran i skolan och jämför äldre och nutida 

idéer om demokratiska värderingar och hur de har skildrats i skolans styrdokument. Syftet har 

inte varit att visa på en exakt bild av varken den dåtida eller nutida ideologin utan snarare att lyfta 

fram det historiska bredvid det nutida perspektivet och på så sätt väcka fler tankar och frågor 

samt visa på möjliga argument för ett kontinuerligt etiskt arbete i en ny mångfaldig värld med 

frågan om vad vi vill med det mänskliga livet och vad vi vill fostra våra unga till, m.a.o. hur 

skolans värdegrundsmål skulle kunna vidareutvecklas. Detta är en samhällsfilosofisk studie ur ett 

etikkritiskt perspektiv som avgränsats till skrivningar om demokratifostran i svenska 

styrdokument och nyanserar diskursen med moderna tänkares idéer och demokrati, identitet och 

erkännande. 

II. Bakgrund 

En skolas värdegrund är den samling ideologiska och filosofiska värden som tillsammans utgör 

den idégrund som alla skolor inom ett lands gränser styrs av (Nykänen, 2009:23). Skolan har alltid 

formats av och påverkat samtida idéströmningar och det senaste århundradet har de främsta 

tongivarna varit den progressivistiska traditionen, den behavioristiska, den kognitivistiska och den 

sociokulturella traditionen. Inom den svenska samhällsutvecklingen har det pågått ett 

demokratiskt projekt och i de nutida utmaningarna av mångkultur är det intressant att fråga vilka 

värden det mångkulturella samhället och dess skola bör sträva efter och vad för sorts 

demokratiska medborgare som passar den nya världen? I detta bakgrundsavsnitt presenteras en 

historisk överblick av det demokratiska samhällsprojektet från år 1946 fram till idag. Detta följs 
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av en bakgrund till skolans reformarbete i relation till detta projekt samt en presentation av 

värdegrundsuppdragets historia.  

II. 1 Det demokratiska samhällsprojektet 
 

Under andra världskriget fick världen skåda ytterligheterna av nationalismens och den auktoritära 

indoktrineringens konsekvenser i form av Hitlers försök att förinta det judiska folket, en konflikt 

som involverade världens samtliga stormakter och som resulterade i världshistoriens blodigast 

krig med över 50 miljoner dödsoffer (artikel ”Andra världskriget” i Wikipedia). När kriget var över 

ansåg regeringar världen över att stora förändringar var nödvändiga för att säkerställa att något 

liknande aldrig mer skulle ske. I Sverige, och många länder med oss, försköts den påtvingade 

gudsfruktan och fosterländska värden. Det sekulariserade samhället tog form. Ordet demokrati som 

redan innan florerat som ett av många samhälleliga ideal kom nu till allas läppar och de 

demokratiska värdena självständighet, tolerans och kritiskt tänkande fick överordnad status i 

samhällslivet. Den autonoma och kritiska individen ansågs vara vaccineringen mot underkastelse 

och att kunna ryckas med i demagogisk massförstörelse. Man ville stärka medborgarnas integritet 

och återuppväckte upplysnings- och frihetsideal, idéer som utvandrarna tagit med sig till Amerika 

och byggt den amerikanska grundlagen på (Forsell, 2005:30–32).  

Innan andra världskriget hade Europas tyskspråkiga del varit den mest inflytelserika men efter 

kriget blev USA:s individualism och psykologisering nya honnörsord. Den enskilde individens 

utveckling ansågs nu vara grunden till hela samhällets utveckling. Jämställdhets- och 

jämlikhetsideal lyftes fram efter erfarenheterna av diskriminering av judar och insikter i 

feministisk teori (Hartman, 2006:54). I fråga om det mångfaldiga samhället har det demokratiska 

projektet gjort flera vändningar under senaste 60 åren. Sverige har en historia av att vara ett 

relativt öppet land med en generös invandringspolitik. På 50- och 60-talen dominerade 

arbetskraftsinvandringen där den politiska idén om assimilation innebar att de som var 

oliktänkande förväntades ”göra avkall på sin särart och överta majoritetssamhällets värderingar, 

seder och vanor” (SOU 2007:63). Samtidigt kom tankar om jämlikhet, frihet och samverkan att 

växa sig starkare och invandrare skulle snart börja ges förutsättningar att fortsätta vara sig själva. 

Minoritetspolitiken föddes i mitten på 70-talet då assimilationspolitiken övergavs och det goda 

samhället började definieras som kulturrelativt och mångkulturellt. Distinkta kulturella grupper 

skulle stärkas. I slutet av 70-talet uppkom kritiska röster som menade att resurser som lades på att 

stärka minoritetsgrupper inte fick förhandla med det svenska samhällets grundläggande 

värderingar eller ske på bekostnad av dessa. Samtidigt hade marknadslogiska värderingar en stor 

inverkan på samhället där man strävade efter lönsamhet och konkurrenskraft. 80- och 90-talen 

kom att präglas av strävan att bryta ner ”vi-och-de-tänkande” (SOU 2007:66). Samhället hade 

segregerats mellan grupperna ”svenskar” och ”invandrare” varpå integrationspolitiken infördes. 

Denna politik diskuteras än idag för dess inslag av säråtgärder vilka fortsatt att sortera människor 

i de gamla facken. En åtgärd som vidtagits mot detta är att den politiska diskursen bytt ut 

begreppet mångkultur till det idag dominerande begreppet mångfald. De sista 10 åren har fokus 

kommit att hamna på begrepp som erkännande och utanförskap (SOU 2007:50-70). 

Det demokratiska samhällsprojektet har alltså sedan 40-talet genomgått en radikal omdaning från 

att innan andra världskriget ha upphöjt den disciplinerade församlingsmedlemmen till att efter 
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krigstiden och fram till idag arbeta för den självförverkligande och liberaldemokratiska 

medborgaren (Hartman, 2006:50–54). 

 

II. 2 Historisk bakgrund för skolans reformarbete och demokratiska värderingar 

En reform uppkommer ofta av en ideologisk vilja att förändra något i samhället. Här ges en 

påbyggande historisk beskrivning av hur politiska beslut i relation till demokratiprojektet har 

påverkat skolans reformarbete. Valda delar ur den svenska skolutvecklingen nämns för att i 

resultat- och diskussionsdelarna kunna dra paralleller till utvecklingen av idéer om 

demokratifostran. 

År 1946 inledde Tage Erlander årets skolkommission och med idéarvet av andra världskrigets 

händelser kom den grundskolereform som följde av kommissionens riktlinjer främst att bli en 

sekulariserad demokratisering av skolan samt en jämlikhetsreform. Det nationella 

utbildningssystemet fick uppdraget att säkerställa ett demokratiskt, icke-indoktrinerande och icke-

konfessionellt samhälle. Man ville skapa en skola för alla oavsett kön, klass, ursprung eller andra 

förutsättningar. I dessa riktlinjer formulerades vissa grundläggande värden i samspel med 

socialtjänsten som kom att återfinnas i samtliga följande läroplaner fram till idag. Man skapade 

riktlinjer för en medborgarskola med mycket historia på schemat och det nya ämnet 

samhällskunskap tillkom. Makarna Myrdal var några av de förgrundsgestalter som kom att 

påverka den svenska skolutvecklingen till hög grad. De hyllade den amerikanska demokratiska, 

jämlika och individualistiska uppfostran i hem och i skola och menade att ”För att kunna 

respektera andra måste barnen själva respekteras. För att bli ärlig mot andra måste barnen erfara 

att andra är ärliga mot dem” (Forsell, 2005:25). 

Det var i samband med skolkommissionens utgivande som de sista banden med kyrkan bröts och 

50-talet blev en försöksperiod. Nya arbetsformer prövades för en ny enhetsskola med 

differentierat högstadium och en omfattande läromedelsutveckling påbörjas. Den organisatoriska 

differentieringen följde av individualiserade samhällsideal med huvudprincipen att hålla ihop 

samma klass så länge som möjligt samtidigt som uppgifter och arbetstakt individualiserades inom 

klassen. Skolplikten ökade från 7 till 9 år vilket innebar en stor volymökning för skolsektorn och 

fler lärare och lokaler behövdes. Katederundervisningen ansågs vara i behov av reformation. 60-

talet blev genomförandets årtionde då den första läroplanen, för det som nu kom att kallas 

grundskola, gavs ut 1962, vilken detaljerat beskrev undervisningens innehåll. I detta dokument fick 

kristendomsämnet en objektiv form. Alla parallella skolformer på mellannivån fördes samman i 

en grundskola med differentierad årskurs 9. Ett centraliserat förvaltningssystem byggdes upp för 

administration och kontroll och en mer systematiserad läroplansutveckling påbörjades med en 

gemensam värdegrund för hela det obligatoriska skolväsendet. Den aktiva skolpolitiska strävan 

var en del av det större demokratiprojektet, alla elever skulle ges möjlighet till personlig 

utveckling i skolan (Hartman, 2006:50-52, Zackari & Modigh, 2000:49, Forsell:2005:16-25,36). 

Nu följde nya läroplaner efter varandra med bara några års mellanrum. Lgr69 stärkte de 

demokratiska värdena genom att t.ex. införa ”fritt valt arbete” (Forsell, 2005:36) och 

kristendomskunskapen ersattes med det nya ämnet religionskunskap. Precisionsgraden i 

beskrivningen av kursinnehåll och arbetssätt minskades liksom stoffcentreringen till förmån för 

ett mer elevcentrerat förhållningssätt. 70-talet ägnades sedan åt att fullfölja reformarbetet. Man 
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arbetade med att utveckla skolans inre arbete med målet att nå fram till en verklig skola för alla. 

Med den nedkortade Lgr 80 förändrades läroplanens konstruktion och en decentralisering 

inleddes. Kortfattade mål och huvudmoment i kursplanerna gav större frihet och 

tolkningsutrymme åt lärarna, allt i enlighet med det demokratiska projektet. Under 80-talet 

utvärderades grundskolan där resultaten av efterkrigstidens reformer studerades nationellt och 

internationellt och blev föremål för politiska överväganden, bl.a. kom nya formuleringar i 

neutralitetskravet inom demokratifostran vilka utvecklas i följande avsnitt. Blockläggningen av 

NO- och SO-ämnena infördes med intentionen att stärka ämnesintegrerade studier. Dock förblev 

religionskunskapen skild från SO-blocken ytterligare 14 år p.g.a. samspel mellan 

Skolöverstyrelsen och organiserade kristna grupper. 90-talet blev revisionernas årtionde då de 

centrala organen för ledning och kontroll upplöstes och marknadsliberala nyckelord som 

konkurrens, valfrihet och lönsamhet hördes i samhälls- och skoldebatten, Den målstyrda 

läroplanen Lpo94 var ett tunt häfte med mycket generella mål som lärarna själva kunde avgöra 

vilka ämnen de ville använda sig av för att nå målen. Kursplanerna kompletterades i ett separat 

häfte med korta beskrivningar av syfte, roll, mål, karaktär och uppbyggnad. Betygskriterierna fick 

här formen av förmågor snarare än tidigare detaljerat kunskapsinnehåll och här betonades även 

rätten till stöd för de elever som inte uppnådde målen (Hartman, 2006:50-52, Forsell, 2005:34-

39). 

II. 3 Neutralitetskravet och värdegrundsuppdraget 

I samtliga styrdokument mellan 1946 och 1994 fanns liknande varianter av 

neutralitetskrav/objektivitetskrav vilka betonade undervisningens allsidighet, saklighet och 

objektivitet. I vissa dokument definierades kravet inte på någon djupare nivå men dess vikt 

understryks särskilt i skildringar av ”livsåskådningar, ideologier, värderingar och över huvud taget 

kontroversiella punkter” (Nykänen, 2009:29). Ingen uppfattning fick favoriseras, skolan skulle 

förhålla sig neutral till det som skildrades samtidigt som formen på undervisningen skulle 

planeras och genomföras enligt demokratiska värden. Flera av dokumenten visar på medvetenhet 

om att ”En absolut objektivitet vid behandling av värderingsfrågor [inte är] möjlig att uppnå” 

(Nykänen, 2009:30) men på vilket sätt detta är omöjligt förklaras inte närmare. Två tolkningar har 

varit framträdande: den psykologiska omöjligheten för läraren att vara helt neutral samt den 

epistemologiska omöjligheten att uppnå allmän kunskap om värden. 

Under 70- och 80-talen började neutralitetskravet för demokratifostran att förhandlas i texterna 

och förgrundsbegrepp till värdegrunden uppkom. Den dåtida debatten kan knytas till 

förhoppningar om en tydligare, mer handfast etik och samtidigt en demokratiideologi grundad i 

den västerländska humanismen. Under 90-talet ägnades stor uppmärksamhet åt normer och 

värderingar i Sverige liksom i våra grannländer Norge, Danmark, Finland och Island. 

Demokratisk fostran och tolerans var värden som återfanns i styrande skoldokument i samtliga 

nordiska länder. År 1992 introducerades värdegrundsbegreppet i den svenska skolans styrdokument 

som en samlingsbenämning av tidigare uttryck som värderingar, dygder, grundläggande normer 

och målsättningar. I skolutvecklingsdiskursen kunde man ofta höra uttryck i stil med att skolan 

skulle spegla det faktiska, eller ännu hellre det ideala, samhället. Värdegrundsuppdraget kunde på 

så sätt ses som ett ”ideal med avseende på relationen mellan samhälle och skola” (Nykänen, 

2009:44). Denna idé kan tyckas vara god men samtidigt problematisk då det alltid råder delade 
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meningar om vad den ideala relationen mellan samhälle och skola bör innebära (Nykänen, 

2009:32, 44-45).  

I Lpo94 fick värdegrunden en central ställning och demokratifostran färgades av marknadslogik. 

Samtidigt blev det allt tydligare att det mångfaldiga samhället skulle komma att bli en självklar 

framtid och att demokratin, i dess befintliga form, stod inför grundläggande kulturkrockar 

(Nykänen, 2009:29-32). Myrdals ord ekade ännu i den framskridande skolutvecklingen; snarare än 

att läraren borde prata om värdena så skulle hela skolans personal vara värdena. År 2000 gav 

Utbildningsdepartementet ut Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i skolan där Gunilla Zackari 

och Fredrik Modigh skrev:  

Det finns olika sätt att se på om skolan bör fostra enligt värden som inte är möjliga att 

ifrågasätta och som därmed skall omfatta alla. Vissa menar att det inte går att ta ställning till 

vilka värden som är bra och dåliga eftersom det är omöjligt att objektivt mäta vad som är 

gott och ont, rätt och fel. Denna relativistiska syn har kritiserats, inte minst efter 

Nazitysklands uppgång och fall. Andra menar, och dit hör vi, att det finns vissa etiska 

värden som är goda och att dessa skall gälla och omfatta alla (Zackari & Modigh, 2000:52). 

I denna text kunde man också läsa om bristerna i den dåvarande demokratifostran; 

Skolan har fortfarande inte lyckats förena kunskapsförmedling med sitt demokratiska 

uppdrag. Att värdegrundsfrågorna ännu inte fått ett ordentligt genomslag i många av 

verksamheterna, kan delvis bero på frågornas komplexitet och karaktär, deras ideologiska 

laddning samt bristande legitimitet och låga status jämfört med andra kunskapsområden. 

Även samhällets och skolans traditionella syn på vilken kunskap som är ”viktig” spelar roll. 

Kravet på att undervisningen skall vara objektiv har också bidragit till att frågor om etik, 

moral och värdegrund kommit i skymundan. Skolan har inte betraktats som den sociala 

mötesplats som den faktiskt är, med alla de möjligheter och problem som det för med sig 

(Zackari & Modigh, 2000:50). 

Ett decennium efter detta kom de idag gällande läroplanerna för grund- och gymnasieskolan ut år 

2011 med central tonvikt vid formuleringar om att lära om demokrati, lära genom demokrati och 

lära för demokrati (Skolverket, 2017). Strax efter att 2011 års läroplaner utgavs i Sverige drabbades 

folk i mellanöstern av terrorism och krig och en stor flyktingvåg nådde Europa där en växande 

massa började ge uttryck för främlingsfientlighet. I folkmun och medier diskuteras fortfarande 

grundläggande demokratiska värden som jämställdhet, yttrande- och religionsfrihet. 

David O. Kronlid kom förra året ut med boken Skolans värdegrund 2.0 – etik för en osäker tid (2017). 

Där förklarar han hur syftet med den demokratiska värdegrundmodellens fäste i skolan har varit 

att undanröja det som tidigare uppfattats som ”ett navigerande i en moralens gråzon” (Kronlid, 

2017:27). Ambitionen var att presentera ”raka moraliska rör” (A.a.). Kronlid beskriver problemet 

med den fasta värdegrundsmodellen genom att förklara att: 

det moraliska livet förändras och kompliceras livet ut – alldeles oavsett om värdegrund är 

den dominerande modellen och vad den i så fall innehåller. Moralen verkar helt enkelt 

undgå att bli fastslagen eftersom den växer fram i relation till hur världen och våra 

relationer till varandra och omvärlden förändras (Kronlid, 2017:27). 
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Den idag ökade mångfalden i vissa svenska klassrum tillsammans med den samtidigt ökade 

homogeniteten i andra klassrum ger argument för att omvärdera skolans värdegrund och Kronlid 

menar att: 

Det pedagogiska uppdraget bör därför vara att elever ska lära sig hantera det ambivalenta 

genom ökad kompetens i att hantera att det inte alltid går att göra rätt. Varje val är både 

moraliskt korrekt och har en skuggsida. Bland annat eftersom vi inte kan överblicka våra 

handlingars konsekvensers påverkan i människors liv i både tid och rum (Kronlid, 

2017:28). 

Denna studie tar samma utgångspunkt som Kronlid i åsikten att värdegrunden till viss del har 

förlorat sin, för inte så länge sedan, viktiga funktion och samhällsrelevans i ju med de senaste 

årens stora händelser i världen. I resultat- och diskussionsavsnitten går vi på djupet i analysen av 

hur demokratifostran har utvecklats i Sverige. 

Studien saknar ett eget avsnitt om tidigare forskning detta på grund av att skolans värden har 

studerats av många. Skolkommissionen 1946 har jämförts med sina efterföljande styrdokument 

av flertalet forskare, lärare och studenter. Därav ges en mer utförlig och allmän bakgrund istället 

för att belysa forskning som främst skulle tjäna till att bekräfta bakgrunden. Dock är det alltid på 

sin plats att poängtera tolkningsutrymmet i varje forskning och allmänna uppfattning. Ingen 

presentation kan hävdas framföra en universell sanning men dock en allmän syn på området. 

III. Syfte och frågeställningar 

Den här studiens syfte är att jämföra normativa formuleringar om demokratifostran i ett av 

Sveriges mest betydande dokument för den allmänna skolan, Skolkommissionen 1946, och den 

senaste läroplanen för grundskolan, Lgr11. Denna jämförelse görs mot bakgrund av Taylors 

tankar om erkännandets vikt för identitetsskapandet i ett sunt demokratiskt samhälle. 

Studien vill svara på följande frågor i Skolkommissionen 1946 och Lgr11: 

1. Vilka egenskaper tillskrivs den goda samhällsmedborgaren? 

2. Vad karaktäriserar det goda samhället? 

3. Vilka maktobalanser synliggör styrdokumenten? 

IV. Metod och material 

 

IV. 1. Metod 
 

Denna undersökning använder sig av samhällsfilosofiska och normkritiska perspektiv för att titta 

närmare på ideologier om demokratins definitioner och behov. Analysen centreras kring 

begreppen den goda medborgaren, det goda samhället och maktobalanser och tar avstamp i Charles 

Taylors tankar om erkännandets politik. Undersökningens ambition är att analysera idéer som 

över tid har uttrycks i svenska skolans styrdokument i relation till demokratifostran. 

Innebördsaspekterna som framkommit i dokumenten har möjliggjort en jämförelse mellan äldre 

och nyare idéer vilket gjort att studien slutligen landat i formen av en både beskrivande och 

förklarande komparativ ideologianalys. Analysen har haft fokus på sakområdet demokratifostran. 
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De komparativa resultaten har sedan möjliggjort en framåtblickande resultatdiskussion med 

Taylors ramverk. I de två första frågeställningarna har två idealtyper använts som analysverktyg; 

den goda samhällsmedborgaren och det goda samhället. En idealtyp är en metodologisk term, vanligtvis 

använd inom sociologin, för en teoretisk konstruktion som baserats på en sammanställning av 

centrala idéer från centrala verk inom en särskild inriktning, i detta fall den samhällsfilosofiska 

inriktningen. Den sista frågeställningen hanterats utifrån det ideologikritiska dimensionsverktyget 

maktobalanser. Dimensioner som analysverktyg används ofta inom studier av politiska ideologier 

och kan ofta kopplas till ett flertal olika sammanhang, i detta fallet sammanhanget politiska 

uttryck för demokratifostran i skolans styrdokument. utgår från Dessa verktyg har bidragit till att 

kategoriserat bringa ordning i materialet och gynnat en systematisk jämförelse (Bergström & 

Boréus, 2012:63,150,156-157).  

Kritik riktas ibland mot dessa typer av klassifikationsscheman då det kan anses oklart huruvida 

kategorierna är tydliga modeller som konstruerats på förhand eller om de är skapade som ett 

resultat av forskningen varpå de inte kan kallas modeller (Bergström & Boréus, 2012:150-151). I 

det här fallet anses de tre verktygen den goda samhällsmedborgaren, det goda samhället och 

maktobalanser som så pass allmänna och etablerade analysramar inom ideologi- och 

samhällsvetenskaplig forskning att kritik i detta fall inte bör uppstå. Validitetskritik kan också 

förekomma i användandet av generella analysmodeller om forskaren kränger in tolkningar i 

modellen som texten inte själv tydligt talat för. För att undkomma detta har denna studie sökt 

använda sig av direkta citat med tillhörande förklaringar. P.g.a. tidsbegränsningar kan det dock 

finnas fler delar i det analyserade materialet än det som tagits upp som kan ha bidragit till ett 

rikare svar på studiens frågeställningar. I resultatet har svaren delats upp i kategorier för att 

underlätta läsningen och undkomma onödiga upprepningar som jämför likheter och skillnader 

mellan de båda dokumenten. 

Dimensionsverktyget maktobalanser har använts på ett grövre, lösare sätt än de mer 

genomarbetade idealtyperna och det syftar till att ifrågasätta den politiska självbilden. I detta fall 

har analysen skett mellan raderna så direkta citat är mindre förekommande. Dimensionen av 

maktobalanser kompletteras och operationaliseras av den teoretiska ramen och det större 

sammanhanget i form av den historiska bakgrunden. Studien tillhör det ideologikritiska 

forskningsområdet (Bergström & Boréus, 2012: 139,145–146, 156–160, 166-172). Den 

komparativa ansatsen har använts för att belysa förändringsaspekter bland idéer om 

demokratifostran med tiden som jämförelsepunkt. Förändringsstrategier presenterar ofta ett 

mindre dramatiskt resultat än studier som hanterar ett läges absoluta karaktär. Samtidigt kan en 

jämförelse över tid öppna upp för substantiellt intressanta slutsatser även om validiteten bara 

skulle hamna på en måttlig nivå (Esaiasson m.fl., 2017:146–148). 

 

IV. 2. Material 
 

I detta stycke presenteras en kort förklaring av varför studien valt att analysera 1946 års 

skolkommission och den senaste läroplanen för grundskolan, Lgr11. 

I det svenska skolsystemets historia har en särskild radikal förändring präglat diskursen från 1800-

talets mitt fram till senare delen av 1900-talet; införandet av en gemensam grundskola för alla. I 

beskrivningar av denna förändring ligger ofta tyngdpunkten vid 1946 års skolkommission vilken 
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beskrivs ha inneburit det slutgiltiga genomslaget för denna idé. Det var denna kommissions 

riktlinjer som ledde fram till den gemensamma enhetsskolan som senare kom att kallas 

grundskolan. Vid andra världskrigets början hade Sveriges en samlingsregering där Gösta Bagge, 

ordförande i Högerpartiet, hade posten som ecklesiastikminister. Bagge tog initiativet till en 

skolutredning år 1940 vars uppgift var att göra en allsidig översikt av skolväsendet med direktiven 

att skolan inte bara skulle förmedla kunskaper utan även ”fostra i vidaste mening” (Forsell, 

2005:16). Denna utredning drog ut på tiden och en ny parlamentarisk utredning tillsattes redan 

innan den förra var klar. Den nya ecklesiastikministern Tage Erlander, påhejad av en 

vänsteropinion, ville skynda på skolreformerna och tillsatte en uppföljande skolkommission 1946 

som skulle innebära en ännu tydligare radikalisering av skolpolitiken. Påskyndandet berodde på 

krigets fördärvande resultat vilka satte fart på det demokratiska samhällsprojektet med sin 

jämlikhetsideologi. 1946 års skolkommission var ett politiskt formulerat dokument som senare 

har kallats ”den svenska skolans Magna Charta” (Forsell, 2005:17), ”det stora frihetsbrevet”, 

p.g.a. att det la grunden till skolans genomgripande förändring i demokratisk anda (Forsell, 

2005:12–18). Utifrån dessa förhållanden har denna studie ansett 1946 års skolkommission som 

ett väl motiverat dokument att analysera i syftet att jämföra normativa formuleringar om 

demokratifostran i Sveriges skolutvecklingshistoria. 

Jämförelsen ställs mot Lgr11, den nu gällande läroplanen för grundskolan utkommen år 2011. 

Detta för att den komparativa ansatsen vill skönja förändringar från då till nu samt diskutera den 

svenska skolans möjligheter till framtida former av demokratifostran. Lgr11 är inte bara intressant 

som det senast utkomna styrdokumentet för grundskolan utan även för att det svenska samhället 

har trätt in i ett nytt skede under de senaste åren med både politisk och medborgerlig 

föränderlighet, främst p.g.a. den ökade mångfalden i samhället. Värdelandskapet har utvidgats 

och demokratidiskursen har blivit än mer komplex. 

Lgr11 är, liksom skolkommissionen 1946, ett officiellt, statligt dokument, ett resultat av politiska 

utredningar. Förarbetet till Lgr11 utfördes med en politisk agenda av statens skolverk i samråd 

med andra myndigheter, organisationer och föreningar som ansvarar för utbildningsfrågor 

(Hartman, 2006:72, artikel ”Lgr11” i Wikipedia). Inom skolkommissionen 1946 och Lgr11 har 

analysen centrerats kring de två första kapitlen i vardera dokument vilka behandlar skolans mål i 

relation till demokratifostran. I vissa fall har citat från andra kapitel använts då de ansetts ha hög 

relevans för studiens resultat. 

 

V. Teoretisk ram 

 

Studiens teoretiska ram har främst byggts på Charles Taylors essä Det mångkulturella samhället och 

erkännandets politik (2016) för att få teoretiska verktyg att kunna förklara ideologianalysens 

innehåll. Nedan följer en presentation av Taylors huvudsakliga tankar och centrala begrepp samt 

ett par kritiska röster mot Taylors idéer. 

V. 1 Charles Taylor och erkännandets politik   

En central fråga i Taylors essä är: "vad för slags gemenskaper som på goda grunder kan skapas 

och bevaras ur vår mänskliga mångfald"? (Taylor, 2001:13). Taylor beskriver hur begreppet 

erkännande är ett vanligt inslag i den nutida mångkulturella politiken. Han presenterar en historia 
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om den västerländska bristen på respekt och erkännande genom att ge en tillbakablick av 

idévärldarnas milstolpar inom såväl välartikulerade som mer subtila tankar och handlingar av 

rasism, kapitalism, ojämlikhet och marginalisering. Från när européer, år 1492, beskrev infödda, 

svarta och kvinnor som ociviliserade till när Montesquieu artikulerade likhetstecknet mellan ära 

och företrädesrätt till att, på 1700-talet, anamma en modern föreställning om ett individuellt, 

kantianskt medborgarvärde med en inneboende (icke-gudomlig) moralisk förmåga som en 

grundbult i individualismen (A.a:37–42).  Taylor berättar om tveeggade förmaningar som att "den 

europeiska kolonialismen borde drivas tillbaka för att ge folken i vad vi nu kallar tredje världen en 

möjlighet att vara sig själva"(A.a.:42) som har använts på olika sidor inom nationalismens 

utveckling. Taylor tycks i slutändan förespråka en nationalistisk rättighetsmodell i tron på ett 

samhälle som verkar för en specifik vision av det goda livet samtidigt som detta samhälle 

erkänner och lämnar särskilt utrymme för de som inte delar definitionen av den specifika 

visionen (A.a:62).  

Taylor bygger sitt resonemang främst begreppen identitet och erkännande. Han ger oss följande 

definition av begreppet identitet: ”en persons uppfattning om vem han eller hon är och om vad 

som i grunden karaktäriserar honom eller henne som människa” (Taylor, 2016:37). I studien kan 

identitet även syfta till hur någon definieras av andra. Taylor menar att det finns grundläggande 

kopplingar mellan identitet och erkännande och att icke-erkännande kan vara en form av 

förtryck. Han beskriver hur erkännandet tidigare var inbyggt i den sociala identiteten men när 

identiteteten senare i västvärlden istället ansågs formas inuti människan så förlorade den moderna 

människan det tydliga erkännandet utifrån vilket resulterat i en otydligare identitet. De moderna, 

egalitära idealen om att människans värde är inneboende ger att moral, identitet och mening är 

något vi formar inom oss (A.a.:37–44,68). Taylors tes är att: 

vår identitet delvis formas av andras erkännande, eller frånvaron därav, och ofta miss-

kännande, så att en person eller grupp av människor kan lida verklig skada, drabbas av en 

verklig förvanskning, om människor eller samhället runtomkring dem återspeglar en 

inskränkt eller förnedrande eller föraktlig bild av dem (Taylor, 2016:37). 

Taylor menar att erkännande är en artighet och en skyldighet för att det är ett ”livsnödvändigt 

mänskligt behov” (A.a.:38) och att misskännandet är mer än brist på respekt och kan vålla offren 

djupa sår och till och med självhat. Den här studien tolkar Taylor som att han pekar på en vid 

definition av hur vi kan ge erkännande till varandra. Vi kan erkänna någons frihet, rättighet, 

skyldighet, tillhörighet, förutsättningar, potential, intention, drömmar, någons anlag, talanger och 

intressen. Taylor skriver att lika erkännande är väsentligt i ett sunt demokratiskt samhälle 

(A.a.:45). Han menar att vi innehar ett väsentligt, mänskligt drag; vår dialogiska karaktär, med 

vilket vi blir fullt mänskliga agenter genom det breda, rika, mänskliga språket som möjliggör 

förståelse och definierande av sig själv. Tillägnandet av språket och skapandet av självet sker alltså 

i samspel med andra och ”medvetandets uppkomst är i denna mening inte monologisk, inte 

något som varje person åstadkommer på egen hand, utan dialogisk” (A.a.:43,68). 

Erkännandet för oss in i debatten om samhällskontrakt och likvärdighetspolitik kontra 

särartspolitik, en knepig debatt som aktualiseras i utbildningssystemets svårigheter i att vilja 

främja pluralistisk öppenhet och en samtidigt vila på en oförhandlingsbar demokratisk 

värdegrund samt i att skapa en likvärdig skola för alla som samtidigt möter upp alla elevers olika 
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förutsättningar. Taylor har fördjupat sig i fallet om Quebec i Kanada där de fransktalande 

invånarna och ursprungsbefolkningen båda ville säkra sitt folks överlevnad. Staden Quebec antog 

flera särskilda lagar på språkområdet som reglerade bl.a. vilka barn som får gå i vilken skola och 

vilket språk som ska talas på vissa arbetsplatser. Författningstillägget innebar att Quebec erkändes 

som ett ”särskilt samhälle” (distinct society) och blev en milstolpe i frågan om hur två olika former 

av rättighetsliberalism samtidigt kan förhålla sig till mångfald. Taylor tycks förespråka en gyllene 

medelväg mellan denna särartspolitik och den universella likvärdighetspolitiken när han säger att: 

man måste skilja mellan å ena sidan grundläggande friheter, de som aldrig får kränkas och 

därför bör vara obestridligt grundlagsfästa, och å andra sidan privilegier och friheter som är 

viktiga men kan upphävas eller begränsas av allmänna skäl – fast dessa skäl ska då vara 

mycket starka (A.a.:63) 

Här kan det vara givande att stanna till och reflektera över hur denna form av demokrati kan ta 

sig uttryck i skolan. Vilka är de grundläggande friheterna som aldrig får kränkas i skolan? Vilka är 

de privilegier som är viktiga men kan upphävas av mycket starka skäl? Vi återkommer till dessa 

frågor i diskussionsdelen. Taylor ger också en kritisk överblick av liberalismens härkomst och den 

nordatlantiska civilisationens normer. Han påminner om att termen sekulär ursprungligen 

tillhörde den kristna vokabulären och att dagens kulturer som tvingar sig på andra kulturer har ett 

idéarv i missionstanken. Genom att skilja mellan religion och politik, mellan privat och offentligt 

så har liberalismen redan visat sin partiskhet och uteslutit flera andra perspektiv (A.a.:65–67).  

Taylor menar att mångkulturen är ofrånkomlig och viljan till att möta andra och lära av andra är 

sant mänsklig, endast ett ”enastående högmod” (A.a.:74) kunde hindra någon från att se 

möjligheterna i mångfald. Han menar att man rimligen borde kunna förutsätta att:  

kulturer som under en lång period bildat förståelsehorisont för ett stort antal människor, 

karaktärer och temperament – som med andra ord har artikulerat deras känsla för det goda, 

det heliga, det beundransvärda – nästan säkert har något som förtjänar vår beundran och 

respekt, även om det är förenat med mycket som vi måste avsky och förkasta (A.a.). 

Taylor använder sig av Gadamers formulering när han beskriver lösningen på 

mångkulturalismens problematik: en ”sammansmältning av horisonter” (A.a.:69), alltså att vi 

behöver lära oss att röra oss inom vidare referensramar, där det som tidigare tagits för givet blir 

till en möjlig utgångspunkt. Processen av att sammansmälta horisonterna/utöka ramarna/vidga 

vyerna består av, enligt Taylor, att ”utveckla nya vokabulärer som kan uttrycka dessa kontraster” 

(A.a.). 

V. 2. Kritiska kommentarer mot Taylor 

Habermas hävdar att Taylors essä är "oriktigt konstruerad" (Taylor, 2001:48) och juridisk oskarp 

p.g.a. moraliska konstruktivistiska begrepp som det goda/det rätta och han gör avkall på Taylors 

kritik mot "särartsblindhet" (A.a.48). Habermas menar att en riktigt uppfattad rättighetsteori 

ingalunda är blind för kulturella olikheter (A.a.107). Appiah ger ytterligare kommentar till Taylors 

text där han undersöker autenticiteten i vår moral. Appiah definierar det nutida begreppet 

”essentialism” som en typ av filosofisk realism och en ”villfarelse i det traditionellt formulerade 

autenticitetsidealet” (A.a.144). I normkritisk anda visar Appiah på möjliga risker med en 
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erkännandets politik och drar flera paralleller till manipulation och tvång (A.a.151) som när han 

skriver ”Vi gör verkligen val, men vi bestämmer inte de alternativ bland vilka vi väljer” (A.a.144–

145). Detta citat speglar en vidare kritik av dagens demokratiformer (Young, 2009:17-25). 

Wolf framför feministisk och didaktisk kritik angående hur erkännandets politik egentligen 

påverkar frågan om mångkulturell utbildning. Hon skriver att ”Det vore skam om vi insåg 

erkännandets betydelse, men försummade att erkänna skillnaderna mellan olika försummanden 

att ge erkännande och mellan de skilda olägenheter som följer därav” (Taylor, 2016:75). Wolf 

menar att när Taylor främst koncentrerar sitt resonemang kring minoritetsgrupper med kulturella 

identiteter samt försummelsen av medlemmar inom icke-erkända kulturer så missar han 

identiteten kvinna. Kvinnor som grupp hotas knappast av något hot att utplånas som särskild 

könsgrupp istället, poängterar Wolf, är det dominerande problemet för kvinnor som kvinnor inte 

bristen på erkännande utan att identiteten kvinna utnyttjas för förtryck och exploatering. Hon 

lyfter fram behovet av erkännandet av kvinnor som individer och erkännandet av det värdefulla 

och kvalificerade i traditionellt förknippade kvinnliga verksamheter. Rockefeller delar denna kritik 

av Taylors fokus på etnisk identitet med orden ”Ur liberaldemokratisk synvinkel har en person 

med andra ord rätt att kräva lika erkännande främst på grundval av sin allmänmänskliga identitet 

och möjlighet och inte primärt på grund av sin etniska identitet” (A.a.:86). 

Wolf ser också något oroande i Taylors anspråk på vår skyldighet att studera andra kulturer för 

att kunna se deras möjliga värden. Hon misstänker att ett sådant resonemang skulle kunna leda 

till svaret:  

Det var kanske olämpligt av mig att tala om kanon som om den representerade all världens 

landvinningar. Men om den inte representerar världens landvinningar, så representerar den 

åtminstone vår världs, vår kulturs, landvinningar, och det räcker som motiv för att ge den 

huvudrollen i vår kurs’ (A.a.:79). 

Detta svar menar Wolf är minst lika oacceptabel som den försummelse av erkännande som 

Taylor redan själv kritiserar. Hon påvisar det problematiska i att tala om någons kulturer, min 

kultur och någon annans kultur. Istället förespråkar hon ett erkännande av den kulturella 

mångfalden, här som där, ett undersökande av fjärran kulturer likaväl som den nära. Hon skriver 

”Det är inget fel med att låta studiet av vår historia, vår litteratur och vår kultur inta en särskild 

plats i undervisningen. Men om vi ska studera vår kultur är det bäst att vi inser vem vi, som 

gemenskap, är” (A.a.:84). Wolf vill att vi intresserar oss för vem vi delar de skolor, bibliotek och 

städer med som vi kallar våra (A.a.:75-84). 

I detta utvidgade perspektiv på Taylors erkännandepolitik i ett sunt demokratiskt samhälle finner 

vi ett teoretiskt ramverk som möjliggör ett problematiserande och differentierande av definitioner 

och uttryck inom den svenska skolans demokratiska fostransideal. Styrdokumenten 

skolkommissionen 1946 och Lgr11 läses i undersökningen genom perspektiven inom denna 

teoretiska ram. 

 

VI. Resultat 

I detta steg görs en första tolkning av materialet. Denna del kallas ibland resultat, ibland analys 

beroende på vilken vetenskaplig tradition man följer. I analysen nedan presenteras explicita och 



 

15 
 

implicita uttryck från skolans styrdokument om vad en demokratifostran bör innehålla, varför 

den behövs och hur den bör förmedlas. Av styrdokumentens olika delar centreras de kapitlen 

som beskriver värdegrunden och kortare citat under andra rubriker som kan kopplas till idéer om 

den goda medborgaren, det goda samhället samt direkta eller indirekta uttryck av maktobalanser. 

Resultaten struktureras upp under rubriker för att tydliggöra den jämförande ansatsen som varvar 

svar från båda texterna. Då det övergripande temat är demokratifostran så är det nästintill 

ofrånkomligt att vissa svar svävar in under fler rubriker. 

Den goda samhällsmedborgaren 

I detta avsnitt redovisas svaren på studiens första frågeställning; vilka egenskaper tillskrivs den 

goda samhällsmedborgaren? Svaren är indelade under rubrikerna ”självständighetsideal”, 

”identitet, språk och samlevnad” samt ”andra goda egenskaper”. 

 

Likheter & skillnader i självständighetsideal 

I både Lgr11 och Skolkommissionen finner vi tidigt beskrivningar av den goda medborgaren som 

en fri, ansvarsfull och samhällsorienterad individ med lust till utveckling, lärande och delaktighet. 

Den liberala demokratin beskrivs byggas av fria och självständiga individer med kritiska sinnen 

gentemot fakta och auktoriteter (Skolkommissionen, 1946:3 & Lgr11:7,11,15). Skolkommissionen 

betonar hur självständigheten ”särskilt uppmärksammats i debatten om de totalitära regimernas 

psykologiska förutsättningar” (Skolkommissionen, 1946:4) samt rättfärdigas med behovet av 

”motståndskraft mot andliga farsoter” (A.a.). I efterskalven av nazisternas framgångar skriver 

skolkommissionen att:  

Demokratin har ingen nytta av osjälvständiga massmänniskor. Men självständighet och 

kritiskt sinnelag är inte nog. Självständigheten kan resultera i egocentricitet, karriärism, 

asocialitet. Det kritiska sinnelaget kan övergå i negativism. Skolan bör därför inrikta sitt 

arbete så, att det fostrar också till samarbete som en naturlig livsform och att det hos 

lärjungarna väcker lust att engagera sig, att frivilligt inordna sig i ett sammanhang 

(Skolkommissionen, 1946: 4). 

Här visas en medvetenhet om individualismens risker vilka vi återkommer till i diskussionsdelen. 

I Lgr11 kan man tolka att uttryck för medvetenhet om eventuella risker med ensidiga 

fostransideal speglas i meningen ”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa 

övergripande perspektiv” (Lgr11:9). De två tidsepokerna visar dock på skillnader om hur man 

formulerar denna riskmedvetenhet. Perspektiven som förespråkas i Lgr11 är det historiska 

perspektivet, miljöperspektivet, det internationella samt det etiska perspektivet (Lgr11:9-10). Det 

frivilliga och valfria sammanhanget betonas i skolkommissionens citat ovan medans man i Lgr11 

nämner självständigheten i relation marknadslogik: ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap” (Lgr11:9). I Lgr11 har det självständiga kritiska tänkandet utvecklats till att även 

möta behovet av att sovra i dagens stora informationsflöden (Lgr11:227).  
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Likheter & skillnader i identitetsskapande, språk och samlevnad 

I båda dokumenten skriver man om identitetsskapande processer i nära samband med 

språkutveckling och förmågan att förstå och leva med andra människor. I skolkommissionen, 

under rubriken ”Personlighetsdaning” skriver man att ”Den praktiska människokunskapen – däri 

inräknad självkännedom – är av största betydelse för allt mänskligt samliv och därmed för 

personlighetsdaningen” (Skolkommissionen, 1946:37). Här lyfter man fram ”psykologisk insikt i 

motiveringsprocesserna bakom det mänskliga handlandet” (A.a) som något som främjar 

möjligheterna att ”samleva med andra människor” (A.a). Lgr11 lägger större vikt vid kulturarvet; 

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar” (Lgr11:7). I Lgr11 kan man tolka det som att den psykologiska delen påtalas i form 

av erkännande inom identitetsskapande och samlevnad. Man är tydlig med att individen ska 

åtnjuta negativ frihet, alltså frihet från diskriminering, i sitt uttryck av köns-, etnisk- och religiös 

tillhörighet (Lgr11:7,9). 

Skolkommissionen såg kunskaper inom främmande språk som en medborgerlig nytta och när 

termen modersmål nämns är det underförstått i betydelsen det svenska språket 

(Skolkommissionen, 1946:7). Då talades det om engelska som önskvärt främmande språk på 

schemat och denna idé har utvecklats till att idag då engelskan samt ett tredje, modernt språk är 

obligatoriskt. Hemspråksundervisning är idag en rättighet och om språket är ett av de nationella 

minoritetsspråken är rättigheten utökad (Skolverket, 2016).  

Likheter & skillnader i andra goda egenskaper 

1946 års kommission håller med formuleringen från 1940 års utredning där man skrev att 

”Skolans mest maktpåliggande men också svåraste uppgift är den karaktärsdanande och 

personlighetsbildande fostran” (Skolkommissionen, 1946:20). I den didaktiska hur-frågan i 

relation till demokratifostran kan vi se likheter mellan ett citat från 1946; ”det är själva arbetet i 

skolan som genom sin plan, sin ordning och sina bestämda krav skall fostra ungdomen för livet. 

Även prov och examina kan, om de läggs förnuftigt, spela en uppfostrande roll” (A.a.) och ett 

citat från 2011: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande de-

mokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta 

ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 

undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 

förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Lgr11:8). 

Båda citaten visar på hela skolans verksamhet bör genomsyras av de egenskaper som man önskar 

fostra eleverna in i. Goda karaktärsdrag som betonas i båda dokumenten är; respekt för de 

demokratiska värderingarna, rättskänsla, respekt för ”människovärdet” (Skolkommissionen, 

1946:20) /”varje människas egenvärde” (Lgr11:7), tolerans, solidaritet, arbetsvilja, socialt sinne, 

förmågan till samarbete, engagemangslusta och initiativtagande (Skolkommissionen, 

1946:5,6,36,22 & Lgr11:7,9). 1946 ansågs även följande karaktärsdrag vara av vikt i det 
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medborgerliga livet liksom i skolan: ”redbarhet i handel och vandel, mod, sinnesstyrka, 

självbehärskning, ridderlighet, offervilja, kamratanda, ’renhårighet’, lojalitet, ledarbegåvning, 

organisationsförmåga, även takt och omdöme i fråga om människor” (Skolkommissionen, 

1946:19). I fråga om lust att lära nämner skolkommissionen ett ideal om ”lust till fortsatt 

studiearbete på egen hand” (Skolkommissionen, 1946:5) då man i föregående meningar kritiserar 

”frågor och svar-metoden” för att inte främja den önskvärda lärolusten. I Lgr11 har detta ideal 

fått formen av en ”livslång lust att lära” (Lgr11:7).  

År 1946 yrkade man på att det nya ämnet samhällsorientering skulle komma att innehålla 

nykterhets-, sexual- och trafikundervisning, sparsamhetsuppfostran samt yrkesorientering 

(Skolkommissionen, 1946:6). I Lgr11 finner vi samtliga av dessa kunskapsmål för den goda 

medborgaren, alla under samhällskunskapens kursplan förutom ”riskerna med tobak, alkohol och 

andra droger” (Lgr11:19) som hittas under rektorns ansvarsområden av ämnesövergripande 

undervisning. Vid tiden för Skolkommissionen ville man även att den goda medborgaren skulle 

ha kunskaper inom kultur för att ”undanrycka grunden för den förflackande läsning, underhaltiga 

konst, värdelösa musikunderhållning, dåliga film o.s.v., som förstör breda folklagers smak” 

(Skolkommissionen, 1946:7). Riktlinjen om att 2011 års elever ska kunna ”använda och ta del av 

många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans” (Lgr11:14) finner vi som 

ett av Lgr11s övergripande mål däremot kan man anta att Skolkommissionens formulering idag 

skulle uppfattas som kränkande. 

I Lgr11 finns ett tydligt miljöperspektiv och kunskap och respekt för vår gemensamma miljö 

betonas på flera ställen (Lgr11:7,9,12,14). På 40-talet hade klimatdebatten inte alls den 

uppmärksamhet som idag och i skolkommissionen uteblir denna egenskap som upprepas flertalet 

gånger i Lgr11. År 2011 var man tydlig med det totala jämställdhetsidealet mellan män och 

kvinnor (Lgr11:7) medans man år 1945 formulerade sig som följande i förespråkandet av en skola 

för alla:  

Ett särskilt problem erbjuder flickornas utbildning. Å ena sidan bör de erbjudas samma 

allmänt medborgerliga och yrkesförberedande utbildning som pojkarna, å andra sidan 

kräver flickornas blivande uppgifter i hemmet särskild hänsyn vid undervisningens 

planläggning (Skolkommissionen, 1946:21). 

Detta citat visar på en av de större förändringarna mellan tidsepokerna i frågan om både den 

goda medborgaren, det goda samhället och maktobalanser. 

Det goda samhället 

I detta avsnitt presenteras svaren till studiens andra frågeställnings: vad karaktäriserar det goda 

samhället? Svaren är uppdelade under rubrikerna ”det individualistiska samhället”, ”det likvärdiga 

samhället” och ”vårat goda samhälle”. 

 

Likheter & skillnader i det individualistiska samhället 

I båda dokumenten artikuleras, om än på något olika nivåer, en bild av det goda, demokratiska 

samhället som fritt, pluralistiskt och individualistiskt. År 1946 vill man ”omdana skolan till 

överensstämmelse med det demokratiska samhällets struktur och liv” (Skolkommissionen, 1946:1) 
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medans man år 2011 fastslår att skolan nu ”vilar på demokratins grund” (Lgr11:7). Att det goda 

demokratiska samhället är det liberala och individualistiska samhället är tydligt i båda 

dokumenten. Det är genom att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart” (A.a.) som den 

goda medborgaren ska ”kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (A.a.). 

Som vi sett i bakgrundsavsnittet finner man även socialistiska fostransvärden för det goda 

samhället dock tycks individen generellt sett gå före kollektivet.  

Likheter & skillnader i det likvärdiga samhället 

I bakgrundsavsnitten har vi sett skillnaden mellan 1946 års neutralitetskrav om att ett gott 

samhälle inte bör ha en skola som ”skall förkunna demokratisk-politiska doktriner” 

(Skolkommissionen, 1946:3) vilket förändrats till ett subjektivt perspektiv i Lgr 11 där ”Alla som 

verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan 

och klart ta avstånd från det som strider mot dem” (Lgr11:8). I Lgr11 framhålls samtidigt 

termerna ”Saklighet och allsidighet” (Lgr11:8) som en egen rubrik där man menar att skilda 

uppfattningar ska uppmuntras och att samhällets föräldrar samtidigt ska kunna vara förvissade 

om att ”barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller den andra åskådningen” 

(Lgr11:8).  

Skolkommission gör ett tydligt anspråk av bilden av det goda samhället som klasslöst:  

En omläggning till nioårig skola bör endast ske i samband med genomförandet av 

enhetsskoleprincipen. I Sverige existerar sedan gammalt en motsättning mellan folkskola och 

läroverk, en motsättning som länge hade tydlig klassprägel och i någon mån har det 

fortfarande (Skolkommissionen, 1946:8). 

Man kritiserar skillnaderna i parallellskolesystemet med folkskola och realskola:  

Det kan knappast anföras tillräckligt starka skäl för att på detta sätt dela upp eleverna på 

två olika skolformer, helst som man kan befara, att den ena skolformen kommer att te sig 

som den mer värdefulla och locka till sig de mera studiebegåvade, medan den andra får 

nöja sig mer sådana lärjungar som inte ansetts kvalificerade för den förra 

(Skolkommissionen, 1946:8). 

Detta citat visar på ett samhälle som högaktar akademiska förmågor och eventuellt indirekt 

nedvärderar andra, mer praktiska, kvalifikationer, något vi återkommer till i resultatdelen om 

maktobalanser. Man menar att det goda samhället bör mogna till ”ett upphävande av den gamla 

dualismen” (Skolkommissionen, 1946:8), ett arv från 1918 års skolkommission och föreslår att 

”folkskola och realskola sammanslås till en enda skola, en nioårig medborgarskola” (A.a.). 

Författarna visar på en medvetenhet om risker med ”klyvning av folket i studiebegåvningar och 

övriga” (Skolkommissionen, 1946:9) när man problematiserar begreppet differentiering; ”varvid 

lärjungarna uppdelats med hänsyn till sina studieförutsättningar” (A.a.). Man landar i riktlinjen att 

senarelägga linjeuppdelningen till klass 9 istället för dåvarande klass 4.  
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Likheter & skillnader inom ”vårat goda samhälle” 

Bilden av vårat goda samhälle har genomgått en drastisk förändring mellan 1946 och 2011. ”Vårat” 

då var det traditionellt svenska medan ”vårat” idag ofta beskrivs som mångfaldigt. Denna punkt 

har de tydligaste skillnaderna i hela studiens resultat. Begrepp som mångfaldighet, mångkultur 

och pluralism är nya företeelser i sammanhanget. I bakgrundsavsnittet om det demokratiska 

samhällsprojektet beskrivs Sveriges resa in i mångfalden och, här i resultatet, kan det vara 

intressant att lyfta fram citat från 1946 där man relaterar det svenska folket och dess samhälle 

med ”andra folk”. Skolkommissionen poängterar den ringa befolkningsmängden i Sverige i 

relation till den internationella konkurrensen och som ett argument för den utökade skolformen: 

ett litet folk som det svenska i konkurrensen med andra folk [kan] i längden [inte] lita 

enbart till kvantitativa resurser. Vad som härvidlag brister måste ersättas med kvalitet. Vårt 

kulturliv, vårt medborgerliga liv och vår produktion är beroende av vårt folks 

bildningsstandard. Investeringar i utbildningsväsendet kan förutsättas ge god avkastning 

(Skolkommissionen, 1946:487-488). 

Skolkommissionen beskriver inte tendenser till något önskvärt mångfaldigt samhälle utan vi 

finner istället ideal om att förstå, känna för och respektera andra folk:  

Ytterst skall den vilja till och vana vid samarbete, som skolan uppodlar, åsyfta något 

djupare: känsla för folk och land, kärlek till frihet och fred, förståelse för andra folk och 

raser, andra seder och åsikter, respekt för människovärdet, vördnad för mänsklighetens 

gemensamma strävan, vilja att göra en ödmjuk insats i kulturarbetet (Skolkommissionen, 

1946:36). 

Under 2000-talet är det mångfaldiga samhället ett utmanande faktum. Lgr11 nämner möjligheter 

och behov i det mångkulturella samhället:  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. /…/ Skolan är en social och kulturell mötesplats som 

både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där 

(Lgr11:7).  

Att ingen i skolan ska utsättas för någon typ av kränkande behandling betonas i citatet 

”diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning” (A.a.). 

Vi finner också formuleringen ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse” (A.a.) men den individualiserade tolkningen i frågan är tydlig då ”Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” (A.a. egen kursivering) och därmed, 

på ett sätt, går före gruppens välbefinnande och utveckling.  

En aning av främlingsfientlighet vill motverkas år 1946 genom att en ”rätt upplagd undervisning i 

geografi och historia har möjligheter att motverka schablonmässiga omdömen om andra folk och 

skapa respektfull förståelse för dem” (Skolkommissionen, 1946:164) medans Lgr11 använder 

orden ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser” (Lgr11:7). 
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Maktobalanser 

Här beskrivs svaren på studiens sista frågeställning: vilka maktobalanser synliggör 

styrdokumenten? Svaren är indelade i underrubrikerna ”den demokratiska doktrinen”, 

”individualismen” och ”skoltraditioner”. 

Maktobalanser i den demokratiska doktrinen 

Då båda styrdokumenten utgår från begreppet demokrati, utifrån ett västerländskt perspektiv, ges 

därmed den största maktbefogenheten åt det som kallas demokratiskt. Skolkommissionen 

svartmålar auktoriteter i kritiska citat som t.ex. ”Medeltidens skolväsen ledde sitt ursprung från 

kyrka och kloster, och den unge uppfostrades till lydnad och osjälvständighet” 

(Skolkommissionen, 1946:2). Beroende på hur individen eller styrningen tolkar demokrati i 

praktiken så kan olika sätt att agera rättfärdigas med att man anser det gällande vara ett 

demokratiskt sätt att handla. Sekularisering är ett exempel på vad den svenska skolan menar är 

demokratiskt och eftersträvansvärt. Den pedagogik, den metodik och det stoff som hävdas vara 

demokratisk får därmed ett övertag över sådant som inte anses vara demokratiskt. Utifrån det 

svenska perspektivet är världens många icke-sekulära demokratiers religiösa argument ofta 

åsidosatta i den offentliga debatten. Steven C. Rockefeller gör dock en nämnvärd kommentar till 

Taylor essä då han skriver: ”Det är omöjligt för en sekulär politik att fullt ut tillfredsställa 

individers eller gruppers religiösa behov av att bli accepterade utan villkor” (Taylor, 2016:94). Då 

Sverige är extremt sekulärt globalt sett är det, i mångkulturens vagga, av vikt att nyansera med 

religiösa perspektiv. Majoriteten av världens konfessionella kulturer är antagligen beredda att hålla 

med ett uttalande som detta: ”Det samhälle vari det inte finns några andliga personer /…/ är ett 

lymmelsamhälle, därför att det saknar huvud” (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1975:29). 

Maktobalanser i individualismen 

En annan maktobalans syns i att individen ges företräde före gruppen och ju mer lärd individen 

är desto mer värdighet, respekt och inflytande vinner hen. Det liberala, jämlika, mångfaldiga och 

klasslösa samhället beskrivs som det rättmätiga varvid andra typer av samhällen samt icke-

teoretiska kvalifikationer indirekt faller i rang och prestige. På det här sättet kan vi se hur 

styrdokumenten ger makt till individuella riktlinjer eftersom det som i styrdokument beskrivs som 

önskvärt blir det som vi ser upp till och det en människa ser upp till är oftast även är det hon 

lystrar till och söker efterfölja (Taylor, 2016:68). 

Maktobalanser i skoltraditioner 

I Skolkommissionen vill man ”bygga vidare på den svenska kultur- och skoltraditionen” 

(Skolkommissionen, 1946:1) samtidigt som man vill ”söka utrensa det tyngande och otidsenliga 

och ersätta detta med element som är i nivå med samhällsutvecklingen och som pekar framåt” 

(Skolkommissionen, 1946:2). Det som uppfattas som tyngande är de ”medeltida inslagen” (A.a) i 

den dåtida pedagogiken i form av den kyrkliga traditionens uppfostran samt skolastikens1 arv där 

man menar att ”saken betydde intet och formen allt” (A.a.). Man kritiserar också 

                                                           
1 Skolastik är benämningen för den medeltida bildningstraditionen i Europa och innebar utvecklandet av den 
teologiska vetenskapen men idag har termen i det vardagliga svenska språket fått en negativ klang med betydelsen 
överdriven formalism. 
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ämbetsmannastatens byråkrati och dess likformiga prägel på skolan och önskar en radikal 

förändring av det givna kunskapsstoffet, metodiken av utantilläsning och förhör samt bristen av 

främjandet av reflektion och ”fri tillägnelse av kunskaper” (Skolkommissionen, 1946:2,5). 

Skolkommissionen vill främja skolans frihet och ”experiment med nya undervisningsmetoder och 

nya organisationsformer” (Skolkommissionen, 1946:2).  

Kanske är det Lgr11s mest omskrivna citat som hanterar frågan om skoltradition: 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

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

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara 

icke-konfessionell (Lgr11:7). 

Detta citat understryker den kristna traditionen och det västerländska humanismens röda linje i 

det svenska skolsystemet. En ståndpunkt som problematiseras i nedan resultatdiskussion. 

 

VII. Diskussion 

I denna del görs en tolkning i ett andra steg. Resultatet i denna studie har haft ett fokus på då och 

nu när det har presenterat likheter och skillnader i ideal om den goda medborgaren och det goda 

samhället i de båda styrdokumenten Skolkommissionen 1946 och Lgr11. Resultatet har visat på 

ett antal aspekter av maktobalanser som man kan skönja mellan raderna i dokumenten. 

Resultatdiskussionen nedan vänder blicken framåt genom att nyansera dessa resultat med hjälp av 

Taylors teoretiska ramverk om erkännande som det centrala begreppet i en sund demokrati. 

Resultatdiskussion 

En diskussion som blickar framåt kräver, enligt Taylor, framför allt ”ett erkännande att vi är långt 

från den yttersta horisont där de olika kulturernas relativa värde kan framträda” (Taylor, 2016:74). 

I skenet av kritiska kommentarer till Taylor skulle vi kunna omformulera kravet till ett 

erkännande av att vi även är långt från det samhälle där olika individers relativa värderingar kan 

framträda.  

Denna studies resultat har lyft fram självständigheten som ett av den goda samhällsmedborgarens 

främsta karaktärsdrag, ett resultat som stämmer överens i båda styrdokumenten. Taylor 

problematiserar individualismens självständighetsideal som han menar har underskattat och 

osynliggjort ett av människans, i grunden, mest väsentliga villkor; vår dialogiska karaktär. Han 

menar att den traditionella filosofin har haft en monologisk inriktning och därmed bortsett från 

att ”Vi [alltid definierar] vår identitet i dialog med, och ibland i kamp mot, det som våra 

betydelsefulla andra vill se hos oss” (Taylor, 2016:43). Han hävdar också att våra relationer är en 

förutsättning för vår möjlighet till självförverkligande. När skolkommissionen skriver 

”Självständigheten kan resultera i egocentricitet, karriärism, asocialitet” (Skolkommissionen, 

1946:4) så kan man undra om det inte är just vad den har gjort? Kanske skulle den svenska 

skolans styrning bli mer balanserad om Taylors dialogiska anspråk fick större plats i både 

värdegrund och kursplaner i t.ex. utökade språkkunskaper och andra uttrycksformer samt 
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återinförandet av retorikstudier. Det kritiska tänkandet tycks i ju med dessa förslag få en naturlig 

vågskål även i den privata sfären och inte bara rikta sig till auktoriteter, politiker eller medier. 

I fråga om identitetsskapande och samlevnad så visar resultaten upp skilda infallsvinklar från 

styrdokumenten; dels yrkar skolkommissionen på psykologisk självinsikt (Skolkommissionen, 

1946:37) och Lgr11 förespråkar en ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet” (Lgr11:7) för skapandet av en trygg identitet, dels förespråkas ett klasslöst samhälle 

vilket Taylor visat tappat sitt traditionella sätt att för individen utifrån bli identifierad. Rimligen 

borde denna tes, om den är riktig, vara en delvis förklaring till att besluts- och prestationsångest 

knackar på dörren i tidig ålder i dagens samhälle. Taylor kan återigen svara med idén om vår 

dialogiska karaktär då han menar att ”Även sedan vi växt ifrån några av dessa [betydelsefulla] 

andra – våra föräldrar till exempel – och de försvinner ur våra liv, fortsätter samtalet med dem 

inom oss så länge vi lever” (Taylor, 2016:43). Han hävdar vidare att:  

Det är sant att vi aldrig kan befria oss helt från dem vars kärlek och omsorg formade oss i 

unga år, men vi bör sträva efter att i största möjliga utsträckning definiera oss själva så att 

vi så gott det går börjar att förstå och därmed få viss kontroll över våra föräldrars 

inflytande och inte hamnar i något nytt beroendeförhållande (A.a.). 

Kanske kan vi tolka Taylors sanningsanspråk och råd som att skolans styrdokument kan hämta 

nyttig inspiration i den kognitiva beteendeterapin och kanske hellre som ett uttryck i värdegrunden, en 

idealegenskap hos den goda samhällsmedborgaren, än som endast en del av psykologiämnets 

ämnesplan. Utifrån Taylors tankar om vår dialogiska natur tycks det inte räcka till att förbjuda 

diskriminering av normbrytande identitetsuttryck, som Lgr11 ger uttryck för, utan individen 

behöver ges möjlighet att utveckla och förverkliga sin identitet ”delvis öppet, delvis internt, i 

dialog med andra” (Taylor, 2016:44). De individualistiska idealen som framhävs i resultaten av 

studiens första två frågeställningar tydliggör att den enskilde individen ges ett betonat utrymme 

före gruppen och i dagens klassrum kan jag, i egenskap av lärare, bekräfta att en enskild elev som 

är i behov av särskilt stöd ibland ges många gånger fler resurser än resten av klassens samtliga 

elever tillsammans. I skenet av Taylors förespråkande av fallet i den kanadensiska Quebec så 

kanske man kan ge ett större erkännande till ”resten av klassen” genom att inte tillåta att elever 

med stort behov av stöd får ta majoriteten av klassens resurser utifrån förhoppningen att det kan 

vara behjälpligt för den enskilde individen. 

Resultatet visar att båda styrdokumenten förespråkar andra goda egenskaper hos både individ och 

samhället, som t.ex. respekt för demokratiska värden, vilka förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism, och för människans egenvärde, rättskänsla, tolerans, solidaritet, sociala 

förmågor, lust att lära, samarbetsvilja, fri experimentlusta, självbestämmande och kritiskt 

tänkande. Detta resonemang kan nyanseras med Taylors allmänna erkännandepolitik. Taylor 

beskriver hur erkännande kan sägas vara en av drivkrafterna bakom nationalistiska rörelser, 

rättighetsrörelser å minoritetsgruppers vägnar, feministiska rörelser samt mångkulturalismens 

politik (Taylor, 2016:37). Om erkännande och miss-kännande formar vår identitet så kan vi ställa 

oss frågan vad den generella kritiken i styrdokumenten mot icke- västerländska demokratiska 

värderingar, skolastik, auktoritetstro, konfessionell och/eller centraliserad undervisning gör för 

eleven i den religiösa friskolan eller för den nysvenska elev som kommit till Sverige från ett 

samhälle där samhället styrs av värden där människan inte är i centrum på samma sätt som i den 
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västerländska humanistiska och kristna traditionen eller från en skolan som präglas av t.ex. en 

stolt skolastik, lydnadskultur eller stark centralisering? En maktobalans syns i att företräde ges allt 

det som det västerländskt humanistiska arvet definierar som demokratiskt samt till ovan nämnda 

karaktärsdrag framför andra uppfattningar och egenskaper som t.ex. koncilians, ödmjukhet, tillit och 

disciplin och varför inte nämna några av de värden som skolkommissionen menade var viktiga för 

samhällsmedborgaren och för eleven på 40-talet men som idag inte syns på agendan; mod, 

sinnesstyrka, självbehärskning, ridderlighet, offervilja och takt och omdöme i fråga om människor 

(Skolkommissionen, 1946:19). 

Om Taylor har rätt i att kvinnor i patriarkala samhällen kan drivas till en så nedsättande bild av 

sig själva att de blir oförmögna att dra fördel av nya möjligheter även om de objektiva hindren 

försvinner (Taylor, 2016:37) så kanske det är så att den elev som kommer från en starkt 

disciplinerad skolkultur formar en så svag självkänsla, alternativt ilska eller känsla av 

missunnsamhet eller utanförskap, i mötet med den svenska skolans värdegrund att förmågan av 

det ansvarfulla medborgarskapet som skolan strävar efter aldrig kan anammas.  

Med dessa starka ord och, må hända hårdragna, slutsatser vill denna studie väcka tankar om att 

bristen på erkännande av det annorlunda i relation till svenska värdegrunder speglar en otillbörlig 

respekt för andra. Hur skulle den svenska/västerländskt demokratiska värdegrunden kunna 

formuleras med mer respekt? Taylor menar att det krävs ett antagande om att långlivade kulturer 

”nästan säkert har något som förtjänar vår beundran och respekt” (Taylor, 2016:74) vilket 

behöver resultera i förändrad värdegrund som exkluderar kategoriska värdeomdömen och istället 

inkluderar komparativa kulturstudier (A.a.). Wolfs kritiska kommenterar påminner oss om vikten av 

att inse innebörden i orden ”oss” och ”vårat” och att komparativa kulturstudier inte behöver 

förläggas utanför rikets gränser utan kan göras i våra egna bibliotek, i vår egna mångfaldiga närhet 

(Taylor, 2016:84). 

Med viss insikt i det komplexa och praktiskt utmanade i konsekvenserna av följande meningar vill 

jag, med en önskan om att driva diskussionen framåt komma med ett förslag. Inspirerad av 

Dworkins procedurliberalism (Taylor, 2016:60) och i ett försök att bidra till en svensk vokabulär 

med möjlighet att uttrycka kontrasterna i en ”sammansmältning av horisonter” (Taylor, 2016:69) 

samt att ödmjukt utmana Taylors huvudståndpunkt föreslås dessa ord: 

Vi erkänner förmågan att självständigt skapa sig en uppfattning om vad individen anser är rätt eller fel framför 

förmågan att skilja mellan rätt och fel. Vi erkänner förmågan att enas om att vara oense till lika hög grad som 

förmågan att enas om ett samförstånd med andra. Vi erkänner förmågan att lyckas med att ge andra erkännande 

till lika hög grad som förmågan att frodas harmoniskt i identitetsskapande och samlevnad utan behovet av 

erkännande från andra.. 

Dessa meningar kanske inte anses vara nya i allas öron men låt de inspirera till fortsatt reflektion 

om vad de kan göra för en framtida diskussion om värdegrund och demokratifostran i den 

svenska skolan. 
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Materialdiskussion 

Analysmaterialet kan vid utökad tids- och utrymmestillgång hanteras på ett mer systematiskt och 

utförligt sätt. Det antas också finnas mer relaterat material i form av t.ex. statliga rapporter och 

teoretiska ramverk som kunde vara relevant. Ett kritiskt tillägg mot valet av Taylors teoretiska 

ram är att dessa tankar riskerar att osynliggöra vissa praktiska värden i demokratifostran.  

Metoddiskussion 

Det finns en risk att analysverktygen hanterats på ett alltför subjektivt sätt. 

 

Fortsatt forskning 

Ännu återstår den mer konkreta lösningsfokuserade forskningen på frågan om hur skolans 

demokratifostran kan utvecklas för att passa in i det mångfaldiga samhället. Den nya vokabulären 

som Taylor efterlyser har i denna studie fått ett förslag som förtjänar att undersökas närmare 

liksom andra bidrag som jag spänt ser fram emot att höra om.  

Det kan även vara av intresse att forska om de psykologiska och samhälleliga konsekvenserna hos 

unga utav de värderingar den svenska skolans har förmedlat sen 1946 och framåt. Personligen 

finner jag det fascinerande att söka reda i om skolkommissionens farhåga besannats; Har 

värdegrundens fokus på självständighet faktiskt resulterat i egocentricitet, karriärism och 

asocialitet?  

Det vore också önskvärt att diskursen fortsätter om särskiljandet mellan tänkbara okränkbara, 

oförytterliga värderingar och sådana värderingar som är viktiga men kan åsidosättas av särskilda 

skäl. Slutligen finns också otaliga möjligheter i framtida forskning som jämför den svenska 

skolans värdegrund med andra värdegrunder från traditioner och skoltraditioner i andra länder. 

 

Sammanfattande slutsats 

Resultaten i denna studie tycks visa på om att skolans värdegrund, då år 1946 till nutidens år 

2011, har bidragit till att stärka jämställdheten mellan könen samt ökat möjligheterna för 

självförverkligande, samhällskunskaper och yrkesval samtidigt som den har medverkat till gamla 

och nya typer av utanförskap. Som slutsats landar denna studie i förespråkandet av att återta 

neutralitetskravet i den svenska skolans värdegrund. Skolan bör arbeta enligt demokratiska 

arbetssätt men bör inte förkunna demokratisk-politiska doktriner. Värdegrunden bör vara så tunn 

som möjligt och använda sig av en vokabulär som öppnar upp för relativism. Beskrivningen av 

den kristna och humanistiska traditionen bör utvecklas till något mer inkluderande eller 

kompletteras med ett formgivande av det mångfaldiga faktiska samhället. 
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