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Sammanfattning 

I uppsatsen analyseras remissförslaget till den nya skollagen (Ds 2009:25) samt 

Barnkonventionen med avsikt att formulera och jämföra hur föräldrar och stat positioneras 

gällande barnets fostran. Analysen syftar till att belysa likheter och skillnader mellan de båda 

texterna. Detta sker utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv där subjektspositioner är ett 

nyckelbegrepp i analysen, samt med hjälp av politisk filosofi. Det filosofiska materialet är 

hämtat från John Rawls, Alasdair MacIntyre samt nutida utbildningsforskning främst 

representerat av Tomas Englund. De politiska filosofierna bidrar till utmejslandet av tre 

diskurser funna i den nya skollagen och Barnkonventionen.  

Dessa diskurser är de stödjande subjektens diskurs vilken är den dominerande diskursen 

i de båda texterna och i vilken barnet självt ges ansvar för sin utveckling; denna diskurs ligger 

nära John Rawls politiska teorier. Vidare framkommer isärhållandets diskurs vilken återfinns 

i den nya skollagen och ligger närmast den nutida utbildningsforskningen; i denna diskurs 

framträder staten som garant för elevens väl. I den sista diskursen, traditionens diskurs, som 

utmejslas ur MacIntyre och Barnkonventionen ses istället föräldrarna som barnets garant.  

Utifrån arbetet framkommer en förhållandevis stor likhet mellan den nya skollagen och 

Barnkonventionen även om en nyansskillnad kan urskiljas. Denna nyansskillnad visar sig 

genom att isärhållandets diskurs och traditionens diskurs, vilka står i polemik, återfinns i 

betydande grad enbart i en text var. 

Nyckelord: föräldrar, stat, skollagen, barnkonventionen, utbildningsfilosofi, rättigheter. 
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1. Inledning  

Den 15 juli lades förslaget till en ny skollag ut på remiss (Ds 2009:25)1. Förslaget som 

medför en hel del förändringar har skapat en debatt kring barnets utbildning, där tydliga 

intressekonflikter har visat sig. Dessa intressekonflikter har ofta rört ämnen relaterade till 

religions- och sexualundervisning samt till simundervisning, men problemen är även i det 

senaste fallet relaterat till de två tidigare ämnena (Björklund & Sabuni 2009). I lagförslagets 

motivtext står det skrivet att en av de viktigare förändringarna i den nya skollagen är att 

"möjlighet att få befrielse från obligatorisk undervisning begränsas kraftigt (Ds 2009:25, s 

230)", ett förslag som minskat föräldrars möjlighet till inflytande i barnets skolgång; som 

argument används hänvisning till barnets sociala rätt till utbildning som bland annat står 

uttryckt i Konventionen om barnets rättigheter (Hammarberg 2006)2. Då önskan till befrielse 

oftast haft sin grund i religiös trosuppfattning eller kulturella värderingar har andra rättigheter 

skrivna i samma konvention åberopats som uttrycker statens skyldighet att respektera 

föräldrarnas huvudansvar för barnets fostran; civila rättigheter som skall skydda individen 

ifrån oberättigat agerande ifrån statens sida.  

I denna konflikt (samt i både den nya skollagen och Barnkonventionen) har tre 

intressenter framträtt: barnet, föräldrarna och staten. Barnet har den centrala rollen i 

konflikten. På ena sidan om barnet står staten, som i detta arbete kommer vara närapå 

synonymt med lagtexterna och styrdokumenten, men även till viss del kan syfta till den 

kommunala skolan. På andra sidan finner vi föräldrarna vars åsikter om vad som är bäst för 

barnet står i konflikt med den som staten representerar. Det är dessa tre intressenter och deras 

inbördes relation i frågan om rättigheter (och skyldigheter) gällande utbildning och fostran 

som kommer vara fokuset för denna text.  

Arbetet kommer dock inte handla om hur denna konflikt ter sig inom skolans väggar 

genom utförandet av en fältstudie; då den nya skollagen ännu inte trätt i kraft har lärarna inte 

behövt anpassa sig till de nya förutsättningar som lagförslaget kommer att innebära. Istället 

kommer vi utgå ifrån de två texter vi funnit mest relevanta i konflikten – den nya skollagen 

och Barnkonventionen. För att närma oss dessa texter och göra dem begripliga i en analys och 

                                                 
1 I arbetet kommer även uttryck som den nya skollagen eller enbart skollagen syfta till denna text. I det fall den 
rådande skollagen åsyftas kommer detta förtydligas. 
2 En vedertagen förkortning för Konventionen om barnets rättigheter är CRC (Convention on the Rights of the 
Child). Vi har valt att inte använda denna förkortning för att undvika förvirring med Barnrättskommittén som 
även den förkortas CRC (Committee on the Rights of the Child). Istället kommer det vedertagna namnet 
Barnkonventionen att användas eller enbart konventionen. 
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jämförelse kommer vi använda oss av politisk filosofi, både från utpräglade filosofer samt 

pedagogiska forskare, vilka förhoppningsvis hjälper oss urskilja drag som kan kasta ljus på 

hur man skall uttolka dessa texter.  

2. Forskningsfältet  

För att underlätta förståelsen av de resonemang som förs inom den pedagogiska 

forskningen som föregått vår, samt de argument som används för att delvis frångå det 

befintliga forskningsperspektivet, kommer en kortare introduktion till begreppet rättigheter 

att föras, där ett förtydligande av civila och sociala rättigheter samt positiva och negativa 

rättigheter kommer att göras. Den forskning som rör barnets (och föräldrars) rättigheter till 

utbildning kommer presenteras och sedan på ett ytligare plan analyseras i syfte att kunna 

positionera ett alternativt synsätt i relation till det redan etablerade forskningsfältet.  

2.1. Kort historik om rättigheter  

År 1215 skrev Englands kung, Johan I, på ett fördrag – Magna Carta – som kom att ses 

som ett av de första stegen mot vad som idag är de rättigheter vi lever med. Det steg som då 

togs innebar att den engelska regenten blev bunden av lag och därmed inte längre kunde 

agera helt godtyckligt, och att vissa rättigheter, så som rättssäkerhet, gavs till de som stod 

under i hierarkin: adeln och prästerna. Med tiden har filosofiska och politiska tänkare, så som 

John Locke, Alasdair MacIntyre och John Rawls, behandlat, utvecklat och strukturerat 

begreppet rättighet. Det har utvidgats till att omfatta flera grupper, så som fria män, kvinnor 

och barn, samt att inbegripa fler områden. I dagsläget finns flera internationella konventioner 

som berör olika aspekter av de mänskliga rättigheterna. Av dessa kan de mer grundläggande 

rättigheterna tillskrivas det dokument som antogs efter andra världskriget – FN:s universella 

deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) – som tar upp rättigheter så som rätten till 

frihet, rätten till liv och rätten till ägande. Men flera konventioner som tagit upp andra 

aspekter har följt på denna.  

Av dessa konventioner finns två som även bör lyftas fram, då dess aspekter kommer 

behandlas i denna text: FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

(1966)(SÖ 1971:41) samt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 

(1966)(SÖ 1971:42). Den förstnämnda behandlar bland annat rätten till arbete, rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard samt rätten till utbildning – rättigheter som staten har ett 

ansvar att tillgodose genom bland annat arbetspolitik, hälsovård och skola. Större delen av 
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dessa rättigheter är av den karaktär att de kräver ett aktivt agerande för att mötas; sådana 

typer av rättigheter betecknas som positiva rättigheter (Waldron 1984). Av dessa rättigheter 

är det främst den sociala rätten till utbildning som omnämns inom forskningsområdet. 

De politiska rättigheter som det andra dokumentet, FN:s konvention om medborgeliga 

och politiska rättigheter, tar upp innefattar rättigheter som skall försäkra individens möjlighet 

till deltagande i det politiska livet. Denna typ av rättigheter kommer inte vara av relevans för 

detta arbete (om än mycket finns att säga kring barns politiska rättigheter) och behandlas 

därmed inte närmare. De är dock nära förknippade med de medborgerliga rättigheter som 

även står omnämnda i samma rättighetsdokument. Dessa behandlar istället det skydd som 

individen har gentemot statens ingripande, ett skydd som krävs för politisk frihet. Sådana 

rättigheter innefattar bland annat förbud mot tortyr, rätt till en rättvis rättegång samt rätt till 

att bilda familj och att uppfostra sina barn. Av dessa rättigheter har en betydande del en 

karaktär som inte kräver ett aktivt agerande ifrån statens sida utan istället förbjuder ett visst 

agerande emot rättighetsinnehavaren; sådana rättigheter betecknas som negativa rättigheter 

(ibid). För att vidare i texten göra det tydligt att de medborgerliga rättigheter inte åsyftar 

samtliga rättigheter en person får genom medborgarskap (vilket då även skulle inkludera de 

sociala rättigheterna) kommer begreppet civila rättigheter (från engelskans civil rights) 

användas i dess ställe.  

2.2. Rättigheter, utbildning och fostran  

Rätten till utbildning berörs i många av de konventioner som Sverige skrivit under, inte 

minst Barnkonventionen. Utbildning är nödvändig och ska syfta till att "utveckla barnets fulla 

möjligheter" (Hammarberg 2006, art 29). Verktyget för att tillgodose denna rättighet är 

primärt (grund)skolan som bär på ett kunskapsuppdrag men även ett fostrande uppdrag. Om 

än samtliga parter, i detta fall föräldrar och stat, är enade om barnets behov av goda 

kunskaper blir kombinationen av dessa två uppdrag konfliktfyllda3. Denna fostrande funktion 

är även den som berör de civila rättigheter som är menad att skydda individen ifrån ett allt för 

omfattande statligt ingripande. Utifrån statens ansvar att anordna med utbildning i form av 

skola, och individens4 skydd från en allt för långtgående statlig involvering gällande fostran, 

uppstår en debatt. 

                                                 
3 Även ett renodlat kunskapsuppdrag skulle vara orsak till konflikter då kunskaper i sig självt kan vara kraftigt 
värdeladdade, och därmed i ett fostransperspektiv icke önskvärda. 
4 Vi utelämnar huruvida individen i fråga är föräldern eller barnet, då vi i önskar närma oss ämnet utan att i 
förväg ta ställning för någon aktör. 
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Tankar kring fostran och vem som bör ansvara för den går att spåra genom hela 

mänsklighetens historia, men en av de tänkare vars idéer ofta återkommer i debatten är 1600-

tals filosofen John Locke som förutom sina texter kring politisk filosofi även berört området 

utbildning och fostran. I texten Two treatsies of Government (1824), ursprungligen utgiven 

1689, beskriver Locke bland annat sin syn på föräldrarna och dess relation till barnet; 

föräldrarna ses som de som getts en naturlig kärlek till barnet vilket manar dem att göra vad 

som är bäst för sin avkomma, något som staten inte har samma möjlighet till. Men denna 

tilltro till föräldrarna, som de som har de bästa förutsättningarna att ge barnet en god fostran, 

har sedan dess ifrågasatts, forskats kring och utvecklats.  

2.3. Forskning inom det pedagogiska fältet  

Inom det pedagogiska fältet kan inte forskningen kring de rättigheter som berör 

utbildningen räknas lika långt bak som Lockes 1600-tal, men om än den inte har lika många 

år på nacken har den under det senaste årtiondet intensifierats. Flera brännpunkter existerar i 

den pedagogiska debatten kring utbildning och fostran där barnens rätt till utbildning som 

beskrivs i Barnkonventionens artikel 28 spelar en central roll. En av de frågor som existerar 

berör hur skolan skall förhålla sig till barnets föräldrar. 

I sin avhandling Föräldrar och skola (2004) skapar Lars Erikson en typologi bestående 

av fyra modeller för relationen mellan föräldrar och skola. Partnerskapsprincipen (1) betonar 

att samverkan mellan föräldrar och skola är av intresse för att barnen skall få en så bra skola 

som möjligt. Brukarinflytandeprincipen (2) innebär en mer formell form av relation mellan 

föräldrar och skola där direktdemokrati ger det övergripande meningssammanhanget. 

Valfrihetsprincipen (3) betonar föräldrars rätt att välja bland skolor till förmån för sitt barn, 

en princip som betonar den autonoma, individuella medborgaren. Isärhållandets princip (4) 

lägger vikten på olikheterna mellan hemmet och skolan och problematiserar strävanden efter 

att överbrygga skillnaderna däremellan. Angående analysen av den svenska utbildnings-

historien kommer Erikson fram till att partnerskapsprincipen var rådande i den första 

perioden av den svenska grundskolan (som infördes 1962) om än på skolans villkor. 

Brukarinflytandeprincipen introducerades i mitten på sjuttiotalet men fick inget riktigt 

genomslag medan valfrihetsprincipen som utvecklades i svensk kontext tidigt nittiotal 

däremot fått ett stort genomslag i den svenska skolan.  

Eriksons analys överrensstämmer med den forskning som Tomas Englund, professor i 

pedagogik, har bedrivit i frågan. I Englunds bok Utbildningspolitiskt systemskifte? (1996) 
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menar han att det gällande utbildningen varit en rörelse från allmänhetens angelägenhet 

(public good) till en privat angelägenhet (private good) där han ser att statens universella 

normer ersätts med föräldrarnas partikulära normer vilket innebär en förstärkning av 

valfrihetsprincipen. Detta visar sig främst genom friheten att välja vilken skola, och därmed 

vilken karaktär utbildningen har, som går i enlighet med individen eller familjens eget 

intresse. Men med rörelsen som kunnat betraktas under 90-talet mot ett större genomslag för 

valfrihetsprincipen har även frågan behandlats vem i den privata sfären som gör valen för 

barnen, och med vilken rätt det sker.  

Detta har gett upphov till forskning kring relationen mellan föräldrars rätt och barns rätt. 

Rätten till utbildning, och hur denna rätt skall tolkas, ses som en dragkamp mellan barnets 

sociala rätt till utbildning samt föräldrarnas civila rätt till utbildning för sina barn i enlighet 

med deras övertygelse (Englund m.fl. 2008). Till skillnad från den valfrihetsprincip som nu 

menas råda anses det att barnets rätt bäst tillgodoses genom ett isärhållande mellan föräldrar 

och skola så att skolan får bli en frizon i vilken barnen får möjlighet att göra val rörande 

livsåskådning och identitet utan föräldrarnas direkta inverkan. Ann Quennerstedt (2008) 

argumenterar att synen på föräldrars civila rätt i frågan ursprungligen kommer ur en syn på 

barnet som föräldrarnas egendom, ett spår som hon bland annat tillskriver Locke5. Hon 

menar att denna koppling till föräldrarna som ägande även går att finna i Barnkonventionen 

samt i arbetet med att skriva konventionen. Liknande tankar förs även av Christer Hedin 

(2007) som i en djupare analys av just Locke beklagar sig över bilden av denne filosof som 

demokratins fader då detta även kan medföra att hans syn på familjen och uppfostran 

tillskrivs ett demokratiskt samhälle. Inför detta problem ställer han sig frågan angående hur 

man kan öka individens, det vill säga barnets, rätt att bestämma över sin egen utbildning.  

Sara Högdin (2007) berör delvis frågan om ökad makt över sin egen utbildning då hon i 

en artikel angriper en aspekt av brukarinflytandeprincipen som utgör en av debattens 

brännpunkter, nämligen föräldrars rätt att bestämma över vilka undervisningsinslag barnet 

skall delta i. Utifrån en informantstudie med rektorer från fyra kommunala skolor visar Hedin 

på i vilken grad föräldrar önskar befrielse från vissa undervisningsinslag avseende sina barn, 

samt hur skolorna väljer att agera på sådan förfrågan. Hon analyserar sedan hur detta 

förhåller sig till de lagar och styrdokument som reglerar barnens, och föräldrarnas rätt. 

                                                 
5 Locke själv tar helt avstånd till tanken att föräldrarna skulle vara ägare av barnet vilket framkommer tydligt i 
Two treatises of Government (1824). För vidare diskussion kring Lockes argument över varför barn ej ägs av 
föräldrarna se Nozick (1974, s 127) samt Archard (1993, s 8-9). 
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Utifrån sin analys finner hon en tvetydighet i lagtexterna som gör det möjligt för skolor att 

agera olika i liknande situationer där föräldrarna inte vill att deras barn deltar i något specifikt 

undervisningsinslag. Lösningen som hon finner på problemet vore att förtydliga lagtexterna i 

fråga till förmån för barnet6.  

Samtidigt finns forskning som också visar på hur barnkonventionen har bidragit till en 

ny syn på barnet som individ som också tagit uttryck i läroplanerna, en syn som minskar 

föräldrarnas inflytande på utbildningen. Anne-Li Lindgren & Gunilla Halldén (2001) menar 

att i den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 98) beskrivs barnet som en ansvarstagade, fritt 

väljande och kunskapsskapande – ett autonomt barn. Målet för läroplanen menas vara tydligt 

– "att barnen i första hand ska komma den stora gemenskapen till del, samhället, medan den 

mindre gemenskapen, hemmet lämnas utanför dessa beskrivningar" (Lindgren & Halldén 

2001, s 69). Denna riktning mot en syn på barnet som autonomt, vilket lägger större vikt vid 

barnets sociala rätt till utbildning kan tolkas som en rörelse bort från valfrihetsprincipen till 

ett isärhållande, något som inom forskningsområdet ses som en positiv utveckling.  

2.4. Ett annorlunda synsätt – kritik mot forskningsfältet  

All forskning inom det pedagogiska fältet som beskrivits ovan mynnar ut i en 

gemensam nämnare; barnets rätt sätts emot föräldrars rätt där staten ses som stående på 

barnets sida. Denna syn är i forskningen tydligt värderad, där föräldrarna ofta målas upp som 

maktfigurer vars eget partikulärintresse utifrån familjeheder, religionsuppfattning eller 

kulturella värderingar sätts före barnets (och samhällets) bästa. Detta beskrivs i ord som att 

"föräldrarna vill förvägra sina barn rätten till en pluralistisk utbildning" (Berglund & Larsson 

2007, s 11, vår kursivering), "det allmänna goda – hotas och tenderar att sönderbrytas av ett 

skolsystem[…] byggt på föräldrars (och deras barns) prioriteringar" (Englund 1996, s 29), 

"det står inte klart när familjens rätt till särart kan övertriumfera barns rätt till lika utbildning" 

(Englund 2007, s 6, vår kursivering) och "staten ställer sig oftast på barnets sida för att värna 

om att barnet får ta del av sin rättmätiga utbildning." (Högdin 2007, s 26). Detta perspektiv 

som dominerar den pedagogiska forskningen i Sverige ställer vi oss kritiska till. Tre 

huvudområden kan nämnas gällande kritiken på forskningsfältet: synen på föräldrarna, synen 

på utbildningen samt synen på staten.  

                                                 
6 Denna förmån är i artikeln underförstådd att syfta till ett minskat inflytande till föräldrarna. 
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2.4.1. Synen på föräldrarna  

Synen på föräldrarna är som ovan nämnt färgat av ett maktperspektiv. Att det tyvärr 

finns föräldrar inom alla kulturer och samhällsskikt som agerar på ett sätt som blir destruktivt 

för barnet är en verklighet vi lever i. Normen bör däremot ses som motsatsen, att föräldrar 

älskar sina barn och vill dem det allra bästa. Lockes syn på uppfostran kan i vissa områden 

uppfattas som förlegad, men den princip som ligger till grund för föräldrarnas kapacitet till 

fostran kan fortfarande ses som gällande; föräldrar är "wisely ordain'd by Nature to love their 

Children" (Locke 1693, s 34). Detta innebär att utgångsläget vid forskning således bör vara 

att föräldrar sätter barnet i främsta rummet; fallen då föräldrar medvetet agerar på ett sätt som 

är skadligt för barnet bör därför ses som partikulärfall och behandlas därefter. Att i en 

diskussion om konflikten mellan stat och föräldrar säga som Högdin (2007) att staten ställer 

sig på barnets sida indikerar en syn av föräldrar som inte står på sitt barns sida. Denna 

föräldrasyn är den som här kritiseras, och istället föreslås en syn på föräldrarna som 

önskandes sitt barn det allra bästa och som även agerar utifrån den viljan.  

2.4.2. Synen på utbildningen  

Synen på utbildningen och hur begreppet används inom forskningen är det andra 

området värt att nämna. Begreppet utbildning knyts i stor utsträckning direkt till skolan och 

används i viss mån synonymt, framför allt inom debatten kring föräldrars inflytande på 

skolans verksamhet. Genom denna koppling blir samtliga aktiviteter som ingår inom skolans 

ramar att inkluderas i begreppet utbildning, och varje steg ifrån skolans verksamhet tolkas 

som en inskränkning i barnets rätt till utbildning. Detta synsätt på utbildning leder till att 

endast en tolkning av barnets rätt till utbildning blir giltigt – den tolkning som görs utav 

staten/kommunen som styr den kommunala skolan7. Barnets rätt till utbildning bör enligt 

denna kritik utgå ifrån universella normer om vad utbildningen skall syfta till. För att 

exemplifiera bör det i sådana fall vara svårt att argumentera att rätten innefattar 

kunskap/förmåga att som tjej iklädd baddräkt simma tillsammans med pojkar i en simhall; en 

mer rimlig tolkning är att hon skall utrustas med simkunskaper.  

Skillnaden mellan förmågan att simma med pojkar och att vara simkunnig är ett 

exempel som förtydligar de värdekonflikter som kommer som en följd av skolans tvådelade 

uppdrag – kunskaps- och fostransuppdraget. Värderingarna som gör det oacceptabelt att 

                                                 
7 Friskolor som inte styrs i samma grad av staten/kommunen berörs inte heller i samma grad av problematiken 
kring föräldrars inflytande i skolverksamheten. Därför nämns enbart den kommunala skolan. 

7 
 



 

lättklätt visa sin kropp för det motsatta könet må ogillas utifrån det svenska samhällets 

normer, men kan ändå inte ses som en del av den fostran som innefattas av rätten till 

utbildning som den uttrycks i bland annat Barnkonventionen. Detta innebär inte att skolan 

skall vara fri från värderingar, men att de universella värderingar som innefattas i rätten till 

utbildning dikteras genom lagar i enlighet med konventionerna och inte genom de 

samhällsnormer som råder. Detta för att skydda individens frihet och att hindra att den 

dominanta samhällskulturen (vilket i mycket sammanfaller med den som staten representerar) 

gör våld på värderingar bland kulturer som skiljer sig ifrån de i samhället rådande. 

För att motivera argumentationen kan nämnas Mats Dahlkvists artikel ”Skolplikten och 

samhällsordningen” (2002) där han härleder skolplikten till kommunitära8 inslag, i den 

liberala samhällsordningen, som en kvarleva från det "Oscarianska Sverige" (ibid, s 12) där 

folket skulle fostras till "oskadliga samhällsmedlemmar och nyttiga medborgare" (ibid, s 31). 

Dahlkvist undersöker argument till att skolplikten har bevarats i samhället och kommer fram 

till att skolplikten inte kan försvaras med den liberala politiska filosofin utan måste söka 

argument utifrån kommunitär politisk filosofi, där han placerar såväl socialistiska inriktningar 

som konservativa grupper. Samma åsikter som motiverar skolplikten används även för att 

motivera fostransaspekten i allmänhet. Frågan är dock vilken validitet dessa åsikter har, en 

invändning som inte blir mindre intressant av Dahlkvists konstaterande att skolplikten (och 

därmed fostransaspekten) finns latent i skoldiskursen medan den manifesta delen lyfter fram 

"liberala diskursiva element" (ibid, s 29).  

2.4.3. Synen på staten  

Synen på staten som framgår i utbildningsforskningen målas upp som en motsats till den 

bild som ges av föräldrarna. I forskningen är inte staten enbart en upprätthållare av det rätta, 

utan den blir även bärare av tanken om det universellt goda (vilket kan ses i referenserna till 

staten som beskyddare av barnets rätt och i talet om det allmänna goda). Kritiken medger att 

staten inte bör, eller ens kan, vara neutral i fråga om det goda, men att sätta staten som en 

beskyddare av det universellt goda är att bedra sig. Alasdair MacIntyre, politisk filosof, 

uttrycker sig om denna illusion som följande.  

[…]All morality is always to some degree tied to the socially local and 
particular and that the aspirations of the morality of modernity to a universality 
freed from all particularity is an illusion (2007, s 126–127).  

                                                 
8 Här syftas ej på kommunitarismen som den beskrivs senare i arbetet. 
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Om så är fallet är även statens syn på det goda, på samma sätt som föräldrarna, bunden till 

den tradition i vilken den befinner sig. I statens fall så blir den i stor grad präglad av den 

dominerande kulturens värderingar. På samma sätt blir individens värderingar präglade av 

den tradition i vilken hon befinner sig. I regel delas många av de värderingar individen bär 

med dem staten representerar, detta då traditionen delvis är densamma. Men i de fall 

värderingar, utöver de som är skrivna som internationella överenskommelser och därmed 

klassade som universella, skiljer sig mellan stat och individ bör en diskussion om 

tolkningsföreträde uppstå. Kritiken mot synsättet på staten i forskningen blir således att staten 

har getts ett tolkningsföreträde i fråga om det goda, något som grundar sig i den illusion som 

MacIntyre skriver om. Statens goda, som förvisso är ett resultat av en demokratisk process 

och därmed inte heller homogen, blir ofrånkomligt en avspegling av de värderingar som 

dominerar i samhället. Därmed öppnar ett sådant synsätt på staten upp för att den dominanta 

kulturen kan, i det universellt godas namn, göra våld på andra traditioner som inte delar 

majoritetskulturens idéer om det goda.  

2.4.4. Ett alternativt förhållningssätt  

Ifall kritiken är giltig i dessa tre punkter är det nödvändigt med en ändring i 

utgångsläget för forskningen. Genom att se att föräldrarna som aktörer som vill barnets bästa 

i kombination med att ifrågasätta synen på staten som en självklar förvaltare av de universellt 

goda värderingarna ändras förutsättningarna. Om sedan samma tyngd både tilldelas till det 

värdesystem som staten representerar och de som återfinns inom mindre kulturella enheter i 

samhället (detta förutsatt att värdesystemen grundar sig på de grundläggande mänskliga 

rättigheterna) förtydligas en annan typ av problematik. Om värdesystemen bär samma tyngd 

samt att samtliga aktörerna tas i akt blir frågan i en värdemässig konfliktsituation istället att 

handla om vilken aktör som får tolkningsföreträde gällande föreställningen om det goda. I en 

värdekonflikt lämnar detta alternativa förhållningssätt det öppet att se samtliga aktörer – 

barnet, föräldrarna och staten – som möjliga svar på fråga om vem som i slutändan får avgöra 

vad som är det bästa för barnet. 

Med tanke på den betoning som legat i den tidigare forskningen finns ett behov av att, 

som ett komplement, anlägga det alternativa perspektivet som här beskrivits. Det leder till att 

i syftet och i frågeställningarna ställa stat och föräldrar i relation till barnet istället för att 

positionera staten på barnets sida i relation till föräldrarna. 
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3. Syfte  

Denna text syftar till att formulera och jämföra hur föräldrar och stat positioneras i 

fråga om barnets fostran i Barnkonventionen samt i remissförslaget till den nya skollagen 

med avsikt att belysa likheter och skillnader mellan de båda texterna. För att besvara 

huvudsyftet kommer vi att använda oss av följande frågeställningar:  

• Hur positioneras föräldrar i förhållande till barnet i texterna?  

• Hur positioneras staten i texterna i förhållande till barnet?  

• Hur positioneras barnet i texterna?  

I avsikten att analysera hur föräldrar och stat framställs är det inte uppsatsens mening att 

osynliggöra barnets roll eller rätt att bli hörd, inte heller är utgångspunkten att barnet är ett 

passivt objekt som de andra aktörerna kontrollerar. Avsikten är att analysera vilket av de båda 

andra subjekten, staten och föräldrarna, som har tolkningsföreträde i frågan om vad som är 

barnets bästa som står uttryckt i Barnkonventionens artikel 3, punkt 1. Detta i det fall barnets 

rätt att göra sig hörd inte medför något omedelbart svar om vad som är barnets bästa, eller där 

barnets ålder och utveckling medför att barnets åsikter inte bör vara ensamt avgörande i 

frågan.  

3.1. Avgränsning  

• Arbetet kommer, så långt det är möjligt, att fokusera på skolans fostransaspekter och 

enbart när fostransaspekten förutsätter kunskapsinlärning fokuseras även den senare.  

• Arbetet begränsas till de texter som berör barn i grundskoleålder då denna är 

obligatorisk och det är genom skolplikten konflikten kan bli tydligast.  

4. Politiska filosofier  

För att underlätta analysen i försöket att utmejsla de diskurser som framträder i den nya 

skollagen samt Barnkonventionen används politiska filosofer och tänkare. Genom att knyta 

diskursen till de olika filosofierna kan diskursens innehåll tydliggöras. Men för att de 

politiska filosofierna ska bära relevans till texterna har de valts genom det ursprungliga mötet 

med både Barnkonventionen och skollagen. Detta har även inneburit att en teori som 

ursprungligen valdes, nyliberalismen baserad på Robert Nozicks verk Anarchy, State and 

Utopia (1974), togs bort då de idéer som presenterades av Nozicks inte skulle tillföra något 

10 
 



 

till arbetet. De tre politiska filosofier som ansågs beskriva de diskurser som framträdde är 

socialliberalismen, kommunitarismen samt nutida utbildningsforskning. 

4.1. Socialliberalism (Rawls)  

Utifrån John Rawls och framförallt hans stora verk En teori om rättvisa (1999), som 

ursprungligen gavs ut 1971 under titeln A theory of justice, kommer en översikt av 

socialliberalismen ges i detta avsnitt. Rawls utgår ifrån tanken om ett samhällskontrakt, i 

likhet med exempelvis Locke, alltså tanken på att människorna kommer överens om hur 

samhället skall konstrueras. En av utgångspunkterna till Rawls tankar om socialliberalismen 

är att det är den samhällsordning som skulle accepteras av alla ifall dessa skulle befinna sig i 

ursprungspositionen bakom "okunnighetens slöja" (Rawls 1999, s 143). Med detta menar 

Rawls ifall människorna befann sig i en situation när de gemensamt skulle bestämma en 

samhällsordning och dessutom inte hade kännedom om vilken position, och vilka 

värderingar, denne skulle ha och därmed inte kunde fatta beslut som gynnade en själv. De 

regler eller principer med Rawls terminologi som människor bakom "okunnighetens slöja" 

skulle komma överens om, enligt Rawls av rent egenintresse då ingen vill riskera att fatta 

beslut som missgynnar en själv och befinna sig i en situation där dennes frihet reduceras, är 

två:  

Första principen: Alla ska ha samma rätt till det mest omfattande system av 
grundläggande friheter som är förenligt med att andra har ett liknande system av 
för alla lika stora friheter.  
Andra principen: sociala och ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att de både 
a) rimligtvis kan väntas vara till allas fördel, och b) är knutna till befattningar 
och ämbeten som står öppna för alla.  
(Rawls 1999, s.76)  

Första principen, även kallad frihetsprincipen, behandlar det Rawls kallar 

grundläggande friheter. Rawls argumenterar för att dessa friheter skall vara så omfattande 

som möjligt utan att detta begränsar friheten för någon annan eller riskerar den allmänna 

ordningen. Denna frihet innebär enligt Rawls även att ha tolerans med de intoleranta vilket 

innebär att låta dessa ha sin frihet så länge inte denna frihet inskränker någon annans frihet. 

Detta då vår rättviseplikt inte åsidosätts bara för att andra grupper åsidosätter dessa. 

Dessutom talas om institutionernas inneboende stabilitet (Rawls 1999, s.217) vilket enligt 

Rawls borde, men inte alltid leder till att även intoleranta grupper kommer att omfatta 

grundläggande friheter.  
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Andra principen, i fortsättning kallad differensprincipen, behandlar sociala och 

ekonomiska jämlikheter. Rawls utgår i sin ursprungsposition inte från att individerna skall 

bygga upp samhället från grunden utan bara skapa en ordning för ett samhälle där de inte vet 

vilka positioner de har, detta gör att olika sociala och ekonomiska förutsättningar är normalt i 

Rawls tankar även om differensprincipen är tänkt att gradvis undanröja dessa.  

Som den kontraktsteoretiker han är ser Rawls staten som medborgarnas ombud, kort 

sagt är staten till för individerna och inte tvärtom. Individen däremot är något Rawls sätter 

högt, denne är enligt honom framför allt en rationell varelse något som framför allt märks i 

Rawls tankar om ursprungspositionen där individerna väljer en rationell samhällsordning. 

Eftersom Rawls ser staten som individens ombud så innebär det att Rawls inte ser 

intressenterna föräldrar och stat som motståndare utan ser istället att dessa har samma mål 

med barnets utbildning.  

När det gäller familjen så har Rawls en positiv syn på föräldrarna där han beskriver 

dessa som stödjande och älskande sina barn. Barnet i fråga är i avtagande beroendeställning 

till föräldrarna i första hand och övriga samhället i andra hand, vilket Rawls inte verkar se 

som ett bekymmer då föräldrarnas påverkan inte ses som negativt.  

För att sammanfatta socialliberalismen är alltså så att hos Rawls positioneras föräldrarna 

och staten som stödjande i förhållande till barnet. Barnet i fråga blir en rationell individ, i och 

för sig i behov av stöd, som tar ansvar för sin framtid själv.  

4.2. Kommunitarism (MacIntyre)  

Kommunitarismen är inte någon ny företeelse, men själva beteckningen är i sig ny. 

Tankarna som den bygger på går att finna både hos Aristoteles som G. W. F. Hegel 

(Sigurdsson 2002). De primära dragen för denna ism är kritiken mot liberalismens 

individualistiska synsätt på människan samt idén om en etik förankrad i en kontextuell 

tradition i motsats till liberalismens relativa inställning till det goda. Ett av de namn som ofta 

dyker upp i samband med kommunitarismen är Alasdair MacIntyre, professor i filosofi. 

MacIntyre hävdar själv att han inte är kommunitarist (ett ställningstagande som han delar 

med många av de andra namn som likväl förknippas med kommunitarismen) utan skulle 

snarare beteckna sig som Thomist (eller Thomistisk Aristotelianist), en moralfilosofisk skola 

som bygger på arbetet av Thomas av Aquinos. Men de tankar MacIntyre ger uttryck för är i 

mycket överensstämmande med de tankar som även finns inom kommunitarismen.  
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I sin bok After Virtue (2007) lyfter MacIntyre fram kritik emot Rawls teorier, men inte 

utifrån dess inneboende koherens utan snarare dess grundpremisser. MacIntyre menar att den 

etik som man utgår ifrån, Rawls sunda förnuft som krävs för att göra goda beslut bakom 

"okunnighetens slöja", egentligen enbart är fragment av en moraletik som sedan länge 

förlorat sitt meningsskapande sammanhang. Utan att i denna text gå djupare in på 

resonemanget som leder fram till denna kritik, landar MacIntyre i behovet av den tradition 

inom vilken etiken, tanken om det goda, får sin mening. I samma stund menar han även att 

ingen kan existera utanför en tradition, och Rawls sunda förnuft är i sig ett uttryck för den 

tradition inom vilken han befinner sig. Genom att lägga en sådan tyngd i traditionen flyttar 

MacIntyre fokuset ifrån individen till den tradition inom vilken hon befinner sig.  

Vidare tar även MacIntyre upp problematiken om att jämföra traditioner, där han ser det 

som omöjligt att på en neutral grund bedöma vilken traditions bild av det goda är den mest 

korrekta; trots att det inte finns någon möjlighet att jämföra två traditioner menar MacIntyre 

att en traditions anspråk i fråga om det goda kan korrespondera mer med verkligheten än en 

annan traditions anspråk. Han ser däremot mötet med traditioner vars värderingar står i 

konflikt med den egna traditionen som en nödvändighet för att den egna traditionen verkligen 

skall kunna utvecklas (Sigurdsson 2002). Därigenom ser inte MacIntyre samhällen där olika 

storskaliga traditioner existerar som någonting negativt, men inte heller som konfliktfritt.  

Den filosofiska grenen av kommunitarismen som här beskrivits kort ger inga tydliga 

förslag hur ett politiskt system byggd på dessa tankar skulle uttrycka sig. Inga svar ges på 

problem som hur utbildningssystemet skall se ut i ett samhälle där olika traditioner står i 

konflikt med varandra i frågan, eller hur föräldrars ansvar och skyldigheter ser ut i 

förhållande till barnet när traditionerna har stridande synsätt. Då ingen traditions hävd till en 

mer korrekt världsbild går att kontrollera hamnar istället frågan i vilket handlingsutrymme 

traditioner har gentemot andra traditioner ifall det finns större konflikter. När de svenska 

liberala värderingarna kommer i konflikt med traditioner baserad på en islamistisk 

värdegrund är, enligt MacIntyre, hävdandet av en mer korrekt världsbild ofruktbar. Men 

istället för att, genom kulturell dominans, påtvinga de liberala värderingarna på den andra 

traditionen, menar MacIntyre, att respektive tradition bör fråga sig om inte konflikten kan 

lösas genom resurser och utveckling inom den egna traditionen.  

Sammanfattat blir kommunitarismen, som den här beskrivits, att se staten som bärare av 

en tradition som kan ligga i konflikt med den som föräldrarna och barnet befinner sig i. Och 

liksom staten bör respektera och försöka finna vägar att inom den egna traditionen att lösa 
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konflikten mer än att tvinga den andres tradition att anpassa sig till den egna. Likaså gäller 

för föräldrarna, barnet och övriga tillhörande samma tradition som dem gentemot de andra 

traditioner som finns i samhället. Barnet som i regel har sin tillhörighet i samma tradition som 

föräldrarna befinner sig inte i motsättning till den egna kulturen9. 

4.3. Nutida utbildningsforskning (Englund)  

Den nutida utbildningsforskningen, som redan delvis har beskrivits under rubriken 

forskningsfältet, är inte en politisk filosofi i sig. Likväl så uttrycker forskningen 

ställningstaganden i fråga om relationen mellan barn, föräldrar och stat, samt vilken roll 

skolan bör inneha, vilket gör det möjligt att låta den svenska utbildningsforskningen stå som 

en representant för ett utbildningsfilosofiskt synsätt.  

Med detta menas inte att forskningsgrenen på något sätt är homogen i sina 

föreställningar om det goda. På samma sätt som det inom kommunitarismen finns många 

idékonflikter, vilket förtydligas genom frontfigurernas egna avståndstaganden ifrån den 

kommunitaristiska rörelsen, finns det många nyanser av synsätt inom forskningsområdet. Det 

namn som är ständigt återkommande inom forskningen är Tomas Englund, som därmed 

också får stå som representant för den nutida utbildningsforskningen i området.  

I sin bok Utbildningspolitiskt systemskifte lägger Englund (1996) in sin kritik i 

diskussionen som fördes i anslutning till läroplanen Lpo 94 som drevs igenom under en 

borgerlig regering. De tendenser han då såg var att rörelsen mot "private good" hotade att 

förflytta auktoriteten över skolans verksamhet från det gemensamma intresset och den 

demokratiska processen till den privata angelägenheten. Där uttrycker Englund även oro för 

den privata sfären, som i debatten uttrycktes i former av föräldrar och barns rätt, många 

gånger egentligen handlade om föräldrarnas rätt att forma barnen.  

Vad som bl.a. gör detta skeende komplicerat är att föräldrarätten motiveras, och 
ofta likställs, med barnens rätt – från många håll görs således ingen skillnad 
mellan föräldrarätt och barnens rätt. Föräldrar förutsätts i detta perspektiv "äga" 
sina barn och/eller bäst veta sina barns intressen etc. och ha rätten att utforma 
deras framtid (Englund 1996, s 31).  

Detta synsätt menar Englund stärks av deklarationen om de mänskliga rättigheterna, där 

föräldrarätten ges en framträdande position, men även den kulturella traditionen och dess syn 

                                                 
9 Barn har enligt synsättet även möjlighet att bryta med sin egen tradition för tillhörighet med en annan varpå en 
konflikt kan uppstå även mellan barn och föräldrar. Detta alternativ behandlas inte i detta arbete på grund av den 
avgränsning som gjorts. 
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på barnet spelar en avgörande roll. Englund hävdar att detta handlar om det partikulära 

intresset, mer än det universella, och ställer sig frågan hur föräldrarätten kan vägas mot de 

negativa konsekvenserna; han syftar till det sociala kapital som fås genom ett demokratiskt 

styrt utbildningssystem som syftar till allmänhetens bästa (Englund 2009). För att bemöta 

detta problem förespråkar Englund barnets rätt till en pluralistisk utbildning. Genom att låta 

skolan vara en frizon ifrån föräldrarnas partikulära intressen, så kan skolan få vara den plats 

där barnet får möta det pluralistiska samhället. Därigenom motverkas både föräldrarnas 

ställning som ägare av barnet, samtidigt som det som är bäst för allmänheten försäkras. 

Istället för risken att barn indoktrineras i föräldrarnas religiösa eller politiska uppfattning får 

barnet i det pluralistiska sammanhanget fritt välja och ta ställning, samtidigt som den av 

allmänheten styrda skolan kan försäkra att de demokratiska och pluralistiska värderingarna 

skyddas.  

För att slutligen sammanfatta den utbildningsforskning som presenterats här 

positioneras staten som bärare av goda värderingar som för individens och samhällets bästa 

bör säkerställa att dessa värderingar även blir gällande för barnet. Föräldrarna positioneras 

däremot som ett möjligt hot gentemot barnet genom värderingar som kan ses som osunda 

eller icke önskvärda; deras partikulära intressen bör därför inte ges utrymme i skolan. Barnet 

blir främst positionerad som en samhällsmedborgare där skolans uppgift är att uppfostra 

henne till att bli en god sådan.  

5. Metod  

Vi kommer använda oss av ett diskursanalytiskt perspektiv då vi anser att detta 

angreppssätt bäst kan avslöja eventuella spänningar mellan de olika intressenterna, i detta fall 

barn, föräldrar och stat med ett fokus på de två sistnämnda. Eftersom våra data består av text, 

nya skollagen med kommentarer från Skollagsberedningen samt Barnkonventionen med 

kommentarer från Barnrättskommittén och UNICEF:s Handbok om Barnkonventionen, 

kommer vår analys att få en lingvistisk prägel utan att fördenskull övergå till att vara en strikt 

lingvistisk analys. Det som framförallt håller oss kvar i den diskursanalytiska fåran är 

användningen av begreppet diskurs i arbetet och de följder detta får bland annat genom 

fokuseringen på makt vilket syns nedan gällande tolkningsföreträde. 

Ingrid Unemar Öst (2009) tolkar Laclau och Mouffe som att varje diskurs är ett försök 

att dominera det diskursiva fältet vilket hon "uppfattar som att varje diskurs strävar efter att 

stoppa det ständiga flödet av betydelseskillnader och istället skapa ett centrum utifrån vilket 

15 
 



 

allt annat utgår" (ibid, s 90). Detta ger en grund för att förstå olika diskursers relationer till 

varandra såsom konkurrerande tolkningar av olika fenomen inom det diskursiva fältet. Detta 

visas även genom de politiska filosofiska diskurserna som presenterats tidigare som har 

konkurrerande syn på föräldrar och stat. 

Liksom andra diskursteoretiker ser vi språkets performativa karaktär som en viktig 

beståndsdel i konstruerandet, och rekonstruerandet, av verkligheten. Enligt Foucault, vilken 

är svår att inte komma i kontakt med i texter om diskursanalys, innehåller en diskurs "ett 

antal försanthållanden om hur vi ser på världen" (Bergström och Boréus 2005, s 311) vilket 

också kan beskrivas med första delen av citatet nedan: 

En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper 
men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet 
(Bergström och Boréus 2005, s.309).  

5.1. Centrala begrepp  

Viktiga begrepp i den diskursanalys vi avser att genomföra är subjektsposition och 

tolkningsföreträde. Subjektsposition innebär att en individ eller grupp beskrivs på olika sätt 

beroende på vilket perspektiv den beskrivande parten har. Samma text kan positionera en 

aktör på olika sätt i olika delar av texten. Begreppet subjektsposition kommer få ett relativt 

stort utrymme i arbetet då det beskriver subjektets riktlinjer för handling i texterna vilket vi 

anser även har ett inflytande på de verkliga aktörernas10 handlande. Här ser vi både staten 

och föräldrar som handlande subjekt i relation till barnet, som också är ett handlande subjekt i 

förhållande till de andra subjekten.  

Gällande tolkningsföreträde så ser vi detta som en kamp där olika intressenter har olika 

stort tolkningsföreträde i olika diskurser, något vi anser styrks av citatet ovan. Gällande 

rådande diskurser inom det diskursiva fältet skolan är det rimligt att anta att staten genom sin 

styrande roll i utbildningssystemet tillskrivs (vilket vi tror kommer visa sig) ett tämligen stort 

tolkningsutrymme, eller rätt att uttala sig med auktoritet för att använda Bergström & Boréus 

uttryck ovan, i förhållande till föräldrarna. Detta tolkningsföreträde ger stort inflytande över 

subjektspositioner och möjlighetsrum inom fältet.  

                                                 
10 Här syftas på de aktörer som kan identifieras med subjekten. För subjektet staten kan aktörer bestå utav 
statligt eller kommunalt anställda, så som lärare i skolan, som är menade att följa styrdokumentens riktlinjer. 
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6. Analys av den nya skollagen och Barnkonventionen 

Kapitlet innehåller första delen av arbetets resultat och är i sig upplagt i två delar för 

respektive text. Varje text kommer i sitt eget avsnitt att introduceras tillsammans med de 

dokument som ses som relevant i förtydligandet av texten och som är tänkta att användas i 

analysen. Analysdelen följer direkt på introduktionen och kommer lyfta fram varje subjekts 

position var för sig.  

6.1. Introduktion till Barnkonvention  

År 1989 antogs Konventionen om barnets rättigheter av FN:s generalförsamling. Inom 

ett par år hade en majoritet av världens stater ratificerat konventionen, och i slutet av 2005 

hade nära på alla världens regeringar gett sitt stöd och därmed bundit sig juridiskt att 

genomföra den (Hammarberg 2006). I dagsläget har endast Somalia, utan en fungerande 

regering, samt USA ännu inte skrivit under. Dock har Somalias regering, enligt ett TT-

meddelande (2009), meddelat avsikten att ratificera Barnkonventionen. USA:s motsättningar 

mot Barnkonventionen har ett flertal skäl såsom rekryteringsåldern till väpnade styrkor, vilket 

är 17 år i USA mot 18 år i Barnkonventionen. Ytterligare ett skäl, taget från 

Utrikesdepartementet, behandlar en mindre teknisk invändning mot konventionen:  

[Barnkonventionen] möter hårt motstånd i senaten, där ett antal ledamöter anser 
att konventionen inkräktar på familjens helgd och relationen mellan föräldrar 
och barn (Utrikesdepartementet 2007, s 3). 

Den 2 september 1990 ratificerade Sverige konventionen utan att reservera sig på någon 

punkt (SOU 1997:116); Sverige var därmed ett av de första länderna att skriva under (Holm 

2008).  

Konventionen, som är ett resultat utav många länders gemensamma arbete, ger en 

universell definition av vilka rättigheter som gäller för barn oavsett kön, kultur, etnicitet eller 

dylikt. Den är skriven med ett holistiskt perspektiv; olika typer av rättigheter så som civila, 

sociala eller politiska, är alla sammanflätade i de artiklar och paragrafer som konventionen 

består utav utan att någon distinktion eller värdering görs mellan dem. Vidare är även de 

olika artiklarna beroende av varandra. Detta leder till att en tolkning av en enskild rättighet 

förutsätter att fler än en artikel behandlas för att ge en helhetsbild av rättigheten 

(Quennerstedt 2009).  

Själva formen som texten tar påminner om en författning. Den ger principer och centrala 

krav men lämnar osagt hur dessa principer skall överföras till praktisk handling i form av 
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lagstiftning eller politiska åtgärder. För att undvika att detta tolkningsutrymme utnyttjas till 

att kringgå ansvar finns en övervakningskommitté (FN:s barnrättskommitté)11 som har som 

uppgift att ta emot regeringsdelegationer från de stater som ratificerat konventionen för att ge 

konstruktiva kommentarer på respektive lands arbete med att uppfylla barnkonventionen. 

Utöver denna uppgift har kommittén även kommit att bli den auktoritativa uttolkaren för 

konventionen (Holm 2008). Kommentarerna till regeringsdelegationerna är därför sedda som 

ett uttryck för hur konventionen bör tolkas och ses som vägledande för samtliga länder, inte 

enbart det land som kommentaren ursprungligen var riktad emot (ibid). Kommentarerna till 

regeringsrapporter är dock enbart ett av kommitténs sätt att förtydliga konventionens mening. 

Efter hand har kommittén även skrivit allmänna kommentarer till utvalda artiklar som 

förtydligar, där den första som gavs ut berör utbildningens mål (The Aims of Education) 

(CRC 2001). Som ett sätt att mer tematiskt bearbeta innebörden av konventionen anordnar 

även kommittén årligen en dag för allmänna diskussioner12 under vilka ämnen så som 

familjens roll, statligt våld mot barn och barn utan föräldrars vårdnad behandlats. Samtliga 

dessa kommentarer – kommentarer till regeringsrapporter, allmänna kommentarer samt dagen 

för allmän diskussion – förtydligar tolkningen av konventionen och är därmed kraftigt 

diskurspåverkande. Men trots att det är barnrättskommittén som har tolkningsföreträdet över 

konventionen finns det även andra texter som kommit att påverka tolkningen av 

konventionen i den svenska diskursen.  

Efter Sveriges ratificering följde en diskussion kring huruvida konventionen skulle 

inkorporeras i svensk lagstiftning. Förslaget avvisades och man valde istället att göra en 

översyn av den svenska lagstiftningen för att försäkra sig om att den överensstämmer med 

konventionen. Uppdraget att klarlägga hur "Barnkonventionens anda och innebörd kommer 

till uttryck i svensk lagstiftning och praxis" (SOU 1997:116, s 15) gav upphov till 

Barnkommittén. Denna kommittés slutbetänkande, Barnets bästa i främsta rummet (ibid), har 

sedan den kom ut år 1997 genom sitt syfte att klargöra konventionen och förtydliga hur 

konventionen förhåller sig till svensk lagstiftning kommit att inverka på den svenska 

diskursen. Den text som kan komma att överta den roll som Barnkommitténs slutbetänkande 

har haft är Handbok om Barnkonventionen som är utgiven av UNICEF Sverige (Holm 2008). 

Handboken, som tipsas om av både Barnombudsmannen och Skolverket 

(Barnombudsmannen 2008; Skolverket 2008), är delvis en översättning från sin engelska 

                                                 
11 Vid referat kommer förkortningen CRC (Committee on the Rights of the Child) att användas. 
12 Dagen går under det engelska namnet Day of General Discussions. 
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motsvarighet (Hodgkin & Newell 2002) och tar upp konventionen artikelvis och beskriver, 

utifrån barnrättskommitténs kommentarer, hur den är menad att tolkas. Om än den är något 

bantad i fråga om kommitténs kommentarer till artiklarna i förhållande till den engelska 

motsvarigheten finns som tillägg även texter som är direkt knutna till den svenska situationen 

med i handboken. 

I analysen som följer kommer, utöver den svenska översättningen av Barnkonventionen 

(Hammarberg 2006), främst kommentarerna ifrån FN:s barnrättskommitté att användas i den 

mån texterna bär relevans. Även UNICEF Sveriges Handbok om Barnkonventionen (Holm 

2008) kommer att användas då den, som nämnts ovan, kommer påverka förståelsen av hur 

Barnkonventionen skall tolkas.  

6.2. Analys av Barnkonventionen  

Av de tre subjekt som skall behandlas i analysen av Barnkonventionen kommer 

subjektet staten att komma först då konventionen är skriven på ett sådant sätt och med ett 

sådant syfte att analysen av övriga subjekt inte kan ske utan att först lyfta fram staten. Detta 

kommer utifrån att konventionen som text är direkt riktad till de staterna som ratificerat 

dokumentet och primärt uttrycker konventionsstaternas skyldigheter och ansvar. Under 

resterande delen av detta avsnitt, med underavsnitt, kommer referenser som står enskilt att 

syfta på Konventionen om barnets rättigheter (Hammarberg 2006). Ett exempel på en sådan 

referens är (art 12[1]) där 12 syftar på konventionsartikeln samt [1] syftar till den första 

underpunkten.  

6.2.1. Subjektet staten  

I Barnkonventionen används begreppet "konventionsstaterna" för att syfta till staten i 

allmänhet. I vissa fall förekommer även andra beskrivningar som är mer specifika så som 

"offentliga […] välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ" (art 3[1]). Staten är även den huvudsakliga aktören i dokumentet, där verb som 

tillskrivs den är att staten skall "säkerställa", "erkänna" och "respektera". Även andra verb 

används så som att staten skall "främja", "samarbeta" eller "vidta alla lämpliga åtgärder".  

Begrepp så som "säkerställa", "tillförsäkra" eller "vidta alla lämpliga […] åtgärder" 

används när någon rättighet eller skyldighet kräver statens agerande, så som i artikel 6[2] där 

det står att "konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 

överlevnad och utveckling". Sådan rätt som tillskrivs barnet innebär inte enbart att staten inte 
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skall döda barnet (negativ rättighet) utan även att staten aktivt måste se till att barnet 

överlever (positiv rättighet). Barnets (och i viss mån föräldrarnas) negativa rättigheter 

kännetecknas av att staten skall "respektera" eller ta hänsyn ("med hänsyn tagen"). Dessa 

rättigheter behöver staten inte aktivt ingripa för att tillgodose, men får ej heller hindra 

barnet/föräldrarna att utöva sin rätt. Ett exempel är artikel 10[2] där det står att 

konventionsstaterna skall "respektera barnets och dess föräldrars rätt att lämna vilket land 

som helst, innefattande sitt eget, och att resa in i sitt eget land" i det fall barnet och föräldrar 

är bosatta i olika stater.  

I konventionen tillskrivs staten bland annat en roll som beskyddare av barnets rätt. I 

samtliga dessa fall handlar det om positiva rättigheter som staten måste aktivt agera på. 

Denna roll kan sedan delas upp i två grupper som är relevanta för denna analys. För det första 

står staten i flera artiklar skriven som ensam aktör i uppgiften att tjäna genom att säkerställa 

barnets rättighet. I dessa fall tillskrivs föräldrarna/vårdnadshavarna ingen roll, varken som 

samarbetande eller motarbetande. Ett exempel på detta kan finnas i artikel 3[3].  

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar 
som ansvarar över vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter 
fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och 
lämplighet samt behörig tillsyn (art 3[3]).  

Detta frånvarande av föräldrar kan tolkas utifrån att konventionen inte är menad att ratificeras 

av föräldrar, utan av stater, och därmed är omnämnandet av föräldrarnas inte relevant så 

tillvida inte föräldrarnas agerande medför skyldigheter hos staten.  

Den andra gruppen av fall är då staten står som beskyddare i förhållande till föräldrarna 

som utgör hotet emot barnets rättigheter. Hotet som föräldrarna främst utgör framgår som 

tydligast i artikel 19 som berör skydd mot alla former av våld "medan barnet är i föräldrarnas 

[…] vård", som spänner över såväl familjen som andra omvårdnadssituationer (Holm 2008, s 

190)13. Ett annat hot kommer fram i artikel 7[1] där staten skall säkerställa att föräldrarna tar 

sitt ansvar som vårdnadshavare för barnet. Om än artikeln kan tolkas som föräldrars rätt till 

omvårdnad framgår det i Handbok om Barnkonventionen att det snarare handlar om barnets 

rätt.  

                                                 
13 En dag för allmänna diskussioner hölls 2001 gällande just våld mot barn inom familjen. Rekommendationerna 
från diskussionerna har dessvärre under tiden för arbetets skrivande inte varit tillgängliga från sidan gällande 
Day of General Discussion: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion2008.htm 
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Noteras bör att till skillnad från artikel 5, som hänvisar till föräldrarnas och 
andras (om än begränsade) rättigheter, är denna artikel formulerad med barnets 
rättigheter för ögonen, inte föräldrarnas (Holm 2008, s 95).  

Det hot som föräldrarna utgör i konventionen innefattar därmed psykiskt och fysiskt våld, 

vanvård eller undvikande av föräldraansvaret. I ett fostransperspektiv står inget skrivet som 

berör värderingsaspekten i föräldrarnas fostran, utan snarare metodaspekten (aga och dylikt). 

Men om än konventionen inte ger någon fullkomlig definition av föräldrarnas skyldigheter 

gentemot barnet, så har FN:s Barnrättskommitté, i den allmänna diskussionen om barnets rätt 

att höras (CRC 2009) föreslagit att föräldrarnas ansvar bör innehålla skyldigheter likt de som 

gäller för staterna i artikel 12. Om än barnrättskommittén inte har lagt någon liknande 

kommentar kring artikel 29[1] i fråga om utbildningens syfte, har de i sammanfattningen av 

de allmänna diskussionerna kring familjens roll skrivit att "the family is an essential agent for 

creating awareness and preservation of human rights" (CRC 1994, bilaga V, punkt 2.2). Stöd 

taget ifrån konventionen går även att finna i artikel 18[1] där det står uttryckt att "barnets 

bästa skall för [föräldrarna] komma i främsta rummet". Genom att i tolkningen av begreppet 

"barnets bästa" använda konventionen som hjälpmedel, vilket föreslås i Handbok om 

Barnkonventionen (Holm 2008, s 174), skulle detta även kunna gälla utbildningens syfte.  

Staten tillskrivs även rollen som ett möjligt hot mot barnets rättigheter. Detta visar sig 

främst i barnets negativa rättigheter som staten måste respektera. Detta hot kan röra sig om 

områden så som diskriminering (art 2[1]), begränsande av yttrandefriheten (art 13) eller tortyr 

och dödsstraff (art 37). I dylika fall är föräldrarna frånvarande i texten, vilket åter igen kan 

tolkas utifrån att det är stater, inte föräldrar, som skall ratificera konventionen. Detta gäller 

dock inte för de fall när staten utgör ett möjligt hot emot familjen.  

I inledningen till konventionen står det om familjen som den "grundläggande enheten i 

samhället […] för barnens utveckling och välfärd" (s 32), en enhet som staten skall ge bistånd 

så att den kan ta sitt ansvar. I Handbok om Barnkonventionen står det att "flera artiklar 

poängterar föräldrarnas huvudansvar och sätter tydliga gränser för statens inblandning" 

(Holm 2008, s 75). Detta huvudansvar står tydligast utryckt i artikel 18[1] (där även själva 

ordet huvudansvar används) och innefattar barnets "uppfostran och utveckling". Även i andra 

områden knutna till uppfostran framställs staten som möjligt hot mot familjen. Artikel 3[2] 

berör möjliga övertramp i fråga om skydd och omvårdnad. Artikel 9[1] behandlar att skilja 

barn och föräldrar mot deras vilja. Artikel 14[2] hänvisar till föräldrarnas ledning då barnet 

utövar sin religionsfrihet.  
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Konventionen visar även på att detta hot mot familjen inkluderar ett hot mot barnets rätt. 

Som tidigare nämnt kring artikel 7[1] ses det som barnets rätt (ej föräldrarnas) att ha 

föräldrarnas omvårdnad. Även i artikel 20, som behandlar barn som berövats sin 

familjemiljö, hänvisas till "önskvärdheten i ett barns uppfostran och till barnets etniska, 

religiösa, kulturella och språkliga bakgrund" (art 20[3]). Även artikel 30, som tar upp rätten 

för barn från minoritetsgrupper, visar på barnets rätt till sitt eget kulturliv, språk och religion 

utan att beröra föräldrars rätt.  

6.2.2. Subjektet föräldrarna  

I konventionen används olika ord för att syfta till de personer som ansvarar för barnets 

omvårdnad: "föräldrar", "vårdnadshavare", "familjemedlemmar", "medlemmar av den 

utvidgade familjen", "personer som har lagligt ansvar", "andra som är ansvariga" eller 

"medlemmar av sin grupp". Omfattningen av begreppet föräldrar varierar beroende på 

artikel, men används i regel i vid bemärkelse i kombination med andra uttryck. Föräldrarna 

och i viss mån vårdnadshavarna tillskrivs, som redan framkommit i avsnittet om Subjektet 

staten, olika roller i förhållande till barnet.  

Det finns i konventionen en syn på föräldrarna där de tillskrivs en stödjande roll. Detta 

visar sig främst genom att barnet tillskrivs verbet "utövar" och blir därmed huvudaktör i 

förhållande till föräldrarna vars roll blir att "ge barnet ledning då det utövar sin rätt" (art 

14[2]). Liknande exempel går att finna i artikel 5 där föräldrarna, förutom att ge barnet 

"lämplig ledning", även ges handlingsutrymme att ge barnet råd14.  

Det finns även en syn på föräldrarna och den utvidgande familjen som beskyddare. 

Denna roll tillskrivs föräldrarna i form av beskyddare av barnets kulturella identitet. I de fall 

staten utgör ett hot mot familjen, och därmed även mot barnet (på det sätt som beskrivits 

ovan i avsnittet Subjektet staten) framstår föräldrarna, den utvidgade familjen samt 

medlemmar av gruppen som beskyddare av barnets rätt. Detta sker främst genom att referera 

till föräldrarnas rättigheter och skyldigheter att ge ledning till barnet, men som framgått 

tidigare i analysen är det att betrakta som ett skyddande av barnets rätt. För att förtydliga kan 

åter nämnas artikel 30, som poängterar att de rättigheter till etnisk, religiös och språklig 

identitet som även skall gälla för barn tillhörande en minoritet. Artikeln, som enbart berör 

barnets rätt, är kommenterad i Handbok om Barnkonventionen som följande.  

                                                 
14 Den engelska versionen av Barnkonventionen använder begreppet "provide direction" vilket översatts till att 
"ge ledning". Ordet "guidance" har översatts till "råd". 
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Konventionen lägger vederbörlig tonvikt på rätten för barn att skyddas mot 
skadliga sedvänjor från föräldrarnas, familjens och den närmaste gemenskapens 
sida. Lika viktigt är det att konventionen betonar rätten att i lugn och ro få ägna 
sig åt sedvänjor och utöva sin tro så länge detta inte är skadligt, oavsett hur 
egendomligt eller främmande det kan verka för andra (Holm 2008, s 321).  

Men som framgår i citatet ovan samt i analysen av Subjektet staten skrivs även föräldrarna 

fram som ett hot mot barnets rätt, där staten får agera beskyddare. Som det beskrivits i det 

tidigare avsnittet berör detta hot främst all form av våld, vilket beskrivs i artikel 9, men även 

undvikande av att ta ansvaret för omvårdnaden av barnet.  

6.2.3. Subjektet barnet  

Barnet, som hela konventionen kretsar kring betecknas endast som barn. Även i 

artiklarna 28 och 29 som berör utbildningen är benämningen "barnet". Att barnet, i 

förhållandet till skolan, fortsätter att betecknas som barn (istället för elev) kan tolkas som en 

icke-institutionalisering av barnet i förhållande till skolan. Denna tolkning stöds av en 

kommentar som Barnrättskommittén gjort i de första allmänna kommentarerna som gavs 

angående utbildningens mål.  

Children do not lose their human rights by virtue of passing through the school 
gates (CRC 2001, punkt 8).  

I förhållande till skola och utbildning bibehålls därmed barnets position i konventionen. 

Utbildningen är dock inte enbart menad för att se till barnet som individ. I artikel 29[1] listas 

de olika syften som utbildningen har, och bland dem framstår inte enbart barnet som viktigt. 

Punkt (b) och (d) i artikeln visar på utbildningens syfte att fostra barnet till en god 

samhällsmedborgare genom att "utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna" samt att 

"förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle". Även punkt (e) som handlar om 

respekten för naturmiljön kan tolkas som fostran för samhället (och det framtida samhällets) 

skull.  

Punkt (c) lägger däremot inte fokuset på samhället utan istället på familjen, där syftet är 

att "utveckla respekt för barnets föräldrar" (art 29[1]). Utbildningen syftar i sin formulering 

därmed till en likbördig respekt för den egna kulturella identiteten som för de mänskliga 

rättigheterna. Detta positionerar även barnet som en medlem av en kulturell tradition. Om än 

denna kulturella tradition, i form av etnicitet, kultur, språk eller religion, omnämns i många 

artiklar handlar det inte alltid om barnet som del utav en kulturell gemenskap. Många gånger 

är det utifrån ett tredje synsätt – barnet som individ.  
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Den mest framträdande roll som tillskrivs barnet är den som individ. I de fall där barnets 

kulturella identitet, dess religionsfrihet eller rätt till föräldrarnas omvårdnad behandlas är 

fokuset alltid på barnet bästa, som står uttryckt i artikel 3[1] där barnets egen åsikt alltid skall 

beaktas. Denna roll framträder tydligt i artikel 12[1] som lyfter fram barnets rätt att höras. 

Barnet framträder som autonom "i förhållande till barnets ålder och mognad" (art 12[1]). 

Denna autonomi ställs som gällande för barn oavsett ålder vilket visas i Barnrättskommitténs 

allmänna kommentarer om att genomföra barns rättigheter under deras tidiga utveckling där 

de skriver; "as holders of rights, even the youngest children are entitled to express their 

views" (CRC 2006, punkt 14). Detta individuella synsätt på barnet går även att finna som den 

första punkten av de uppräknade syftena för utbildningen. Skrivelsen i punkt (a) lyder att 

utbildningen syftar till att "utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag 

och fysisk och psykisk förmåga" (art 29[1]). Det är däremot något svårare att tolka vad den 

andra punkten i artikel 29 säger om aktörerna, men på grund av dess relevans för arbetet bör 

den ändå nämnas.  

Artikel 29[2] behandlar rätten att hoppa av statlig utbildning och bedriva utbildning i 

privat regi, som enskild eller organisation och är nästan ordagrann med formuleringen i 

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (SÖ 1971:41, 

art 13[4]). I det fall den enskildes ("individuals" i den engelska versionen) rätt att driva 

utbildningsanstalter innefattar hemundervisning av barnet framgår inte direkt i varken 

artikeln eller de kommentarer som Barnrättskommittén låtit ge. Oavsett tolkning förutsätter 

konvention att en utbildning utanför det statliga systemet skall uppfylla kraven kring 

utbildningens syfte samt att den ska "stå i överensstämmelse med vad som från statens sida 

angivits som minimistandard" (art 29[2]). Men likväl kan artikeln både tyda på synsättet på 

barnet som individ genom att rätten till icke-statlig anordnad utbildning bör leda till en större 

variation och mångfald i det pedagogiska utbudet; ett större utbud innebär större möjlighet att 

finna en utbildningsform som passar det enskilda barnets behov. Det kan även tolkas som ett 

skydd för den enskildes friheter, där staten utgör ett potentiellt hot mot barnet i det fall den 

gavs ensamrätt på utbildningen. I den senare tolkningen skulle den icke-statliga utbildningen 

ses som ett skydd för barnet mot ett möjligt missbruk av utbildningssystemet från statens 

sida.  
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6.3. Introduktion till den nya skollagen  

Den nuvarande skollagen (SFS 1985:1100) trädde i kraft den 1 juli 1986 och har sedan 

dess ändrats mer än ett sjuttiotal gånger för att passa till de ständigt ändrade förhållandena i 

det svenska utbildningssystemet (Ds 2009:25). Större reformer har skett, där ansvaret för 

skolan har decentraliserats till kommunerna och den tidigare regelstyrningen har ersatts av en 

mål- och resultatstyrning. Även ändringar i fråga om antalet friskolor och reformationer i 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen har genomförts. Under socialdemokratisk regering 

tillkallades en kommitté för att se över behovet av en ny skollag (Dir. 1999:15). Efter 

regeringsskifte tillsattes sedan Skollagsberedningen av statsrådet Jan Björklund med uppgift 

att ta fram ett förslag på en ny skollag vilket resulterade i den departementspromemoria som 

remitterades den 15 juni 2009. Den nya skollagen beräknas börja tillämpas den 1 juli 2011 

(Utbildningsdepartementet 2009).  

Remissförslaget till den nya skollagen (Ds 2009:25) består av tre delar, lagtext, 

motivtext som underbygger och förklarar lagtexten samt författningskommentarer. Av dessa 

delar kommer främst lagtext samt motivtext användas i analysen. Författningskommentarerna 

är ett mer lagtekniskt avsnitt och är därför av mindre vikt för gällande undersökning.  

Skollagen har ett flertal referenser till Barnkonventionen men även de övriga kon-

ventionerna såsom Europakonventionen. Detta förstärks ytterligare av att skollags-

beredningen lägger stor vikt vid Barnkonventionen och kopplar den till skollagen i allmänhet 

samt skolans värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna.  

Bland övriga förändringar kan nämnas att den nya skollagen är ett försök till gemensam 

reglering av olika skolformer och skolanordnare samt att möjligheten till befrielse från 

undervisning, med vissa undantag, slopas vilket exempelvis skolminister Jan Björklund samt 

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har skapat opinion för i DN 

(Björklund & Sabuni 2009).  

6.4. Analys av den nya skollagen  

Av de tre subjekt som skall behandlas i analysen av den nya skollagen kommer, till 

skillnad från analysen av Barnkonventionen, subjektet barnet att behandlas först utifrån 

textens karaktär. Då barnet (eller eleven) är det framträdande subjektet i skollagsförslaget är 

det svårt att behandla föräldrarna och staten utan att först lyfta fram barnet. Under resterande 

delen av detta avsnitt, med underavsnitt, kommer referenser som står enskilt att syfta på Den 

nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25). I det fall referensen syftar 
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på den förslagna lagtexten i dokumentet kommer den ske i form av kapitel och paragraf 

referens. Övrig text (så som sammanfattning och motivtext) i lagförslaget refereras till genom 

sidhänvisning.  

6.4.1. Subjektet barnet  

I skollagen betecknas barnet som elev, så länge det inte gäller ett barn i förskolan som 

då omnämns barn, samt i avsnittet "Särskild hänsyn till barnets bästa" (10 Kap, 8 §) som är 

en nästintill ordagrann avskrivning av Barnkonventionens artikel 1 (definition av barn), 

artikel 3[1] (barnets bästa) samt artikel 12[1] (åsiktsfrihet och rätten att bli hörd). Att barn 

omnämns elev placerar in barnet i det institutionella sammanhanget skolan. Härigenom 

tillskrivs barnet ett specifikt handlingsutrymme tillhörande detta sammanhang.  

Eleven beskrivs oftast som aktiv i skollagen, vilket exempelvis beskrivs med att "barn 

och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden" (s 243). Eleven positioneras vid 

ett stort antal tillfällen i centrum för texten medan andra subjekt, vilket nästan alltid är skolan 

och som här agerar som statens förlängning, får en perifer plats i texten (s 247). Att barnet ses 

som elev kommer fram i uttrycket att utbildningen ska förmedla och förankra "kunskap och 

värden" (s 245). Detta kan anspela på eleven som en tabula rasa färdigt att fylla med 

kunskap. 

Ytterligare ett exempel på att eleven ses som autonom hämtas från talet om 

individanpassad undervisning, något som enligt den nya skollagen skall gälla såväl elever 

i/med behov av särskilt stöd som elever som lätt når kunskapsmålen vilket kan tolkas som att 

alla elever skall möta en individanpassad undervisning (s 320). Att beskriva eleven som 

autonom kan lämna barnet i en utsatt situation då barnet är den som skall se till att målen nås 

(16 kap, 10 §) och skolan bara i de fall eleven brister skall bistå med särskilt stöd.  

Alla barn och elever skall ges den ledning och stimulans, som de behöver i sitt 
lärande och sin personliga utveckling för att utifrån sina behov och 
förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt (s 321).  

Ytterligare en aspekt värd att notera är att skollagen framhäver elevernas inbördes olikheter 

och att dessa således måste mötas på olika sätt (s 434).  

6.4.2. Subjektet Föräldrar  

Att föräldrarna i så liten utsträckning nämns gör dock att det är svårt att finna någon 

motsättning mellan staten och föräldrarna i texten. Snarare är det så att föräldrarna 
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positioneras som frånvarande i skollagen just genom frånvaron av omnämnande. Dock nämns 

skolan och föräldrarna som samarbetande gällande barnens utveckling (1 Kap, 1 §) vid ett 

tillfälle.  

Utbildningen i sig och de som verkar inom den aktivt och medvetet ska 
förmedla till barnen och eleverna vårt samhälles gemensamma värderingar 
utgående från demokrati och mänskliga rättigheter och stimulera barnen och 
eleverna att förverkliga dessa (s 249). 

Direkt efter citatet ovan angående vårt samhälles gemensamma värderingar förtydligas dessa 

genom att hänvisa till Lpo 94 där detta sker genom  

individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande i 
överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 
västerländsk humanism (Lpo 94, 1 Kap).  

Detta kan tolkas som ett försök till att förtydliga våra gemensamma värderingar mot vissa 

specifika grupper i samhället. Citaten ovan visar ett visst misstro mot föräldrarna i och med 

att skolan skall förmedla vårt samhälles gemensamma värderingar. Genom att skolan skall 

förmedla värderingar som det svenska samhället vilar på anas ett ifrågasättande av att alla 

föräldrar omfattar dessa värderingar och förmedlar dessa till sina barn.  

Gällande föräldrar som beskyddare av barnens intressen finns detta nämnt i avsnittet om 

åtgärdsprogram där föräldrar eller elever skall kunna klaga på hur skolan hanterar särskilt 

stöd (s 330), även om föräldrarna beskrivs som vårdnadshavare och texten i övrigt handlar 

om statens tillsyn gentemot skolan. Att föräldrarna nämns som skyddande när det gäller 

särskilt stöd pekar på att föräldrarna under normala förhållanden inte räknas in i skolans 

verksamhet. Vidare nämns föräldrarna som ställföreträdande i elevernas angelägenheter (s 

363) dock med ett betonande av elevernas rätt att komma till tals och tas hänsyn till i beslutet 

utifrån barnets ålder.  

I de fall då föräldrar eller vårdnadshavare nämns i texterna sker det oftast i form av att 

"elev och vårdnadshavare ska…" (s 230). En förklaring till detta skulle kunna vara att 

skollagsberedningen inte ser någon motsättning mellan parterna, en annan att de vill betona 

barnets rättigheter gentemot föräldrarna. Oavsett vilken av förklaringarna som är den rätta så 

framkommer ändå en närmast affärsmässig relation mellan föräldrarna och barnet, något som 

blir synligt genom citatet nedan:  
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Utvecklingssamtalet är ett trepartsamtal mellan läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare som bör ge ömsesidig information och leda fram till ömsesidiga 
åtaganden om det ansvar som parterna har för att eleverna skall nå målen 
(s 337-338).  

Genom att tilldela alla tre aktörer samma roll i utvecklingssamtalet framskriver man elevens 

autonomi, föräldrarna blir här en resurs genom de ömsesidiga åtaganden som framkommer 

för att eleverna skall nå målen. Vidare nämns föräldrar i relation till stat som samarbetande 

gällande elevernas personliga utveckling. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare (1 kap, 1 §). 

Detta antyder att föräldrarna faktiskt också har en roll i elevernas utveckling även om detta 

inte betyder att föräldrarna positioneras som aktiva i skolan.  

6.4.3. Subjektet staten  

I citatet angående utvecklingssamtal i föregående stycke framkommer, på ungefär 

samma sätt som föräldrarna, en syn på läraren (och i utsträckningen skolan och staten) som 

en resurs som finns till för att barnet skall kunna nå målen med skolgången. Denna syn 

framkommer också genom en mängd formuleringar i skollagen vilka talar om att skolan skall 

"främja", "ge möjlighet" samt "undanröja hinder" (1 kap, 1 §; s 2, 227, 360) för elevernas 

tillägnande av kunskap.  

Hur staten positioneras är beroende av den samhällssyn som ligger bakom. I skollagens 

relativt tvetydiga formuleringar kan samma mening ges olika innebörder beroende på 

utgångspunkt. Detta kommer att exemplifieras av en analys av citatet nedan utifrån olika 

synsätt.  

[Skolans] övergripande mål har betydelse både för den enskilde individens 
utveckling och för samhällsutveckling (s 244).  

Citatet kan tolkas utifrån en syn där det inte råder någon konflikt mellan de två betydelser 

som kommer av skolans mål, där individens utveckling och samhällsutvecklingen går hand i 

hand och staten har inga egna intressen. Ett sådant synsätt positionerar staten som stödjande 

medborgarna. Utifrån en tolkning där det finns motsättningar mellan individens partikulära 

intresse och samhällsutvecklingen kan man däremot läsa in ett samhällsintresse från statens 

sida i läsningen av "betydelse […] för samhällsutvecklingen" som antyder en styrning av 

utbildningen mot en av staten önskad utveckling.  
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Att "uppväga skillnader i deras [barnens] förutsättningar" (s 248) måste även det anses 

vara av samhälleligt intresse snarare än individens intresse vilket måste vara att "ge varje 

flicka och pojke möjlighet att utveckla sin fulla potential" (s 248) Ett annat exempel på 

statens egenintresse kan visas genom att skolan "skall utveckla ett entreprenöriellt 

förhållningssätt" [hos eleverna] vilket "skall löpa som en röd tråd genom hela 

utbildningssystemet" (s 248). Ett entreprenöriellt förhållningssätt för snarare tankarna till 

nytta för samhället än nytta för eleven något som blir tydligare genom ropet på fler 

entreprenörer i det svenska samhället vilket har hörts från ett flertal källor såsom Svenskt 

näringsliv (Mattsson 2009) och Socialdemokraterna (2009).  

I skollagen tillskrivs även staten rollen som bäraren av idén om vad som är det bästa för 

eleven. Det framgår i motivtexten till Annat sätt att fullgöra skolplikten. I texten gör 

skollagsberedningen det klart att hemundervisning, ett område som nämnts i debatten, endast 

skall tillåtas om synnerliga skäl föreligger. Dessa skäl tydliggörs att inte omfatta föräldrars 

filosofiska eller religiösa övertygelse. Motivtexten påpekar sedan att "bedömningen om 

synnerliga skäl föreligger ska utgå från elevens intressen" (s 586), en bedömning som ter sig 

enbart ligga i den redan givna tolkningen som inte innefattar föräldrarnas åsikter.  

7. Tre diskurser om stat och föräldrar  

Kapitlet innehåller andra delen av arbetets resultat. Det består utav två steg där det 

första innebär en beskrivning av de diskurser som framträtt ur analysen av Barnkonventionen 

och den nya skollagen. Det andra steget innebär en jämförelse mellan de två texterna för att 

genom att ta fram likheter och skillnader kunna placera dem i förhållande till de diskurser 

som utmejslats. Att denna del av arbetet är placerad som resultat och inte står under 

diskussionen beror dels på att teorikapitlet möter empirin i detta avsnitt samt att det 

förekommer analys av texter som inte nämnt innan – texter som är tänkta att fördjupa och 

bredda analysen. Trots att den sista delen har karaktärsdrag av en diskussion finner vi att dess 

placering under resultatavsnittet är mer berättigat.  

7.1. Beskrivningen av tre diskurser  

De tre diskurser som framträtt genom analysen som skett under rubriken Den nya 

skollagen och Barnkonventionen utmejslas och beskrivs i följande avsnitt. Inom varje diskurs 

positioneras respektive subjekt i relation till varandra inom den kontext som rör fostran och 

utbildning. Diskurserna anknyts även till de politiska filosofier som i stora drag representerar 
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utgångspunkten för respektive diskurs. De tre diskurser som beskrivs är isärhållandets 

diskurs, de stödjande subjektens diskurs samt traditionens diskurs. 

7.1.1. Isärhållandets diskurs  

Rubriken för den första diskursen är delvis tagen ifrån Lars Erikson som i sin 

avhandling identifierar olika principer för hur relationen mellan skola och föräldrar skall 

gestaltas. Av dessa är det isärhållandets princip som närmast uttrycker den 

utbildningsforskning som Englund får representera – det är även den nutida 

utbildningsforskningen som står närmast denna diskurs. Så som diskursen går att utläsa ur 

texterna, innebär den ett synsätt där det finnes önskvärt att skilja skolans värld ifrån 

föräldrarnas för att skolan skall kunna försäkra sig om att eleverna får vad som för samhället 

ses som goda värderingar.  

Inom denna diskurs benämns barnet som elev, vilket i text enbart sker i skollagen men 

även framkommer i Barnkonventionen genom det medborgarfostrande syfte som 

utbildningen har. Eleven beskrivs som aktiv, kunskapsinhämtande (och samtidigt 

kunskapsmottagare), (hög eller låg-) presterande. Gällande föräldrarna framskrivs dessa som 

ett möjligt hot i relation till barnet som elev. Detta sker genom att tillskriva föräldern attribut 

såsom potentiellt bristande i fråga om kunskap, resurser eller engagemang i barnets 

utveckling. Föräldrarna kan även ses som bärare av värderingar som står i strid mot den 

värdegrund staten menar att förmedla genom skolan, däribland även de värderingar som 

framkommer i de mänskliga rättigheterna. Inom diskursen tillskrivs staten rollen som 

beskyddare, vars uppgift blir att tillvarata elevens och samhällets intressen i relation till 

föräldrarnas partikulärintresse gentemot eleven. Statens uppgift blir då att tillgodose eleven 

med goda värderingar och kunskaper, där staten har tolkningsföreträdet gentemot föräldrarna 

i frågan om det goda.  

7.1.2. De stödjande subjektens diskurs  

Den andra diskursen ligger nära till Rawls syn där individen får en framträdande 

position. Diskursen som delar många likheter med Rawls socialliberalism positionerar barnet 

som en autonom individ där barnet tillskrivs egenskaper så som rationell, handlande, i stånd 

med att bilda sina egna åsikter samt att barnet självmant tillgodogör sig kunskaper. Den 

autonoma positionen visas i texterna genom att barnet tillskrivs verb så som "utöva", 

"bekänna sig till", "använda", "göra aktiva val" samt "den enskilde individen ska". Både 
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föräldrarna och staten tillskrivs i förhållandet till det autonoma barnet en stödjande roll, där 

deras uppgift är att säkerställa barnets möjlighet till sin personliga utveckling samt sitt 

utövande av rättigheterna. Detta framkommer i texterna i form av uttryck så som att 

staten/skolan/lärarna/föräldrarna skall "främja", "ge ledning" och "undanröja hinder". Barnet 

blir då den primära aktören i texten där staten och övriga aktörer enbart agerar som resurser. I 

diskursen framkommer inga egentliga motsättningar mellan stat och föräldrar då båda tjänar 

samma syfte – att se till det autonoma barnet.  

7.1.3. Traditionens diskurs  

Den tredje och sista diskursen liknar i stora drag MacIntyres syn på barnet som en del 

utav en tradition15. Här får familjen (i vid bemärkelse) större vikt. Detta visar sig i texterna 

genom att barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund läggs vikt vid samt att 

föräldrarnas ledning ses som önskvärd. Föräldrarna, tillsammans med den vidare 

gemenskapen som barnet tillhör, tillskrivs en roll som beskyddare och vägledare för barnet, 

samt att deras position som huvudansvariga för barnets fostran är viktig för barnets bästa. 

Tolkningsföreträdet för vilka värderingar, förutom de grundläggande mänskliga rättigheterna, 

som bedöms som goda faller även dessa till familjen. Staten blir genom detta tillskriven 

rollen som ett potentiellt hot gentemot familjen och barnets rätt, speciellt i de fall barnet 

tillhör en minoritetskultur. Detta uttrycks i texterna att staten då måste "respektera" och 

"säkerställa" barnet dess rätt till sin kulturella tillhörighet.  

7.2. Sammanfattning av diskurserna  

De tre diskurserna, så som de beskrivits ovan, har här i detta avsnitt sammanfattats i 

form av en tabell i förhoppningen att förtydliga dess innehåll. I tabellen har de uttryck som 

beskriver innebörden av varje subjektsposition i respektive diskurs listats. Även rollen som 

skolan får i de olika diskurserna har tagits med. Uttrycken är delvis tagna direkt ur texterna 

men är även valda i det fall texterna saknat tillräckligt kärnfulla ordval för att beskriva 

diskursens olika subjekt.  

  

                                                 
15 Om än MacIntyre menar att även samhället kan utgöra en tradition som barnet tillhör använder vi här 
traditionsbegreppet syftandes på familjen och den nära gruppen. 
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Isärhållandets diskurs 

De stödjande 
subjektens diskurs Traditionens diskurs 

Stat Beskyddande Stödjande Hotande 
 säkerställande 

tillförsäkra 
Jämbördig part 
främjande 
undanröja hinder 

Skall respektera 
egenintresse 
Passiv 

Föräldrar Hotande Stödjande Beskyddande 
 bristande 

delar inte samhällets 
värderingar 
undvikande 

Jämbördig part 
Ger råd 
resurs 

Ställföreträdande 
Ledande 
Ansvarig 

Barn Elev Individ Barn 
 Mottagare av kunskap 

Under ledning av lärare 
Autonom 
Jämbördig part 
Rätt att... 

Tillhörande ett sammanhang 
I behov 

Skolans roll Statens redskap Tjänande Föräldrars redskap 
 Kompensatoriskt uppdrag 

Främja entreprenöriellt 
tänkande 
Fostra goda 
samhällsmedborgare 

Främja 
Undanröja hinder 
Råda 

Respekt för föräldrarna 
Utbilda i enlighet med 
föräldrars religiösa och 
filosofiska övertygelse 

 

7.3. Texternas diskurstillhörighet  

I skollagen handlar barnets autonomi mestadels om barnet som handlande och 

införskaffande av kunskap. Betoningen ligger på barnet som handlande subjekt som gör 

aktiva rationella val angående sitt lärande och sin personliga utveckling, förvisso med stöd av 

framförallt skolan. I Barnkonventionen blir däremot barnets utövande av rättigheterna som 

står föreskrivna det centrala uttrycket för dess autonomi. I fråga om utbildning och då främst 

kunskapsinhämtning skiljer sig förvisso de två texterna sig åt något. Där skollagen poängterar 

att det är barnet som den som skall "inhämta och utveckla kunskaper och värden" (Ds 

2009:25, s 243) har konventionen ingen dylik formulering i fråga om kunskap. Likväl finns 

det ett individ fokus omnämnt i konventionen gällande utbildningen; i artikel 29[1], punkt (a) 

står det att syftet med utbildningen är att "utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om 

personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga". I citatet, som är den enda text i 

konventionen som uttrycker något annat syfte för utbildningen utöver att utveckla en respekt 

hos barnet, visar även på en annan skillnad mellan de två texterna. Där skollagen uttrycker i 

klartext och lägger emfas på skolans kunskapsuppdrag är det i Barnkonventionen inte alls 

omnämnt. I konventionen betonas istället respekt och värdefrågor rörande de mänskliga 

rättigheterna, den egna och andras kulturer, andra samhällsmedborgare samt naturmiljön. 
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Barnkonventionen motsätter sig inte till kunskapsuppdraget men texten betonar värdefrågor 

och tar upp vad som anses vara det grundläggande. Barnrättskommittén uttrycker detta i sina 

allmänna kommentarer gällande utbildningens mål;  

The education to which every child has a right is one designed to provide the 
child with life skills, to strengthen the child’s capacity to enjoy the full range of 
human rights and to promote a culture which is infused by appropriate human 
rights values (CRC 2001, punkt 2).  

Dessa skillnader i de båda texterna, både i fråga om uttrycket för barnets autonomi samt 

syftet med utbildningen, går att härleda till deras olika karaktär. Texterna är skrivna med 

olika syften, men positioneringen av barnet som en autonom individ är gällande i båda. Det 

sätt som skollagen och Barnkonventionen främst skiljer sig åt gäller spänningsförhållanden 

mellan stat och föräldrar. I De stödjande subjektens diskurs problematiseras inte detta 

förhållande utan båda texterna, i likhet med Rawls, verkar se att staten och föräldrarna har ett 

samförstånd gällande vad som är barnets bästa – att barnet i sin roll som rationell individ 

skall komma till tals.  

I isärhållandets diskurs ses däremot staten som garant för barnets bästa i de fall 

föräldrarnas syn på det goda skiljer sig från statens syn på det goda. Skollagens primära 

synsätt är förvisso De stödjande subjektens diskurs men texten lutar även åt synen på staten 

som säkerställare av att barnet får goda kunskaper och värderingar. Detta visar sig bland 

annat i Skollagsberedningens kommentar kring förslaget om skollagens andra paragraf som 

rör Utformningen av utbildningen.  

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 utgående från demokrati och mänskliga rättigheter och stimulera 
barnen och eleverna att förverkliga dessa (Ds 2009:25, s 249, vår kursivering).  

Dessa gemensamma värderingar i vårt samhälle som förvisso är ”utgående” ifrån de 

mänskliga rättigheterna tyder på andra värderingar utöver dessa, värderingar som även är 

specifika för vårt samhälle. Tolkningen stärks av att Skollagsberedningen sedan fortsätter 

med att hänvisa till skrivelsen i Lpo 94 där dessa värderingar bygger på en "etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism" (Lpo 94, 1 Kap). Tanken på skolan 

som förmedlare av specifika värderingar utöver de mänskliga rättigheterna skiljer sig därför 

delvis ifrån Barnkonventionen som istället uttrycker en önskan där utbildningen "ger 

värdesystemen i den egna staten och i andra stater eller kulturer samma tyngd" (Holm, s 312) 

i fråga om respekt för barnets kultur.  
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Ytterligare ett exempel som visar på att skollagen har tendenser i enlighet med 

isärhållandets diskurs, utöver det som tagit upp kring hemundervisningen, gäller frågan om 

deltagande i utbildningen, som även det har varit en av brännpunkterna i utbildningsdebatten 

kring den nya skollagen. Den nya skollagen gör det tydligt att "reglerna om befrielse från 

obligatoriska inslag i undervisningen utformas väsentligt mer restriktivt än idag" (Ds 

2009:25, s 21). Skollagsberedningen kommenterar detta genom att hänvisa till den nu 

gällande skollagen där det står att barnet kan befrias "från inslag som kan upplevas som 

utmanande mot bakgrund av elevens speciella inställning och hemmiljö" (ibid, s 396) och 

konstaterar att denna var tänkt att användas mer restriktivt än vad som faktiskt sker. För att 

detta inte skall ske i den nya skollagen poängteras att rätten till befrielse inte heller i detta fall 

skall ske på grund av religiösa eller filosofiska skäl då "det inte ska finnas inslag som kan 

uppfattas kränkande för någon" (ibid, s 397), med hänvisning till värdegrunden i skollagen. 

Därmed tolkas skollagens värdegrund som den goda. Föräldrarna ges inget utrymme alls i 

frågan och är frånvarande i texten; än mer, genom att inga inslag ens "kan uppfattas 

kränkande" osynliggörs möjligheten att ha värderingar som strider mot statens.  

Barnkonventionen ser, liksom skollagen, de stödjande subjektens diskurs som det 

primära perspektivet, men lägger till skillnad från skollagen även en tydlig vikt vid 

föräldrarnas roll och barnets kulturella identitet i enlighet med traditionens diskurs. Det 

framgår i regel i artiklar som berör sammanhang inte direkt knutna till utbildningen. Men 

genom Barnrättskommitténs kommentar kring att konventionen är lika gällande innanför 

skolans portar blir samtliga tendenser mot traditionens diskurs gällande även inom 

utbildningen. Exempel som visar på denna tendens specifikt för skolan går dock att finna 

gällande föräldrarnas plats i skolan. Där skollagen enbart nämner föräldrarna i liten 

utsträckning poängterar kommittén att Barnkonventionens föreskrifter, inklusive de som 

säger att föräldrarna har huvudansvaret för barnets fostran och inte skall hindras ge ledning 

till barnet, även är gällande i skola. Kommittén har även uttryck sin önskan att staterna skall 

"involvera föräldrarna i skolgemenskapen" (Holm 2008, s 311). 
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Att både skollagen och Barnkonventionen har synsätt tillhörande olika diskurser 

parallellt är knappast uppseendeväckande eller problematiskt utan ett naturligt inslag i ett 

diskursivt tänkande. Då olika diskurser "kämpar" om inflytande inom ett fält är det sällan en 

diskurs blir omfattad av alla aktörer på fältet. Med risk att övergeneralisera men med fördelen 

av att visualisera de olika texterna i förhållande till de tre diskurserna, kan de placeras i ett 

diagram så som figur 1 visar.  

I de tre diskurserna som har 

utmejslats framkommer det att det 

inte finns en enskild aktör utan i 

varje diskurs positioneras alla tre 

parterna som aktörer i varierande 

utsträckning. Detta syns kanske 

tydligast i de stödjande subjektens 

diskurs där alla parter är aktiva 

medan den hotande parten 

positioneras delvis som passiv i de 

andra diskurserna. 

De stödjande subjektens diskurs 

Isärhållandets diskurs Traditionens diskurs 

Barnkonventionen Den nya skollagen 

Figur 1. Den nya skollagen och Barnkonventionens 
förhållande till de tre diskurserna. 

 

8. Diskussion/slutsats  

Syftet med detta arbete var att jämföra hur föräldrar och stat framställs i fråga om 

barnets fostran i Barnkonventionen samt i remissförslaget till den nya skollagen. I analysen 

har dessa tre aktörer studerats och olika roller som tillskrivs dem har belysts. Som ett resultat 

av analysen har tre olika diskurser framträtt där de båda texterna i olika grad delat dessa 

diskurser. Texternas position i förhållande till dessa diskurser har klargjorts och i en 

jämförelse har likheter och skillnader framskrivits; dessa likheter och skillnader är intresset 

för den av den avslutande diskussionen.  

Genom att delvis frångå det förhållningssätt till aktörerna som har visat sig vara rådande 

inom den nutida utbildningsforskningen och istället försöka möta texterna utan förutfattade 

meningar angående vilket subjekt som bör få tolkningsföreträdet i en värdegrundad 

konfliktsituation har resultatet även påverkats. Vi tvivlar inte på att svaren blivit annorlunda 

om utgångspunkten hade varit ett förhållningssätt som var mer troget till forskningsfältet. Att 

möta en text förutsättningslöst är förvisso inte möjligt, men i den mån det är möjligt har vi 
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försökt låta texterna själva uttrycka i vilken utsträckning respektive subjekt tilldelats 

tolkningsföreträde i fostransfrågor. Som en följd utav förhållningssättet har de motsättningar 

som påträffats visat på att den övergripande konflikten handlar om maktförhållanden och 

tolkningsföreträden mer än en konflikt mellan kolliderande rättigheter. Maktförhållandet 

visar sig inte minst i skollagens texter kring samhällets gemensamma värderingar och hur 

dessa värderingar framställs som de enda gällande – ibland även de enda existerande. Att 

uttryckligt skriva att inslag i skolan "inte skall kunna uppfattas som kränkande" (Ds 2009:25, 

s 397) visar på det tolkningsföreträde staten har inom området samt hur detta kan användas 

för att positionera oliktänkande som annorlunda. I detta fall för att ogiltigförklara befrielse 

från undervisning vilket skulle kunna motiveras utifrån olika religiösa och filosofiska 

övertygelser. Genom att lyfta fram maktförhållanden och tolkningsföreträden som den 

övergripande konflikten innebär inte att vi förnekar att det även finns en problematik i fråga 

om rättighetskonflikter. Men utifrån det förhållningssätt som studien utgått ifrån har denna 

typ av konflikt fått mindre utrymme, och de konflikter som framträtt har i större grad varit 

mellan subjekten stat och föräldrar.  

Utifrån resultaten ovan finns vissa slutsatser värda att diskutera. Båda texterna har störst 

stört tillhörighet till de stödjande subjektens diskurs vilket i sin tur även leder till en hel del 

likheter texterna emellan. Trots sina många likheter återfinns ett flertal skillnader. Dessa är 

dock i närapå samtliga fall fråga om gradskillnader. Dessa gradskillnader kan bland annat ses 

i föräldrarnas inflytande som båda texterna lyfter fram. Gällande skollagen beskrivs 

föräldrarnas inflytande mer genom möjligheten till överklagande i beslut som har större 

inverkan på barnets utbildning. Dessa beslut kan vara gällande skolplacering eller 

upprättande av åtgärdsprogram. Möjlighet till att råda och leda barnet i fråga om val av skola 

inräknas även däribland. Detta inflytande går ej emot Barnkonventionen, men en viss 

gradskillnad kan uppfattas då konventionen deklarerar föräldrarna som huvudansvariga för 

barnets fostran, ett ansvar som även gäller innanför skolans väggar. Det förtydligas genom 

utbildningens syfte att "utveckla respekt för barnets föräldrar" (Hammarberg 2006, artikel 

29[1]) och dess kultur, vilket kan blir problematiskt i det fall en värdekonflikt uppstår mellan 

barnets föräldrar och skolan. Om föräldrarnas inflytande är begränsat till åtgärdsprogram, 

skolplacering och dylikt kan det vara svårt att tillfullo se hur Barnkonventionens skrivelse om 

respekten för föräldrarna skall införlivas när föräldrarnas åsikter i fråga om undervisningens 

form och innehåll inte nödvändigtvis bör få något gehör. Dock så är den diskursanalytiska 

metod som använts i detta arbete begränsat när det kommer till förtydligande av 
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handlingsutrymme. En mer strikt lingvistisk textanalys skulle i detta specifika fall möjligtvis 

ha kunnat belysa frågan bättre för att ge svar på ifall staten genom sitt ordval gått utanför det 

handlingsutrymme som Barnkonventionen dikterar. 

Vi har enbart i ett enda fall funnit en konflikt som kan innebära en artskillnad mellan de 

två texterna; dock är skillnaden enbart giltig beroende på tolkning av Barnkonventionen. Det 

fall som (den möjliga) konflikten berör är hemundervisning. Ifall tolkningen av 

Barnkonventionens artikel 29[2], som talar om den "enskildes […] rätt att inrätta och driva 

utbildningsanstalter" (ibid, art 29[2]), även innefattar rätten till hemundervisning, blir 

resultatet en tydlig motsättning mot skollagen som i klartext uttrycker att hemundervisning 

endast är möjlig ifall det "föreligger synnerliga skäl" (Ds 2009:25, Kap 22, 18 §). Att 

Skollagsberedningen vidare kommenterar att "bedömningen om synnerliga skäl föreligger 

ska utgå från elevens intressen" (ibid, s 586, vår kursivering) förtydligar att staten får 

tolkningsföreträdet i bedömningen av vad som är elevens intresse. Att som vårdnadshavare 

finna de övriga utbildningsalternativen som otillräckliga eller otillfredsställande är inte vad 

som räknas som ett tillräckligt skäl. 

Trots dessa konflikter som vi har analyserat och diskuterat finner vi ändå att 

motsättningarna mellan de två texterna i mångt och mycket är mindre än vad vi ursprungligen 

hade uppfattat. Till största delen är den nya skollagen, i sin positionering av barnet, 

föräldrarna och staten, överensstämmande med Barnkonventionens skrivelser. Det 

konstaterande som görs i sammanfattningen till skollagen, att den har en tydlig koppling till 

Barnkonventionen, finner vi stärkt i och med detta arbete. Detta innebär förvisso inte att det i 

detaljfrågor inte kan uppstå konflikter, så som vi redan visar på, men dessa konflikter är på 

det hela taget ovanliga. Med tanke på texternas karaktär – Barnkonventionen: ett resultat av 

många staters konsensusarbete; Skollagen: en produkt av ett lands partikulära historia och 

värderingar – är dessa få motsättningar anmärkningsvärda. 

Utöver de insikter som arbetet har gett gällande hur skollagen förhåller sig till 

Barnkonventionen har arbetet genom den inledande analysen av forskningsfältet även gett 

vissa inblickar i hur den nutida utbildningsforskningen förhåller sig till både konventionen 

och skollagen. Medan de två texterna har smärre motsättningar i fråga om föräldrarnas 

inflytande ställer sig forskningen längre bort ifrån de båda texterna. Den kritik som kan 

väckas utifrån detta är tvådelad. Det är för det första värt att notera att skollagsberedningen 

har tagit till sig väldigt lite av forskningens synpunkter angående hur den goda skolan skall 

gestaltas vilket är anmärkningsvärt med tanke på den samsyn som ändå går att finna inom 
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den pedagogiska forskningen. För det andra kan frågor ställas kring forskningen då den ter 

sig hamnar så pass långt ifrån den syn som framkommer i Barnkonventionen gällande 

föräldrarnas betydelse och inflytande. Att det inte finns någon neutral position att utgå ifrån 

gällande det goda är något som MacIntyre redan konstaterat. Men det går att reflektera kring 

fruktbarheten av forskning med utgångspunkt i premisser som innebär en negativ inställning 

till de partikulära intressen som framhålls genom föräldrarätten i de internationella 

konventionerna – konventioner som Sverige redan är juridiskt bunden till. 

Det bör nämnas att detta arbete inte har lagt sin betoning på den nutida 

utbildningsforskningen; den analys som krävdes för att synliggöra forskningens rådande 

förhållningssätt i syfte att positionera oss i relation till den, är inte på när så djupgående som 

den som sedan utfördes på Barnkonventionen och skollagen. De forskningstexter som 

använts har även tjänat syftet att bilda en kontrast till vår egen position vilket innebär ett 

möjligt selektivt urval. Därmed bör inte heller några konkreta slutsatser dras ur 

forskningsanalysen. Det skulle däremot vara en möjlighet till vidare forskning; en 

metaforskning av den nutida utbildningsforskningen i området som berör barns, föräldrars 

och statens rätt i fråga om fostran och utbildning. En sådan forskning skulle kunna tydliggöra 

hur de respektive aktörerna subjektspositioneras inom forskningen, klargöra i vilken grad 

barnets bästa (så som den uttrycks i Barnkonventionen) är vägledande för forskningen. I det 

fall de tendenser vi tyckt oss kunna urskilja utifrån de böcker och forskningsartiklar vi tagit 

del utav bär på någon form av sanningshalt, kan den förslagna metaforskningen vara en grund 

för reflektion inom fältet.  

38 
 



 

Referenslista  

Archard, David (1993): Children: Rights and Childhood. New York: Routledge.  

Barnombudsmannen (2008): Ny handbok om barnkonventionen. 
http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=6481 [Hämtad 2009-12-11].  

Berglund, Jenny & Larsson, Göran (2007): Religiösa friskolor i Sverige. Lund: Studentlitteratur.  

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005): Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur.  

Björklund, Jan & Sabuni, Nyamko (2009): "Slut med befrielse från skolans sexundervisning". 
http://www.dn.se/opinion/debatt/slut-med-befrielse-fran-skolans-sexundervisning-1.880500 
[Hämtad 2009-12-04].  

Committee on the Rights of the Child (CRC), 5:e Sess (1994): Report adopted by the Committee at its 130th 
meeting (CRC/C/24), 28 januari 1994. http://www.un.org/documents/ [Hämtad 2009-11-28].  

Committee on the Rights of the Child (CRC), General Comment No. 1 (2001): The Aims of Education 
(CRC/GC/2001/1), 17 april 2001. http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538834d2.html 
[Hämtad 2009-12-02].  

Committee on the Rights of the Child (CRC), General Comment No. 7 (2006): Implementing Child Rights in 
Early Childhood (CRC/C/GC/7/Rev.1), 20 september 2006. 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/460bc5a62.html [Hämtad 2009-12-01].  

Committee on the Rights of the Child (CRC), General Comment No. 12 (2009): The right of the child to be 
heard, (CRC/C/GC/12), 20 July 2009. http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae562c52.html 
[Hämtad 2009-12-07].  

Dahlkvist, Mats (2002): Skolplikten och samhällsordningen. Utbildning och Demokrati. Tidskrift för didaktik 
och utbildningspolitik 11(3), s 7-42. 

Dir. 1999:15. Översyn av skollagen, m.m. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Ds 2009:25. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Englund, Tomas (1996): Utbildningspolitiskt systemskifte? Stockholm: HLS.  

Englund, Tomas (2007): Om skolplikt, föräldrars rätt och segregation. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för 
didaktik och utbildningspolitik, 16(1), s 5–8.  

Englund, Tomas (2009): The general school system as a universal or a particular institution and its role in the 
formation of social capital. Scandinavian Journal of Educational Research, 59(1), s 17-33.  

Englund, Tomas & Quennerstedt, Ann, red. (2008): Vadå likvärdighet? studier i utbildningspolitisk 
språkanvändning. Göteborg: Daidalos.  

Englund, Tomas; Quennerstedt, Ann & Wahlström, Ninni (2009): Education as a human and a citizenship right 
– parents' rights, children's rights, or…? The necessity of historical contextualization. Journal of Human 
Rights, 8(2), s 133–138.  

Erikson, Lars (2004): Föräldrar och skola. Örebro: Örebro studies in education, 10.  

Hammarberg, Thomas (2006): Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. 
Stockholm: Utrikesdepartementet.  

Hedin, Christer (2007): John Locke och familjens makt över uppfostran. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för 
didaktik och utbildningspolitik, 16(1), s 53–71.  

Hodgkin, Rachel & Newell, Peter (2002): Implementation handbook for the convention on the rights of the 
child. New York: UNICEF.  

Holm, Kristina (2008): Handbok om barnkonventionen. Stockholm: UNICEF Sverige.  

39 
 



 

40 
 

Högdin, Sara (2007): Skolplikten och dess befrielsegrunder* Om praktisk tillämpning och lagstiftning. 
Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 16(1), s 9–29.  

Lindgren, Anne-Li & Halldén, Gunilla (2001): Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på 
barn i relation till FN:s barnkonvention. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och 
utbildningspolitik, 10(2), s 65–79.  

Locke, John (1689/1824): Two treatises of government. London: Printed for C. and J. Rivington.  

Locke, John (1693): Some thoughts concerning education. London: Printed for A. and J. Churchill.  

Lpfö 98. Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 

Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. 
Stockholm: Skolverket.  

MacIntyre, Alasdair (2007): After virtue : a study in moral theory. 
Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. 

Mattsson, Nicklas (2009): Det behövs fler entreprenörer. http://www.svensktnaringsliv.se/entreprenor/ 
[Hämtad 2009-12-19] . 

Nozick, Robert (1974): Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic books, Inc.  

Quennerstedt, Ann (2009): Balancing the Rights of the Child and the Rights of Parents in the Convention on the 
Rights of the Child. Journal of Human Rights, 8(2), s 162–176.  

Rawls, John (1999): Teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos.  

Sigurdson, Ola (2002): Den goda skolan: Om etik, läroplaner och skolans värdegrund. Lund: Studentlitteratur. 

SFS 1985:1100. Skollagen. 

Skolverket (2008): Handbok om barnkonventionen. http://www.skolverket.se/sb/d/2134/a/12031 
[Hämtad 2009-12-19].  

Socialdemokraterna (2009): Utbildning och entreprenörskap ger högre tillväxt och fler jobb. 
http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Utbildning-och-entreprenorskap-ger-hogre-tillvaxt-och-
fler-jobb [Hämtad 2009-12-19]. 

SOU 1997:116. Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. 
Huvudbetänkande från Barnkommittén. Stockholm: Socialdepartementet.  

SÖ 1971:41. Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  

SÖ 1971:42. Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.  

TT (2009): Somalia antar barnkonventionen. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3827739.svd 
[Hämtad 2009-12-19].  

Unemar Öst, Ingrid (2009): Kampen om den högre utbildningens syften och mål. 
Örebro: Örebro studies in education, 27. 

Utbildningsdepartementet (2009): Vad händer nu? http://regeringen.se/sb/d/1467/a/128214 [Hämtad 2009-12-
19].  

Utrikesdepartementet (2007): Mänskliga rättigheter i USA 2007. 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.513.=1 
[Hämtad 2009-12-19].  

Waldron, Jeremy, red (1984): Theories of rights. Oxford: University press. 


	1. Inledning 
	2. Forskningsfältet 
	2.1. Kort historik om rättigheter 
	2.2. Rättigheter, utbildning och fostran 
	2.3. Forskning inom det pedagogiska fältet 
	2.4. Ett annorlunda synsätt – kritik mot forskningsfältet 
	2.4.1. Synen på föräldrarna 
	2.4.2. Synen på utbildningen 
	2.4.3. Synen på staten 
	2.4.4. Ett alternativt förhållningssätt 


	3. Syfte 
	3.1. Avgränsning 

	4. Politiska filosofier 
	4.1. Socialliberalism (Rawls) 
	4.2. Kommunitarism (MacIntyre) 
	4.3. Nutida utbildningsforskning (Englund) 

	5. Metod 
	5.1. Centrala begrepp 

	6. Analys av den nya skollagen och Barnkonventionen
	6.1. Introduktion till Barnkonvention 
	6.2. Analys av Barnkonventionen 
	6.2.1. Subjektet staten 
	6.2.2. Subjektet föräldrarna 
	6.2.3. Subjektet barnet 

	6.3. Introduktion till den nya skollagen 
	6.4. Analys av den nya skollagen 
	6.4.1. Subjektet barnet 
	6.4.2. Subjektet Föräldrar 
	6.4.3. Subjektet staten 


	7. Tre diskurser om stat och föräldrar 
	7.1. Beskrivningen av tre diskurser 
	7.1.1. Isärhållandets diskurs 
	7.1.2. De stödjande subjektens diskurs 
	7.1.3. Traditionens diskurs 

	7.2. Sammanfattning av diskurserna 
	7.3. Texternas diskurstillhörighet 

	8. Diskussion/slutsats 
	Referenslista 



