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Projektet fokuserar den ökade betydelsen av att betrakta utbildning i ett 
rättighetsperspektiv och har primärt analyserat föräldrarättens ökade ge-
nomslag på utbildningsområdet med speciellt fokus på den potentiella 
motsättningen mellan föräldrarätt och barns rätt vad gäller utbildningens 
innehåll och utformning. Därmed inte sagt eller antaget att det skulle råda 
en given motsättning mellan föräldrars och barns rätt, utan projektet vill 
snarare fokusera den potentiella motsättning mellan föräldrar och barn 
beträffande utbildning som kan tänkas uppstå och förekomma i vissa fall 
samt göra en bedömning av dess konsekvenser för pluralism i utbildning 
och barns och ungdomars autonomi.

De konkreta frågeställningar som projektet sökt besvara är följande fem:
1) Eftersom internationella konventionstexter har och har haft stor bety-

delse för utvecklingen mot en ökad betoning och användning av föräld-
rarätten till auktoritet vad gäller utbildningens utformning är den första 
frågan mot vilken omgivande kontext och argumentation som textpar-
tierna om föräldrarätten vad gäller utbildning i olika konventionstexter 
har tillkommit och därmed kan förstås. De konventionstexter som fram-
för allt är aktuella här är FN-deklarationen om mänskliga rättigheter och 
Europakonventionen.
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2) Även de senaste decenniernas framlyftande av barns rätt i förhållande till 
föräldrarätten kan relateras till internationell konventionstext, framför 
allt till FN:s Konvention om barnets rättigheter. Hur barns rätt i förhål-
lande till föräldrars rätt gällande utbildning tog form i denna konvention, 
och mot vilken omgivande kontext och argumentation, utgör projektets 
andra frågeställning.

3) På vilka sätt har de nämnda internationella konventionstexterna beträf-
fande föräldrarätten till utbildning respektive barns rätt kommit till ut-
tryck och använts i den svenska kontexten och vilka förhållanden har de 
därmed legitimerat? 

4) Vad betyder vidare den starkare föräldrarätten i förhållande till olika mo-
deller för relationen föräldrar – skola? Hur kan exempelvis den ökade an-
vändningen av skrivna avtal och kontrakt mellan hem och skola tolkas? 
Är det ett exempel på en generellt sett ökande juridisering av skolan?

5) Vilka är de potentiella motsättningarna mellan föräldrarätten och barns 
rätt vad gäller utbildning? Hur kan dessa potentiella motsättningar ana-
lyseras ur olika politisk-filosofiska perspektiv?

Dessa fem frågor har i avrapporteringen från projektet förts samman i tre 
avdelningar (I-III) i en planerad antologi där fråga 1 och 2 med analyser av de 
internationella konventionerna också motsvaras av den första avdelningen. 
Frågorna 3-4 om konventionernas applicering i den svenska kontexten och 
deras betydelse för föräldrars rättigheter och auktoritet till att utforma ut-
bildning respektive barns rättigheter besvaras inom avdelning II och i den 
tredje avdelningen slutligen analyseras olika politisk- och pedagogisk filo-
sofiska aspekter på utbildning som medborgerlig rättighet med speciellt fo-
kus på den potentiella motsättningen mellan föräldrarätt och barns rätt. I 
det följande presenteras något utförligare de övergripande resultaten inom 
nämnda tre huvudområden/avdelningar och denna disposition beräknas 
också vara styrande för den antologi som kommer att produceras som slut-
rapport från projektet. 

I Tre konventioner om rätt och auktoritet att formera utbildning
Utbildning som rättighet har tagit form och kan förstås både som mänsklig 
och medborgerlig, primärt social rättighet. Rättigheter har tagit form i ett 
växelspel mellan medborgerliga, partikulära rättigheter (civila, politiska och 
sociala) som etableras under 1700-, 1800- och 1900-talen i olika stater medan 
mänskliga, universella rättigheter primärt tagit form i internationella, över-
statliga deklarationer med universaliseringsambitioner, det vill säga att gälla 
i alla stater. I dessa internationella konventionstexter benämns vanligen ut-
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bildning som en mänsklig rättighet, men denna rättighet har i de flesta väs-
terländska demokratier en historia som medborgerlig social rättighet, men 
kan således också ses i ljuset av en mänsklig rättighet som universaliseras 
och transformeras till enskilda nationer och blir en medborgerlig social rät-
tighet. Bobbio framhåller i Rättigheternas epok (2000), i kritik mot natur-
rättstraditionen, att mänskliga rättigheter inte har någon ”naturlig” grund, 
utan måste förstås just som ett resultat av överenskommelser mellan stater 
och detta gäller givetvis också medborgerliga rättigheter inom stater. Såväl 
de mänskliga som de medborgerliga rättigheterna är sålunda historiskt och 
socialt överenskomna och politikberoende. Betraktat ur ett sådant perspek-
tiv finns det inte någon absolut och slutgiltig tolkning av rättigheternas 
innebörder, som så att säga skulle ligga utanför människors tolkningsmöj-
ligheter. Rättigheters innebörder kan kontinuerligt utmanas, förnyas och 
omformuleras i gemensamma överväganden. Rätten till utbildning utgör i 
Marshalls Citizenship and Social Class (1949) välkända trestegsteori om de 
medborgerliga rättigheternas utveckling i civila, politiska och sociala rättig-
heter en social rättighet för den uppväxande, men kan, som det har visat sig 
under senare tid, också betraktas som en möjlig civil rättighet för föräldrar 
att utforma utbildning för sina barn. Dessa två alternativ, om rättigheten 
till utbildning betraktas som en social rättighet för barnet eller som en civil 
föräldrarättighet, kan leda till helt olikartade konsekvenser. 

En viktig historisk utgångspunkt och betydelsefull för legitimiteten att 
hävda föräldrarätten till utbildning under senare tid är FN:s rättighetsför-
klaring från 1948 som i artikel 26 § 3 hävdar att ”parents have a prior right to 
choose the kind of education that shall be given to their children”. Tillkom-
sten av denna paragraf förklaras primärt av erfarenheterna från Nazitiden 
och diktatoriska staters möjlighet att utforma utbildning. Drivande för pa-
ragrafens inrättande som röstades igenom med en svag majoritet var också 
representanter från tre länder med starka privatskoletraditioner, Libanon, 
Danmark och Nederländerna. I projektets analyser av tillkomsten och ut-
formningen av föräldrarätten i såväl FN:s rättighetsförklaring som senare i 
Europakonventionen kan det konstateras att föräldrarätten till auktoritet i 
utbildningsfrågor primärt förklaras dels av att föräldrarna betraktades som 
skyddsfaktor gentemot en totalitär stat och dels av att föräldrarätten till 
utbildning primärt handlade om föräldrars rätt till barnens religiösa upp-
fostran. I förarbetet för Europakonventionens skrivning om föräldrarätten 
till utbildning 1949-52 dominerade frågor om gränsdragningar mellan sta-
tens och familjens ansvar för utbildning. I den diskussionen kom rätten till 
utbildning i stor utsträckning att kopplas till frågan om religionsfrihet som 
redan fanns inskriven i konventionstexten. Eftersom Europakonventionen 
gavs en juridisk status, med möjligheter för enskilda att få sin fråga prövad 
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gentemot staten, så förespråkade regeringarna i allmänhet mer restriktiva 
skrivningar jämfört med den politiskt tillsatta församlingen som också del-
tog i förarbetena. Slutresultatet blev två delvis svårförenliga meningar. En 
första mening som ger varje barn rätt till kostnadsfri utbildning och en an-
dra mening som ger föräldrarätten en stark ställning. FN:s konvention om 
barnets rättigheter, vilken kom till under 1980-talet, förespråkade i sin tur 
kraftfullt en ökad autonomi för barn, nödvändigheten av att lyssna på barn 
och barnets rätt att uttrycka en åsikt. Trots detta kan den civila föräldrarät-
ten sägas revitaliseras i konventionen, dels via artikel 5 som ger föräldrar en 
generell rätt att ”vägleda” barnet då det utövar sina rättigheter, dels i vissa 
fall mer specifikt, exempelvis gällande barnets religionsfrihet. Föräldrarät-
ten till auktoritet i utbildningsfrågor ansågs given under framarbetandet 
av konventionen och skrevs i ett första skede in i artikeln om rätt till ut-
bildning. I arbetets slutskede togs dock skrivningen om föräldrars rätt att 
besluta om sina barns utbildning bort ur artikeln, något som gav upphov 
till protester från vissa länder. Denna utformning av artikeln kom dock att 
kvarstå.

II Konventionernas uttolkning och användning i Sverige
Projektets andra huvudområde har varit att undersöka hur relationen mel-
lan barns rättigheter och föräldrars rättigheter gällande utbildning har ta-
git form i Sverige. Mer specifikt har vi analyserat den process där förplik-
telserna i internationella konventioner tolkas och används i den svenska 
kontexten. För att förstå en sådan process har vi tagit vår utgångspunkt i 
Norberto Bobbios Rättigheternas epok (2000) och Seyla Benhabibs analy-
ser av relationen mellan å ena sidan de anspråk som reses genom allmänna 
mänskliga rättigheter och å andra sidan de specifika förhållanden som råder 
i en stat, i vårt fall Sverige, där de mänskliga rättigheterna ska förverkli-
gas. Denna spänningsfyllda relation har vi diskuterat i termer av universa-
lism – partikularism. I projektet har vi särskilt använt oss av Benhabibs The 
Rights of Others (2004) analyser av hur transnationella överenskommelser 
om mänskliga rättigheter kan förenas med nationers rätt att själva skapa 
sina lagar. Benhabib lyfter fram diskursiva omförhandlingar, ”democratic ite-
rations”, som en möjlighet att hantera ett spänningsfält mellan universella 
rättigheter och nationella normer. Diskursiva omförhandlingar är komplexa 
processer av offentlig argumentation, vilka försiggår på såväl formella som 
informella arenor. I omförhandlingarna reflekterar folket i en nation över 
betydelsen av de förpliktelser som ingångna överenskommelser för med sig. 
Denna process utmanar och omformulerar betydelserna, och därmed för-
skjuts successivt innebörder av universella mänskliga rättigheter och tidi-



38 RESULTATDIALOG 2010

UTBILDNING SOM MEDBORGERLIG RÄTTIGHET – FÖRÄLDRARÄTT ELLER BARNS RÄTT ELLER…?

gare formerade medborgerliga rättigheter i olika riktningar. I de diskursiva 
omförhandlingarna införlivas och omförstås alltså universella mänskliga 
rättigheter med en nations självuppfattning och självbestämmande. Våra 
undersökningar av den svenska uttolkningen och användningen av relatio-
nen mellan barns rättigheter och föräldrars rättigheter gällande utbildning 
är således en analys av de diskursiva omförhandlingarna i Sverige i denna 
fråga.

I en första delstudie undersöks hur den Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har 
förhandlats och omförhandlats på tre analytiskt skilda diskursiva arenor i 
svensk utbildningspolitik. I begreppet diskursiva omförhandlingar ligger 
att de universella rättigheterna kontinuerligt blir föremål för samtal och 
diskussion. Därmed sker en ständig upprepning av förståelsen av rättighe-
ten, samtidigt som det upprepande momentet i samtalen i sig innebär att det 
aldrig handlar om exakta upprepningar. Analysen visar att diskursiva om-
förhandlingar inom den politisk-juridiska arenan i första hand betonar den 
inledande meningen i Europakonventionens artikel om rätt till undervis-
ning, det vill säga att ”ingen får förvägras rätten till undervisning”. Arenan 
för den politiska kampen om fristående skolor tenderar att betona rätten att 
välja skola, baserad i artikelns andra mening; men fortfarande principiellt i 
enighet med den politisk-juridiska arenan. Arenan karakteriseras således av 
ett försök att balansera mellan den första och andra meningen i artikel 2 om 
rätten till undervisning. Även om det finns ett erkännande för den första 
meningens företräde, det vill säga barns rätt till utbildning som en social 
rättighet, framför artikelns andra mening, som uttrycker föräldrars rätt att 
välja undervisning som en civil rättighet, så förs diskussionen till stor del 
utifrån de vuxnas perspektiv. Den diskursiva arenan för konfessionella skolor, 
tolkad genom en serie motioner från partiet Kristdemokraterna, för emel-
lertid konsekvent diskussionen utifrån ett perspektiv av föräldrarätt, det 
vill säga utifrån artikelns andra mening, om föräldrars rätt att tillförsäkra 
sina barn en utbildning ”som står i överensstämmelse med föräldrarnas reli-
giösa och filosofiska övertygelse”. 

I avdelningens andra bidrag undersöks hur diskursiva omförhandlingar i 
svensk barnrättspolitik har påverkat ställningstaganden om relationen mel-
lan barns och föräldrars rättigheter gällande utbildning. Två huvudsakliga 
slutsatser kan dras från analysen: 1) I början av den studerade tidsperioden 
(1997-2009) görs vissa kraftfulla ställningstaganden till förmån för barnets 
rättigheter gällande utbildning. Tillkomsten av Konventionen om barnets 
rättigheter anges ha tillerkänt barn en ny status, barnet sägs i och med kon-
ventionen ha givits rätten till utbildning, till skillnad från tidigare doku-
ment där den verkliga rätten tillfallit föräldrarna. Dessa påståenden styrks 
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med hänvisningar till uttolkningar som den Europeiska kommissionen för 
mänskliga rättigheter gjort att föräldrars övertygelse endast kan respekteras 
om den inte står i konflikt med barnets grundläggande rätt till utbildning. 
Införlivandet av Konventionen om barnets rättigheter i Sverige kan därmed 
sägas ha gett upphov till omförhandlingar som har stärkt barnets rättigheter 
till utbildning, och tonat ned föräldrarnas rättigheter. 2) Frågan om relatio-
nen mellan barns och föräldrars rättigheter i utbildningssammanhang visar 
sig efter detta inledningsvis kraftiga ställningstagande för barnets rättig-
heter bli en icke-fråga i de svenska barnrättspolitiska diskussionerna. Från 
1990-talets slut har således förhållandet mellan barns och föräldrars rättig-
heter inte varit en aspekt som har omförhandlats, åtminstone inte på det 
barnrättspolitiska området.

I ett tredje bidrag ställs frågan om vad den ökade föräldrarätten betyder 
i förhållande till olika principer för relationen mellan föräldrar och skola? 
Utifrån tesen att föräldrars rätt till inflytande i den svenska skolan succes-
sivt stärkts under de senare decennierna så har hem - skola, föräldrar - lä-
rare, i högre grad gjorts till partners. Partnerskapsprincipen handlar om ett 
närmande mellan hem och skola med syftet att förstärka elevers lärande 
och skolprestationer och brukarinflytandeprincipen om att utöka föräldrars 
kollektiva inflytande i formaliserade beslutsorgan. Båda dessa principer har 
successivt fått en starkare ställning vilket är ett uttryck för att också föräld-
rarätten stärkts. Därutöver har en tredje princip, valfrihetsprincipen, inne-
burit att föräldrars rättigheter stärkts i form av en ökad beslutsmakt över de 
egna barnens utbildning. En fjärde princip, isärhållandets princip för rela-
tionen mellan hem och skola, som handlar om gränser och gränsdragningar 
mellan dessa sfärer, utmanar den utökade föräldrarätten genom att lyfta 
fram barns rätt till en medborgerlig självständig utbildning. Därigenom ska-
pas en spänning mellan å ena sidan hur föräldrar i ökad grad utnyttjar rätten 
att utöva inflytande och å andra sidan hur professionella hanterar denna 
situation, som försvarare av barns rätt till en allsidig utbildning. Här synlig-
görs också, utifrån partnerskapsprincipen och isärhållandets princip, hur en 
pågående accountability-rörelse formerar en ”ansvarstagande förälder”. 

III Politisk-filosofiska betraktelser av spänningen mellan föräldrarätt 
och barns rätt till utbildning
Bidraget ”Barns rätt att utveckla autonomi. Ett politisk-filosofiskt perspek-
tiv” diskuterar frågan om barns eventuella rätt att utveckla autonomi – det 
vill säga förmågan att kritiskt reflektera över och att ställning till olika idéer 
och värderingar – i relation till föräldrars eventuella rätt att uppfostra sina 
barn enligt de idéer och värderingar som återfinns i hemmet. Med utgångs-
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punkt i politisk-filosofisk teori argumenteras för att barn bör ges en rätt att 
utveckla autonomi, något som bäst garanteras i skolan, och att föräldrar bör 
ges en rätt att uppfostra sina barn enligt eget huvud (inom vissa ramar) un-
der den tid som barnet inte tillbringar i skolan. Slutligen uppmärksammas 
relationen mellan barns rätt till en demokratisk fostran och deras rätt till 
autonomi: enligt författaren råder ingen motsats mellan dessa rättigheter, 
utan tvärtom främjar de liknade förmågor hos barnet. 

I ett annat bidrag, ”Ett ifrågasättande av föräldrars rätt till auktoritet i ut-
bildningsfrågor”, ställs den kritiska frågan om föräldrarätten till auktoritet 
i utbildningsfrågor blockerar möjligheterna till en pluralistisk utbildning 
för barn och ungdomar. Utgångspunkten tas i Amy Gutmann’s Democratic 
Education (1987) som lanserar tre modeller för auktoritet i utbildningsfrå-
gor. Den tes som förfäktas i bidraget är att en balansering av de olika aukto-
ritetsmodellerna som Gutmann föreslår är svår att genomföra och att för-
äldrarätten riskerar få ett starkt genomslag med i många avseenden möjliga 
negativa konsekvenser för barns och ungdomars autonomi och möjlighet 
till självständig utveckling och ställningstaganden genom att en pluralistisk 
utbildning kan förhindras av föräldrarätten till auktoritet vad gäller utbild-
ningens utformning. I bidraget refereras också till Seyla Benhabibs Claims 
of Culture (2002) och frågan ställs om hennes interaktiva universalismtes 
om att ”we have to learn to live with the otherness of others” också borde 
gälla skolan.

Ett tredje bidrag analyserar hur den universella rätten till utbildning 
byggs upp, legitimeras och används i FN:s deklaration för mänskliga rättig-
heter. Mer specifikt frågar författaren vem den universella rätten till utbild-
ning adresserar och vem som ges tillgång till denna rätt? Inledningsvis bely-
ser författaren deklarationens historia och föreställningen om en universell 
rätt till utbildning. Författaren pekar på skillnader i sättet att formulera 
innebörden av allmän eller gemensam skola, barns rätt och föräldrars rätt. 
Här prövas kritiskt innebörden av barns respektive föräldrars rätt genom att 
ta utgångspunkt i spänningen mellan sociala rättigheter och privat auto-
nomi. I analysens andra del belyses hur föreställningar om utbildning, om 
vad det är att vara barn, förälder, medborgare och medlem av en ”mänsklig-
het” kan relateras till ett upplysningsideal och hur demokratibegreppet i 
dessa dokument konfigureras runt frihet, jämlikhet och broderskap. I ett 
fjärde bidrag, ”Att dela barnens öde”, undersöks begreppet barn och barns 
roll i moraliska språkspel. En moralfilosofisk position utvecklas som innebär 
att moralisk rationalitet konstitueras av hur vi lever med barn, hur vi lär av 
barn och av en ständigt pågående diskussion om barn, för barn och framför 
allt, med barn. 



RESULTATDIALOG 2010 41

UTBILDNING SOM MEDBORGERLIG RÄTTIGHET – FÖRÄLDRARÄTT ELLER BARNS RÄTT ELLER…?

Internationell publicering under de två senaste åren från projektet Utbildning som medbor-

gerlig rättighet – föräldrarätt eller barns rätt eller … För en fullständig publikationslista från 

projektet med internationella konferensbidrag etc., se projektets websida: Örebro universitet, 

forskningsmiljön Utbildning & Demokrati, forskningsprojekt: http://www.oru.se/Forskning/

Forskningsprojekt/Projekt/HumUS/Utbildning-som-medborgerlig-rattighet---foraldraratt-

eller-barns-ratt/

2010:

Bergström, Ylva (2010): The universal right to education: Freedom, equality and fraternity. Stu-

dies in Philosophy and Education 29(2) 167-182.

Englund, Tomas (kommande 2010): Questioning the parental right to educational authority. 

Education Inquiry 1(3).

Englund, Tomas (2010): Education as a potential for creating mutual trust – schools as sites for 

deliberation. Publicerad on line i Educational Philosophy and Theory.

Quennerstedt, Ann (kommande 2010): Children, but not really humans? Critical reflections on 

the hampering effect of the “3 p’s”. International Journal of Children’s Rights 18

2009:

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 

53(1) 17-33 .

Englund, Tomas; Ann Quennerstedt & Ninni Wahlström (2009): Education as a human and a 

citizenship right – parents’ rights, children’s rights, or ……. The necessity of historical con-

textualization. Journal of Human Rights 8(2) 133-138.

Quennerstedt, Ann (2009): The rights of the child and the rights of parents – an act of balance 

in the Convention on the Rights of the Child. Journal of Human Rights, 8(2), 162-176.

Quennerstedt, Ann (2009): Children’s rights in education – transforming universal claims into 

New Zealand policy. New Zealand Journal of Educational Studies 44(2) 63-78..

Roth, Klas (2009): Article 26. A principled statement on education. Journal of Human Rights 

8(2) 139-149. 

Wahlström, Ninni (2009): Understanding the universal right to education as jurisgenerative 

politics and democratic iterations. European Educational Research Journal 8(4), s 520-533.

Wahlström, Ninni (2009): The struggle for the right to education in the European Convention 

on human rights. Journal of Human Rights 8(2), s 150-161.




