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Abstract 
The study examines differences in treatment on grounds of ethnic, cultural and/ or 

religious group affiliation in the Swedish school system. The aim is to highlight these 

issues from perspectives of universalism and multiculturalism, focusing on the 

school's policy documents. The study is carried out by highlighting the representation 

of the perspectives and the tensions that may arise between them. The conclusion is 

that there are representations of both perspectives and that tensions do exist. In 

addition, it is concluded that the universalist approach has a clear advantage and that 

differences in treatment based on the above reasons do not find support in the 

school’s policy documents. Finally, possible causes for the situation found in the 

Swedish school system where differences in treatment do exist are discussed. 
 

Keywords 
Individual, group, individual freedoms and rights, group rights, universalism, 

multiculturalism, ethnicity, culture, religion, school and school policy documents.   



 3 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ........................................................................................................................ 4	  

Bakgrund ........................................................................................................................ 6	  

Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 8	  

Metodologiskt ramverk .................................................................................................. 9	  

Teori ............................................................................................................................. 10	  

Universalism ............................................................................................................ 10	  

Mångkulturalism ...................................................................................................... 13	  

Skiljelinjer och debatt mellan de två teoretiska perspektiven .................................. 15	  

Metod ........................................................................................................................... 18	  

Analysschema .......................................................................................................... 19	  

Urval ........................................................................................................................ 21	  

Empiri ...................................................................................................................... 23	  

Analys av empiriskt material ....................................................................................... 24	  

Representation av de teoretiska perspektiven .......................................................... 24	  

Representation av spänningar mellan de teoretiska perspektiven ............................ 27	  

Resultatanalys .............................................................................................................. 35	  

Diskussion och vidare forskning .................................................................................. 37	  

Referenser .................................................................................................................... 42	  

 

  



 4 

Inledning 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (SKOLFS 2010:37, 

Grundläggande värden) 

 

För de allra flesta svenskar är vissa möjligheter, handlingar och värden självklara. För 

att nämna några exempel kan det anses självklart för de flesta att: fritt kunna uttrycka 

sin sexualitet; själv välja eller inte välja partner samt make eller maka; själv välja 

fritidssysselsättning; själv välja kläder; smink, frisyrer. Inte minst är det dessutom 

självklart med deltagande i all undervisning i grundskolan – vilken enligt lag är 

obligatorisk – och att kunna styra över planeringen för sin yrkesverksamma framtid 

samt yrkesval. Alla exempel är i vid mening fria val, förutom skolplikten, och ingår i 

den individuella autonomin som de flesta tillhörande majoritetskulturen åtnjuter, 

vilket görs på grund av den kultur och de värderingar som är allmänt accepterade och 

praktiserade i den västeuropeiska kulturen.  

 

Självklart gäller denna autonomi inte alla i majoritetskulturen och – kan det antas – än 

mindre bland de individer som inte tillhör denna grupp, vilka är i fokus för denna 

studie. Som blivande lärare intresserar det svenska skolväsendet mig och jag kan 

tänka mig ett flertal olika studier inom den svenska skolan som skulle vara rimliga i 

sammanhanget. Att skolplikt råder i grundskolan i Sverige hindrar inte föräldrar1 att, 

bland annat, på kulturella och religiösa vägnar neka sina barn2  vissa delar av 

utbildningen – med eller utan skolans kännedom och/eller godkännande – är bland 

annat anledningen att jag valde att undersöka skolans styrdokument i denna 

forskningsstudie. 

 

 

                                                
1 I studien och dess material förutses att hänvisningen till en förälder syftar på barns vårdnadshavare 
eller förmyndare. 
2 I studien och dess material förutses att hänvisningen till ett barn syftar på en människa under 18år. 
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Intresset av skolans styrdokument som basis för det empiriska material i denna studie 

väcktes dessutom efter en att ha läst en rapport som socialstyrelsen publicerade 2007, 

vilken handlar om omskärelse av pojkar: 
”Det kan finnas en intressekonflikt mellan barnets självbestämmande och 
föräldrarnas tro och övertygelse. Det är dock en värderingsfråga. Den här 
konflikten är beskriven utifrån västeuropeisk eller kristen diskurs. För grupperna 
judar och muslimer finns det inte någon sådan intressekonflikt. Det är i barnets 
intresse att bli en del av familjens tro och tradition”( Socialstyrelsen, 2007). 

 
Socialstyrelsen uttrycker med andra ord i sin rapport att bebisar och barn till judiska 

och muslimska föräldrar, genom omskärelse, vill bli en del av familjens tro och 

tradition. Detta ställningstagande är enligt den teori som i denna studie presenteras 

mångkulturalistisk (jmf Margalit & Halbertal, 1994). Då en myndighet i Sverige 

tydligt tar avstånd från en människas självbestämmande väcktes ett intresse att 

undersöka om liknande formuleringar tillämpas av myndigheter i allmänhet, och 

huruvida de existerar i styrdokumenten för det svenska skolväsendet i synnerhet.  

 

Forskningsproblemet har sin grund i de motsättningar och spänningar som återfinns i 

det svenska samhället i allmänhet och i skolan i synnerhet, närmare bestämt genom 

synen på vad som ska premieras: individers fri- och rättigheter eller gruppers 

traditioner och säkerställande av deras överlevnad.  
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Bakgrund 
Integrationspolitik kan dessutom ses som ett av vår tids största problem och 

debattområde. Mångkulturalismen som perspektiv – eller som politisk modell – har 

förkastats av flera europeiska ledare (jmf BBC News 2010, BBC News 2011 och 

Youtube 2011). Samtidigt har forskningen världen över ökat de senaste 10-20 åren 

vilket referenslistan till denna studie vitnar om. Det visar sig i denna studie att fokus 

koncentreras till två områden. Det första är den problematik som uppstår mellan 

majoritetsbefolkningarnas kultur och minoriteterna och de icke-dominerande 

grupperna. Det andra är hur individers fri- och rättigheter inom dessa grupper ska 

tolkas och/eller försvaras. Populistiska partier har dessutom vunnit mark både i 

debatten och i de demokratiska parlamenten, inte minst i Europa under samma period 

vilket har skapat än fler spänningar (jmf Bjurwald, 2010). 

 

Denna studie belyser att etniska, kulturella och/eller religiösa grupper hävdar 

särskilda rättigheter och/eller undantag från vissa skyldigheter på olika håll. Som 

senare beskrivs innebär ett mångkulturalistiskt perspektiv gruppens traditioner och 

överlevnad bör säkerställas, ibland genom särskilda rättigheter om det krävs. Det 

beskrivs också att det enligt ett universalistiskt perspektiv är underprivilegierade 

individer, oftast kvinnor och barn, i dessa grupper som betalar priset för 

upprätthållandet av gruppens traditioner och överlevnad genom en begränsad 

autonomi, vilket medför att inga särskilda grupprättigheter kan erkännas. 

 

Kulturrelativistiska3 röster, som var vanliga i början av 1990-talet, hörs allt mer sällan 

vilket har förändrat debatten de senaste åren (jmf Margalit & Halbertal, 1994). 

Flertalet mångkulturalistiska förespråkarna har numera som utgångspunkt att 

individuella fri- och rättigheter, individuell integritet och jämlikhet mellan gruppernas 

inneboende medlemmar måste respekteras för att särskilda grupprättigheter ska vara 

aktuella (jmf Kymlicka 1998, Modood 2007, Parekh 2006 och Phillips 2009). Det har 

som senare beskrivs resulterat i flera gråzoner mellan de teoretiska perspektiven. 

Försöken att omdefiniera det mångkulturalistiska perspektivet av mångkulturalistiska 

förespråkare kritiseras dock från de universalistiska förespråkarna som anser att de 
                                                
3 Kulturrelativister hävdar särskilda rättigheter för alla grupper oavsett synen på individen i dessa 
grupper, samt att det krävs att någon är en del av en grupp för att kunna uttala sig (jmf Dahl 2007,s 38 
och Margalit & Halbertal, 1994, s 491). 
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inte inser eller tar tillräcklig hänsyn till den indoktrinering som de svaga i dessa 

patriarkala grupperingar lever under (jmf Okin 2002).  

 

Barn och ungdomar i de samiska och romska minoritetsgrupperna står inför 

svårigheter kopplade till deras grupptillhörighet i skolan (jmf Barnombudsmannen, 

2008 och Skolverket, 2007). På ett annat område, visar Ungdomsstyrelsen i sin 

rapport baserad på kvantitativa studier, Gift mot sin vilja, bland annat att fem procent, 

70 000, av de svenska ungdomarna mellan 16 och 25 år inte tror att de själva kommer 

att kunna välja vem de ska gifta sig med (Ungdomsstyrelsen, 2009). Det finns 

dessutom en erkänd problematik med den så kallade hederskulturen rörande barn och 

ungdomar som på grund av sin grupptillhörighet inte får delta vid viss undervisning 

(jmf SOU 2010:84, 2008). 

 

  



 8 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa det svenska skolväsendet utifrån ett 

mångkulturalistiskt och ett universalistiskt perspektiv. För att uppnå syftet undersöks 

om det finns några ställningstagande för antingen individers fri- och rättigheter eller 

gruppers rättigheter i form av säkerställande av deras traditioner och överlevnad.  

 

• Hur representeras universalism och mångkulturalism i lagar och 

policydokument?  

• Hur representeras spänningen mellan universalism och mångkulturalism i 

lagar och policydokument?  
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Metodologiskt ramverk 
Den metodologiska ramen utgörs av teori, metod, urval och empiri. I teoridelen 

redogörs för de ställningstaganden som är karaktäristiska för de två teoretiska 

perspektiven ur ett historiskt och nutida perspektiv, samt hur och vad som skiljer dem 

åt. Stycket under rubriken Skiljelinjer och debatt mellan de två teoretiska 

perspektiven tillkom för att underlätta för läsaren, att förstå och överblicka den 

komplexitet i teorin som studien vilar på. I metoddelen beskrivs sedan de två 

teoretiska perspektiven med typiska kännetecken genom ett analysschema, för att få 

en tydlig kategorisering av de båda perspektiven. I urvalsdelen diskuteras materialets 

relevans och under empiridelen redovisas det material som studien bygger på. 
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Teori 
De två teoretiska utgångspunkterna universalism och mångkulturalism ligger till 

grund för granskningen av det svenska skolväsendet eftersom det kan antas finnas 

klara distinktioner mellan de två teoretiska perspektiven, även om en stor gråzon 

existerar. En tolkning hämtad ur universalismens grundsyn på individuell autonomi 

innefattar att varje elev förväntas ha samma rätt att delta i grundskolans alla moment 

– vilka dessutom kan vara betyggrundande i de äldre åldrarna – oavsett etnisk, 

kulturell eller religiös grupptillhörighet. Med utgångspunkt i vissa former av 

mångkulturalismens grundsyn premieras säkerställandet av gruppens tradition och 

överlevnad. Detta innebär att särbehandling av individer, exempelvis acceptans av 

frånvaro vid simundervisning, med viss grupptillhörighet då sker på bekostnad av 

individens autonomi.  

Universalism  
Den universalism, som är nära förbunden med FN:s allmänna deklaration om de 

mänskliga rättigheterna, och som inte har något samröre med någon religion, kan kort 

beskrivas utifrån en övertygelse om varje människas inneboende värde och rättighet 

till individuell frihet och integritet oavsett i vilken del av världen hon befinner sig. 

Etnicitet, kultur och religion är alla understående begrepp, som inte får motverka 

dessa grundförutsättningar. Därmed inte sagt att kultur och religion inte spelar någon 

roll, och att kulturellt och religiöst och traditionellt leverne måste vara något dåligt 

eller fult. Det är individens kulturella och religiösa rättighet som premieras, inte en 

grupps kollektiva rättigheter. Det innebär att när rättigheter är kopplade till individen 

skapas en frihet för den att dels inneha möjligheten att kunna ifrågasätta och 

omformulera grupptillhörighetens betydelse, dels möjligheten att kunna distansera sig 

från den. De individuella rättigheterna ska inte behöva förtjänas utan tillskrivas 

individen som moralisk status i egenskap av att vara en del av mänskligheten. 

(Halldenius, 2003)  

 

Universalismen har dock en negativ koppling som bör belysas. Det är en koppling till 

kolonialisering, imperialism och invasioner där det så kallade västvärlden inte bara 

proklamerar sitt levnadssätt som det enda rätta, utan även påtvingar det på andra 

nationers folk. Det kan tänkas att det, gömt under universalismens flagg, egentligen 

har funnits och finns en helt annan agenda än den att sprida demokrati och mänskliga 
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rättigheter över världen. Dessutom har USA under ledning av George W Bush 

allvarligt skadat USA:s men även övriga västvärldens förtroende vad gäller de 

mänskliga rättigheterna genom sitt krig mot terrorn. Vidare har den tortyr som skett 

på Guantánamo Bay Naval Base (GTMO) skapat en ännu tydligare politisk konflikt 

och attityd av ”West and the rest” (jmf Bring, 2011 s 502ff och 577-594). Förståelse 

för denna skepsis som skapats mot universalism – på grund av dess koppling till våld 

– är därigenom inte svår att förstå eftersom "violence never brings permanent peace. 

It solves no social problem: it merely creates new and more complicated ones" 

(Luther King Jr, Nobel lecture: 1964).  

 

Den universalism och det universalistiska perspektiv som avses i denna studie är som 

tidigare nämnts nära förbunden med de mänskliga rättigheterna och kan ses som en 

slags norm som alla stater ska följa.  

 

Ove Bring (2011) beskriver – till motsats vad många tycks tro – hur de mänskliga 

rättigheterna inte är ett påfund av den västerländska kulturen och traditionen utan att 

de finner stöd i alla kulturella ursprung. De första bidragen till sådana rättigheter 

finner Bring kring floderna Eufrat och Tigris – dåtida Mesopotamien – hos Sumererna 

mellan 3000-2000 år före vår tidräknings början (f.v.t), som anslog en uppförandekod 

av moraliska slag redan år 2400-talet f.v.t. Senare i Kina på 500-talet f.v.t, infördes 

det genom Konfucius, att staten och härskaren hade skyldigheter mot individen. 

Bidragen från orienten har varit många bland annat från perserna, egyptierna (under 

faraotiden), buddismen och den indiska dharma-läran. 

 

Bring förklarar att det var först genom Magna Carta år 1215, som väst kom ifatt och 

började gå om orienten i fråga om bidragen till de mänskliga rättigheternas uppkomst. 

Magna Carta var det brittiska kungadömets frihetsförklaring till aristokratin som de 

tvingades skriva då en allmän resning mot kungamakten och Kung Johan hade börjat 

ta form, eftersom han vanstyrde landet och tog ut skatter som drabbade alla 

samhällsklasser. Förklaringen som innebar att kungamakten skulle respektera den 

individuella friheten och ett samspel mellan den exekutiva makten och medborgaren 

kom senare i historien att tolkas som en frihetsförklaring till alla medborgare.  
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Bring framhäver sålunda att de värderingar som bidragit till utvecklandet av de 

mänskliga rättigheterna – och där med universalismen – på olika sätt har 

manifesterats sig genom historien: exempel från orienten är bland annat äganderätt, 

rättssäkerhet, tankefrihet, religionsfrihet och minoritetsskydd. Bland exempel från 

väst nämns att en rättsstatsprincip genom Magna Carta och upplysningen tog fart både 

i Västeuropeiska systemet och i de brittiska kolonierna i Amerika. Viktiga händelser 

är de två frihetsrevolutionerna: USA:s oavhängighetsförklaring år 1776 och den 

franska revolutionen åren 1789-1799. Betydande bidrag har även manifesterats 

genom en stor skara tänkare som John Locke, Charles-Louis de Secondat 

Montesquieu, Voltaire, Benjamin Franklin, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, 

Immanuel Kant, Cesare Beccaria, Thomas Jefferson, John Stuart Mill. Det är genom 

västs bidrag till de mänskliga rättigheternas uppkomst från och med Magna Carta, 

men framför allt genom upplysningen, som skapat bilden av att de är ett västerländskt 

påfund något som alltså inte är korrekt. (Bring, 2011) 

 

Under 1800-talet tappade naturrättstänkandet – som innebar en tro på människans 

nedärvda moraliska kompass och rätt till fritt tänkande – mark bland filosofer och 

jurister till fördel för positivismen, det vill säga den av människor skapade positiva 

juridiken. (Ibid)  

 

På 1900-talet efter andra världskriget skedde det en slags naturrättsrenässans.  På 

grund av den tyska lagstiftningen under Hitlers ledning accepterades inte bara i 

Tyskland utan även i andra länder eftersom Tyskland var en suverän stat. Detta 

skedde trots att lagstiftningen i de flesta fall var frånstötande vad gällde mänsklig 

behandling. Det fanns därmed ett behov av att skapa enighet om de rättigheter vilka 

ansågs vara naturliga och självklara till den grad att ingen diktator genom legitim 

lagstiftning skulle kunna bryta mot dem. Det resulterade till slut i FN:s allmänna 

deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilken antogs av 48 stater och där ingen 

röstade mot men där åtta stater avstod, den 10 december 1948. (Ibid) 

 

I motsats till synen på mänskliga rättigheter och universalismen som ett västerländskt 

påfund eller projekt kan det – poetiskt uttryckt – ses som att de mänskliga 

rättigheterna är sprungen ur den mänskliga evolutionen, av alla folk och för alla 

individer. 
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Mångkulturalism 
Enligt Per Bauhn och Dilsa Demirbag-Sten (2010) poängteras nödvändigheten av att 

förtydliga innebörden av vad som menas med begreppet mångkulturalism, eftersom 

det kan delas upp i ett deskriptivt eller normativt synsätt. Med deskriptiv 

mångkulturalism avses beskrivningen av hur mångfalden av kulturella grupperingar 

ser ut i exempelvis en nation. Det finns inte heller någon koppling mellan kultur och 

politiska eller moraliska rättigheter. Den normativa mångkulturalismen däremot 

hänvisar till just dessa nämnda rättigheter och kopplar dem till kulturell tillhörighet. 

Den politiska modell som vuxit fram – på grund av de oförrätter som minoriteter och 

icke-dominerande grupper utsatts för – innebär att vissa grupper har särskilda 

rättigheter eller undantag från vissa skyldigheter är kopplad till den normativa 

mångkulturalismen, och det är denna modell som brukar anses vara mångkulturalism.  

 

När det i denna studie hänvisas till mångkulturalism eller det mångkulturalistiska 

perspektivet är det den ovan nämnda normativa mångkulturalismen och/eller den 

politiska modellen, då ingenting annat anges, som avses. 

  

Grunden inom mångkulturalismen baseras på att minoriteter och icke-dominerande 

grupper så som ursprungsbefolkning, religiösa grupper, etniska minoriteter och 

tidigare koloniserade folk – särskilt då de invandrat till den tidigare kolonialmakten – 

ska tilldelas och förfoga över speciella rättigheter gentemot majoritetskulturens lagar 

och regler och/eller undantas från dessa skyldigheter. Ett exempel är turbanbärande 

sikher i Storbritannien som, genom separat lagstiftning, inte behöver använda 

skyddshjälmar på arbetsplatser, dessutom krävs inte hjälm då de kör motorcykel 

(Phillips, 2010 s 90).  

 

Det finns dock vitt skilda åsikter om vad som är ”den rätta” mångkulturalismen där en 

viktig skiljelinje mellan mångkulturalisternas positionering inom det teoretiska 

perspektivet dras utifrån deras syn och krav på medlemmarnas form av och möjlighet 

till individuella fri- och rättigheter.  
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Charles Taylor (1994) hävdar att en erkännande politik av ovan nämnda grupper är 

nödvändig eftersom individens behov av gruppens normer och värderingar blir 

avgörande då människor inte kan skaffa sig en identitet utan ett socialt sammanhang. 

Samtidigt framför Taylor att det är uppenbart att den förskjutningen som skett från en 

gammal ärofylld syn på människan till den moderna universella synen på människans 

inneboende värde är det enda som överensstämmer med ett demokratiskt samhälle. 

Will Kymlicka (1995), en av de främsta förespråkarna inom mångkulturalismen och 

därmed för grupprättigheter påpekar att särskilda rättigheter bara kan legitimeras om 

gruppen accepterar alla dess medlemmar som jämlika med lika möjligheter. Anne 

Phillips (2007) förespråkar en annan version, en ”mångkulturalismen utan kultur”, 

och anser att grupper inte ska vara kulturellt bundna, vilket dock inte innebär en 

förnekelse av grupprättigheter. Phillips anser att mångkulturalismen är nödvändig för 

att handskas med det moderna samhället, även om hon har gjort ett försök att 

omdefiniera mångkulturalism till att innefatta även andra grupper än vad som 

vanligtvis avses. Bhikhu Parekh (2006) hävdar att kulturell och religiös pluralism inte 

ska blandas ihop – vilket kan anses konstigt för en mångkulturalist. Han syftar dock 

till att det stigmatiserar minoriteterna och de icke-dominerande grupperna och ger 

majoritetskulturen en känsla av att deras medlemmar är fria medan medlemmarna i 

dessa grupper inte är fria att välja hur de vill leva. Tariq Modood (2007) hävdar att 

minoritetsrättigheter är begränsade då de inte får strida mot demokratiska fri- och 

rättigheter eller jämlikhet mellan könen.  

 

Samtidigt finns det en falang inom mångkulturalism som kan nämnas som den 

värderelativistiska eller kulturrelativistiska. Enligt denna inriktning anses värden som 

antingen sanna eller falska, som rätt eller fel, och att de äger en lokal eller begränsad 

giltighet. Kontextualiteten anses avgörande, vad som är giltigt för vissa kan anses 

nonsens för andra (jmf Badersten, 2006, s 65ff och Gilman, replik i Okin 2002 s 72). 

Det innebär att om någon ska kunna uttrycka sig om en grupp måste denna person 

själv vara en del av den för det som påstås vara sanningen ska anses vara legitim. 

Annorlunda uttryckt har individer, som exempelvis tillhör en majoritetsgrupp, inte 

någon trovärdighet i sin kritik av exempelvis en minoritetsgrupp. Ett tydligt uttryck 

för denna ståndpunkt återfinns i Bo Dahlins artikel Fristående skolor och segregation 

där han aktualiserar huruvida någon kan  
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[…] ifrågasätta med vilken rätt ”upplysta liberala västerlänningar” kan kräva av 
andra kulturella traditioner att de ska anamma den europeiska upplysningens ideal 
om personlig autonomi baserad på kritiskt förnuft, självreflektion och distansering 
(Dahlins 2007, s 38). 

 

Det finns mångkulturalistiska förespråkare som hävdar – även om de inte kräver det 

för alla – att grupper ska kunna ha rätt att undantas från vissa skyldigheter och 

tilldelas särskilda rättigheter i ett liberalt samhälle, trots att det är känt att enskilda 

individer diskrimineras genom krav på anslutning och anpassning till gruppens 

uppfattningar och normer (jmf Kukathas, 1992, s 105-139).  
 

Avishai Margalit och Moshe Halbertal (1994) är två mångkulturalistiska förespråkare 

som går längre och påstår att det är de kulturella/religiösa gruppernas traditioner och 

överlevnad som är av största vikt. Det innebär att de förespråkar särskilda 

grupprättigheter, även om det är känt att de inte respekterar individens fri- och 

rättigheter, som exempelvis tvångsgifte om kulturens fortsatta bestånd är hotat.  

 

Förutom mångkulturalistens positionering inom mångkulturalismen som det – utan 

anspråk på en fullständig version – redogjort för ovan, kan det dessutom anses finnas 

ytterligare två anledningar av stor vikt vad det gäller den kontext de olika 

förespråkarna manövrerar. För det första, speglas deras argumentation genom hur de 

definitioner olika begrepp som till exempel grupp eller kultur, samt vad de anser vara 

motpolen till mångkulturalism – exempelvis assimilation eller universalism. För det 

andra kan argumentationen speglas av vilken sorts minoriteter och/eller icke-

dominerande grupper som är huvudfokus för deras studier och analyser. 

 

Skiljelinjer och debatt mellan de två teoretiska perspektiven 
Universalismens berättigande av kulturell särbehandling och särskilda rättigheter 

grundas i och uttrycks genom en syn hämtad ur de mänskliga rättigheterna gällande 

individens integritet och frihet samt rätt till lika möjligheter rättigheterna är alltså 

kopplade till individen och inte till gruppen. Mångkulturalismens berättigande av 

kulturella/religiösa särskilda rättigheter grundar sig tvärtemot i kulturella och/eller 

religiösa gruppers kollektiva rättigheter för att deras överlevnad ska säkras och/eller 

deras nödvändighet att hävda sig mot majoritetskulturen. Skillnaden blir därigenom 



 16 

uppenbar. I universalismen är individen den minsta enskilda enheten och den som ska 

ha rättigheter, oavsett vilken grupp den eventuellt räknar sig till, medan det inom 

mångkulturalismen är familjen som är den minsta enheten, och då oftast med en man 

som förespråkare. Familjen ingår i sin tur i en grupp, där gränserna mellan olika 

familjer kan vara subtila. En annan klassisk uppfattning som existerar mellan de två 

teoretiska perspektiven är att mångkulturalisterna gärna talar om barnen som bärare 

av kulturen och religionen. Universalisten som visserligen inte förnekar kulturer och 

religioner, kungör att det inte finns några judiska, muslimska, eller kristna barn, på 

samma sätt som det inte anses finnas några socialdemokratiska barn utan endast barn 

till föräldrar med dessa åsikter och övertygelser. (jmf Halldenius 2003, Kymlicka 

1998, Margalit& Halbertal 1994, Okin 2002, och Parekh 2006). 

 

En kritik till universalismen kan antas inom det som kan anses vara motsatsen till 

värderelativismen, vilket brukar kallas för den moraliska universalismen eller 

värdeobjektivism. Det hävdas då att det finns vissa värden som exempelvis frihet eller 

rättvisa, vilka kan ses och uppfattas likadant av alla i alla samhällen och kulturer (jmf 

Badersten s 64ff). En universalist skulle med säkerhet erkänna att det är svårt att 

hävda att alla överallt uppfattar värden på samma sätt men att den syn som 

presenterats ovan, det vill säga när rättigheter är kopplade till individen snarare än 

gruppen kan de fungera universellt i alla kontexter. Vad gäller exempelvis den 

västerländska, ibland kristna, synen eller andras syn på vilket mänskligt leverne som 

är att föredra kan då lämnas därhän.  

 

Susan Moller Okin (2002) startade genom sin betydelsefulla artikel en het – och 

affektiv – debatt i slutet av det förra århundradet som återspeglas i de repliker som 

boken också innefattar. Dessutom är debatten fortfarande aktuell och hennes verk 

refereras flitigt än idag (jmf Bauhn & Demirbag-Sten 2010, Halldenius 2003, Parekh 

2006, Phillips 2007/2010).  

 

Det är dock inte alltid lika enkelt att se skiljelinjerna mellan de två teoretiska 

perspektiven som när kulturrelativismen jämförs med universalismen. När debatten 

granskas upptäcks gråzoner, där samma retorik till och med ibland förs av de olika 

förespråkarna. Exempelvis blir det svårt att se skiljelinjer mellan de två teoretiska 

perspektiven då Kymlicka (1998, s 44-54) delar upp grupprättigheter i två fack, ”inre 
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restriktioner” vilka relaterar till en grupps anspråk på enskilda medlemmar inom 

gruppen och ”yttre skydd”, vilket syftar till gruppens anspråk gentemot samhället i 

stort. Svårigheten ligger i att Kymlicka använder sig av tydligt universalistiska 

beskrivningar av de krav som krävs för att skyddet av medlemmarnas jämlika 

individuella fri- och rättigheter motsvarar beskrivningen av en grupp som inte utövar 

”inre restriktioner”. Vidare hävdar han att ett ”yttre skydd” främst syftar till en grupps 

rättigheter till politisk representation och språk men också ett skydd mot assimilation 

av majoritetskulturen bör villkoras med att gruppen inte utövar ”yttre skydd”.  

Kymlicka kritiseras bland annat av Okin för att inte inse eller ta hänsyn till att 

diskriminering mot exempelvis kvinnor är djupt rotad i de patriarkala kulturerna, 

vilka innefattar nästan alla kulturer, och att denna diskriminering inte bekämpas trots 

Kymlickas definitioner och krav. Det är tydligt att de är överens på flera punkter men 

inte alla eftersom Okin hävdar att inga etniska, kulturella eller religiösa 

grupprättigheter kan försvaras.  

 

Phillips (2010) och Okin kan tyckas vara överens på många punkter exempelvis vad 

gäller skydd av kvinnors fri- och rättigheter och det är inte alltid helt enkelt att se var 

de går isär. En viktig skillnad är dock att Phillips anser att utgångspunkten är att vi 

måste respektera de val som människor gör och inte utgå ifrån att de blivit tvingade 

till ett visst uppförande i enlighet med olika förtryckande patriarkala kulturer. Det 

borde, enligt Phillips, utgås ifrån att kvinnor gör aktiva val, även under förtryckande 

och patriarkala förhållanden, och acceptera dessa och inte utgå från att de endast gör 

de val som gruppen lämnar utrymme för. Okin å sin sida hävdar motsatsen, att 

kvinnor i dessa grupper endast kan göra de val som gruppen lämnar utrymme för. 

 

Okins hårdkokta slutsatser kan i korthet tolkas enligt följande: om individers fri- och 

rättigheter på allvar skulle utjämnas skulle det leda till kulturell revolution, och i stort 

sätt inte en enda kulturell gruppering skulle bestå. Införandet av ett helt nytt kulturellt 

system skulle då krävas. 
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Metod 
Den metod som ligger till grund för studien är nära förbunden med teorin och det kan 

ibland vara både svårt och fruktlöst att skilja dem åt. Inspiration från olika metoder 

har bidragit till sammansättningen av studiens metod.  

 

Den första inspirationskällan är Carrol Lee Bacchi (2009) analysmodell: What´s the 

problem?- approach. Bacchis metod bygger på ett frågebatteri som belyser en policy 

med fokus på ett problem genom att undersöka hur det representeras, för att frigöra 

och synliggöra den diskurs som existerar kring fenomenet. Styrkan i Bacchis metod 

att belysa det central i hur problem representeras passar därför studiens syfte. I 

Bacchis metod finns även en fråga om vad som inte är problematiserat vilket är av 

intresse för studien då individens frihet och autonomi i det svenska skolväsendet kan 

aktualiseras i dokumenten även om det inte uppstår direkta spänningarna mellan 

studiens två teoretiska perspektiv. Däremot uppfattades det relevant med ett 

komplement till Bacchis metod, eftersom delar av valt material inte kan klassas som 

policydokument vilka är det naturliga valet för hennes metod. 

 

Den andra inspirationskällan är sprungen ur idé- och ideologianalys. Göran Bergström 

och Kristina Boréus (2005, s177) beskriver att dessa analyser ”[…] används när 

ideologiska aspekter av […] textsammanhang undersöks.” Denna koppling är av 

särskilt intresse då syftet är att undersöka det svenska skolväsendet utifrån två olika 

teoretiska perspektiv som visserligen inte definieras som ideologier men som ändå har 

en uppsättning idéer som figurerar inom dem och definierar dem. Det skulle möjligen 

i vid mening fungera att kalla de teoretiska perspektiven för ideologier, men om det 

med ideologi menas att det säger något om hur samhället ska styras och fungera, 

exempelvis statsskick, blir det problematiskt. Inspirationen till arbetet med 

operationaliseringen har hämtats ur två begrepp, idealtyper och dimensioner. Likt 

arbetet inför en analys med idealtyper som analysverktyg har ett omsorgsfullt arbete 

med operationaliseringen av teorin skett. Studiens operationalisering via kategorier 

påminner om en idealtypisk modell men skiljer sig då kategorierna speglar teorin som 

den är, jämfört idealtyper som speglar idealet av hur något skulle kunna se ut.  Likt 

arbetet med dimensioner som analysverktyg, exempelvis individualistisk eller 



 19 

kollektivistisk moralsyn, kan de och andra speglas i operationalisering av teorierna. 

(jmf Bergström & Boréus 2005, kap 4). 

Analysschema  
Den inspiration som hämtats ur olika metoder har resulterat i ett analysschema 

konstruerat med hjälp av olika analysverktyg, vilket kan ses som en fördel ur 

validitetssynpunkt för att minska risken att materialet krängs in i någon bestämd 

modell vilket ökar intersubjektiviteten (jmf Bergström & Boréus 2005, s 171ff). 

Dessutom kan oklarheter kopplade till idé- och ideologianalyser vägas upp med 

styrkan i Bacchis metod. Analysschemat består av frågeställningen, frågor inspirerade 

av Bacchi´s metod, What´s the problem?- approach, samt av en operationalisering av 

de teoretiska perspektiven (Bacchi, 1999 sid 12f). 

 

Frågeställningen 

• Hur representeras universalismen och mångkulturalismen i lagar och 

policydokument? 

• Hur representeras spänningen mellan universalismen och mångkulturalismen i 

lagar och policydokument? 

 

Bacchi-inspirerade Analysfrågor 

• Vilka effekter är följderna av denna representation? Vad leder de till? 

• Vad har lämnats oproblematiskt i denna representation av universalism och 

mångkulturalism?  

 

Operationalisering av teori 
Operationaliseringen av teorin sker genom förtydliganden av vilka sorters grupper 

som anses rättfärdigade för grupprättigheter, samt 10 punkter vilka förenklar och 

generaliserar och kategoriserar de teoretiska perspektiven. 
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Universalism 
Grupprättigheter ska berättigas med avseende på individer särskilda behov för att 

uppnå jämlikhet. 

 

1. Samhällets minsta enhet är individen – även om samhällets strukturer inte 

förnekas. 

2. Fokus ligger på individens fri- och rättigheter och dess integritet och 

autonomi. 

3. Individuella universella rättigheter premieras före gruppens för att säkerställa 

personlig autonomi – individen företräder sig själv. 

4. Grupper förnekas inte av universalister – däremot kräver de jämlikhet mellan 

dess medlemmar, och att dess medlemmar kan lämna samt ifrågasätta och 

omformulera dess betydelse. 

5. Eftersom punkt 3 inte kan säkerställas på grund av den patriarkala 

samhällsordningen i de flesta samhällen kan en universalist aldrig rättfärdiga 

grupprättigheter som inte är direkt kopplade till jämlikhetsargument.  

 

Mångkulturalism 
Grupprättigheter ska berättigas med avseende på etnicitet, kultur och/eller religion. 

 

6. Samhällets minsta enhet är familjen – vilken oftast är den del av en större 

grupp. 

7. Grupprättigheter premieras före individens, för att säkerställa gruppens 

traditioner och överlevnad. 

8. Grupper företräds av talesmän – oftast män. 

9. Särskilda regler/lagar för olika grupper. 

10. Kräver acceptans och tolerans för företeelser i olika grupper som inte 

förekommer i majoritetskulturen. 
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Urval 
Vad som är relevanta dokument för denna studie är i allra högsta grad intressant i inte 

minst ur ett validitetsperspektiv.  Utgångspunkten har varit att se till alla dokument 

som kan tänkas påverka det svenska skolväsendet i relation till individers och 

eventuella gruppers rättigheter. Till att börja med valdes internationella deklarationer 

som Sverige ratificerat.4  

 

Exempelvis kan det uppfattas som att FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 

rättigheterna existerar i två dimensioner, dels statens skyldigheter mot medborgaren 

genom institutioner, dels skyldigheter medborgare emellan exempelvis fångvaktarens 

mot fången, polisens mot demonstranten eller rektorns/lärarens mot eleven, vilket 

styrker relevansen i att det är ett styrdokument i det svenska skolväsendet (jmf UD & 

IJD, 2007, s 3). 

 

Det skulle kunna hävdas att de tre internationella dokumenten är tolkade och 

integrerade i andra dokument i det svenska skolväsendet, men motivation till varför 

de är med befästs i att olika spänningar utifrån studiens teoretiska perspektiv kan 

tänkas uppstå på grund av dem, men inte nödvändigtvis i andra dokument som tolkat 

dem.  

 

Om syftet varit att exempelvis granska en specifik skolform eller lärarnas roll kan 

dessa dokument tänkas överflödiga men eftersom valet föll på det svenska 

skolväsendet som helhet kan globala kontaktytor anses relevanta.  

 

Övrigt empiriskt material behöver varken försvaras eller förklaras då de har direkt 

anknytning till det svenska skolväsendet. Det är inte heller intressant att se till någon 

särskild hierarkisk ordning, då fokus ligger i om spänningar finns eller uppstår i det 

svenska skolväsendet, inte vilka tolkningar som har företräde eller är de ”rätta”.  

 

Låt säga att någon hävdar särskilda rättigheter eller undantag från vissa skyldigheter 

på grund av något som står i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 

rättigheterna. Denna hänvisning kan då tänkas vara en av flera tolkningar och det kan 

                                                
4 Se global nivå under rubriken empiri. 
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dessutom finnas andra dokument som specificerar den del som det hänvisas till – 

möjligen skollagen eller läroplanen. Det kan då eventuellt argumenteras (och 

beslutas) mot dessa krav på särbehandling, icke desto mindre har en spänning uppstått 

vilket motiverar dokumentets relevans i urvalet.  

 

En annan anledning till spänningars existens och uppkomst kan vara utgångspunkten 

när de mer skolnära styrdokumenten måste de förhålla sig till de internationellt 

ratificerade avtalen inte minst europeiska konventionen som är svensk lag sedan 

1995. Tyngdpunkten bland dessa dokument bör kanske ligga på den mest skolnära 

nivån, men samtliga dokument är av intresse för studien vilket gör det till en normativ 

och mindre relevant diskussion i sammanhanget.  
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Empiri 
Även om det empiriska materialet inte har någon hierarkisk ordning i denna studie 

kan det delas in i två nivåer, med tre kategorier: global, nationell och skola. 

 

Global nivå 

• FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter – även beteckningen MR 

förekommer 

• Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter – även 

beteckningarna Barnkonventionen förekommer. 

• Europiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna – även beteckningen EU-konventionen förkommer. 

Nationell nivå 

• Svensk grundlag: Regeringsformen 

• Diskrimineringslagen: SFS 2008:567 

Skola  

Även dessa dokument är nationella, men i en egen kategori eftersom de är specifika 

för skolan. 

• Regeringens proposition till skollagen 2009/10:165 

• Skollagen: SFS 2010:800 

• Läroplanen för grundskolan, även beteckningen Lgr-11 förekommer  

• Läroplanen för gymnasiet även beteckningen Gy-11 förekommer 

• Skolverkets allmänna råd för hur man kan arbeta mot diskriminering och 

likabehandling (2009) 
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Analys av empiriskt material 
Dispositionen av denna redovisning skulle kunna ske på olika sätt, valet att disponera 

materialet under rubriker anpassade till forskningsfrågorna blev en logisk lösning. 

Dispositionen påminner vidare om en blandning av olika angreppssätt till exempel ett 

materialnära, eller tematiskt där studiens två perspektiv Universalism (individen) och 

Mångkulturalism (gruppen) kan skönjas som teman. Det verkade dock inte fruktbart 

att helt följa något speciellt angreppssätt eftersom gråzoner mellan de teoretiska 

perspektiven existerar har ansträngningar gjorts för att undvika att ”kränga in” 

materialet i något fack och en mer fri representationsform har istället valts. 

 

Fördelen med vald disponering är dessutom att läsaren kan följa alla dokument efter 

varandra för en ökad översikt och representation av det universalistiska- och 

mångkulturalistiska perspektivet samt spänningarna dem emellan. Dispositionen 

syftar vidare till att förenkla uppföljningen av återkopplingen i studiens 

frågeställningar samt att underlätta navigering i materialredovisningen och mellan 

studiens olika delar.  

 

Det bör dock med tydlighet påpekas att det på intet sätt görs anspråk på en perfekt 

redogörelse eller spegling av representationen eller spänningarna i de olika 

dokumenten. Det kan givetvis finnas fler citat och fler tolkningar än de som redovisas 

här utifrån de teoretiska perspektiven för att visa på representation av dem och att 

spänningar existerar. 

 
Ett medvetet val har gjorts angående antalet citat i redovisningen eftersom 

utgångspunkten varit att visa läsaren den rådata som studien vilar på, detta för att öka 

trovärdigheten i analysen men också för att  säkerställa en högre grad av 

intersubjektivitet, även om urvalet av citaten i sig riskerar minska densamma.  

 

Representation av de teoretiska perspektiven 
Följande citat ur materialet har valts, utifrån operationaliseringen på sidan 20, punkt 

ett till och med fem, för att visa på den typiska universalistiska representationen, vilka 
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endast är ett axplock av den uppsjö citat med universalistiska förtecken som 

representeras i det empiriska materialet.  

 

För den mångkulturalistiska representationen hänvisas det till flertalet citat under 

rubriken: Representation av spänningar, där hänvisningar återfinns kopplade till 

punkt sex till och med tio på sidan 20.   

 

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna 

Artikel 1 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med 

förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Se 

framförallt till punkterna 1,2 och 3, sidan 20. 

 

Barnkonventionen 

Artikel 14 (1)  

”Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet.”  Se framförallt till punkterna 1 och 2, sidan 20. 

 

EU-konventionen  

Artikel 17 

Förbud mot missbruk av rättigheter 

”Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp 

eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna 

någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem 

i större utsträckning än vad som där medgetts.” Se framförallt till punkterna 3 och 4, 

sidan 20. 

 

Regeringsformen 

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter: Utbildning och forskning 

18 § ”Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri 

grundläggande utbildning i allmän skola. Lag (2010:1408).” Se framförallt till 

punkterna 1 och 2, sidan 20. 
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Diskrimineringslagen: SFS 2008:567 

1 kap. Inledande bestämmelser: Lagens ändamål 

1 § ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder.” Se framförallt till punkterna 1,2 och 4, sidan 20. 

 

Regeringens proposition till skollagen 2009/10:165 

28.7 Annat sätt för att fullgöra skolplikten s 523 

”Av gällande skolförfattningar framgår tydligt att undervisningen i skolan ska vara 

allsidig och saklig och därigenom utformas så att alla elever kan delta, oberoende av 

vilken religiös eller filosofisk uppfattning som eleven och elevens vårdnadshavare 

har. Mot denna bakgrund är det regeringens uppfattning att det i dag inte finns något 

behov av en bestämmelse i skollagen som ger utrymme för hemundervisning på grund 

av religiös eller filosofisk uppfattning hos familjen.” Se framförallt till punkterna 

1,2,3,4 och 5, sidan 20. 

 

Skollagen: SFS 2010:800 

1 kap. Inledande bestämmelser: Utformningen av utbildningen 

5 § ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människo- livets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Se framförallt 

till punkterna 1 och 2, sidan 20. 

 

Läroplanen för grundskola, SKOLFS 2010:37 (Lgr-11) 

Kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag: Förståelse och medmänsklighet 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” Se framförallt till 

punkterna 1,2 och 3, sidan 20. 
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Skolverkets allmänna råd för hur man kan arbeta mot diskriminering och 

likabehandling  

Kap 1. Att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter 

”Enligt diskrimineringslagen ska huvudmannen bedriva ett målinriktat arbete för att 

aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn eller elever som deltar i eller 

söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.” (Skolverkets, 2009, s11). Se 

framförallt till punkterna 1,2,3,4 och 5, sidan 20. 

 

Representation av spänningar mellan de teoretiska perspektiven 
De citat som har valts ut för representation av spänningar mellan de två teoretiska 

perspektiven har alla kopplingar till teorin och framförallt till operationaliseringen av 

teorin, på sidan 20, vilket framgår av tillhörande text. 

 

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (MR) 
Det råder knappast något tvivel om att de flesta, universalister som mångkulturalister, 

ser MR som ett praktiskt dokument i en universalistisk syn på mänskligheten. Det 

troliga är dock att det är långt ifrån alla stater och deras företrädare som skulle 

definiera sig som anhängare av universalismen. En mångkulturalist kan förmodligen 

finna anledning att hävda att vissa delar i MR faktiskt stödjer ett mångkulturalistiskt 

perspektiv. En universalist å andra sidan kan säkerligen konstateras att MR inte ska 

eller kan tolkas som någonting annat än en sann deklaration av dess övertygelser. Det 

kan alltså finnas anledning att förutsätta att det finns spänningar i MR beroende på 

tolkningsföreträde, följande tre delar ur MR har valts ut för att illustrera det.  
 

Det första spänningsfältet återfinns i artikel 12: 
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller 
korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och 
en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. 

 

På den yttersta falangen av mångkulturalism kan detta ses som en kulturrelativistisk 

utsaga, att varken staten eller någon annan aktör har rätt att lägga sig i familjens, eller 

gruppens, inre angelägenheter, och om det ändå sker ska staten förse denna grupp 

med skydd genom lag. Som universalist kan det samtidigt hävdas att denna artikel 
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inte är ett problem om då det prioriteras att varje individ har rätten till individuell 

integritet, vilket betyder att individen själv både tar beslutet att ingå i gruppen och 

samtidigt kan bestrida/förändra gruppens traditioner och utsagor samt möjligheten att 

lämna gruppen. 

 

Det andra spänningsfältet återfinns i artikel 16 punkt 3: “Familjen är den naturliga och 

grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.”  
 

Mångkulturalisten som ser familjen som samhällets minsta komponent kan med 

hänvisning till denna artikel hävda familjens och gruppens rätt till särskilda 

rättigheter. Även den mångkulturalist som erkänner individens autonomi som 

avgörande för särskilda grupprättigheter ser sannolikt inga skäl till att denna artikel 

inte kan tolkas som en mångkulturalistisk utsaga. Universalisten, som tidigare 

beskrivits, förnekar inte samhällets strukturer där exempelvis familjen ingår – 

tvärtom. Det är dock viktigt att återigen poängtera individens individuella integritet 

och dess rättigheter är en förutsättning. 

 

Det tredje spänningsfältet, och troligen den mest kända utsagan i 

utbildningssammanhang återfinns i artikel 26 punkt 3: ”Rätten att välja utbildning för 

barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.”  

 

Här kan individens autonomi ifrågasättas. En vårdnadshavare eller förmyndare kan 

med rätt hävda att skolan ska möta familjens önskemål, exempelvis inrätta ett 

bönerum i skolan, eller dela upp simundervisningen mellan kön för att inte flytta sina 

barn till en annan skola även om det strider mot individens önskemål.  

 

FN:s konvention om barnets rättigheter 
Barnkonventionen kan likt MR ses som ett exempel på hur den universalistiska teorin 

speglas i praktiken. Det finns dock – precis som i MR – en del spänningsfält beroende 

på hur enstaka delar i barnkonventionen tolkas. Fyra delar har valts ut för att visa på 

dessa spänningar. 
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Det första av dessa spänningsfältet återfinns redan i inledningen där det står att: 

”Konventionsstaterna […] som tar vederbörlig hänsyn till vikten av varje folks 

traditioner och kulturella värden när det gäller barnets skydd och harmoniska 

utveckling […].” Ur ett mångkulturalistiskt perspektiv kan denna utsaga ses som en 

bekräftelse av barnet som kulturbärare, en del av gruppen, och därmed kan ett skydd 

av gruppen försvaras för att skydda barnet. Ur ett universalistiskt perspektiv kan det 

ändå hävda att barnet alltid har en social omgivning och att det är skyddsvärt, såvida 

barnet har tillgång till övriga mänskliga rättigheter – barns inkluderat. 

 

Det andra spänningsfältet återfinns i artikel 5: 
Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer föräldrar eller där så är tillämpligt, medlemmar av 
den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare 
eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, att på ett sätt som står i 
överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge 
lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna 
konvention. 
 

Med hänvisningar som: medlemmar av … den utvidgande familjen eller 

gemenskapen…, kan det vara svårt att inte direkt förblindas av gemenskapen med 

mångkulturalismens retorik. Gruppers respekt, ledning och råd går före individens 

(barnets) autonomi. Det försvar som universalisterna har är återigen utgångspunkten i 

synen på individen och dess integritet. Däremot kan det anses problematiskt att barn 

inte har samma möjlighet att utöva den som en vuxen – exempelvis lämna gruppen. 

 

Det tredje spänningsfältet återfinns i artikel 29 punkt 1(c):  
Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att 
utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget 
språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella 
värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen. 

 

Enligt denna utsaga måste utbildningsväsendet inte bara kunna förhålla sig till barnets 

så kallade kulturella identitet, utan också kunna skilja på olika barns olikheter utefter 

kulturella och ursprungsländernas nationella värden. Att artikel 29 punkt 1(c) 

kompatibel med mångkulturalismen är det sannolikt. Ur ett universalistiskt perspektiv 

kan det påpekas att punkt 1(c) befinner sig i ett sammanhang där det bör nämnas att 

punkt 1(b) bland annat hänvisar till att barnet ska utveckla en respekt för MR och de 

grundläggande friheterna, samt punkt 1(d) som bland annat beskriver att barnet ska 

förberedas för vänskap mellan alla folk. Trots denna kontext finns det inget direkt 
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möjligt ett universalistiskt försvar för av punkt 1(c). Det måste då föras en normativ 

diskussion om olika punkter – och artiklar också för den delen – är mer värda än 

andra. En i diskussion som inte ryms utifrån frågeställningen i denna studie.  

 

Det fjärde spänningsfältet återfinns i artikel 30: 
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer 
som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller 
urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin 
grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att 
använda sitt eget språk. 

 

Denna text skulle kunna ses som en kulturrelativistisk representation. Det universella 

försvaret av denna utsaga kan tänkas vara att lägg tonvikten på … inte förvägras 

rätten att… samt förutsättningen är individen åtnjuter individuella fri- och rättigheter 

tillsammans med att den individuella integriteten respekteras.  

 

Europiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna 
EU-konventionen är svensk lagstiftning sedan 1995. EU-konventionen som är en 

konvention om de MR inom den europeiska unionen är följaktligen också det en 

praktisk överensstämmelse med den universalistiska ideologin. Även om flera möjliga 

spänningsfält – vilka är snarlika redan nämnda sådana – skulle kunna antas har endast 

en del valts att belysas, nämligen artikeln 2 i det första tilläggsprotokollet: 
Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som 
staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera 
föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som 
står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. 

 

Den första meningen är klart universalistisk. Mening nummer två, är däremot ett 

tydligt ställningstagande för mångkulturalism, för kulturella, religiösa och filosofiska 

övertygelser i motsats till den fria individens (barnets) autonomi. Jämför med citat 

sidan 26, denna studie, under rubriken Regeringens proposition till skollagen 

2009/10:165, 28.7 Annat sätt för att fullgöra skolplikten s 523. 
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Sveriges grundlag: Regeringsformen 
I Sveriges regeringsform är det svårt att hitta spänningsfält mellan studien två 

teoretiska perspektiv, det finns dock ett som är uppenbart i kap 1. Statsskickets 

grunder, 2§ ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters 

möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag 

(2010:1408)” 
 

Ur ett mångkulturalistiskt perspektiv kan denna text tolkas till dess fördel, genom att 

ett främjande av särskilda gruppers rättigheter lyfts fram. En universalist skulle dock 

ha svårt att hålla med och, precis som i tidigare argumentation, hävda att fokus ligger 

på individen och dess integritet och handlingsfrihet inom gruppen som ska vara 

säkerställd och skyddad bland annat genom MR och svensk lagstiftning.  

 

Diskrimineringslagen SFS 2008:567 
Utifrån valda analysverktyg för denna studie återfinns inga direkta spänningsfält 

mellan de två teoretiska perspektiven i diskrimineringslagen värda belysa här. Lagen 

överensstämmer med den universalistiska ideologin. 

 

Skollagen SFS 2010:800 
Vid granskning av kap 1 i skollagen – där det stadgas om det gemensamma som gäller 

alla skolformer – återfinns enligt studiens analysverktyg inga tydliga spänningsfält 

och därvid anses ett överensstämmande med universalismen speglas. Det finns dock 

några spänningsfält på andra håll i skollagen nämligen i de delar som hanterar 

deltagandet i utbildningen. Dessa återfinns i kap 7 i 17§ närvaro (som avser 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan), 18§ ledighet och 19§ 

befrielse. I 17§ som bland annat behandlar när den obligatoriska verksamheten inte 

får förlägga sin undervisning kan en spänning mellan studiens två teoretiska 

perspektiv återspeglas. Det står att ”[…] verksamhet inte får förläggas till lördagar, 

söndagar eller andra helgdagar.” Ur båda de teoretiska perspektiven kan detta ses som 

assimilationspolitik – ”där de andra ska bli som oss” – eftersom det är de nationella 

och kristna högtiderna som avses med andra helgdagar.  
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Spänningsfältet uppstår i att mångkulturalismen som kan tänkas göra anspråk på att 

ledighet ska inträffa även när andra grupper än den kristna firar högtider går i klinch 

med skollagen och dess lagstiftare som i övrigt till övervägande del är universalismen 

trogen, men som i detta fall inte kan försvara sig på universalismens grunder. I dagens 

Sverige kan anses att den kristna kulturen och religionen inte är en framträdande 

majoritetsgrupp i det svenska samhället. Om ledighet inträffade på andra högtider än 

den kristna skulle det inte ses som ett spänningsfält utan snarare en samsyn mellan de 

två teoretiska perspektiven. I 18§ ska sådan ledighet – utöver den nationella och 

kristna – beviljas om det finns synnerliga skäl. Följande citerade paragraf har i 

tidigare version (1985 års skollag) varit ett spänningsfält – vilket specificeras under 

nästa rubrik regeringens proposition 2009/10:165. 

19§ En elev […] får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet 
att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl.  Ett 
sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Rektorn beslutar om 
befrielse. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut. 
 

Det som fortfarande kan uppfattas som ett spänningsfält är vad som avses med 

synnerliga skäl, vilket det i strikt mening, inte finns fog för eftersom det ska ses som 

lagens starkaste begrepp i detta sammanhang, om det däremot är diskriminering av 

icke-kristna är en annan diskussion. 

 

Regeringens proposition 2009/10:165 
Underrubriken lyder: Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 

Följande valda delar har koppling till de paragrafer från skollagen (SFS 2010:800), 

kap 7 som beskrivs ovan. Det första som kan noteras är att det har skett en betydande 

skillnad vad gäller skollagens hållning i fråga om befrielse, från särskilda 

omständigheter till synnerliga skäl. Bakgrunden till det återfinns i propositionen under 

rubriken 11.3 Deltagande i utbildningen s 339ff: Ledighet och befrielse från 

obligatoriska inslag i undervisning: 
Enligt 3 kap. 12 § första stycket i 1985 års skollag ska på begäran av en 
skolpliktig elevs vårdnadshavare, eleven befrias från skyldighet att delta i annars 
obligatoriska inslag i verksamheten, om det med hänsyn till särskilda 
omständigheter inte är rimligt att kräva att eleven deltar. I motiven till 
bestämmelsen (prop. 1985/86:10 s.89) sägs att en elev inte ska behöva delta i 
vissa, i det stora hela, mindre viktiga inslag i utbildningen om det med hänsyn till 
särskilda omständigheter framstår som orimligt att kräva att eleven deltar. Det 
anges bl.a. att det bör finnas ett utrymme för befrielse från inslag som är 
meningslösa för eleven, därför att han eller hon redan mer än väl behärskar det 
som ska uppnås med inslaget och från inslag som kan upplevas som utmanande 
mot bakgrund av elevens speciella inställning och hemmiljö. Bestämmelsen ska 
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tillämpas med återhållsamhet.  Enligt regeringens mening förekommer det att 
befrielse medges av hänsyn till elevens speciella inställning och hemmiljö på ett 
sätt som går längre än vad som varit lagstiftarens avsikt, och utan att försök gjorts 
att anpassa undervisningen.  
 

Lagstiftaren har ändrat lagtexten – från särskilda omständigheter till synnerliga skäl – 

och därmed förhindrat ett mångkulturalistiskt tolkningsföreträde. Det har tagits ett 

universalistiskt ställningstagande, för individen men det har inte skett helt utan 

eftergift då det lite längre ner under samma rubrik står att:  
Skolan bör också tillfälligtvis, om det är rimligt, kunna använda gruppindelning 
eller andra organisatoriska och pedagogiska åtgärder för att undvika att känsliga 
situationer uppstår för enskilda elever eller grupper av elever. Det kan t.ex. avse 
simundervisning där flickor och pojkar skiljs åt. 
 

En eftergift som kan ses som teoretisk snarare än praktisk då det vidare står att:  
Undervisningen ska dock bedrivas i enlighet med den värdegrund som finns i 
läroplanerna. Därmed ska det inte förekomma inslag som kan uppfattas som 
kränkande för någon. Enligt regeringens uppfattning kan därför behovet av en 
bestämmelse om möjlighet till befrielse från undervisning på dessa grunder 
ifrågasättas. 
 

Det kan tolkas som att lagstiftaren har försökt att garderat sig mot att denna möjliga 

mångkulturalistiska hänvisning genom att tillföra om det är rimligt i propositionen. 

Icke desto mindre är det ett spänningsfält mellan studiens två teoretiska perspektiv.  

 

Skolverkets allmänna råd 2009. Allmänna råd och kommentarer för 

att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. 
Utifrån valda analysverktyg för denna studie återfinns inga direkta spänningsfält 

mellan de två teoretiska perspektiven i dokumentet värda att belysa här. Dokumentet 

överensstämmer med det universalistiska perspektivet. 

 

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
Lgr-11 är en bilaga till förordningen SKOLFS 2010:37 som ska gälla för grundskolan. 

I kap 1 skolans värdegrund och uppdrag finns det en hel del spänningsfält mellan de 

teoretiska perspektiven. Två spänningsfält behandlas nedan. 

 

Det första spänningsfältet återfinns i kap 1 under rubriken, Förståelse och 

medmänsklighet, andra stycket: 
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Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i 
det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.  
 

Till att börja med kan utgångspunkterna klart tolkas som mångkulturalistiska i denna 

utsaga, där det är viktigt att människor inte bara ska vara medvetna om, utan också 

kunna urskilja olika kulturarv – sitt egna och andras. Dessutom värdesätts förmågan 

att leva sig in i andras villkor och värdering, vilket kan tolkas som ett led i att ha en 

acceptans för gruppers särskilda rättigheter. Samtidigt kan en universalistisk tolkning 

av denna utsaga klart ses kompatibel med det teoretiska perspektivet eftersom den 

inte förnekar samhällets strukturer eller kulturer, samtidigt som det inte sker någon 

inskränkning på individens integritet i citatet. Enligt universalismen finns inget hinder 

med många kulturer och öppenhet för andras villkor och värderingar, tvärtom, 

förutsatt att den personliga autonomin är säkerställd.  

 

Det andra spänningsfältet återfinns under rubriken Skolans uppdrag första stycket: 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla 
ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. 
Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 
 

Ur ett mångkulturalistiskt perspektiv kan denna utsaga tolkas som att skolan ska ta 

hänsyn till och ha förståelse för familjens kultur och/eller religion för att stödja 

familjen i deras ansvar för sina barns fostran och utveckling. En tolkning sprungen ur 

universalismen skulle däremot kunna sätta fokus på att individens frihet och integritet 

inte hotas av denna utsaga och att några eftergifter för särskilda grupper och deras 

grupprättigheter rättigheter inte behöver tolkas in i sammanhanget.  

 

Läroplanen för gymnasieskolan 2011 
Gy-11 är en bilaga till förordningen SKOLFS 2011:144 som ska gälla för 

gymnasieskolan. De spänningsfält som existerar mellan de två teoretiska perspektiven 

i Gy-11 är i stort sätt överensstämmande med Lgr-11, men de markanta skillnaderna 

att gymnasieskolan är en frivillig skolform samt att elevens ålder under gymnasietiden 

förändrar dess beteckning i samhället från barn till vuxen. De två skillnaderna 

förändrar givetvis individens självbestämmanderätt och samspelet med hemmet har 

inte samma betydelse som i den obligatoriska skolformen. 
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Resultatanalys  
Utifrån studiens frågeställningar och redovisningen av de teoretiska perspektiven samt 

spänningar dem emellan kan det dras slutsatsen att det finns olika sätt att tolka 

styrdokumenten i det svenska skolväsendet. Det bör noteras att citaten som är utdrag 

ur styrdokumenten är tagna ur sitt sammanhang. Det kan då ifrågasättas hur 

tolkningarna sker och på vilka grunder samt med vilken avsikt. Det skulle till och med 

kunna ifrågasättas om representation av de teoretiska perspektiven och spänningar 

mellan dem ens finns, eller om de endast är konstruerade i denna studie. Icke desto 

mindre råder det inte några tvivel om att problematiken existerar i skolan, bland annat 

kanske just därför att representanter från de båda teoretiska perspektiven hävdar olika 

tolkningar utifrån citat tagna ur sitt sammanhang? Det är just när citat argumenteras 
ur sitt sammanhang som tolkningsföreträdet blir som mest spännande, varför det 

ligger i sakens natur att gestalta materialet på detta sätt. Däremot står det klart enligt 

studien att dokumenten i sin helhet är klart övervägande för det universalistiska 

perspektivet. När mångkulturalistiska tolkningar av materialet kan göras finns ett 

övergripande universalistiskt övertag när helheten beaktas. Denna upptäckt ligger till 

grund för slutsatsen att det inte i enlighet med dagens utformning av styrdokumenten i 

det svenska skolväsendet, kan hävdas särskilda rättigheter eller undantag från vissa 

skyldigheter i skolans obligatoriska undervisning på kulturella och/eller religiösa 

grunder.  
 
Det finns också – som analysen av materialet visar5 – en åtstramning i den nya 

skollagen i förhållande till den tidigare, vad gäller befrielse från obligatorisk 

undervisning. Det skulle kunna vara svaret på varför det har sett ut som det har gjort 

vad gäller deltagandet i exempelvis simundervisning. Skiftet från särskilda 

omständigheter till synnerliga skäl är om inte annat en markering till rektorer, lärare, 

föräldrar och elever från lagstiftaren om ställningstagande i frågan, nämligen för 

individen och mot gruppers särskilda rättigheter.  

 

En misstanke om att representationen av de teoretiska perspektiven och spänningar 

dem emellan skulle se annorlunda ut på olika nivåer fanns i början av studien, vilket 

var en av anledningarna till nivåindelningen av det empiriska materialet. Det kan 
                                                
5 Återgå till sidorna 31-33 och läs under rubrikerna: Skollagen SFS 2010:800 och Regeringens 
proposition 2009/10:165. 
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sägas utifrån redovisningen att det finns större spänningar på global nivå, en orsak 

kan vara att mottagarna av dessa dokument har färre gemensamma kontaktytor än de 

på nationell nivå. 

 
Under de senaste åren har en stor – om inte den största – förändring i det svenska 

skolväsendet skett, bland annat bestående av nya läroplaner och ny skollag. Det 

verkar klart att det är individen snarare än gruppen som tjänat på det, samtidigt kan 

det antas att problemet i skolan kommer bestå eftersom styrdokumenten endast är en 

del av det svenska skolväsendet. Följderna av den nuvarande representationen borde 

dock leda till mindre frånvaro av obligatorisk undervisning i den svenska skolan på 

kulturella och/eller religiösa grunder om den nya lagen också praktiseras. Det finns 

dock anledning att tro att föräldrar kan hitta andra ursäkter för att neka sina barn viss 

undervisning, exempelvis hävda att barnet är sjukt och därför inte kan medverka. 

 
Analysverktygen visar dessutom på spänningar som inte problematiseras utifrån 

studiens två teoretiska perspektiv. Nämligen den del i skolans läroplan som hänvisar 

till att de universella fri- och rättigheterna som ingår i skolans uppdrag att gestalta och 

förmedla, inte bara antas vila på utan också ska förmedlas i överensstämmelse med 

den kristna traditionen. Följande citat är meningen efter det citat som inleder denna 

studie på sidan 4: 
”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande” (SKOLFS 2010:37,Grundläggande 
värde).   

 
Det döljs en del dubbelmoral här eftersom den universalistiska grundsynen inte alls 

kan beivras, det kan också tyckas konstigt att vilja motverka vissa gruppers 

särställning genom en neutral anpassning utifrån universalistiska ståndpunkter 

samtidigt som det proklameras att traditionell kristen etik är den som representerar det 

fria. Det kan med fördel även föras en diskussion angående skolavslutningar (som är 

obligatorisk undervisning) i kyrkor här, men den diskussionen kan anses vara en 

studie i sig och har inte utrymme i denna studie, även om den är värd att nämnas. 
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Diskussion och vidare forskning 
En viktig notering vad gäller ämnet för denna studie, vilket i stora delar hanterar 

moraliska värden, är att ingen går oberörd vad gäller dessa frågor. Vi har alla en 

moralisk uppfostran och åsikter om vad som är det moraliskt rätta för oss, men 

troligen också för andra, i olika situationer. Det gäller även mig som författare av 

denna studie vilket inte bör, men kan speglas i det arbete som utförs vilket kan vara 

ett problem för reliabiliteten och intersubjektiviteten. Med det sagt anses det säkert 

som en självklarhet för de flesta att det är styrdokumenten som styr det svenska 

skolväsendet. Lagar och regler ska inte ignoreras, de ska respekteras och följas. Vid 

lagbrott idkas påföljd i olika former i vårt samhälle.  

 

Däremot kan det ifrågasättas om exempelvis läroplanen kan följas i verkligheten, eller 

om den är beskrivningen av ett slags ideal som inte går att uppnå? Låt säga för 

argumentationens skull att det går, betyder det att rektorer och lärare ska – eller bör – 

följa styrdokumenten till punkt och pricka? Det kan antas att de flesta rektorer, lärare 

och andra människor i det svenska skolväsendet, åtminstone inofficiellt, skulle svara 

nekande på den frågan. Varför då?  

 

Svaret kan bland annat antas ligga i skolverksamhetens komplexa värld. Rektorer och 

lärare förväntas ha en bra relation till elevernas föräldrar och hemmiljö och stödja 

dem i sitt uppdrag att uppfostra sitt barn. Samtidigt ska elevens intressen och fri- och 

rättigheter inte bara skyddas utan även uppmuntras. Det står exempelvis i läroplanen 

att det är ”[…] nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (SKOLFS 2010:37, 

Skolans uppdrag). Hur ska skolan agera om dessa båda uppdrag står i motsats till 

varandra? Är det i detta läge alltid självklart att rektorer och lärare ska börja läsa högt 

ur styrdokumenten? Hur försvaras elevens intresse? Vilken utgångspunkt har eleven 

om föräldrarna är i konflikt med skolan?  Dessa och många fler frågor av liknade slag 

visar vilka tolkningar av situationer som skolan måste göra när de väljer hur de 

genomför sitt uppdrag. Att skilja på kulturell mångfald och mångkulturalismen har 

därmed sina tydliga problem och dilemman i den verklighet som den svenska skolan 

och dess personal ställs inför dagligen – inte minst utifrån risken att bli kallad rasist. 
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Ovan citerade del ur läroplanen sätter dock fingret på en förutsättning i den 

universalistiska grundsynen, vilket det finns stöd för i båda de teoretiska perspektiven, 

något som ytterligare visar på de gråzoner som uppstår mellan dem. Både Okin 

(2002) och Phillips (2010) identifierar denna aspekt som särskilt viktig vad gäller 

individens förståelse över sin egen livssituation och möjlig insikt i om de utsätts för 

diskriminering på kulturella och/eller religiösa grunder eller inte. Slutsatsen är att om 

individen inte vet vad som är jämlikhet minskar chansen för dess strävan efter 

densamma och individer kan då finna sig leva under diskriminering eftersom de ser 

det som normalt. Det kan därför anses att detta citat hänvisar till ett av skolans allra 

viktigaste uppdrag. Men dokumenten tolkas varje dag i olika situationer av olika 

människor med olika bakgrund, kompetens och syn på problematiken. Det gör att det 

inte är självklart att dokumenten följs utifrån det som var avsikten när de författades.  

 

Låt säga att en slutsats och tolkning av denna studie styrker utsagan att olika 

behandling på grund av etnisk, kulturell, och/eller religiös grupptillhörighet inte 

finner något särskilt starkt – om ens något – stöd i skolan styrdokument. Antas det 

dessutom att det inte kan tänkas finnas endast en förklaring till ett problem inom det 

svenska skolväsendet leder det naturligt till frågan: om styrdokumenten inte är 

anledningen till problematiken med att barn från minoriteter och/eller icke-

dominerande grupper behandlas olika, vad är då orsaken? 

 

En sådan frågeställning ger upphov till en mängd möjligheter för fortsatt forskning 

inom ramen för det svenska skolväsendet, med utgångspunkt i samma teori som i 

denna studie. Nedan följer förslag på och frågor kring vad som kan tänkas vara 

anledningen till den problematik som denna studie behandlar och därmed av intresse 

för vidare forskning. 
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Rektorers och lärares utbildning och kompetens 

I läroplanen står att det är rektorns ansvar att ”[…] personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter […]” (SKOLFS 2010:37, Rektorns ansvar) Hur ser det ut i verkligheten? 

Vad vet rektorer och lärare till exempel om hedersrelaterat förtryck? Vilken 

utbildning har de om detta relativt nya fenomen? Vilka verktyg har de för att 

handskas med sådan problematik? Vilka ideologiska åsikter knutet till problematiken 

har de själva?   

 

Lärarens som närbyråkrat 
Läraren kan ses som samhällets spets och yttersta kontaktyta mot delar av 

befolkningen. Läraren är alltså en myndighetsperson, en byråkrat nära samhällets 

medborgare, en närbyråkrat. Vilka överväganden måste läraren göra i sin 

myndighetsutövning? Kan lärarens komplexa arbetssituation vara bidrag till 

problematiken i sin helhet i det svenska skolväsendet. Hur? Varför? 

 

Den dolda läroplanen 
De flesta som arbetar inom det svenska skolväsendet har säkert hört att det tar 20-30 

år för en läroplan (och andra styrdokument) att slå rot i skolan. Det väcker frågan om 

den så kallade dolda läroplanen. Finns det en informell läroplan som styr skolan? Hur 

ser den ut? Kan den vara en bidragande orsak till problematiken? 

 

Maktstrukturer på olika nivåer, hur och varför fattas olika beslut?   

statkommunskola, inom skolan 
Vem är det egentligen som har skyldighet att hantera problematiken? Kan det vara 

anses att problematiken existerar för att frågor faller mellan stolar? Om olika beslut 

har fattats på nationell och lokal nivå, vilka har tolkningsföreträde att dra upp agendan 

för exempelvis en skolas arbete med hedersrelaterad problematik? 
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Kommunala handlingsplaner 
Det finns många olikt utförda lokala handlingsplaner relaterat till problematiken. Hur 

ser de ut? Skiljer de sig från de nationella styrdokumenten? Om de gör det, är det då 

en bidragande orsak till problematiken? 

 

Skolpengen 
Kan det anses att skolpengen är en orsak till problematiken? Kan hot från föräldrar att 

flytta sina barn till exempelvis religiösa friskolor om de inte får sin vilja igenom ha 

förmått skolor att anpassa sig till de mångkulturalistiska påbuden för att ändå behålla 

eleven i sin skola? 

 

Rasism  
I ett samhälle som det svenska där det kan antas att det offentliga präglas av tanken av 

likhet inför lagen, icke-diskriminering och antirasism ställer sig många 

(universalister) undrande till en ny företeelse som de påstår har vuxit sig fram. En 

slags rasism som tar sig uttryck i en missriktad tolerans, hänsyn och respekt inför 

vissa kulturella och religiösa grupper. En ny form av rasism som uttrycker sig genom 

en underlåtenhet att hjälpa/stå upp för en utsatt individ med hänvisning till de 

grupprättigheter som medföljer individens härkomst. Vissa skulle alltså hävda att det 

svenska samhället är ett rasistiskt samhälle och att den svenska skolpolitiken är 

rasistisk, att detta fenomen aldrig skulle ske om härkomsten av den utsatt individen 

var "etniskt svensk". Vidare skulle de hävda att mångkulturalismen som politisk 

ideologi har förändrat definitionen av rasism. Förr var det rasistiskt att INTE behandla 

människor lika. Alla, oavsett ursprung eller färg skulle behandlas lika. Idag kräver 

den mångkulturalistiska ideologin att vissa särbehandlas för att personer ska betraktas 

som icke-rasist. Existerar det rasism av detta slag inom ramen för det svenska 

skolväsendet? Är rasism av en sådan form en anledning till problematiken i det 

svenska skolväsendet?  
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Enskilda individers uppfattning om problematiken 
Vad vet de anställda inom det svenska skolväsendet om problematiken? Hur beskriver 

elever som lever med denna problematik situationen? Kan de anställdas och elevernas 

enskilda erfarenheter om och syn på problematiken bidra till en lösning problematiken 

i stort?  

 

Integrationspolitik i skolan 
Vad är det egentligen som efterfrågas i samhället i allmänhet och i skolan i synnerhet 

idag, för att behovet av gruppers olikheter och individens rättigheter ska kunna 

efterlevas? Kan det finnas en ny strategi som varken går ut på assimilation eller 

mångkulturalism? Kan en strategi som tar det bästa ur dessa politiska modeller 

tillsammans med den liberala statens syn på människan skapa en, låt säga, 

absorptionsstrategi? Kan problematiken beskriven i denna studie utifrån vald teori 

lösas via denna mellanväg, absorptionsstrategi, som tillåter särbehandling vid 

exempelvis firande av kulturella och religiösa högtider men som kräver likhet i form 

av acceptans för vårt samhälles grundläggande individuella fri- och rättigheter samt 

individuella integritet? 
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