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Denna uppsats diskuterar fyra aktörer och deras försök till  påverkan av det svenska 
skolsystemet. Dessa är Svenskt näringsliv, LO, Kronofogden och Feministiskt initiativ. 
De har alla olika agendor över vad det tycker att skolan ska lära ut till barn. Aktörernas 
skolagendor  kommer  analyseras  utifrån  läroplansteori,  lobbying,  korporativism  och 
opinionsbildning  för att  ta  reda på vilken inverkan de har  på skolsystemet.  Jag har 
utgått  från  deras  hemsidor  för  att  ta  reda  på  vilken  agenda  de  har  i  skolfrågor.  I 
läroplanen står det att skolan skall etablera kontakter med företag och organisationer för 
att  eleverna  skall  förankras  i  samhället.  Frågorna  om  hur  mycket  inflytande 
organisationerna skall ha och vilka kontakterna skall vara, är dock öppna för tolkning. 
Detta  kommer  att  diskuteras  för  att  försöka  besvara  varför  dessa  fyra  aktörer  vill 
påverka eleverna. Det finns inget olagligt i att de olika aktörerna är inne i skolan och 
vill  samarbeta,  men  olika  teorier  om demokrati  anser  detta  vara  antingen  bra  eller 
skadligt. Jag har diskuterat möjliga konsekvenser av att aktörerna är inne i skolan, men 
svaret beror på vilken syn man har på skolans uppdrag.
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This exam discusses the influence of four different organizations in the public school. 
The  chosen  organizations  are  the  Confederation  of  Swedish  Enterprise,  LO,  the 
Enforcement  Authority  and  the  political  party  Feminist  Initiative.  They  all  have 
different  agendas  about  what  they  think  the  school  should  teach  children.  These 
agendas will be analyzed from the point of view of lobbying, corporatism, influencing 
of public opinion and the theory of curriculum, to find out what impact they have on the 
Swedish school system. I have studied their homepages on the Internet to see what their 
agenda is on school issues. It says in the curriculum that the school should form contact 
with  business  companies  and  other  organizations  so  the  pupils  will  be  firmly 
established in society.  The questions how much influence these organizations should 
have and what the contact should be, are however open to suggestions. This will be 
discussed to  try to  answer why these four  organizations  are  trying  to  influence  the 
pupils. There is nothing illegal about the different organizations being in the school 
trying to co-operate, but different theories about democracy believes this to be either 
good or harmful. I have discussed possible consequences for the organizations being in 
school, but the answer depends on what point of view one has of the commission of the 
school.
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1 Inledning

När  jag  varit  ute  på  mina  olika  VFU-perioder  har  jag  stött  på  diskussioner  i 
lärarrummen där lärare har diskuterat  ”är det här vi gör verkligen en skoluppgift?”. 
Som exempel kan jag nämna elever som är uppkäftiga och bråkiga, där lärarna har fått 
ta diskussioner med klassen hur man beter sig och hur man skall sköta sig. Lärarna 
frågar sig om detta verkligen är skolfrågor, ”skall inte vi undervisa i olika ämnen?”. 
Sådana här diskussioner har fått mig nyfiken och intresserad på vad man som blivande 
lärare  har  för  uppdrag.  Samtidigt  som  jag  funderat  på  dessa  frågor  har  jag  läst  i 
tidningar  om  olika  aktörers  lobbying  mot  skolan,  där  de  vill  få  in  just  olika 
dagordningar  som de vill  att  skolan skall  följa.  I  detta  arbete  bestämde jag mig att 
utifrån läroplansteori diskutera fyra utvalda aktörers skolfrågor och dagordning där de 
vill vara med och påverka morgondagens vuxna medborgare. Här i inledningen skriver 
jag några korta referat om de fyra utvalda aktörerna som jag analyserar i denna uppsats. 
Anledningen till att jag tar upp dem här är att jag vill att läsaren skall få en förståelse 
för vad de olika aktörerna har för dagordning när det gäller skolfrågor. Samtliga avsnitt 
nedan är  av mig summerande referat  gjorda utifrån de fyra  aktörernas  hemsidor  på 
Internet.

Aktör: Kronofogden
I Sverige har nästan alla ungdomar en egen mobiltelefon. Den ger flera möjligheter, 
men samtidigt finns det även en fara för att hamna i skulder. Av ungdomar mellan 18-
25 år som hamnar hos Kronofogden år 2005 berodde 70 % på obetalda mobilskulder. 
2008-03-04 fanns det  37 487 ungdomar mellan 18-25 år i Kronofogdens register.  För 
att  förhindra  att  ungdomar  hamnar  hos  Kronofogden  anser  Tomas  Pålsson, 
kommundirektör  på  Kronofogden,  att  skolan  borde  ge  eleverna  kunskaper  i 
privatekonomi.  Att  börja  det  vuxna  livet  med  en  betalningsanmärkning  kan  få 
förödande konsekvenser för individen. Individen kommer att ha problem när det gäller 
hyra en bostad, ta ett lån eller skaffa abonnemang av olika slag. 

Aktör: Feministiskt initiativ
Skolan  har  en  viktig  roll  i  samhället  för  att  bryta  den  rådande  könsstrukturen.  I 
läroplanen står det  att skolan skall  bedriva en jämställd och aktiv undervisning mot 
allas  lika värde.  Trotts  detta  så bemöts pojkar och flickor olika i skolan.  Rasistiska 
föreställningar får fortsätta att leva och växa i skolan. Läromedlen och undervisningen i 
skolan saknar allt för ofta ett genusperspektiv. Pojkar och flickor behandlas fortfarande 
utifrån  traditionella  stereotypa  förväntningar.  Dessa  mönster  följer  eleverna  i  hela 
utbildningssystemet och måste brytas för att Sverige skall bli ett helt jämställt land.
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Aktör: Landsorganisationen (LO)
Ungdomarna i de svenska skolorna har väldigt dåliga kunskaper om arbetslivet.  Att 
ungdomarna inte känner till vilka rättigheter de har på en arbetsplats är väldigt illa. Det 
finns stora risker med att ungdomarna blir utnyttjade av oseriösa arbetsgivare senare i 
livet. LO har de senaste åren märkt att det finns ett väldigt stort behov av kunskap hos 
ungdomarna. Det har man bland annat sett genom att det är ett väldigt stort tryck på 
LO:s  telefonjour,  som  under  sommaren  finns  för  att  ge  råd  åt  ungdomar  som 
sommarjobbar, säger Johan Ingelskog, ungdomsombudsman på LO.

Aktör: Svenskt näringsliv
Att den svenska skolan är en del av Sverige och inte en del av världen är något som 
Svenskt näringsliv vill ändra på. Om inte den svenska skolan förändras för att kunna 
möta konkurrensen i den globala världen kommer vi att hamna på efterkälken. Skolan 
måste satsa mer på att utbilda elevers toppkompetenser och företagsanda. Detta lyckas 
ej den svenska skolan med i dag.
    

1.2 Problem

I en modern demokrati som är pluralistisk1 skall allas åsikter och religioner respekteras. 
Problemet är att om respekten för andras åsikter och kulturer börjar minska så finns 
risken  att  den  demokratiska  autonoma  beslutsrätten  för  medborgaren  riskerar  att 
försvinna. Det räcker inte att man bara i teorin tycker att alla skall ha rätt till sin egen 
åsikt utan nationen måste försvara och arbeta för att alla skall få chansen att utöva sin 
frihet (Held 1987, 2005). Skolan är en naturlig plats att rikta in sig på om man vill 
ändra åsikter hos morgondagens vuxna medborgare. Det är vanligt att skolan är föremål 
för olika politiska partiers och organisationers debatt, där de vill vara med och påverka 
skolan för att få in sin egen dagordning på skolans schema. Skolan skall enligt Boyman 
(2008) vara pluralistisk, så att försöka påverka den i olika riktningar är inte moraliskt 
försvarbart. Skolan skall vara öppen för allas åsikter och vara ett stöd för familjen till 
att  fostra  eleverna  in  i  samhället  som  det  står  i  Läroplan  för  det  obligatoriska 
skolväsendet (lpo 94). Skolan befinner sig i mitten av en kamp och innehållet ändras 
lite beroende på vilken politisk ideologi som styr i nationen och vilken syn de har på 
hur  samhället  skall  vara,  (Englund  1986,  2005).  Det  är  viktigt  att  diskutera  och 
analysera vilken roll skolan har i en pluralistisk demokratisk stat som Sverige, för enligt 
Dewey (1985, 1997) är det med hjälp av utbildningssystemet  som utvecklingen och 
fostran av de nya medborgarna i samhället  sker. I  denna uppsats skall  jag diskutera 
olika aktörers påverkan på skolan och vart  de vill  komma med sina försök. Utifrån 
läroplansteori  och konceptionerna i denna teori,  vilka är: patriarkalisk,  vetenskapligt 

1 I en pluralistisk demokrati skall staten se till att olika intressegrupper får säga och tycka vad de vill 
samtidigt som de förhindrar att någon enskild grupp hotar eller skadar någon annan grupp. Att det finns 
olika grupper som anser olika och arbetar för sin åsikt bidrar till att ge demokratin en stabilitet. (Held 
1987, 2005)
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rationell  och demokratisk  konception,  skall  jag analysera  de valda  aktörerna för  att 
studera vad de har för syn på skolans roll i samhället. Beroende på vilken syn man har 
på  medborgarna  i  ett  samhälle  får  man  ju  olika  syn  på  skolans  roll  i  samhället. 
Problemet är att de fyra olika aktörerna har olika syn på hur medborgarna skall vara och 
agera i samhället, vilket betyder att de vill att skolan skall fokusera på olika innehåll. 
Läroplansteori  handlar delvis om att man försöker förstå hur nationers politiska och 
kulturella sammansättning påverkar skolinnehållet. För att kunna diskutera skillnader 
mellan olika aktörers mål med sin skolideologi så är det viktigt att förstå vad de har för 
mål i samhället i övrigt. 

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att identifiera och tydliggöra fyra olika aktörers syn på 
skolväsendet. Vidare vill jag diskutera hur och varför dessa aktörer vill påverka skolan i 
en viss riktning. Följande frågeställningar är centrala för att uppnå detta syfte: 

• Vilket  innehåll och  vilken  roll  skall  skolan  ha  för  att  fostra  och  utbilda 
medborgarna? 

• Hur anser de fyra aktörerna att en god medborgare skall vara i ett samhälle? 
• Vilka strategier använder de fyra aktörerna sig av för att komma in i skolan?
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2 Tidigare forskning

Jag  redovisar  här  tidigare  forskning  om  demokrati  och  skola  som  jag  anser  vara 
relevant för mitt arbete. Jag har valt att ta med tre olika forskare som fokuserar på just 
dessa  begrepp.  En  av  dem är  Matilda  Wiklund  som har  skrivit  en  avhandling  om 
mediers  roll  som dagordningssättare  i  svensk  utbildningspolitik.  Boyum (2008)  har 
skrivit en artikel i nordisk pedagogik om ideologi och demokrati. Tomas Englund har 
skrivit flera böcker om skol- och demokratifrågor och jag har med tidigare forskning 
som handlar om utbildningsdiskussioner.

Jag har även med referat från läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (lpo 94) 
som handlar om demokratifrågor så att läsaren lätt skall få en snabb genomgång om vad 
som står där, utan att  behöva läsa igenom hela för att hitta de delar som innehåller 
demokratifrågor.  Anledningen till  att  jag valde lpo 94 och inte läroplanerna  för de 
andra skolformerna, är att de är väldigt snarlika när det gäller demokratiinnehållet. Jag 
anser att de bara skulle bli upprepning då innehållet är väldigt likt. 

Jag väljer att även ha med refererat från Dewey i detta kapitel eftersom jag anser att han 
är en av de största inom pedagogisk forskning när det gäller demokratifrågor. 

2.1 Mediers roll som agendasättare av 
skolfrågor

Wiklund (2006) har i sin avhandling Kunskapens fanbärare diskursteoretiskt analyserat 
Dagens  Nyheters  roll  som dagordningssättare  vad  gäller  debatten  om den  svenska 
skolan och utbildningen. Anledningen till  att det  är viktigt  att  ta upp medierna som 
central  aktör  i  en  skoldiskussion  om demokratibegreppet,  är  att  i  medierna  förs  de 
offentliga samtalen om det som medborgarna finner viktigt eller vill skapa opinion för. 
I medierna finns mycket av det som kallas gemensamt vetande, vilket är grundläggande 
för en demokratiska stat. I Sverige existerar en mediakultur där de flesta medborgarna 
läser tidningar, lyssnar på radio eller ser på tv för att få information om olika aktuella 
ämnen.  Enligt  Wiklund  (2006)  har  medierna  kommit  och  ersatt  den  genuina 
verklighetsuppfattningen och förstahandsinformationen. När medierna levererar blir det 
en andrahandsupplevelse och den kan skilja sig från den verkliga händelsen beroende 
på hur medierna rapporterar. Detta ger medierna en stark ställning där de kan påverka 
verkligheten utan att vi är särskilt medvetna om detta. 
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Efter  andra  världskrigets  slut,  när  man  märkte  hur  effektivt  de  olika  staterna  hade 
använt medier  i  sin propaganda, började en diskussion om mediers makt.   Wiklund 
(2006)  pekar  på  olika  nivåer  där  man  diskuterar  var  det  ger  mest  genomslag,  på 
individ-, samhälls- eller kulturnivå. Enligt medieforskare visar det sig att olika grupper 
och individer påverkas olika lätt och på olika sätt av vad de hör i medier. 

När man studerar vilka som får mest utrymme och får använda mediers debattkanaler, 
märker man att det ofta är företrädare för olika intresseorganisationer som syns menar 
Wiklund (2006). Intresseorganisationer  har tagit  klivet  in i medievärlden och skapat 
kontakter och kanaler för att meddela allmänheten sina åsikter. Opinionsbildarna finns i 
flera organisationer och de har ofta goda kontakter med olika medier. Man kan utskilja 
att  opinionsbildarna  fungerar  som  mellanhänder  mellan  intresseorganisationen  och 
medierna för att föra fram intresseorganisationens budskap till allmänheten. Wiklund 
(2006) skriver att det via undersökningar har visat sig att allmänheten har hög tillit till 
informationen som mellanhänderna yttrar medierna. 

Enligt Wiklund (2006) märker vi av en tydlig gång mot ökad medialisering i Sverige. 
Med detta menas att aktörer och politik anpassas efter mediernas centrala position som 
den  kommunikativa  kanalen  i  samhället.  Wiklund  (2006)  påstår  att  vissa  forskare 
hävdar  att  medierna  har  blivit  mer  en  kanal  för  att  förmedla  åsikter  snarare  än  en 
nyhetsförmedlare. 

Det svenska utbildningsväsendet är mycket styrt av politiska ideologier. Skolan speglar 
samhällets  politiska  och  ekonomiska  ambitioner.  Enligt  Wiklund  (2006)  betraktas 
skolan som ett politiskt styrverktyg där man försöker få skolan och utbildningen i den 
riktning dit man eftersträvar att framtidens medborgare skall sträva. Skolan sätts alltid i 
fokus när politiken vill komma tillrätta med olika problem eller vill utveckla framtidens 
medborgare åt ett visst håll. 

2.2 Demokrati eller ideologi i utbildningen?

När man säger demokratiutbildning kan man mena två olika saker anser Boyum (2008). 
Det första man kan syfta på är utbildning som är demokratiskt organiserad. Det andra är 
utbildning som skall leda till att ungdomar skall bli framtida demokratiska medborgare. 
Det  första  påståendet  handlar  om styret  över utbildningssystemet.  Den andra frågan 
inrymmer innehållet av utbildningens mål. Trots att dessa två frågor är snarlika finns 
det skillnader. För att kunna förstå och samsas om vad som behöver undervisas i skolan 
måste man först fundera på vilken moralisk verklighetsuppfattning som medborgarna 
har. Om man skall ta ett exempel som Boyum (2008) använder så kan man se problem i 
vad skolan skall ha för roll i vissa frågor. Exemplet är hur olika grupper ställer sig till 
sexualundervisningen  i  skolan.  Konservativa  grupper  anser  inte  att  skolan  skall 
undervisa om sexualkunskap och olika familjesituationer utan att sådana intima frågor 
har med familjen att göra. Liberala krafter anser att skolan skall undervisa på ett sådant 

5



sätt att elever får en bred kunskap om olika sexuella frågor och familjer så att de själva 
kan ta ställning. Barn måste utbildas så att de i framtiden kan maximera sina friheter så 
långt  det  är  möjligt.  Här  ser  Boyum  (2008)  problem  med  att  man  blandar  ihop 
moraliska frågor med politiska frågor som egentligen inte har i en pluralistisk stat att 
göra. Den viktiga frågan är hur man skall utbilda ungdomar till  att bli demokratiska 
medborgare och inte vad de skall anse om vissa specifika frågor. Om man utgår från de 
konservativa och liberala politiska idéerna om sexual- och familjeundervisning, ser man 
att  dessa politiska grupper använder sig av politiken  för att  försöka rättfärdiga sina 
moraliska åsikter, vilka de vill tvinga på den andra sidan via skolan som bas. Vad både 
de  konservativa  och  liberala  politiska  idéerna  missar  i  ett  demokratisk  legitimt 
perspektiv är att demokratin skall vara pluralistisk och accepterande mot andras åsikter. 
Olika partier och organisationer vill trots detta att skolan skall undervisa om just deras 
frågor.  Så  frågan kvarstår  vilkas  frågor  ungdomar  ska  undervisas  i?  Enligt  Boyum 
(2008) kan skolan försöka vara neutral och inte undervisa om något moraliskt, eller så 
kan skolan undervisa från båda synsätten för att ge eleverna en chans att skaffa sig en 
egen åsikt. Skolan kan ge medborgare olika moraliska teorier i en demokrati så att de 
kan ta olika ställning i frågorna, men de skall inte försöka att utrota någon av sidornas 
åsikter. Om skolan försöker att bara visa en sidas åsikter så är det inte en pluralistisk 
demokratiutbildning längre och skolan fostrar då barnen mot en likformighet. När man 
planerar vad skolan skall undervisa i skall man lägga bort alla moraliska tankar och 
bara fokusera på de demokratiska (Boyum 2008).

We cannot simply translate our own moral  ideals of education, however objective they are,  into 
public policy.  Only in society in which all other citizens agreed with me my moral ideal simply 
translate into a political ideal. But such a society would have little need for politics as we now know 
it. (Boyum 2008 s 32)

Självklart är vi i en demokratisk nation fria att ha vilken åsikt vi vill i moraliska frågor, 
men att  tvinga på skolan att  förmedla dem är inte  förenligt  med vad en skola  i  en 
demokratisk nation skall göra anser Boyum (2008). Mina moraliska frågor vore inte 
några problem att förmedla via skolan om alla höll med om dem, men problemet enligt 
Boyum (2008) är att alla inte gör det. Problemet mellan moraliska och politiska teorier 
är att det inte går att svara på vad som är bra och dålig demokratiutbildning,2 utan om 
man tycker utbildningen är bra eller dålig beror på vilken moralisk åsikt man har i de 
politiska frågorna. 

2.3 Utbildning ─en rättighet

En paradox med att utbildning är en medborgerlig rättighet och att varje medborgare 
skall  gå där för att  lära  sig och fostras till  en medborgare i  samhället,  är  att  det  är 
föräldrarna som har rätt att välja vilken utbildning de vill att deras barn skall gå säger 
2 Med demokratiutbildning avser jag utbildning som har för avsikt att fostra in barnen till framtida 
demokratiska medborgare där de får de demokratiska idealen som allas lika värde, individens 
okränkbarhet, ansvarstagande, rättskänsla och respekt för andras åsikter.
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Englund (2007). Därmed inskränker föräldrarna barnens rätt att själva få växa upp med 
egna  ställningstaganden.  I  FN-deklarationen  står  det  att  föräldrar  skall  ges  rätt  att 
frivilligt  få  välja den skola  de vill  åt  sina barn.  Detta  visas  tydligt  när man ser  att 
föräldrar sätter sina barn i fundamentalistiska friskolor. Under uppväxten kommer då 
barnen att få problem med att  skapa sig en egen inställning till  religiösa frågor och 
andra ämnen. Detta bryter mot FN-deklarationen om mänskliga rättigheter då barns rätt 
åsidosätts. 

Enligt  Englund  har  rättighetsbegreppet  används  flitigt  under  senare  år  i  Sverige. 
Begreppet används i olika diskussioner där politiker och utbildningsutredare använder 
begreppen  rätt  och  rättigheter.  Använder  man  dessa  begrepp  förväntas  man  kunna 
övertala och bevisa sina ståndpunkter i olika debatter. Dessa diskussioner brukar ha en 
politisk- filosofisk diskussion när man diskuterar innehållet i utbildningen.  

Utbildning är en social rättighet som är likvärdig med andra sociala förmåner som har 
blivit  en del av välfärdstaten under 1900-talet.  Englund (2007) menar  att  utbildning 
innebär  att  forma  framtidens  vuxna  medborgare.  Så  skola  bör  inte  betraktas  som 
barnens  rätt  att  gå  i  skolan  utan  som  den  vuxnes  rättighet  att  ha  fått  utbildning. 
Rättigheter och skyldigheter som man får i en stat skall kunnas förstås och följas av 
vuxna individer som kan läsa och skriva. Utbildning blir något nödvändigt för att man 
skall kunna fungera i samhället. Lyfter man utbildningsnivån ett steg kan man se att 
utbildning även är något nödvändigt för att man skall kunna vara med och delta i det 
politiska styret av staten. 

2.4 Demokrati i Läroplanen lpo 94

Skolan i Sverige skall bygga på en demokratisk grund där alla människor har lika värde 
och arbeta för att främja jämställdhet mellan könen. Skolan skall aktivt arbeta för att 
främja de värden som vårt samhälle vilar på. Med detta menas individens okränkbarhet, 
ansvarstagande och rättskänsla. Skolan skall arbeta så att varje elev finner sin egen roll 
och därigenom aktivt kan delta som medborgare.

Den nya världen med en allt  ökad grad av internationalisering ställer  högre krav på 
skolan att förmedla kunskaper om mångfald. Skolan har i uppgift att se till att alla som 
arbetar och går där skall få en djup förståelse för allas olikheter och egenheter.

Skolan har i uppgift att se till och försvara alla elevers rätt till en egen uppfattning och 
uppmuntra att de förs fram. Skolan skall se till att alla elever har rätt att få framföra sina 
egna åsikter och försvara rätten till detta. Undervisningen skall vara saklig och allsidig 
och alla  föräldrar  skall  tryggt  kunna skicka sina barn till  skolan med vetskapen att 
eleverna inte blir ensidigt påverkade till förmån för en åsikt eller tolkning.
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Skollagen föreskriver att all utbildning i Sverige skall vara likvärdig. Likvärdig betyder 
dock inte att den skall utformas på samma sätt eller att man måste lägga lika mycket 
resurser på varje elev eller moment. Skolan skall bemöta varje elev lika oberoende av 
kön och motverka traditionella könsroller.

Skolan skall klart och tydligt förmedla till föräldrar vilka mål skolan har, vilka krav de 
ställer  på eleverna och vilka rättigheter  och skyldigheter  varje elev har.  Det är  inte 
tillräckligt att skolan bara förmedlar de demokratiska värderingarna utan skolan skall 
arbeta och bedriva undervisning i demokratiska former. Detta skall leda till att eleverna 
aktiv lär sig personligt ansvar.

Utbildningen och fostran är i en djupare mening en fråga om att utveckla och överföra 
ett kulturarv, från generation till  generation. Skolan skall vara ett stöd för familjen i 
deras fostran till ansvar och utveckling. Samarbetet måste därför ske i samarbete med 
hemmet.  Skolan  skall  förmedla  kunskap  om  de  gemensamma  referensramarna  för 
samhället.  Skolan  skall  tillhandahålla  färdigheter  och  studiemetoder  för  att  kritiskt 
kunna granska stora informationsflöden. Det är nödvändigt att skolan informerar och 
fostrar elever i att kritiskt granska information och hur man aktivt gör val och inser 
konsekvenserna av sina val. Skolan måste aktiv arbeta för att erbjuda så många olika 
arbetssätt som möjligt för att eleverna skall få så stor kunskap som möjligt.

Läraren skall:

• ”Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen.” (lpo 94)

Alla som arbetar i skolan skall:

• ”Verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt 
andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö 
och bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval 
som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund.” (lpo 94)

Läraren skall:

• ”Medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 
organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.” (lpo 94)

2.5 Skolans roll i demokratiutbildningen 
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Dewey (1985, 2005) skriver att samhället är som ett biologiskt bestånd som hela tiden 
har en överföring av kunskap mellan sina delar. Med detta menas att de sociala reglerna 
och normerna hela tiden överförs från den äldre till den yngre generationen. De äldre 
medlemmarna förmedlar sina tankar, kunskaper, hopp, drömmar och ideal till de yngre. 
Om inte denna kunskap förmedlades skulle det sociala samhället dö ut. Om alla levde 
för evigt skulle de äldre kunna undervisa för egen vinning, men då vi har en begränsad 
livslängd är denna kunskap viktig för att upprätthålla samhällets sociala behov skriver 
Dewey (1985, 2005). Denna förmedling av kunskap är viktig och nödvändig för att 
samhället  skall  bestå.  Att  några medlemmar  i  samhället  dör och några föds gör det 
möjligt att fortsätta att långsamt utveckla och fostra in de nya medborgarna i samhället. 
Denna  förmedling  är  inte  automatisk  utan  det  krävs  stort  arbete  från  den  äldre 
generationen för att få till en grundlig och bestående överföring av ideal så att gruppen 
inte  återfaller  i  barbari.  Hos människosläktet  är  de unga så outvecklade  att  de utan 
vägledning och fysisk hjälp inte skulle överleva. Människan behöver hjälp att lära sig 
de mest grundläggande fysiska förmågorna som att äta och hitta mat. Hur mycket mer 
hjälp behöver  inte  människor  för  att  lära  sig  tekniska,  vetenskapliga  och moraliska 
färdigheter menar Dewey (1985, 2005).

Att bara fokusera på vissa barn i skolan är helt förödande för samhället och demokratin 
tar  skada i  längden.  Allt  som samhället  vill  uppnå förmedlas  till  eleverna,  vilka  är 
framtidens  medborgare.  Förhoppningen  är  att  samhället  via  skolan  skall  förmedla 
demokratiska värderingar som allas lika värde och grundläggande rättsprinciper. Bara 
genom att vara trogen samhällets värden så är det mycket lättare att forma barnen dit 
man vill än att reformera dem som vuxna. (Dewey 1980, 1998)

Skolans roll har förändrats radikalt och förändras fortfarande. I takt med att industrin 
och handeln ändras  så ändras  läro-  och kursplaner.  Skolan är  en produkt  av att  de 
sociala situationerna ändras och måste anpassa sig efter dessa. Skolan har ett krav på 
sig  att  hela  tiden  möta  de behov som det  nya  samhället  ställer  och efterfrågar.  Då 
samhället  radikalt  förändras  så  måste  skolan  vara lika  snabb och förändras  radikalt 
anser Dewey (1980, 1998). När bondesamhället nu har försvunnit har de ämnen som 
eleverna tidigare lärde sig hemma fått flytta över till skolan. Ämnen som syslöjd och 
hemkunskap är exempel på ämnen som hemmet lika gärna skall kunna förmedla men 
som ändå har lagts över på skolan. Det är inte bara insikten i att eleverna inte får denna 
kunskap i hemmen längre, utan man har även märkt att  elevernas intresse för dessa 
ämnen är stort då de vet att de inte kommer att få kunskapen på något annat sätt än i 
skolan anser Dewey (1980, 1998).

Dewey (1985, 2005) skriver att man märker när man arbetar med ungdomar att det är 
uppenbart  att  behovet  av  skolning  behövs  eftersom  skolans  uppdrag  är  att  skapa 
förutsättningar för ungdomar att klara av att delta i det vuxna livet. I hela den moderna 
världen är utbildning och skolning väldigt viktigt. När samhället växer så växer även 
skillnaderna mellan de ungas färdigheter och det de vuxna sysslar med. Med några få 
undantag blir de sysslor som de unga kan lära sig via direkt deltagande allt färre anser 
Dewey (1985, 2005). Mycket av vad de vuxna håller på med blir så långt från de ungas 
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intellektuella nivå och färdigheter att det inte går att återskapas på ett lekfullt sätt för 
barnen så att de kan förstå. För att  kunna förstå vad de vuxna håller  på med måste 
barnen  skolas  och  få  vissa  förkunskaper.  Nu  har  skolan  skapats  där  man  med 
hjälpmedel och teorier förklarar vad den vuxna världen sysslar med. Utan en skola blir 
det  omöjligt  att  överföra  en  komplex  verklighet  och  arbetsuppgifter  till  den  nya 
generationen.  Samtidigt  måste  man  även lägga  över  ansvar  på skolan  för  att  fostra 
barnen till de demokratiska värderingarna som samhället vilar på, anser Dewey (1985, 
2005). 

När samhället styr de ungas framtid styr de även sin egen, påstår Dewey (1985, 2005). 
De unga kommer senare i framtiden utgöra majoriteten i det nya samhället och då är det 
de  som  beslutar.  Hur  de  kommer  att  besluta  beror  i  stor  utsträckning  på  vilken 
utbildning  de fick  som unga.  Det  är  detta  man  menar  med  samhällsutveckling.  Ett 
villkor för att  kunna forma någon är att denna är omogen eller  outvecklad.  Barn är 
outvecklade som små och utvecklas hela tiden, det är de vuxnas ansvar att utveckla 
barnen åt det håll som man anser vara bäst för samhället hävdar Dewey (1985, 2005).

Demokrati är mer än bara en styrelseform och allmän rösträtt. Institutioner och politiker 
i en demokrati är bara medel, de bästa medel som vi hittills i historien har kommit på 
mellan samhället och individen. Varje vuxen människa i en demokrati skall vara med 
och skapa det samhälle som hon vill leva i. Samhället måste vara uppbyggt så att det 
kan  ge  förutsättningar  till  alla  sina  medlemmar.  Allmän  rösträtt,  specifika 
mandatperioder,  ansvar  hos  politiker  är  medel  som  man  funnit  lämpliga  till  att 
förverkliga demokratin. Demokratin i sig är inte målet utan bara ett medel på vägen mot 
samhällets  välbefinnande.  Demokratin  vilar  på  grunden  att  ingen  människa  är 
tillräckligt bra för att styra över någon annan utan dess samtycke. Detta betyder att alla 
som  berörs  av  olika  sociala  institutioner  skall  ha  möjlighet  att  påverka  hur  de  är 
uppbyggda.(Dewey 1980,1998)

Enligt en demokratisk syn har vi här två fakta: för det första, att var och en i din livsföring påverkas av 
de institutioner, under vilka han lever. För det andra, att han därför bör ha medbestämmanderätt vid 
dess tillkomst. Dessa två fakta är den passiva och aktiva sidan av samma sak. (Dewey 1980, 1998 s 
147)

Demokratins grundfundament är tron på människors möjligheter och den samverkande 
enheten. Man tror inte att människan är fullkomlig utan att hon är kapabel till att ta 
beslut och klara sig själva i samexistens med andra. I auktoritära stater finns åsikten att 
folket är inkapabla till att klara sig själva och måste styras av några få ur eliten skriver 
Dewey (1980, 1998).
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3 De fyra aktörerna

I detta kapitel tar jag upp referat från de fyra valda aktörernas hemsidor för att läsaren 
skall få en genomgång av ståndpunkter och mål med deras skolpolitik. 

3.1 Svenskt näringsliv

Svenskt näringslivs mål är att Sverige åter skall inta en tätposition i välståndsligan3. 
Under 1970-talet låg Sverige på 4:e plats i världen, men har halkat ner och låg år 2007 
på 9:e plats. Eftersom välståndsligan grundas på ett lands BNP så har företagandet en 
väldigt  avgörande  roll.  Den  ökade  globaliseringen  och  den  därmed  ökande 
konkurrensen ställer allt hårdare krav på svenska företag. Med ökad konkurrens ökar 
kravet  på  en  växande  kompetens  inom industri-  och  tjänstesektorn.  En  av  Svenskt 
näringslivs  viktigaste  frågor  är  att  säkerställa  en  hög  och  ökande  kompetens  hos 
industrins och tjänstesektorns anställda. Om inte Sverige kan leverera hög kompetent 
arbetskraft så kommer vi att falla i den globala konkurrensligan med arbetslöshet och 
konkurser som följd. 

Utbildningssystemet utgör den viktigaste källan i Sverige för att säkerställa att företag 
kan få tag i kompetent arbetskraft. Sverige är ett av de länder i världen som lägger mest 
pengar i världen på utbildning. Trots detta är inte Sverige i topp när man jämför resultat 
länder  emellan.  Skolans  uppgift  är  att  satsa  mer  på  kvalité.  Med kvalité  menas  att 
eleverna måste få mer kunskap för att kunna hjälpa Sveriges företag att bibehålla en 
hög nivå och kunna växa på den globala marknaden.

Den svenska skolan har på senare år misslyckats med att vara världsledande när det 
gäller kompetens, utbildning och kunskap. En av anledningarna har varit det politiska 
styret  som  hindrar  att  skolan  ligger  i  framkanten  när  det  gäller  konkurrens  och 
kompetens. Skolan håller på med andra saker. Enligt Svenskt näringsliv finns det tre 
förklaringar som lyfts fram:

• ”Skolan har under de senaste årtionden fått agera experimentverkstad för många 
olika idéer. Detta har bland annat lett till att fokus idag ligger mer på skolan 
som  socialt  fostrande  institution,  än  på  kunskaper  och  bildning.”  (Svenskt 
näringsliv 2008-11-20)

3 Välståndsligan beräknas varje år av OECD. Välståndsligan grundas på länders BNP/pc d.v.s. värdet av 
alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land under ett år per person i ett land.
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• ”Trots att Sverige är ett av de länder som satsar mest på utbildning som andel av 
BNP,  ligger  studenterna  inte  i  världens  kunskapstopp.”  (Svenskt  näringsliv 
2008-11-20)

• ”I samband med ovanstående har möjligheterna till internationell jämförbarhet 
mellan  svenska  och  utländska  studieresultat  och  utbildningssystem  inte 
uppmuntrats,  i  vissa fall  också direkt eller  indirekt  motarbetats  från politiskt 
håll.” (Svenskt näringsliv 2008-11-20)  

Skolpolitiken  måste  läggas  om och  fokusera  på  att  utbildning  för  individen  är  en 
investering både för systemet och för individen själv, inte en konsumtionsvara. Om vi 
förstår detta kommer kvalitén i utbildningen att höjas och fler kommer att börja arbeta 
tidigare. Skolan måste satsa mer på kvalité än på kvantitet såsom att erbjuda elever en 
spetskompetens.  Den  måste  utgå  ifrån  att  global  konkurrens  råder  och  anpassa 
utbildningen efter detta för att Sverige skall klara sig i konkurrensen med andra länder. 
Skolsystemet måste vidare släppa fokus på att de utbildar arbetskraft och mer fokusera 
på  entreprenadsanda,  vilket  gäller  både  om individen  vill  bli  egen  företagare  eller 
vanlig arbetare. Till sist måste skolan släppa fokus på lika utbildning för alla och istället 
börja fokusera på rätt  utbildning  för alla  för att  få eleverna att  leva ut  sin verkliga 
potential. 

3.2 LO

Trenden i Sverige visar att allt fler ungdomar väljer att gå med i a-kassan men samtidigt 
stå utanför facket. Anledningen till  det är att de inte förstår nyttan med facken. Denna 
negativa trend måste vändas och det är fackens roll att börja gå ut redan i skolorna och 
tala  om  för  eleverna  vad  nyttan  med  facket  är,  vad  facken  har  för  roll  och  hur 
arbetsmarknaden  är  uppbyggd.  Ungdomar  känner  inte  till  begrepp  som 
anställningsbevis, kollektivavtal och rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. 

LO har börjat med en satsning som heter "Facket i skolan" Där är målet är att gå ut och 
informera alla skolungdomar minst 1 gång i livet. Samtidigt är målet att alla elever på 
gymnasiets teoretiska program skall få besök minst 1 gång varje termin. Anledningen 
till  att  LO vill  satsa  på de  teoretiska  utbildningarna  är  att  undersökningar  visar  att 
eleverna  på  dessa  utbildningar  har  väldigt  dålig  kunskap  om  vad  facken  gör  för 
arbetarna och ett lågt antal studenter går med i facken efter avslutade utbildningar. På 
yrkesutbildningarna är däremot kunskaperna större och en stor del av eleverna har gått 
med i facken redan innan avslutade utbildningar. Förklaringen till denna skillnad hittar 
man i att yrkesutbildningarna har praktik där de får tidig kontakt med arbetslivet och att 
kulturen med facken är starkare på dessa arbetsplatser.

Under de senaste åren har det varit stort fokus på högskoleutbildningar och forskning. 
Gymnasieskolan har hamnat i skymundan och lite fokus har lagts här. Målet med att 50 
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% av alla ungdomar skall ha gått på högskola eller universitet innan 25 års ålder har 
starkt  bidragit  till  detta.  De resterande  50 % som inte går  vidare till  högskolan har 
hamnat i skymundan och glömts bort i debatten. Gymnasieskolan har dåligt anpassats 
efter  dagens  arbetsbehov,  där  det  råder  brist  på  till  exempel  undersköterskor  och 
verkstadsarbetare. 

Enligt  LO  är  det  stort  söktryck  och  många  läser  till  exempel  medieprogrammet, 
estetiska programmet och till frisörer. Samtidigt blir det allt färre sökande till barn- och 
fritidsprogrammet, verkstadsprogrammet och omvårdnadsprogrammet.  Detta trots att 
dessa program har en tydlig profil och att de ger jobb efter avslutade studier. Prognoser 
visar att personerna som gått medieprogrammet har svårt att få arbete efter avslutade 
utbildningar.  Samtidigt  råder det brist  inom flera branscher eftersom allt  färre läser 
yrkesprogram. 

Yrkesprogrammen måste bli  bättre och det är viktigt  att  det finns ett  bra samarbete 
mellan kommunerna, facket och arbetsgivarna. Facken anser att arbetsgivare som tar 
emot  praktikanter  måste  certifieras.  Mycket  måste  göras  för  att  höja  nivån  på 
yrkesprogrammen  och  där  gäller  det  framförallt  att  få  in  mer  kvalificerade  lärare, 
sådana  som har  en  lärarexamen.  Det  finns  ingen samlad  regional  bestämmelse  hur 
yrkesutbildningarna skall utformas utan det är upp till kommunerna själva. Det finns 
inte heller något samarbete mellan kommunerna så att alla behov och utbildningar finns 
representerade i alla regionerna. 
 

3.3 Kronofogden

Allt fler ungdomar kan inte betala sina skulder och hamnar således hos Kronofogden 
för  indrivning.  Det  är  väldigt  viktigt  att  ungdomar  utbildas  till  aktiva  och  kritiska 
konsumenter.  Det  är  också  viktigt  att  hela  samhället  bidrar  till  att  ungdomar  får 
kunskaper om hur man klarar sig i vuxenlivet. Dessutom är det viktigt att skolan tar sitt 
ansvar och undervisar elever från redan unga åldrar i privatekonomi. Trycket på dagens 
ungdomar är stort och mediers makt över dem är påfallande. Ungdomar förväntas att 
leva en viss livsstil och köpa vissa produkter. Ungdomar ser pengar på ett annat sätt än 
vuxna. För ungdomar är pengar ett medel för att köpa sig lycka medan det för vuxna är 
ett medel till att betala för nödvändigt ont. Ungdomar konsumerar mycket för att skaffa 
sig en identitet och uppnå en viss status. Den som börjar bygga upp sin identitet på 
konsumtion har efter ett tag ofta väldigt svårt att bryta detta mönster eftersom minskad 
konsumtion  då  leder  till  att  man  får  en  ny  identitet  som  mindre  lyckad  i 
ungdomsgruppen.  Här är  ungdomars  grupptryck  väldigt  starkt  och många påverkas. 
Kronofogdens uppfattning är att  ungdomar i högre utsträckning riskerar att  hamna i 
skuldfällor på grund av sina värderingar till konsumtion och status. 

För de ungdomar som inte har pengar att köpa statusprylar med en gång, kan det vara 
lockande  att  ta  snabba  lån  eller  köpa  något  på  avbetalning.  Här  visar  det  sig  att 
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ungdomar har stora brister i sina kunskaper. Kronofogden anser att ungdomar generellt 
har  bra  kunskaper  i  basekonomi  såsom budget,  betalningsanmärkning  och  att  gå  i 
borgen för någon. Det är dock när kunskaperna skall  bli lite  mer specifika som det 
brister. Ungdomar har stora svårigheter med att förstå skillnader mellan räntefritt lån 
och  lån  med  olika  uppläggningsavgifter.  Ungdomar  har  också  stora  svårigheter  att 
förstå vad man förbinder sig till när man ingår till exempel mobilabonnemang. 

Kronofogden anser att skolan skall införa ett helt nytt  ämne i skolan som skall heta 
privatekonomi. Där skall skolan undervisa elever om konsekvenserna av att ta lån och 
vad de olika skillnaderna på ränta och effektiv ränta är. Eleverna skall få kunskaper i 
vad  det  innebär  att  ingå  avtal  med  olika  parter.  Kursen  borde delas  in  och  ta  upp 
följande områden; spara, betala, låna och skydda. Det är grundläggande att skolan skall 
fokusera mycket på attityder om pengars värde. Det finns redan privatekonomi i hem- 
och konsumentkunskap och även samhällskunskap. Dessa ämnen har dock för otydliga 
mål tycker Kronofogden. 

3.4 Feministiskt initiativ

Läroplanen är väldigt tydligt med att skolan har en viktig roll när det gäller att bryta ner 
könsstrukturer. Skolan skall aktivt bedriva undervisning som leder till att jämställdhet 
existerar i Sverige. Trots detta arbete bemöts ofta flickor och pojkar olika i skolan och i 
samhället. Undervisningen saknar ofta ett genomtänkt genusperspektiv. Detta mönster 
måste brytas och ändras. 

När elever slutar grundskolan väljer de ofta program och utbildningar efter kön. Det är 
viktigt att skolan redan från unga år arbetar aktivt för att bryta detta mönster. Studier 
visar  att  skolans  personal  har  väldigt  stor  påverkan  på  elevernas  val  när  det  gäller 
framtida studier. Det är viktigt att skolans personal utbildas för att kunna arbeta så att 
eleverna inte påverkas av kön när de skall välja utbildning i framtiden. Detta är viktigt 
för att bryta nedärvda könsmönster och segregation. 

Skolan skall låta alla elever utvecklas till individer i sin egen takt och lära sig i sin egen 
takt.  Skolan  skall  inte  låta  kön,  ras,  sexualitet  eller  religiös  tillhörighet  påverka 
elevernas förutsättningar. Skolan skall aktivt förebygga alla former av kränkning mot 
alla elever. Skolan måste ta hänsyn till att eleverna har olika sociala bakgrunder och 
värderingar. Eftersom målen om jämställdhet har funnits så länge men så lite har hänt 
så  bör  skolverket  tvinga  alla  kommuner  att  särskilt  redovisa  sitt  aktiva  arbete  i 
jämställdhetsfrågor. Om en kommun brister i sitt jämställdhetsarbete så bör skolverket 
få möjligheter att tillgripa sanktioner mot kommunen. 

Feministiskt initiativ skall verka för att:
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• ”alla kommuner ska  erbjuda  lärare  fortbildning  i  genus-  och  antirasistisk 
pedagogik och kontinuerlig vidareutbildning på dessa områden.” (Feministiskt 
initiativ 2008-11-18)

• ”alla  kommuner särredovisar  hur  de  arbetat  med  formuleringarna  om 
jämställdhet i läroplanen. Skolverket bör också få ökade sanktionsmöjligheter 
mot  kommuner som inte kan redovisa måluppfyllelse och utvecklingsarbete.” 
(Feministiskt initiativ 2008-11-18) 
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4 Studiens teoretiska Analysverktyg

I detta kapitel tar jag upp de analysverktyg som arbetet bygger på.

4.1  Läroplansteori

Läroplansteori har sina rötter i början på 1900-talet. Den har alltsedan dess utvecklats 
och det finns nu olika läroplanstraditioner, framförallt mellan olika nationer, men det 
finns  ändå  stora  likheter  dem emellan  och  det  gemensamma  kan definieras   enligt 
följande: 

Läroplansteori kan ses som ett försök att bygga upp en kunskap om hur utbildningsprocessers mål, 
innehåll och metodik formas i ett visst samhälle och en viss kultur. (Sundberg 2007 s2)

Läroplansteori är mer än bara styrdokument som har som mål att styra skolan. Ett lands 
kultur, historia och demokratiska uppbyggnad styr lika mycket. Enligt Sundberg (2007)
tar läroplansteori upp tre viktiga frågor: hur formuleras målen för utbildningen? Hur 
väljs kunskap för lärandet? Hur utvecklas metoder för att lära ut? 
Didaktik  är  ett  centralt  begrepp  i  läroplansteori  och  kan  definieras  som ’läran  om 
undervisning’. Didaktik handlar om faktorer som påverkar skolans undervisning och 
innehåll. Lärare och didaktik kan tyckas höra ihop men man kan inte säga att didaktiken 
skall vara given en viss grupp i samhället,  utan alla medborgare har en rättighet att 
medverka i diskussionen om vilka kunskaper som skolgenerationen skall undervisas i. 
Trots detta kan men enligt Sundberg (2007) märka att det är läraren som har företräde 
till läroplansarbetet. Läroplanen är öppen för läraren att tolka och därför kan han eller 
hon genomföra undervisningen som han eller hon anser att den skall vara (Sundberg 
2007). I detta tolkningsutrymme skapas det spänningar mellan politiker, medborgare 
och lärare om vad som är det didaktiska innehållet i skolan och vem som skall styra 
över det. Det är viktigt att man inser att det finns ett sådant här förhållande när man 
studerar läroplansteori. Först bedrivs läroplansarbetet på det nationella planet när olika 
politiska partier beslutar om vad som skall ingå i läroplanen. Sedan tolkas läroplanen på 
de olika skolorna och även lokala förutsättningar och kulturer påverkar hur den tolkas. 
Till sist är det läraren i den enskilda klassen som skall genomföra vad som sagts och 
han har sin egen tolkning av allt. Det är som Sundberg (2007) skriver viktigt när man 
studerar läroplansteori att förstå att verkligheten fungerar på det här sättet. 

4.1.2 Utbildningskonceptioner
Enligt  Englund (1986, 2005) finns det tre  olika konceptioner  som alla är  en del av 
läroplansteorin.  Dessa  är  patriarkalisk,  vetenskapligt  rationell  och  demokratisk 
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konception.  De  tre  olika  konceptionerna  skiljer  sig  en  del  ifrån  varandra  och  har 
referensramar för skolans medborgerliga och politiska bildning. De grundas på olika 
politiska  och  utbildningsfilosofiska  grunduppfattningar.  För  att  ge  en  gemensam 
definition av konceptionsbegreppet utgår jag från Englund: 

Konceptioner  av  utbildning  kan  ses  som  sammanfattande  begrepp  för  olika  tolkningar  av 
grundläggande  kategorier  för  utbildningens  utformning,  med  speciellt  avseende  på  skolans 
samhällsorientering/ medborgerliga och politiska bildning. (Englund 1986, 2005 s 33)

Konceptionerna strävar efter att skolan skall ge social integration, social ordning efter 
de principer som varje konception förespråkar. Vilken konception man anser vara bäst 
beror på vilken politisk övertygelse man har. Utbildningssystemet står enligt Englund 
(1986, 2005) i  en ständig kamp beroende på vilken politisk ideologi som råder och 
vilken syn de har på social integration. Den avgörande frågan inom utbildningspolitiken 
blir enligt Englund vilken plats utbildningssystemet skall ha och vilken funktion det 
skall fylla. 

Dessa tre konceptioner har varit på mode under olika tidsepoker. Den patriarkaliska är 
den äldsta och uppkom under skolreformen 1918 och hade sin höjdpunkt under andra 
världskriget.  Efter  andra  världskrigets  slut  började  den  vetenskapliga  konceptionen 
växa sig allt  starkare och dominerade helt  under 50- och 60-talet.  Senare växte den 
demokratiska synen fram och tog en viktig plats i diskussionen. Englund (1986, 2005) 
anser att dessa tre hypoteser ses som ett tidlöst föreställningssystem inom medborgerlig 
läroplansteori  där  den  vetenskapliga  är  störst  men  har  stark  konkurrens  av  den 
demokratiska. 

4.1.2.1 Patriarkalisk konception

Skolan skall förmedla den demokratiska basen som till exempel allmän rösträtt, men 
medborgaren  skall  underordna  sig  de  styrandes  beslut  och  inte  vara  delaktig  i 
processen.  Medborgaren skall  förstå  sina medborgerliga  rättigheter  och skyldigheter 
och följa dem. I den patriarkaliska konceptionen är det fosterlandets historia som är 
grunden  för  fostran  till  nationell  samhörighet.  Därför  är  alla  ämnen  underordnade 
historieundervisningen när man skall utbilda elever till nationens framtida medborgare. 
Medborgarna vet att deras rättigheter och skyldigheter är nedtecknade i lagboken. Det 
är riksdag och regering som är de styrande organen. Dessa ska medborgarna rösta fram 
vid de allmänna valen och sedan bara följa besluten som fattas utan att lägga sig i. 
Medborgarna skall fostras till  att bli lojala nationen för att vara beredda att försvara 
den. I tider av nationell  oro märker man att den patriarkaliska konceptionen växer i 
popularitet.  Enligt  Englund  (1986,  2005)  finner  man  spår  av  den  patriarkaliska 
konceptionen i gymnasiets yrkeslinjer. Där läggs fokus på att eleverna skall lära sig 
yrken, men de problematiserar inte sina framtida arbetsliv utifrån demokratibegreppen. 
Den snäva inriktningen mot yrkesfostran gör att eleverna styrs av en högre instans, det 
vill säga företag som vill ha lydig arbetskraft. Arbetskraften betraktas som något som 
skall  växa  in  i  sin  underordnade  roll  i  ett  företag.  Skolans  uppdrag  blir  att  skapa 
kompetent arbetskraft åt företagen i denna konception.
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Englund  (1986,  2005) anser  att  den  patriarkaliska  demokratisynen  är  den  minst 
demokratiska  eftersom man  anser  att  de  som skall  vara  med  och  styra  även  skall 
påverkas av arv och andra värden som står över demokratin. Demokratin accepteras i 
princip  men  är  underordnad  andra  odemokratiska  värderingar.  Demokratisynen  är 
elitistisk och skall bara gälla de få utvalda. De mest grundläggande rättigheterna skall 
dock gälla alla. Jämlikhet när det gäller tillgång till det politiska livet och bestämmande 
över  staten  är  dock  inte  centralt  utan  ojämlikhet  i  detta  avseende  är  snarare  en 
förutsättning för samhällets utveckling. 

4.1.2.2 Vetenskapligt rationell konception
Skolans huvuduppgift är att fostra  eleverna till demokratiska medborgare, men dessa 
skall inte vara konfliktsträvande utan acceptera att de är en del av tillväxtsamhället som 
strävar efter teknisk och vetenskaplig tillväxt. Politisk undervisning i skolan är inte så 
viktig  utan  skall  underordnas  den  vetenskapliga  och  tekniska  utbildningen. 
Medborgarna skall acceptera de sociala förhållandena och förstå att de baseras på hur 
väl landet utvecklas i form av ekonomisk tillväxt baserad på teknisk utveckling och 
människans  arbetsinsatser.  Englund  (1986,  2005)  har  uppfattningen  att  den 
vetenskapliga inriktningen uppkom för att man hade en övertro på att vetenskapen kan 
ordna det mesta, samtidigt som man försökte få bort de ideologiska influenserna och 
kampen om utbildningen. Skolan blev föremål för en växande ämnesexpertis som ansåg 
sig bäst veta vad eleverna behövde kunna. Med denna teori som utgångspunkt växer 
olika  ämnesområden  fram där  eleverna  har  olika  lektioner  i  specifika  ämnen.  Den 
politiska bildningen i den vetenskapliga konceptionsteorin är sammankopplad med den 
utbildning man väljer. Vetenskaplig konceptionsteori anser att arbetarklassen inte har 
behov av högre politiska utbildningar eftersom de saknar förmågan att tillgodogöra sig 
kritiska tankegångar och detta behöver de inte heller i sina framtida yrkeskarriärer. 

Enligt  Englund  vilar  den  vetenskapligt  rationella  konceptionen  på  funktionalism4. 
Konkurrensen mellan de olika partierna är den primära demokratiska formen medan 
folket som röstar blir sekundärt. I detta system blir det naturligt att vissa grupper får 
behov av fördjupad demokratisk utbildning samtidigt som den stora massan inte anses 
behöva det.  Detta  betyder  att  olika  eliter  växlar  vid  makten  genom konkurrens  om 
folkets  röster.  Englund anser att  jämlikhet  är  en central  fråga för den vetenskapliga 
synen, eftersom olika begåvningar hittas i alla samhällsklasser och dessa måsta tas till 
vara.  En  grundskoleutbildning  på  9  år  där  alla  får  de  grundläggande  demokratiska 
värderingarna är en förutsättning enligt den vetenskapliga teorin, men de som vill gå 
vidare i sin politiska övertygelse skall efter eget val gå vidare med sina demokratiska 
och ideologiska studier.  

4 Funktionalism = En styrelseform varigenom eliten får politiskt bestämmanderätt genom konkurrens om 
folkets röster. (Englund 1986, 2005 s 314)
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4.1.4.3 Demokratisk konception
Skolans uppgift är att fostra elever till aktiva demokratiska medborgare. Detta synsätt 
skall genomsyra hela utbildningen och ges en överordnande roll i alla ämnen. Under 
detta tredje perspektiv sprids det politiska området utanför politiken och inbegriper alla 
medborgare. Efter andra världskrigets slut utvecklades den demokratiska konceptionen. 
Den  uppkom  som  en  reaktion  för  att  motverka  att  den  fascistiska  eran  skulle 
återkomma. Utbildningsväsendets viktigaste uppgift är enligt XX att se till att en säker 
samhällsutveckling mot demokratiska och aktiva medborgare skapas. Skolan skall se 
till att medborgarna i framtiden kan forma en säker demokratisk stat som förhindrar att 
någon  grupp blir  mindre  värd  än  andra.  Medborgarna  skall  aktivt  delta  i  styret  av 
nationen för att på så sätt hela tiden förbättra den. Skolans roll är att se till att vissa 
politiska ideal som demokrati och jämlikhet hela tiden utbildas hos nästa generation. 

I  den  demokratiska  modellen  skall  medborgarna  vara  aktiva  och  vara  en  del  av 
beslutsfattandet. Demokratin ställer krav på att få vara med och besluta i fler områden, 
även  ekonomiska  frågor.  Demokratin  skall  vara  aktiv  i  ägandet,  styrningen  och 
kontrollen av kapital i olika institut och organisationer. Demokratin förverkligas först 
då man har brutit relationen mellan makt, privilegier och kapital. Enligt Englund (1986, 
2005) ställer den demokratiska modellen stora krav på utbildningen och skolan som 
skall  kunna  förmedla  dessa  kunskaper  och  dess  relation  till  samhället. 
Utbildningssystemet måste säkerställa att utbildningen klarar av att ge alla medborgare 
kunskap för att  kunna hantera och utnyttja alla politiska resurser som man har i en 
nation. Jämställdhetsaspekten blir här väldigt central och viktig för att samhället skall 
klara  av  att  sköta  dessa  viktiga  sysslor  där  alla  medborgare  är  aktiva  och 
medbestämmande.

4.2 Olika sätt att påverka beslutsfattarna

I  en  demokrati  bygger  idéerna  på  att  folkets  önskemål  skall  vägleda  de  politiska 
besluten. I en demokrati behövs olika sätt för medborgarna att kunna komma i kontakt 
och  förmedla  sina  åsikter  till  beslutsfattarna.  Valen  till  riksdagen  är  det  viktigaste 
medlet  för  folket  att  kunna  påverka,  men  det  finns  också  fler  sätt  att  påverka  på. 
Medborgarna har rätt att veta de planerade besluten och skall ha rättigheter att säga vad 
de tycker om dem. Hur medborgarna kan framföra sina åsikter varierar beroende på 
vilka metoder man väljer, menar Hermansson (1999).

4.2.1 Lobbying
Lobbying syftar till att via organiserade insatser få igenom sina frågor och intressen, 
utanför eller inom den demokratiska diskussionen. 

Det finns två olika sätt att se på lobbying skriver Pamling (1998). För det första kan 
man se på individnivå. Det är ett möte mellan två personer där den ena vill förmedla ett 
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budskap till  den andre.  Detta  är  en självkar  del  i  en demokrati  där  man hela  tiden 
försöker  få  fram  sitt  budskap  och  påverka  sina  medmänniskor,  vilket  gynnar 
demokratin och samhället. Det andra perspektivet är lobbying där organisationer eller 
företag arbetar för att sprida sin åsikt. Det kan handla om att sprida politiska frågor eller 
att  bara  skapa  en  image  av  företaget  för  att  sälja  mer  produkter.  I  företag  och 
organisationer  som  arbetar  med  lobbying,  skriver  Pamling  (1998),  är  det  ofta 
professionella människor som är anställda för att driva olika kampanjer. Här finns en 
risk  att  det  demokratiska  systemet  sätts  ur  spel.  Enligt  Pamling  (1998)  måste  man 
nämligen  ställa  sig  vissa frågor  när  det  gäller  lobbying:  Var  skall  de demokratiska 
samtalen försiggå? Vilken öppenhet måste allmänheten kräva för att få reda på vilka 
samtal som försiggår? Vilka skall få tala med de centrala beslutsfattarna? Skall alla få 
det  eller  bara  de  som är  viktiga,  det  vill  säga  företagsrepresentanter  och  folk  med 
pengar  och  makt?  Detta  är  väldigt  viktiga  frågor  som  man  måste  ställa  sig  i  en 
demokratisk stat.

En form av lobbying är krishantering/skademinimering. Denna form bedrivs ofta under 
en kort  tid  då man har  som mål  att  berätta  om ett  nytt  politiskt  beslut,  avvärja  en 
politisk skandal eller något annat man vill berätta. I det fallet vill aktören synas i medier 
under sina egna villkor. Här är det en fara att tro att massmedierna är öppna och har all 
kunskap. Experter  och journalister  som skriver kan vara en del  av lobbyns redskap 
skriver Pamling (1998). 

Pamling (1998) skriver att en annan form av lobbying är agendasättande. Denna form 
av lobbying syftar till att man själv bestämmer vad som skall tas upp genom att man har 
makt och kontroll över punkterna på dagordningen. Här försöker man få in personer på 
olika  maktpositioner  som inifrån  systemet  kan  bestämma  vad  som  skall  tas  upp  i 
maktens korridorer. Här skall man så tidigt som möjligt få reda på olika förslag som 
kan komma upp och stoppa dem innan de hinner förankras hos folket. Det är i detta 
läget viktigt att försöka se till att motståndarna aldrig får informationen. Besluten bör 
fattas utan att offentliga diskussioner genomförs. Grunden för att lyckas med detta är att 
skapa långsiktiga relationer med politiker och beslutsfattare.  Politikerna skall få god 
förståelse för företagets eller organisationens problem och behov så att dessa kommer 
att tillgodoses vid framtida beslut. Detta kallas för public affairs. För att lyckas bra med 
lobbying är det viktigt att man som företag eller organisation rekryterar rätt personer. 
Människor som har kontakter med beslutsfattarna är eftertraktade som till exempel före 
detta politiker och journalister. Det händer, enligt Pamling (1998), att folk som tidigare 
har värnat om de demokratiska värderingarna och slagits för dem byter sida. 

4.2.2 Korporativism
Organisationer och intressegrupper kan vara med och påverka politiken genom direkt 
medverkan.  I  statliga  utredningar  är  organisationerna  med  och  utreder  frågor  och 
kommer med förslag på lösningar. Organisationer och intressegrupper är med och blir 
tillfrågade om sina åsikter i en del frågor. I Sverige kallas detta för korporativism Det 
innebär  att  vissa  organisationer  och  intressegrupper  får  en  särställning  när  staten 
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institutionaliserar sina kontakter och släpper in dem i processen. Detta är inget som är 
nedtecknat i lagen eller bestämt utan snarare något som bara gäller (Hermansson 1999). 
Inom  reglernas  gråzon  går  förslagen  mellan  demokratiska  institutioner  och  icke-
demokratiska  institutioner.  Den  enskilde  medborgaren  röstar  och  påverkar 
partipolitiken via demokratiska system. Organisationer och intressegrupper kan, inom 
ramen för det demokratiska systemet, arbeta för att deras representanter skall bli en del 
av det tillfrågade organet. På detta sätt finns det en väg in i den demokratiska processen 
utan att vara framröstad av den skriver Hermansson (1999).   

4.2.3 Aktioner, kontakter och opinionsbildning
Aktioner innebär att aktören som vill påverka något tar till metoder som ofta är fysiska. 
Det  kan  vara  demonstrationer,  blockader  eller  civil  olydnad.  Aktörerna  som  vill 
påverka besluten försöker via synliga aktioner påverka opinionen. Ibland kan det bara 
vara för att väcka debatt, då man inte tror att aktionen kommer att påverka beslutet 
skriver Hermansson (1999).    

Enligt  Hermansson (1999) kan man via kontakt med beslutsfattaren försöka påverka 
besluten. Det kan vara att man ringer och talar  med politikern eller någon ansvarig. 
Man mejlar eller skriver brev för att visa att man har en åsikt som man vill att politikern 
skall ta upp på dagordningen för beslut. Här är det till skillnad mot lobbying inte säkert 
vem i organisationen som tar kontakt och det sker mer spontant.   

Att påverka grupper som är viktiga aktörer för ett beslut eller stora skaror väljare är att 
skapa opinion för något. Man kan skapa opinion på olika sätt; ett är att skapa opinion 
för en liten del i den stora frågan för att på så sätt försöka omkullkasta hela förslaget. 
En annan möjlighet är att kontakta media som tar upp din fråga och på så sätt måste 
man inte själv uppträda öppet skriver Hermansson (1999).   
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5 Metod

5.1 Metodologi

Jag har gjort en empirisk, kvalitativ undersökning och genomfört en textanalys där jag 
analyserar aktörerna utifrån konceptionerna i läroplansteorin. Målet med en analys är 
att finna orsaker och samband mellan objekten vilka man ska studera. Ordet kvalitativ 
avser egenskaper medan man i en kvantitativ metod syftar på mängd, storlek och så 
vidare, hävdar Boolsen (2007).  I en kvalitativ ansats är den data man samlar mjuk, med 
detta  menar  Boolsen  (2007)  artiklar,  texter,  intervjuer,  bilder  m.m.  I  en  kvantitativ 
ansats  samlar  man  beroende  på  syftet  med  uppsatsen  hård  data  vilket  kan  vara 
information om ålder, kön, utbildning, yrke m.m. I denna uppsats skall jag studera olika 
texter som jag hämtar från de olika aktörernas hemsidor, vilket gör att en kvalitativ 
metod fungerar väl. Då jag inte är intresserad av att studera hur mycket eller lite tid de 
olika aktörerna får i olika medier, eller hur stor andel som anser att de har rätt i sina 
åsikter,  så  kommer  den  kvantitativa  metoden  inte  att  vara  så  intressant  för  denna 
uppsats. Starrin och Svensson (1994) säger att gränsen mellan kvalitativ och kvantitativ 
studie är svår att dra, men att det finns en rad olika synsätt på skillnader mellan de båda 
metoderna. De säger att olika forskare definierar den kvalitativa ansatsen på olika sätt, 
men att fokus för den kvalitativa forskningen bör vara att ”undersöka beskaffenheten 
hos ett fenomen” (Starrin & Svensson 1994 s.21). Vidare skriver författarna att  den 
kvalitativa  analysen  har  som mål  att  försöka  finna  variationer,  strukturer  och/eller 
processer hos företeelser som ännu inte är kända eller helt utforskade, och att de olika 
analyserade  elementen  ska  ha  en  inbördes  relation  och  att  de  som helhet  uppvisar 
egenskaper som delarna inte gör var för sig. Detta stämmer bra med min uppsats som 
har  som syfte  att  diskutera  de olika  pedagogiska  frågor  som uppkommer  när  olika 
aktörer påverkar skolinnehållet, samt att finna och diskutera vad de olika aktörerna har 
för olika syn på medborgarna och deras roll i ett samhälle.   
 

5.2 Urval och genomförande

I  detta  arbete  studerar  jag  fyra  utvalda  aktörer  och  skall  utifrån  ett  demokratiskt 
perspektiv diskutera deras skolagendor. Anledningen till att jag valde just dessa aktörer 
är för att de har en uttalad skolpolitik och för att de varit aktiva i media den senaste 
tiden. Efter att jag hade valt ut några intressanta aktörer så studerade jag deras hemsidor 
för att ta reda på om de hade nedskrivna åsikter som hela organisationen stod bakom, 
eller om det bara var olika personer som jobbade för organisationen som man hört eller 
läst om tidigare. I en kvalitativ textanalys är dataunderlaget ofta omfattande, och det 
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finns mycket att välja, samtidigt som det mesta sällan passar för analys (Boolsen 2007). 
Därför skall man som datainsamlare välja vilken data man vill ha med i analysen. Det 
kan vara hela artiklar eller delar. När författaren väljer ut data blir det svårt att upprepa 
om någon annan vill göra om samma undersökning. Det kan även bli svårt för läsaren 
att  förstå  vad  som skett  och  varför  författaren  gjort  som han gjort  hävdar  Boolsen 
(2007). När man arbetar med kvalitativ analys i en textanalys är det viktigt att man som 
författare  har följande frågor när  man analyserar  sitt  material.  Vem säger vad? Till 
vem?  Varför?  I  vilket  medium  och  med  vilken  avsikt?  Det  som gör  att  kvalitativ 
textanalys kan vara intressant att använda är att jag som författare konstruerar den så att 
det går att svara på frågorna i mitt syfte, skriver Boolsen (2007). Det är författaren som 
hittar samband och orsaker mellan olika texter för att söka svar på en teori/hypotes. För 
att få hjälp med att hitta svar på sina frågor kan man ta hjälp av en analysteori 

Anledningen till att jag valde ut de fyra olika organisationerna var för att jag ansåg dem 
ha  tillräckligt  forskningsbara  åsikter  och  att  de  är  aktiva  i  sina  försök  att  påverka 
skolans utformning. Anledningen till att jag valde Feministiskt initiativ trots att de är ett 
politiskt  parti  är  att  jag ville  ha med en feministisk organisation.  Jag besökte olika 
feministiska organisationers hemsidor, såsom Svenska kvinnoförbundet men de hade 
inte en så tydligt utarbetad skolagenda. Feministiskt initiativ har en utarbetad agenda 
inom skolfrågor med feministisk underton vilken möjliggör forskning.  Anledningen till 
att jag valde LO är att de är ett så pass stort fackförbund (1,7 miljoner medlemmar, LO 
2008-12-17) och att de har en väl utarbetad skolagenda.. De andra fackförbunden var 
också intresserade av skolfrågor men inte lika tydligt utformade som LO. Vad gäller 
Svenskt näringsliv visste jag sedan jag gick i skolan och på min VFU, att de har kursen 
Ungt företagande och har lärarfortbildning i  ämnet  Den globala  skolan.  Att  få  med 
företagens synsätt kändes naturligt då jag valde att ta med ett fackförbund, eftersom 
man då har med både arbetstagarnas och arbetsgivarnas åsikter. Kronofogden har synts 
mycket i medierna den senaste tiden när det har varit artiklar om sms-lån och ungdomar 
som hamnar hos dem.. De är involverade i skolfrågor då de anser att skolan ska ha mer 
undervisning i privatekonomi. Det finns flera olika organisationer som har skolfrågor 
och försöker påverka skolan så att den skall ta in deras innehåll, men jag anser att dessa 
fyra aktörer räcker för att jag skall lyckas med syftet i denna uppsats. 

Jag  har  valt  att  använda  mig  av  aktörernas  hemsidor  som utgångspunkt  för  att  få 
information om dem. Jag anser att hemsidor är bra offentliga platser där de visar sina 
åsikter för att  alla skall  kunna ta del av dem på ett  lätt  sätt.  När man går in på en 
organisations hemsida är det viktigt att man är medveten om att det är organisationen 
själv som står bakom budskapet och i de flesta fallen bara tar upp positiva saker. Detta 
är inget problem om man är medveten och har de kvalitativa frågorna som togs upp 
ovan. Jag är även ute efter organisationernas åsikter och vill ha dem direkt från källan 
för att kunna diskutera dem utifrån mitt syfte. Jag skall diskutera dessa organisationer 
som vill in i skolorna ur ett demokratiperspektiv och skall använda mig av framförallt 
läroplansteori när jag analyserar dem. 
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5.3 Analysmetod

I  denna uppsats  väljer  jag att  använda mig  av analysmetoden grundad teori.  Denna 
metod kan användas när man studerar empiri och teori växelvis. Den går till så att man 
skall leta efter källor och samla in data från dessa för att senare som författare upptäcka 
variationer  i  det  man  vill  undersöka.  Under  processen  när  man  samlar  in  data  så 
bestämmer man vilken teori man skall använda sig av för att analysera den. I grundad 
teori är det kodning5 av data som är det centrala verktyget. Anledningen till  att man 
kodar är att man vill öka kunskapen av ämnet man vill studera och få material som man 
kan  analysera.  Det  vanligaste  är  att  man  börjar  med  en  öppen  kodning  och  söker 
igenom i materialet efter allt som är av intresse för arbetet. Urval betyder att författaren 
själv väljer ut det som han vill studera (Boolsen 2007). Jag har använt mig av följande 
ordning:

1. Gå igenom hemsidor och söka efter organisationens åsikter i skolfrågor.

2. Koda deras åsikter och skriva referat för att sammanställa åsikterna.

3. Analysera aktörernas åsikter utifrån konceptionerna för att kategorisera in 
dem i  rätt  konception  och analysera  deras försök att  påverka  skolan och 
lärarna utifrån lobbying, korporativism och opinionsbildning. 

Grundad teori  fungerar  bra när  man har öppna problemställningar  som:  Vad menar 
denna text? Vilka ämnen tas upp och vad finns det för syfte bakom? Detta eftersom då 
är  det  jag som via kodning styr  vart  jag vill  komma med mina problemställningar. 
Enligt Boolsen (2007) är denna teori även bra att använda sig av när man har kodat mer 
öppet och senare väljer att gå in på mer specifika kodningar i vissa ämnen av en text 
som man senare skall studera. Grundad teori fungerar enligt Boolsen (2007) också bra 
när man har tolkat en text och senare tolkar den i ett nytt läge och vill undersöka den 
med  ett  bestämt  syfte.  I  denna  uppsats  visar  det  sig  genom  att  jag  först  kodade 
hemsidorna efter information om demokrati och skolfrågor, för att i nästa steg koda den 
funna  informationen  under  de  olika  konceptionerna.  Efter  att  detta  är  sammanställt 
börjar en tredje kodning där jag söker svar på frågorna i syftet. I detta sammanhang går 
jag in och tolkar utifrån läroplansteorin som jag använder mig av för att  få svar på 
frågeställningarna  i  uppsatsen.  Enligt  Boolsen  (2007)  är  grundad  teori  bra  för  att 
analysera  uppfattningar  om politik,  uppfostran  och arbetsliv,  där  de  olika  aktörerna 
tänker annorlunda. Det är viktigt att kodning och analys hänger ihop, När man kodar 
skall man när man använder sig av grundad teori leta efter mönster och likheter för att 
kunna få nya infallsvinklar att jämföra.  När kodning av materialet  har utförts är det 
viktigt att tänka på syftet så att materialet jag kodar är relevant för uppsatsen

5 Koda = att klassificera, när man kodar ett material delar man in det i mindre, bestämda delar. Detta är 
viktigt eftersom vi delar in det i de koder som vi tittar efter för att göra materialet mer lättöverskådligt. 
Det är den som kodar som bestämmer vad som är viktigt att koda. (Boolsen 2007) 
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5.4 Forskningsetik

I  forskningsetiken  brukar  man  tala  om moral  och  etik.  Moralen  betyder  individens 
oreflekterade invanda del om personlig uppfattning vad som är rätt och fel och vad man 
skall göra för att vara en god medborgare anser Westerholm (1999). Etiken tolkas enligt 
samme forskare som reflekterande moral, där man kritiskt reflekterar över sina egna 
invanda moraliska föreställningar. I forskningssammanhang brukar man prata om att 
man skall ha god sed vilket syftar på att forskare skall ha en moralisk praxis som kritisk 
reflektion om det egna arbetet. I detta arbete är det viktigt att jag tänker på att hålla god 
sed så att mitt resultat inte påverkas av att jag kan ha en annorlunda moralisk åsikt om 
demokrati  än  någon av  de  fyra  valda  aktörerna.  Att  smutskasta  en  viss  aktör  eller 
referera den felaktigt är inte moraliskt försvarbart och skall inte förekomma i uppsatser. 
Jag skall vara observant och försöka vara så objektiv som möjligt i min analys av de 
olika aktörerna. Jag kommer inte att betrakta någon aktör annorlunda bara för att jag 
inte håller med om dess skolagenda. En forskare skall enligt Westerholm (1999) söka 
svaren i sin vetenskapliga rapport utan att påverka utgången. Om inte forskaren kan 
vara objektiv i sin analys av objekten man studerar så riskerar forskningen att ta skada. 

25



6 Resultat

Jag har valt att dela in analysen i olika temarubriker där jag analyserar var och en av de 
fyra valda aktörerna. Anledningen till att jag gör detta är att jag vill dela in dem och 
analysera var och en utifrån läroplansteori och dela in deras åsikter i konceptionerna. 
Detta kommer att underlätta om man vill hitta vad de olika aktörerna har för likheter 
och skillnader utifrån konceptionerna. Jag kategoriserar även in varje aktör efter deras 
försök  till  påverkan  på  skolan  och  lärarna  utifrån  lobbying,  korporativism, 
opinionsbildning m.m.

6.1 Svenskt näringsliv

6.1.1 Patriarkalisk konception
Hos  Svenskt  näringsliv  finns  det  likheter  med  den  patriarkaliska  konceptionen  där 
eleverna  inte ska problematisera sin kunskap och fundera över varför de skall utbilda 
sig, utan där de skall utbilda sig till de yrken som företagen behöver. Medborgarens mål 
är att bidra med tillväxt för att nationen skall vara konkurrenskraftig globalt. Svenskt 
näringsliv  hävdar  att  om inte  skolan  satsar  mer  på  kunskap  så  kommer  elevernas 
kompetens, och således företagens kompetens, att i framtiden bli lägre. Dessa tankar är 
i  linje  med  den  patriarkaliska  konceptionens  idéer  om  medborgaren.  Enligt  denna 
konception skall  medborgaren växa in i en underordnande roll,  växa in i sin plats  i 
företaget och fokusera på sin arbetsuppgift.  Skolans roll är att se till  att eleverna får 
tillräckligt med utbildning för att klara sina framtida arbetsuppgifter. Medborgaren skall 
vara nationen trogen och det vill Svenskt näringsliv också att medborgaren skall vara. 
Fast här vill de att de skall jobba och utveckla entreprenadskap för att nationen skall 
vara globalt konkurrenskraftig och klättra på rankinglistor för att visa att nationen är 
duktig globalt. Skolan måste förstå och förmedla till eleverna att Sverige befinner sig i 
en global värld där konkurrens råder.

6.1.2 Vetenskapligt rationell konception
Enligt  Svenskt näringsliv skall  skolan sluta fokusera på olika ideologier  och sociala 
idéer  och  istället  lägga  fokus  på  kunskap.  Enligt  den  vetenskapligt  rationella 
konceptionen  skall  skolan  inte  påverkas  av  olika  ideologier  utan  bara  styras  av 
vetenskaplig expertis som vet vad den framtida medborgaren bäst behöver kunna. Detta 
stämmer  bra  med  Svenskt  näringslivs  idé  om  att  skolan  skall  fokusera  på  sådan 
utbildning som företagen behöver. Skolan skall inte styras av vad eleverna vill läsa utan 
av  experter  i  samråd  med  företagen.  De som anser  sig  veta  bäst  skall  tala  om för 
eleverna vad de behöver utbilda sig i. Svenskt näringsliv vill att eleverna tar sitt ansvar 
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och utbildar sig till den spetskompetens som företagen efterfrågar. Svenskt näringsliv är 
inne på att om eleverna vill få mer kunskap om olika ideologier så skall de frivilligt 
välja  att  läsa  vidare,  liksom vetenskapligt  rationell  konception  förespråkar.  Skolans 
primära uppgift är inte att fostra medborgarna till sociala och demokratiska människor, 
detta är hemmets uppgift.  Skolan håller  på med allt  för mycket  annat än att utbilda 
eleverna  i  olika  ämnen  som  de  behöver  kompetens  i  för  att  klara  sig  på 
arbetsmarknaden.

6.1.3 Demokratisk konception
Svenskt näringsliv har inga likheter med denna konception. 

6.1.4 Försök till påverkan på medborgaren
Svenskt  näringsliv  satsar  stort  på  att  påverka  partier  och  skolan.  Det  finns  enligt 
Svenskt  näringsliv  (2008-12-13)  fyra  personer  som  bara  arbetar  med  skol-  och 
utbildningsfrågor. Svenskt näringsliv är inne i skolan på gymnasienivå där de erbjuder 
skolan  att  delta  i  kursen  Ung  företagsamhet,  där  eleverna  lär  sig  företagande  och 
entreprenadkunskap.  Ung  företagsamhet  (2008-12-14)  är  en  fristående  organisation 
som  har  nära  samarbete  med  Svenskt  näringsliv.  De  erbjuder  kursen  gratis  till 
gymnasieklasser, där läraren får gå en kurs i hur man skall utbilda i entreprenörskap 
och problembaserat lärande. Klassen och läraren får kontakter och personal från Ung 
företagsamhet kommer ut och hjälper till med att hålla lektioner och mässor. Läraren 
som har gått Ung företagsamhets kurser blir certifierade lärare för att hålla kursen (Ung 
företagsamhet 2008-12-14). Under läsåret 2007/2008 var det 15 735 elever som gick 
kursen Ung företagsamhet (Ung företagsamhet 2008-12-14). Med Ung företagsamhet 
ser man att Svenskt näringsliv har korporativism med skolan. Korporativism betyder att 
skolan släpper in Svenskt näringsliv där de får vara med och bestämma hur en kurs 
skall vara upplagd och påverka innehållet. Svenskt näringsliv ges här en särställning där 
de får vara med och påverka eleverna inifrån skolans beslutsrum. 

Svenskt näringsliv har lärarfortbildning vilken de erbjuder lärare runt om i landet att 
delta i. Kurserna hålls på flera olika orter runt om i landet och lärarna får fortbildning i 
en värld i förändring och hur man bättre rustar sig för att möta den hävdar Svenskt 
näringsliv (2008-12-14). Dessa fortbildningar är gratis och år 2008 gick över 700 lärare 
kursen  runt  om i  landet  enligt  Svenskt  näringsliv  (2008-12-14).  Svenskt  näringsliv 
håller  således  på  med  lobbying  i  skolan  och  målet  med  lobbying  är,  som Pamling 
(1998)  påpekar,  att  få  igenom  sina  frågor  utanför  den  demokratiska  diskussionen. 
Läraren  skall  enligt  lpo  94  medverka  till  att  skapa  kontakter  med  företag  eller 
organisationer för att berika skolans innehåll.  Läraren gör inget fel när han tar emot 
utbildning från en organisation, det är snarare något som man kan tolka som en kontakt 
utifrån lpo 94. Som Sundberg (2007) skriver är det ju läraren som har företräde när det 
gäller att tolka läroplanen. Om läraren tolkar det som att dessa utbildningar är något 
som är relevant för honom, skall han gå dem utifrån sin läroplanstolkning. Eftersom det 
är Svenskt näringsliv som står bakom kurserna och de har fyra stycken medarbetare 
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som bara arbetar med skolfrågor, kan man dra slutsatsen att det handlar om lobbying 
som kan vara skadligt för demokratin (Pamling 1998). 

6.2 LO

6.2.1 Patriarkalisk konception
LO  förespråkar  att  skolan  tillsammans  med  facken  och  arbetsgivarna  skall  utbilda 
eleverna i kunskaper som individen kommer att ha nytta av på arbetsmarknaden. Skolan 
skall lyssna och räkna med LO då de planerar de framtida utbildningarna, för att se till 
att de tillgodoser företagen med tillräckligt med arbetskraft så att det inte blir brist eller 
överskott på något område.  LO anser att Sveriges skolor har fel fokus som låter elever 
läsa vad de vill eftersom det finns stor risk med att man inte får arbete efter att man läst 
till exempel medieprogrammet på gymnasiet. LO vill att eleverna skall lyssna mer på 
facken och arbetslivet gällande vad de skall utbilda sig till för att det skall bli lagom 
med arbetskraft i alla yrken, inte brist i vissa och överskott i andra. I LO:s åsikter finns 
likheter med patriarkalisk konception där LO anser att eleverna skall lyssna på facket 
för att få reda på vilka yrken som är bra att välja så att nationen får den arbetskraft den 
behöver utan att eleverna konkurrerar med andra om samma arbeten. LO ser en stor 
fara med att befolkningen inte har kunskap om vad facket gör och de märker framförallt 
att  det  är  ungdomar  som  väljer  att  inte  bli  medlemmar  när  de  börjar  arbeta. 
Anledningen till att arbetarna inte går med i facket är att de inte förstår nyttan med att 
vara  medlemmar  där.  Därför  skall  LO gå ut  i  skolorna  och informera  eleverna  om 
fördelarna med att vara med i facket. LO:s syn på medborgaren stämmer väl överens 
med den patriarkaliska konceptionens  syn  på medborgaren.  Patriarkalisk konception 
anser att  nationens  historia  skall  fostra  medborgarna in i  nationell  samhörighet.  LO 
anser att de med sin över 100-åriga historia på svensk arbetsmarknad är en naturlig del 
för att föra arbetarens talan. LO vill vara med och utbilda eleverna så att de ser nyttan 
av  att  vara  med  i  facket,  vilket  kan  föra  deras  talan  gentemot  arbetsgivaren. 
Medborgaren skall  förstå  sina rättigheter  och skyldigheter  och följa  dem enligt  den 
patriarkaliska konceptionen.  Samtidigt  skall  de inte  lägga sig i  för mycket  i  hur de 
styrande sköter sitt.  En god medborgare skall enligt  den patriarkaliska konceptionen 
vara en lydig medborgare som följer den bestämmande eliten. LO vill att medborgaren 
skall vara en lydig medlem. Om medborgaren inte väljer att vara medlem kommer de 
inte att få fackets beskydd och har inte heller samma rättigheter hos arbetsgivaren som 
en medlem, hävdar LO.

6.2.2 Vetenskapligt rationell konception
I  den  vetenskapligt  rationella  konceptionen  förespråkas  det  att  skolan  skall  vara 
nyttoinriktad, så att nationens tillväxt blir så stor som möjligt. LO vill tillsammans med 
arbetsgivarna påverka skolan så att de tillhandahåller rätt utbildningar, för att det inte 
skall råda någon arbetslöshet i ett visst yrke och arbetskraftbrist i något annat. Precis 
som  den  vetenskapligt  rationella  konceptionen  anser  skall  det  vara  experter  som 
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beslutar över skolan, och LO vill vara en del av denna expertis för att hjälpa eleverna 
att välja rätt utbildning så att de får jobb efter studierna.

6.2.3 Demokratisk konception
LO har inga likheter med denna konception.

6.2.4 Försök till påverkan på medborgaren
För att komma in i skolan och påverka eleverna använder sig LO av personlig kontakt. 
De åker ut till skolorna och pratar direkt med eleverna för att informera dem om fackets 
arbete. Här använder sig facket av personlig lobbying där två personer möts och den 
ena vill förmedla ett budskap till den andra. Denna form av lobbying är, enligt Pamling, 
(1998) en naturlig del i demokratin och inte skadlig i ett demokratiskt perspektiv. Detta 
gör att eleverna får mer kunskap och lättare kan klara sig i framtiden i samhället, då de 
vet mer om hur arbetsmarknaden fungerar. 

6.3 Kronofogden

6.3.1 Patriarkalisk konception
Kronofogden har inga likheter med denna konception.

6.3.2 Vetenskapligt rationell konception
Kronofogden har som mål att skolan skall undervisa medborgarna mer i privatekonomi. 
Anledningen till att skolan skall undervisa eleverna i detta är att de märker att allt för 
många ungdomar har för dåliga kunskaper och därmed riskerar göra dåliga ekonomiska 
val. Den undervisning skolan ger eleverna i privatekonomi anser inte Kronofogden vara 
tillräckligt  utan  de  vill  att  ett  helt  nytt  ämne  skall  skapas.  Här  kan  man  se  att 
Kronofogden har likheter med vetenskapligt rationell konception. Anledningen till detta 
är  att  Kronofogden  anser  sig  vara  expertisen  som  vet  vad  eleverna  behöver  för 
kunskaper för att klara sig i samhället

6.3.3 Demokratisk konception
Kronofogdens mål är att eleverna i framtiden skall bli demokratiska medborgare som 
har tillräckliga kunskaper för att klara sig helt själva som individer. I detta avseende är 
demokratisk konception den konception som bäst förklarar Kronofogdens syfte. Deras 
syfte med att få in privatekonomi i skolan är att de vill att eleverna skall få kunskaper 
om vad deras handlande kan ge för konsekvenser. Om man som ung eller gammal får 
skulder och hamnar i Kronofogdens register, kommer man att få problem med att skaffa 
bostad, lån eller olika abonnemang hävdar Kronofogden. Då man får problem med att 
skaffa bostad eller lån, kommer samhället att få en andraklassens medborgare som inte 
har samma möjligheter som de övriga skuldfria medborgarna. I demokratisk konception 
är skolans viktigaste uppgift att utbilda eleverna till aktiva demokratiska medborgare. 
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Om inte skolan undervisar i  privatekonomi kan det leda till  att  man får en grupp i 
samhället som inte har samma rättigheter som de andra och som därmed anses mindre 
värda. I den demokratiska konceptionen skall medborgarna vara aktiva i staten och vara 
en del i beslutsfattandet även i ekonomiska frågor. Om inte medborgarna har kunskaper 
och tar tillräckligt med ansvar för sin egen ekonomi, hur skall de då klara av att vara 
medbestämmande  i  samhällets  ekonomi?  Det  ställs  stora  krav  på  skolan  i  den 
demokratiska konceptionen eftersom medborgaren måste få sin utbildning för att klara 
av  att  kunna  vara  med  och  bestämma  i  nationen.  Den  demokratiska  konceptionen 
hävdar att medborgarna är jämlika och har kunskaper för att själva kunna bestämma 
över sig själva och nationen. Det behövs ingen elit som omyndigförklarar medborgarna 
och som tar besluten åt dem. Kronofogdsmyndigheten är av samma åsikt och anser att 
medborgarna har bristande kunskaper inom privatekonomi.  Eleverna skulle klara sig 
bättre i samhället om de får mer kunskaper inom ekonomi och slipper hamna i problem 
då  de  inte  kan  betala  sina  skulder.  Utbildningssystemet  skall  i  den  demokratiska 
konceptionen se till att alla medborgare får utbildning så att ingen grupp blir utanför 
eller inte värdig i samhället. Kronofogden anser att diskussioner i skolan för att bryta 
mönstret med konsumtion och status skall ingå i privatekonomi.

6.3.4 Försök till påverkan på medborgaren
Kronofogden har under de senaste åren fått  väldigt  mycket  utrymme i  olika medier 
såsom  Göteborgsposten.  I  september  skrev  Göteborgsposten  en  artikelserie  som 
presenterades  under  tre  dagar  23-25/9  2008  om  problemet  med  obetalda  sms-lån. 
Kronofogden  fick  utrymme  och  ansåg  att  skolan  skulle  börja  utbilda  eleverna  i 
privatekonomi. Sms-lån har fått mycket utrymme i medierna och om man söker på till 
exempel Dagens nyheter eller Svenska dagbladets hemsidor efter sms-lån hittar man 
flera artiklar från i år. När man läser dessa artiklar finns ofta Kronofogden med och 
anser att skolan borde utbilda ungdomarna i privatekonomi. Kronofogden använder sig 
effektivt av verktyget opinion för att försöka få så många som möjligt av medborgarna i 
Sverige att påverka de olika politiska partierna och skolan att införa bättre utbildning 
om  privatekonomi.  En  laglig  metod  för  påverkan  i  Sverige  är  korporativism. 
Kronofogden är en myndighet som har företräde och får framföra sin åsikt i flera olika 
statliga  utredningar.  En  rapport  är  SOU  2008:3  vilken  gjordes  på  uppdrag  av 
regeringen. Där var Kronofogden en av författarna tillsammans med Konsumentverket. 
I  denna  rapport  föreslog  Kronofogden  att  privatekonomi  borde  införas  som 
obligatoriskt ämne i skolan.  

6.4 Feministiskt initiativ 

6.4.1 Patriarkalisk konception
Feministiskt initiativ har inga likheter med denna konception.
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6.4.2 Vetenskapligt rationell konception
Feministiskt  initiativ  anser  att  om  nationen  verkligen  skall  lyckas  så  måste  full 
jämställdhet råda i nationen. Feministiskt initiativ anser sig även vara experter som vet 
vad jämställdhet är och denna likhet finns med vetenskapligt rationell konception.

6.4.3 Demokratisk konception
Jämställdhet måste genomsyra hela skolåldern för eleverna så att de inte påverkas av 
kön i vuxen ålder. I den demokratiska konceptionen är skolans uppgift att se till  att 
eleverna blir utbildade till helt jämställda medborgare i syfte att demokrati verkligen 
skall  råda  och  medborgarna  aktivt  skall  arbeta  för  att  förbättra  den. Feministiskt 
initiativ anser att skolan bryter mot lpo 94 när skolorna inte gör tillräckligt i sitt arbete 
med jämställdhet. Skolorna måste redan i förskolan och genom hela utbildningen arbeta 
för att jämställdhetsarbetet skall förankras hos medborgarna. Feministiskt initiativ anser 
att flickor och pojkar behandlas olika i skolan och i samhället och tycker inte att detta 
är acceptabelt.  Kön eller ras skall inte vara en faktor som gör att elever väljer olika 
yrken  i  framtiden  eller  behandlas  olika.  I  den demokratiska  konceptionen  finns  det 
mycket  likheter  med  Feministiskt  initiativs  idéer.  I  denna  konception  skall 
utbildningsväsendet se till  att medborgarna blir jämlika och ingen grupp blir mindre 
värd än någon annan. Skolan skall fostra eleverna till aktiva demokratiska medborgare 
som inte tar hänsyn till kön eller ras utan till demokratins bästa Alla skall ha samma 
möjligheter att kunna bli och utbilda sig till vad de vill och skolan skall se till att ingen 
utbildar sig utefter gamla könsstrukturer. I både den demokratiska konceptionen och 
hos Feministiskt  initiativ  så är  fostran till  jämställdhet  väldigt  centralt  och de anser 
detta vara en av skolan viktigaste uppgifter. Feministiskt initiativ anser att den verkligt 
demokratiska friheten råder först  då man har brutit  alla  kopplingar mellan kön, ras, 
makt och privilegier. Detta är i linje med den demokratiska konceptionen. Lärarna skall 
antingen frivilligt eller tvingas gå kurser i genusvetenskap och jämställdhet så att de 
kan  låta  hela  utbildningen  genomsyras  av  jämställdhetsarbetet.  Lärarna  skall  även 
regelbundet gå fortbildning i dessa kurser. Här har Feministiskt initiativ rätt i sin kritik 
av skolan om den demokratiska konceptionen skall råda. 

6.4.4 Försök till påverkan på medborgaren
Feministiskt initiativ skriver att  enligt  lpo 94 ska skolan aktivt arbeta för att utbilda 
eleverna i jämställdhet och med detta borde det vara självklart att alla lärare vill utbilda 
sig. Det finns även kurser som är gratis att gå på skriver Dahlén (2008-12-20), medlem 
i Feministiskt initiativ. Detta måste Feministiskt initiativ bli bättre på att förmedla till 
lärarna så att de kan anmäla sig till dessa. Feministiskt initiativ anser att de behövs mer 
lobbying  mot  lärarna  för  att  de  frivilligt  skall  gå  kurserna  och  undervisa  med 
jämställdheten i fokus. Via debatt är det viktigt att det skapas opinion för dessa frågor 
hos medborgarna anser Feministiskt initiativ.  En form av lobbying som Feministiskt 
initiativ förespråkar är agendasättande, där de försöker sätta dagordningen så att det inte 
finns några andra kurser  för lärarna att gå än just kurserna om jämställdhet. Här vill de 
att  kommunerna  skall  tvingas  att  ge  kurser  om genus  och  jämställdhet  och  tvinga 
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lärarna att närvara på dem. Genom att försöka få in personer i maktpositioner genom att 
vinna  röster  i  valen,  så  att  Feministiskt  initiativ  blir  ett  av  det  styrande  partier  i 
kommunerna eller riksdagen, gör att de effektivt kan få in sin agenda i skolorna.   
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7 Diskussion

I detta avsnitt väljer jag att börja med en diskussion om hur demokratiskt det är att olika 
aktörer lägger sig i utbildningen. Efter detta väljer jag att diskutera alla fyra aktörerna 
efter de tre första frågorna i frågeställningen (se rubriker nedan) för att belysa skillnader 
och likheter dem emellan. 

7.1 Hur mycket skall skolans innehåll  
påverkas av utomstående aktörer?

I lpo 94 står det att skolan har i uppgift att se till att försvara alla elevers rätt till en egen 
uppfattning och uppmuntra att denna förs fram. Skolan skall se till att alla elever har 
rätt att få framföra sina egna åsikter och försvara rätten till detta. Undervisningen skall 
vara saklig och allsidig och alla föräldrar skall tryggt kunna skicka sina barn till skolan 
med vetskapen att eleverna inte blir ensidigt påverkade till  förmån för en åsikt eller 
tolkning.  Ju  mer  man  studerar  och  läser  olika  demokratiforskares  arbeten  kan  jag 
konstatera att skolan är under stort tryck från olika aktörer som ensidigt vill påverka en 
viss åsikt. Enligt Sundberg (2007) har alla medborgare rätt att medverka i diskussionen 
om läroplanen och hur den skall utformas. Trots detta ser han att det är läraren som har 
företräda  att  tolka  och  följa  läroplanen  utifrån  sina  egna  personliga 
tolkningspreferenser. Att skolan och dess innehåll har diskuterats flitigt i medier den 
senaste tiden har nog inte undgått någon. I medierna framförs åsikter om hur skolan 
skall reformeras och vilken inriktning som Sverige skall ta för att komma till rätta med 
problemen i  vårt  land.  Enligt  Wiklund (2006)  är  det  medierna  som är  den aktuella 
kanalen för att  framföra åsikter och det är där som medborgarna följer den aktuella 
debatten. Om en debatt inte förs i medier så är det inte många medborgare som följer 
den. Det finns kritiska röster som anser att det är skadligt för skolan att debatterna sker 
offentligt i medierna hävdar Sundberg (2007). Kritiken är att skolan bara blir föremål 
för populistiska idéer och skolan måste hela tiden ändra i läroplanerna för att allt nytt 
skall få komma in. Detta gör att skolan blir rörig och får svårt att arbeta långsiktigt med 
demokratiutbildning. Här anser Boyum (2008) att populistiska idéer och ideologier inte 
skall få för stor roll i skolan utan att demokratiutbildning skall vara fri från ideologiska 
frågor. För när skolan blir fri från ideologier så kan föräldrarna vara säkra på att de 
tryggt  kan skicka sina barn till  skolan med vetskapen att  eleverna inte blir  ensidigt 
påverkade till förmån för en åsikt eller tolkning som det står i lpo 94. Om föräldrarna 
inte känner att skolan kan förmedla undervisning som är fri från ideologier som man 
anser  vara fel  så kommer  problemet  med friskolor  som har  politiska  eller  religiösa 

33



dagordningar att växa upp. Som Englund (2007) skriver leder detta till att barn i olika 
fundamentalistiska skolor inte växer upp för att själva kunna ta ställning i olika frågor. 
Då missar  man att  eleverna  förbereds  för  att  aktivt  kunna delta  och få  ansvar  i  ett 
demokratiskt  samhälle.  Demokratins  fundament  är  att  dess  medborgare  skall  vara 
aktiva och kunna bestämma över sina egna öden. Demokratin baseras på att alla anses 
vara kapabla  att  kunna vara med och besluta  över sin egen framtid.  Det är  mycket 
lättare att påverka medborgarna som unga än att försöka påverka dem som vuxna anser 
Dewey (1980, 1998). Det faktum att skolan är öppen och förmedlar de demokratiska 
principerna och allas lika värde är viktigt. Om föräldrar anser att skolan har för mycket 
ideologier som föräldrarna inte håller med om, finns dock risken att de kommer placera 
sina barn i andra skolor och här har vi grogrund för fundamentalism påpekar Englund 
(2007). 

Det  är  enligt  läroplansteorin  positivt  att  medborgarna  är  aktiva  och  lägger  sig  i 
demokratin. När medborgaren blir aktivare och får vara med och påverka beslut, som 
gäller  allt  från skolan till  hur landets ekonomiska resurser skall  fördelas, skapas det 
trygga medborgare som inte lätt blir förledda in i diktatur. Som Dewey (1980, 1998) 
skriver är det ju inte demokratin i sig som är målet utan den är ett medel för samhällets 
välbefinnande. För att en demokrati skall fungera bra så krävs det att alla medborgare är 
fria och kan göra val efter sina egna åsikter när det gäller framtida yrken och övriga 
livsfrågor. För att eleverna skall kunna veta vilka val som finns för dem som framtida 
medborgare måste de få information om olika alternativ, annars är det lätt att man bara 
väljer samma saker som ens föräldrar valde utan att reflektera över sin egen framtid. I 
lpo 94 står det att skolan tillsammans med företag, föreningar och annan verksamhet 
skall ge elever information om vilka jobb och möjligheter som finns för dem. Olika 
företag som erbjuder information om olika yrken och val ökar möjligheten för eleven 
att själv kunna fatta beslut om vilket yrke han eller hon vill ha i framtiden. Det är enligt 
Englund (2007) en rättighet att  få utbildning.  Om det är skolan som informerar  om 
vilka olika yrken som finns eller om det är företagen som gör det spelar ingen roll så 
länge informationen är saklig och utan ideologiskt innehåll.    

7.2 Vilket innehåll och vilken roll skall  
skolan ha för att fostra och utbilda 
medborgarna?

Både Svenskt näringsliv och LO förespråkar att skolan skall ha liknande innehåll. Båda 
vill  att skolan skall ha en klar inriktning mot att producera kompetent arbetskraft.  I 
vetenskapligt  rationell  konception  är  det  detta  som är  den  viktigaste  uppgiften  för 
skolan och båda dessa aktörer kan förklaras med delar av denna konception. Englund 
(2007) skriver att skolans uppdrag är att forma framtidens medborgare. LO och Svenskt 
näringsliv anser att det viktigaste är att nationen ekonomiskt går bra. För när nationen 
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går ekonomiskt bra kan samhället tillhandahålla den service som medborgarna behöver. 
Om full sysselsättning råder kommer staten att kunna fördela resurser så att alla får det 
de  behöver.  LO  anser  att  arbetarna  har  rätt  till  sin  del  av  vinsten  som  företagen 
producerar,  därför  måste  de  gå  samman  för  att  bli  starka  i  förhandlingarna  med 
arbetsgivarna. Medborgarna måste förstå detta och behöver få information om facken 
redan i skolan. Här skiljer sig LO och Svenskt näringsliv sig väldigt mycket åt, båda 
vill samma sak för Sverige som nation men de representerar två sidor som båda vill att 
deras medlemmar skall tjäna så mycket som möjligt. Svenskt näringsliv representerar 
företagen som vill maximera sina vinster medan LO representerar arbetarna som vill 
maximera sina löner. Trots att båda representerar olika sidor av arbetslivet har de lika 
åsikter  om  vad  skolan  skall  undervisa  om.  Innehållet  skall  vara  nyttoinriktat  för 
nationen där den ekonomiska inriktningen skall vara avgörande. För att nationen skall 
kunna fungera bra ekonomiskt behöver skolan samarbeta både med facken och med 
företagen. Skolan skall utbilda arbetskraft som företagen i samråd med facken uppfattar 
att  de  behöver  anser  LO.  Dewey (1980,  1998)  menar  att  skolan  är  en  produkt  av 
samhället som hela tiden måste förändras då samhället förändras. Skolans roll är att 
skapa förutsättningar för att ungdomarna skall klara sig i vuxenlivet. Då nu samhället 
och arbetslivet är så komplext måste skolan tillhandahålla teoretiska baskunskaper så 
att eleverna senare kan klara sig i arbetslivet, skriver Dewey (1980, 1998). Utan skolan 
skulle  det  vara  omöjligt  för  den  äldre  generationen  att  överföra  komplexa 
arbetsuppgifter  till  den  yngre.  Samtidigt  hävdar  Dewey  (1980,  1998)  att  eftersom 
skolan får i uppdrag att  överföra kunskaper som är viktiga för arbetslivet,  så måste 
skolan också förmedla kunskaper om demokratiska värderingar för att eleverna skall få 
dem med, då det är risk att de inte får dem någon annanstans. 

Kronofogden  anser  att  skolan  skall  införa  ett  helt  nytt  ämne  som  skall  heta 
privatekonomi.  Anledningen  är  att  de  anser  att  eleverna  inte  får  tillräckligt  med 
kunskap  i  detta  ämne.  I  kursplanen  för  samhällskunskap  (2008-12-21)  i  den 
obligatoriska skolan står det att eleven i slutet av det nionde skolåret skall ha uppnått 
goda kunskaper i samhällsekonomi, hushållsekonomi och privatekonomi. Kronofogden 
vet om att privatekonomi finns med som kursmål i skolan, men tycker att eleverna får 
för dåliga kunskaper i detta ämne ändå. Eftersom det står klart och tydligt i kursplanen 
att eleverna skall ha goda kunskaper i privatekonomi, kan man diskutera om inte skolan 
misslyckas i målet med att förmedla denna kunskap till eleverna. Enligt Dewey (1980, 
1998) vilar demokratins fundament på tron att människan är kapabel till att ta beslut 
och klara sig själv. Kronofogden anser också detta och menar att medborgarna bara 
behöver mer kunskap för att klara av rationella beslut i sina liv. De anser att skolan har 
misslyckats i sin roll att förmedla kunskaper om privatekonomi. Jag anser också liksom 
Kronofogden att eleverna lämnar skolan med bristande kunskaper i privatekonomi. Om 
det  bara  behövs  mer  utbildning  till  samhällsläraren  så  att  denne  ännu  bättre  kan 
förmedla kunskap om privatekonomi, vilket är ålagt honom enligt kursplanen, eller om 
det behövs en helt ny kurs, går att diskutera.    

Feministiskt  initiativ  förespråkar  att  skolans  undervisning  skall  genomsyras  av 
jämställdhet  och  genuskunskap.  Vilka  olika  ämnen  eller  kurser  som  skolan  skall 
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undervisa i specificerar de inte.  De är bara fokuserade på att allt som skolan gör skall 
ha  fokus  på  genus  och  jämställdhet.  Jag  anser  att  jämställdhet  är  ett  väldigt  vagt 
begrepp som kan ha olika betydelser beroende på vem som definierar det. I lpo 94 står 
det  att  skolan skall  verka för jämställdhet  mellan könen. Precis  som Boyum (2008) 
skriver är det dock stor skillnad på de politiska ideologierna och de har olika tolkning 
på vad begreppet jämställdhet betyder. Om vi frågar en kristdemokrat och en politiker 
från Feministisk initiativ kommer man nog få ganska olika svar beroende på hur de 
tolkar jämställdhet i skolan och vad detta betyder i läroplanen. Det är ett problem och 
öppnar  upp  för  tolkningar.  Sundberg  (2007)  menar  att  det  är  läraren  som  har 
tolkningsföreträde i läroplanen. Feministiskt initiativ anser att det inte är bra och vill 
utbilda lärarna mer i jämställdhet och genuskunskap. Som Boyum (2007) påpekar är det 
dock en stor risk när skolan blir föremål för olika politiska ideologier som försöker 
tvinga på skolan att utbilda eleverna i just deras ideologi. Det bästa för skolan, anser 
jag, är om de politiska partierna enades om vad jämställdhet betyder och undervisade i 
detta. Tyvärr är nog detta bara en dröm som förmodligen inte kommer att uppfyllas.    

De fyra utvalda aktörerna förespråkar ganska olika innehåll i skolan. Jag kan utläsa att 
LO  och  Svenskt  näringsliv  vill  ha  förhållandevis  lika  innehåll,  där  de  ser 
kunskapsutlärningen som det primära. Demokratiutbildning har inte en så viktig roll i 
skolan enligt dem. Kronofogden vill att eleverna skall lära sig mer om privatekonomi. 
Hos dem kan man utläsa att de är för demokratiutbildning då de anser att skolan skall 
undervisa  eleverna  så  att  de  kan  klara  sig  i  samhället  både  ekonomiskt  och  i 
samförstånd  med  sina  medmänniskor.  Feministiskt  initiativ  vill  att  jämställdhet  och 
genuskunskap skall befinna sig över alla andra ämnen. Detta är demokratiskt i ett visst 
perspektiv enligt demokratikonceptionen, där man ser att demokratiutbildning och allas 
lika värde är över alla andra frågor. Om man tolkar Feministiskt initiativ enligt Boyom 
(2007) så tenderar de att vara en ideologi som vill få företräde i skolan. Detta är dock 
inget konstigt eftersom de är ett politiskt parti. 

7.3 Hur anser de fyra aktörerna att en god 
medborgare skall vara i ett samhälle? 

De fyra olika aktörerna har olika syn på hur en god medborgare skall vara. Svenskt 
näringsliv  anser  att  medborgaren  skall  vara  global  med  en  drivande  entreprenad. 
Arbetaren  skall  vara  flexibel  med fokus  på ett  livslångt  lärande  så  att  de kan byta 
arbetsuppgifter och stå till företagens tjänst. Enligt Englund (2007) skall man se skolan 
som den vuxnes rättighet till  utbildning. Utbildning är något nödvändigt för att man 
skall kunna fungera i en stat skriver han. Svenskt näringsliv anser att Sverige lägger ut 
allt för mycket pengar på utbildning men att samhället inte får ut tillräckligt av skolan. 
För att öka kunskapsnivån i skolan vill Svenskt näringsliv att skolan skall börja jämföra 
eleverna mer med varandra och med andra länders elever. Skolan skall inte hålla på 
med en massa utbildning i socialisation och andra mindre viktiga saker än kunskap. Att 
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medborgaren ses som en person som skall tävla med sina medmänniskor för att alla 
skall tvingas prestera bättre, anser Svenskt näringsliv vara bra. Att det kan finnas elever 
som har det svårt och presterar sämre av att bli jämförda med andra verkar Svenskt 
näringsliv inte ha några åsikter om. Här anser jag att skolan är farligt ute då man vill 
satsa på konkurrens och att de bästa skall bli bättre. Här finns en stor risk att svaga 
elever som inte hänger med de andra i deras tempo blir sämre och hoppar av skolan. 
Svenskt näringslivs mål är inte en skola för alla utan rätt utbildning för alla. Detta är 
intressant tycker jag men det känns som att det kan vara svårt att veta vad som är rätt 
utbildning  för  en 10-åring.  Skall  man  redan då besluta  att  rätt  utbildning  är  att  bli 
elektriker när man blir 20 år gammal? Nej jag tror inte att det är så lätt att veta vad som 
är rätt utbildning för alla i unga år, men idén är intressant när eleven har blivit äldre, om 
eleven själv är med på det. 

LO  anser  att  medborgaren  skall  bli  en  kollektiv  medborgare  som  behöver  en 
organisation som står bakom dem och kan föra deras talan. LO anser att eleverna måste 
få mer kunskap om fördelen med att gå med i facket. De är inte inne på att eleverna 
skall  få  mer  kunskap om arbetslagstiftningen  så  att  de  själva  kan  ta  strid  med  sin 
arbetsgivare. Nej, medborgaren skall ha kunskap om facket och vända sig till dem när 
de  får  problem.  I  vetenskapligt  rationell  konception  och  i  den  patriarkaliska 
konceptionen ser man likheter med LO:s syn på medborgaren eftersom LO anser att 
medborgaren skall  ha kunskaper  om sina rättigheter  och skyldigheter,  men de skall 
ändå underordna sig de styrande i LO:s ledning som för deras talan med arbetsgivaren. 
Medborgaren röstar på det politiska parti som de vill skall styra över dem. Detta är 
relativt  likt  hur  det  fungerar  i  Sverige  i  dag  anser  jag.  Här  röstar  medborgarna  till 
riksdagen och sedan är de relativt passiva mellan valen. Skall man vara realistisk är nog 
den demokratiska konceptionen och andra demokratiideal utopiska och har ingen riktig 
förankring i Sverige i dag. Om vi har det demokratiskt bra eller dåligt beror på vilken 
demokratiutopi man har. LO anser alltså att medborgarna skall vara lydiga medborgare 
som arbetar för nationens bästa. De skall lyssna på expertisen, i detta fall LO, om vilka 
yrkeslinjer de skall välja i framtiden för att bäst passa in på arbetsmarknaden. 

Kronofogden anser att medborgaren behöver vara självständig och kunna klara sig själv 
för att inte hamna i olika problem. Här behöver medborgaren hjälp av skolan för att få 
kunskaper så att denne kan klara sig själv i samhället. Dewey (1980, 1998) skriver att 
det är mycket lättare att påverka ett barn i en viss riktning än att försöka ändra det som 
vuxen. Detta har Kronofogden förstått då de ser att många medborgare tar olika lån och 
hamnar i deras register. Det medför att de inte kommer ha samma möjligheter som de 
skuldfria medborgarna med att skaffa bostad och andra nödvändiga saker. Därför måste 
medborgaren  få  utbildning  så  att  denne  kan  ta  till  vara  på  sig  själv.  Jag  anser  att 
Kronofogden har rätt i detta avseende, en demokratisk stat förutsätter att medborgaren 
är kapabel att styra över sig själv. Dewey (1980, 1998) skriver att en demokratisk stat 
bygger på att ingen människa är tillräckligt  bra för att styra över någon annan utan 
dennes  samtycke.  Detta  har  Kronofogden  förstått  och  efterlyser  utbildning  för 
medborgaren så att den kan leva som fullvärdig medborgare utan skulder som skapar 
restriktioner.  I den demokratiska konceptionen är det skolans uppgift att utbilda och 
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fostra eleverna så att ingen grupp blir mindre värd än någon annan. Detta är väldigt 
viktigt  för  skolan  och  det  finns  stöd  i  lpo  94,  men  tyvärr  tror  jag  inte  att  alla 
medborgare kommer att klara sig hur mycket utbildning de än får, utan kommer ändå 
att hamna i skuldfällan. Det finns ibland oförutbestämda händelser som gör att personer 
kommer att  hamna hos Kronofogden. Kronofogdens avsikter är dock goda och fullt 
naturliga i en demokratisk nation.    

Feministiskt initiativ anser att en demokratisk medborgare inte skall tänka i termer av 
genus eller ras. För medborgaren skall dessa termer inte vara något speciellt då man 
växer och utbildningen har genomsyrats av jämställdhet och genus från födseln. I den 
demokratiska  konceptionen  är  det  centralt  att  medborgarna  utbildas  till  att  vara 
jämställda, vilket är helt i linje med Feministiskt initiativ som vill se till att barnen från 
födseln  fostras  mot  jämlikhet.  Enligt  Dewey (1980,  1998)  är  det  viktigt  att  skolan 
förmedlar allas lika värde. Jämställdhet är grunden för att en demokrati skall fungera, 
en demokrati där ingen är mer värd än någon annan. Om någon anses vara mer värd 
beroende  av  ras,  kön,  födsel  eller  något  annat  så  faller  den  demokratiska  teorin. 
Feministiskt initiativs grundsyn att alla människor skall utbildas och bli jämställda är 
förenlig med lpo 94 och demokratiteori.

De  fyra  aktörerna  är  inte  riktigt  överens  om  hur en  god  medborgare  skall  vara  i 
samhället. De har olika syn på vad som är bäst för nationen och hur medborgaren skall 
agera för nationens bästa. Men som Dewey (1980, 1998) skriver är det den rådande 
befolkningen  som beslutar  vilken  utbildning  den  nya  generationen  skall  få.  Vilken 
utbildning  den  nya  generationen  får  kommer  att  påverka  hur  de  blir  som framtida 
medborgare. Detta är väldigt viktigt att tänka på. De influenser som kommer in i skolan 
påverkar morgondagens medborgare åt ett visst ideologiskt håll. Boyum (2007) skriver 
att det är viktigt att medborgarna får utbildning om demokrati och att ideologier håller 
sig utanför skolan för att eleverna inte skall påverkas åt ett visst håll på bekostnad av 
någon  minoritets  åsikter.  Detta  håller  jag  med  om och det  är  viktigt  att  skolan  är 
observant med att inte ta in för mycket av ideologiska influenser så risken uppkommer 
att olika antidemokratiska idéer får fäste i skolan.    

7.4 Vilka strategier använder de fyra 
aktörerna sig av för att komma in i skolan

7.4.1 Lobbying
Tre av de fyra aktörerna håller på med någon form av lobbying mot lärare eller elever 
för att försöka påverka dem. Det finns olika former av lobbying (Pamling 1998). Den 
lobbyform som är personligt kontakt är inte skadlig för demokratin skriver han. Detta är 
vad LO håller på med. LO försöker påverka eleverna så att de får mer kunskaper om 
vad facket gör för dem. Med detta vill de att fler ungdomar skall gå med i facket när de 
börjar arbeta. LO försöker inte påverka skolans utformning i denna fråga utan de ser 
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skolan som en plats där alla unga medborgare befinner sig. Detta gör skolan till den 
naturliga  platsen  att  åka ut  och möta  ungdomar  på om man vill  träffa  de flesta  på 
samma ställe samtidigt. LO har ingen dold agenda som de vill att skolan skall lära ut 
utan de vill få utrymme till att möta eleverna och berätta om facket. Detta anser jag vara 
bra  då  det  står  i  lpo  94  att  skolan  skall  utveckla  kontakter  med  företag  och 
organisationer. Om nu LO får komma till skolorna och berätta om facket så är det bra 
ur demokratisynpunkt då eleverna får information om facken. Så länge LO inte försöker 
tvinga på någon sin åsikt är det inte skadligt menar Bouym (2008). 

Feministiskt initiativ och Svenskt näringsliv har fokus på lärarna då de anser att det 
kommer att ha större påverkan på samhället i det långa loppet. Att påverka läraren gör 
att  man  kan  påverka  agendasättandet  i  klassrummet  och  få  läraren  att  undervisa 
eleverna i det  som aktören vill.  Svenskt näringsliv har gratis fortbildningskurser för 
lärarna, men målet med att lärarna går denna kurs är liksom Feministiskt initiativ att 
läraren skall undervisa eleverna om frågor som respektive aktör tycker är viktigt. Att 
påverka läraren då denne besitter en form av maktposition över klassen, eftersom det är 
läraren som oftast bestämmer vad eleverna skall läsa, är inte förenligt med lpo 94 där 
det står att skolan skall försvara alla elevers rätt till en egen uppfattning. Om skolan 
undervisar eleverna om aktörernas uppfattning utan att meddela dem att det är en aktörs 
uppfattning, så förs eleverna bakom ljuset. Lobbying är en form som kan vara skadlig 
för demokratin eftersom den kan sätta de demokratiska reglerna ur spel hävdar Pamling 
(1998). Var de demokratiska frågorna skall föras är viktigt att fråga sig i en demokrati. 
När aktörerna direkt vänder sig till lärarna utan att en offentlig debatt har försiggått så 
kan  detta  vara skadligt  för  demokratin.  Samtidigt  är  det  inget  olagligt  utan  snarare 
något som lpo 94 förespråkar, att skolan skall ha kontakter med organisationer. 

7.4.2 Opinionsbildning
Två av aktörerna  håller  på  med opinionsbildning,  men de har  fått  olika  utrymme  i 
medierna  den  senaste  tiden.  Kronofogden  har  fått  stort  utrymme,  framförallt  i 
dagstidningarna under det senaste året. Feministiskt initiativ fick mycket utrymme runt 
tiden för valet till riksdagen 2006. Att försöka påverka medborgarna i nationen så att de 
anser frågan vara viktig kan leda till att politikerna kommer att besluta om den. Enligt 
Wiklund (2006) finns det stor risk med att de offentliga diskussionerna förs i medierna. 
Anledningen är att  folk inte  får  förstahandsinformation  och inte  har  tillgång till  all 
information. I medierna sitter det någon som bestämmer vad som skall skrivas och som 
sköter dagordningen. I medierna tillfrågas ofta Kronofogden som expertis när det gäller 
ungdomar och skulder och de svarar att skolan behöver privatekonomi som ämne för att 
lösa ungdomars skuldproblem. Ofta kan problemet vara att medborgarna har dåligt med 
kunskap om vad som redan finns i  kursplanerna och det är  stor risk att  skolan blir 
populistisk som Boyum (2008) skriver. Detta leder till att det blir rörigt då lärarna får 
nya direktiv beroende på vilken politisk ideologi som styr landet. Detta kan leda till att 
medborgaren  blir  styrda  av  olika  aktörer,  vilka  bestämmer  över  dagordningen  i 
medierna och således tar demokratin skada i nationen. Det här sker redan till viss del. 
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enligt Wiklund (2006), att medborgaren styrs av politiska ideologier som förmedlas via 
olika medier för att påverka medborgarens åsikter i en viss riktning.   

7.4.3 Korporativism
Två av aktörerna använder korporativism för att påverka skolan. Korporativism betyder 
att de direkt får medverka i beslutsfattandet. Kronofogden får som extern expert vara 
delaktig i statliga utredningar och framföra sina åsikter direkt till riksdagen. Detta är en 
metod som är vanlig i Sverige. Att experter får uttala sig och komma med åsikter i en 
nation  är  naturligt.  Riksdagen behöver  inte  lyssna  på dem om de inte  vill.  Svenskt 
näringsliv är inne i skolan och samarbetar med en kurs som heter Ung företagsamhet. 
Det finns alltså flera vägar att komma in i skolan utöver att riksdagen lagstiftar om det. 
Att skolan skall skapa kontakter med organisationer står i lpo 94. Detta anser jag vara 
bra så länge det är skolan som fäller avgörandet om vilka de anser ska få tillträde till 
skolan. Skolans uppgift är att utbilda medborgarna och i en nation är det arbete som 
väntar de flesta när de har gått ut skolan. Därför anser jag det vara bra för eleverna att 
de redan i skolan får möjlighet till att skapa kontakter med företag och arbetslivet.   

7.5 Förslag till fortsatt forskning

Om jag skulle  forska vidare  på detta  område  skulle  det  vara intressant  att  göra  en 
enkätundersökning och fråga elever om vad de anser att skolans roll skall vara. Anser 
eleverna  att  skolan  håller  på  med  för  mycket  undervisning  om  annat  än  just  ren 
ämneskunskap  eller  vill  eleverna  ha  mer  undervisning  om  sociala  regler  och 
uppförande. Anser eleverna att någon av aktörerna har rätt i sin åsikt om skolan eller är 
de  lika  splittrade  som aktörerna  i  frågan  om vad skolans  uppdrag  är?  Att  göra  en 
enkätundersökning och fråga föräldrarna om vad de har för åsikter om skolan skulle 
också vara intressant och se om de har annorlunda åsikter än vad deras barn har.   
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