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Abstract 

 
This paper examines the ideological content of the compulsory school policy of the Swedish 

Liberal Party. The aim of the study is to investigate whether the Liberal Party does really 

represent a liberal policy for the compulsory school, or if it is more accurately described as 

conservative. The analysis is carried through by two separate critical examinations of the 

Liberal Party motion on school politics to the parliament and the Conservative Party motion 

on school politics to the parliament respectively. A comparison is then made between the 

ideological contents of the two documents. The specific party policies are linked to universal 

definitions of liberalism and conservatism with the help of an analytical tool consistent of a 

series of educational philosophies. Difference is made between ideologically motivated 

purposes and concrete policy recommendations in the motion texts. 

          The results of the ideological content analyses and the comparison show that the 

compulsory school policy of the Liberal Party can be categorized as conservative, not only 

vis-à-vis a universal definition of  liberalism and conservatism, but also in comparison with 

the compulsory school policy of the Conservative Party. 

 

Keywords: Compulsory school policy, Liberal Party, Conservative Party, liberalism, 

conservatism, educational philosophy. 
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1 Inledning 
 

Inför riksdagsvalet 2006 är den svenska skolan en stor och viktig fråga och polemiken är hård 

mellan blocken. Bristen på ordning i skolmiljön, det stora antalet elever som går ut skolan 

med otillräckliga kunskaper i elementära ämnen och en upplevd kravlöshet i skolan har 

föranlett den borgerliga alliansen att rikta stark kritik mot den nuvarande skolan. I stora drag 

handlar den borgerliga skolpolitiken om att återupprätta disciplinen i klassrummet, tillåta 

hårdare tag mot störande elever och ställa högre krav på mätbara kunskaper hos eleverna. 

Men trots att den borgerliga alliansen har en gemensam övergripande skolpolitik finns det 

skillnader mellan de olika partiernas konkreta idéer och förslag i skolfrågor.  

 

Det borgerliga oppositionsparti som kanske starkast har profilerat sig i skolpolitiken är 

Folkpartiet. Partiet har bl.a. ställt krav på större befogenheter för lärare att ingripa mot 

störande elever, skriftligt ordningsomdöme, återinförande av bestraffningar som t.ex. 

kvarsittning, mindre valfrihet i fråga om tillvalsämnen, mindre elevdemokrati, betyg fr.o.m. 

åk. 6 och läsa-skriva-räkna-garanti efter utgången grundskola. Vidare kritiseras den 

nuvarande skolan av Folkpartiet för att vara alltför likriktande, bl.a. genom att den i största 

möjliga utsträckning strävar efter att integrera barn med särskilda behov i de vanliga klasserna 

och genom att alla gymnasieutbildningar ger grundläggande högskolebehörighet. Folkpartiet 

anser att man på ett tydligare sätt ska uppmärksamma olika elevers skilda behov och 

förutsättningar, och vill därför bl.a. satsa på skarpare gränser mellan teoretiska linjer och 

yrkeslinjer och införa fler speciallärare och specialskolor. Vissa av partiets företrädare i 

skolfrågor kan t.o.m. tänka sig att delvis återgå till uppdelning mellan flickor och pojkar. 
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1.1. Problemformulering 
 

Många politiska bedömare och debattörer menar att Folkpartiet under de senaste åren rört sig 

allt längre mot höger.1 Detta föranleder mig att ställa frågan var gränsen egentligen går för 

vad som kan kallas en liberal politik. Stämmer Folkpartiets skolpolitiska idéer och 

rekommendationer verkligen överens med partiets liberala grundvärderingar? Frågan 

exemplifieras av Hans-Åke Scherp, skolforskare och professor vid Karlstads universitet, som i 

ett debattinlägg skriver:  

 
”Det är märkligt att just Folkpartiet är det parti som betonar kontroll, yttre styrning och yttre motivation 

som grund för utveckling. Den traditionella bilden av ett liberalt parti är väl annars att man betonar 

människors inre motivation och kraft samt att man behöver bygga ett samhälle på individers styrning av 

sig själva.”2  

 

Det finns skäl att tro att det i Folkpartiets nuvarande skolpolitik föreligger en diskrepans 

mellan den ideologi partiet säger sig företräda och det ideologiska innehållet i de konkreta 

skolpolitiska förslag det presenterar. 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Jan Hylén har i sin avhandling Fosterlandet främst? (1991) gjort en intressant analys av 

högerns idémässiga utveckling mellan konservatism och liberalism. I analysen används ett 

antal parametrar med vars hjälp författaren vill skilja ut liberala idéer från konservativa. 

Exempel på sådana parametrar är människosyn, samhällsteori, ekonomiska ideal och 

moralsyn. Med dessa parametrar som analysverktyg sorterar och analyserar Hylén sitt 

material som består av bl.a. partiets tidning, partiprogram och partiledares efterlämnade 

dokument. Tidsperspektivet i avhandlingen utgörs av större delen av 1900-talet och delas upp 

i tre olika perioder och lika många politikområden.3 Avhandlingen har varit av stort intresse 

för mig eftersom dess problemformulering är besläktad med min och har bl.a. erbjudit 

värdefulla tips i metodfrågor. 

                                                
1 Bl.a. http://www.arenagruppen.se/ag5/p.asp?authID=2&ID=2183&type=2&cat=arenagruppen och 
http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=15420&cat=3&pageIndex=1&arkiv=False 
2 http://www.pbs.kau.se/pdf/Skoldebatt_Folkpartiet_NWT.pdf  
3 Hylén, 1991. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Min utgångspunkt är att det har skett en ideologisk förskjutning i den folkpartistiska 

skolpolitiken, bort från liberalism och mot konservatism. Oavsett om detta stämmer eller inte 

framställer emellertid Folkpartiet fortfarande sig självt som svensk politiks liberala alternativ. 

Jag vill genom uppsatsen visa att den folkpartistiska skolpolitiken på flera områden ligger 

närmare konservatismen än liberalismen.  

 

Att fastställa att Folkpartiets skolpolitik kan kategoriseras som mer konservativ än liberal 

underlättas av att jämföra den med ett uttalat konservativt partis skolpolitik. Det är tänkbart att 

Folkpartiets politik kan kategoriseras som konservativ i förhållande till ett absolut 

liberalismbegrepp, men att den trots detta kan klassas som jämförelsevis liberal i relation till 

andra partier. Det jämförelseobjekt som ligger närmast till hands i det här fallet är Moderata 

samlingspartiet. Moderaterna är Sveriges största och viktigaste konservativa parti. Dess 

politik baserar sig enligt partiprogrammet på ”en kombination av konservativ samhällssyn och 

liberala idéer”.4 Jag kommer i uppsatsen att göra en jämförelse mellan Folkpartiets och 

Moderaternas skolpolitik genom att analysera hur partierna förhåller sig till grundläggande 

liberala respektive konservativa idéer. Detta kräver rimliga och väl avgränsade definitioner av 

liberalism och konservatism och ett noggrant utvecklat analysverktyg för att koppla samman 

ideologier med konkret skolpolitik. 
 

Syftet med uppsatsen är att genom en kritisk granskning av Folkpartiets skolpolitik och en 

jämförelse med den moderata skolpolitiken undersöka huruvida den kan kallas liberal eller 

om den i själva verket präglas mer av konservatism. De konkreta frågeställningar jag kommer 

att besvara är följande: 

 

• Har den folkpartistiska respektive moderata skolpolitiken inslag av liberalism 

respektive konservatism inom centrala områden?  

• Är någon av dessa ideologier övervägande i respektive partiers skolpolitik, och i så 

fall vilken?  

                                                
4 http://www.moderat.se/(S(faq0yim1euw02z553xwwzl45))/vartparti.aspx?webbid=1&menyid=3 
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1.4 Metod och material 
 

Uppsatsen är en jämförande studie mellan folkpartistisk och moderat skolpolitik, som var för 

sig analyseras i fråga om ideologiska utgångspunkter. Med avstamp i syftet med uppsatsen 

och de frågor jag ställer, har jag valt att utforma mina analyser av folkpartistisk och moderat 

skolpolitik som innehållsliga idéanalyser, i vilka jag som analytiska verktyg använder mig av 

vissa i utbildningsfilosofisk mening allmänt hållna ideologiska dimensioner för att kunna 

skilja ut de ideologiska utgångspunkterna i den folkpartistiska resp. moderata skolpolitiken.5 

Dimensionerna som används åskådliggör var för sig en skala mellan två extrema synsätt på 

vilken de ideologiska utgångspunkterna i skolpolitiken kan placeras.  

Dimensionerna som kommer att användas är: 

 

1. Skolans uppgift och samhällsroll: samhällsbevarande kontra medborgarförberedande 

2. Syn på elever och ämneskunskaper: eleven i centrum kontra ämnet i centrum 

 

Ideologibegreppet som används i analyserna grundar sig på Herbert Tingstens uppdelning av 

ideologi i tre element: grundläggande värdepremisser, verklighetsomdömen och 

handlingsrekommendationer.6  Värdepremisser i kombination med verklighetsomdömen leder 

till konkreta handlingsrekommendationer.  

 

Analysen kommer att gå till så att jag fastställer partiernas ståndpunkter inom en rad centrala 

skolpolitiska frågeområden och försöker placera in dessa i de dimensioner som utgör 

uppsatsens analysverktyg. Sedan diskuteras hur dessa ståndpunkter förhåller sig till liberalism 

respektive konservatism. För att återknyta till Tingstens ideologibegrepp: utifrån de konkreta 

handlingsrekommendationer som de skolpolitiska motionerna utgör försöker jag härleda 

bakomliggande värdepremisser och verklighetsomdömen. Slutligen jämförs och diskuteras 

resultaten från analyserna av respektive parti.  

 

Materialet jag kommer att använda mig av är Folkpartiets resp. Moderaternas senaste 

skolpolitiska partimotioner för grundskolan. Att använda sig av ett partis motioner för att 

identifiera dess ideologiska utgångspunkter innebär flera källkritiska problem. Det är inte 

                                                
5 Bergström & Boréus, 2005 s. 155, 164 
6 Ibid. S. 151 
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självklart att syftet med en motion är att så sanningsenligt och korrekt som möjligt återge 

partiets målsättning på ett visst område. Det kan också röra sig om strategiska formuleringar 

där partiets verkliga ståndpunkter förstärkts i vissa avseenden och försvagats i andra, och där 

syftet t.ex. kan vara att påverka maximalt i en bestämd riktning på ett område där man ändå 

bedömer att de flesta förslagen i motionen lämnas obeaktade. Man måste även fråga sig vem 

eller vilka motionen riktar sig till. Har den skrivits för att påverka riksdagen, för att bearbeta 

opinionen eller för att stärka partiets enighet inåt i en fråga? Är den ett försök att väcka 

polemik eller att sträcka ut en hand?  

 

Jag har trots dessa problem valt att använda mig av partimotioner för den här uppsatsen.  

Skälet till detta är att partimotioner i det här specifika fallet sannolikt är de källor som ligger 

närmast till hands för att kunna uppnå syftet med uppsatsen och besvara frågeställningarna, 

dvs. om den folkpartistiska resp. moderata skolpolitiken har inslag av liberalism resp. 

konservatism inom centrala områden och huruvida någon ideologi är övervägande. En fördel 

med att använda skolmotionerna är att de ger en komprimerad och sammanfattad bild av 

partiernas skolpolitik på alla dess områden och att de kan anses representera hela partiets 

ståndpunkt. En annan fördel är att Folkpartiets och Moderaternas skolmotioner är likartade 

dokument och därigenom erbjuder ett bra jämförelsematerial. 

 

Att analysera partimotioner i enskilda skolfrågor skulle möjligtvis kunna ge en djupare 

förståelse av partiernas skolpolitik, men skulle i så fall kräva ett omfattande analysarbete, och 

skulle dessutom innebära att uppsatsen spände över en längre tidsperiod, vilket sannolikt 

skulle uppenbara skillnader i politiken mellan olika tidpunkter. Detta skulle göra det 

nödvändigt för mig att ändra syfte och frågeställningar. Föreliggande uppsats gör inga anspråk 

på att visa hur folkpartistisk och moderat skolpolitik förändrats över tid. Att studera enskilda 

motioner är inte aktuellt eftersom de inte kan anses representera hela partiets uppfattning, utan 

endast enskilda ledamöters. Andra tänkbara källor är tal och debattartiklar, men min 

bedömning är att dessa i ännu större utsträckning än partimotioner har en retorisk funktion 

och utformning. De syftar till att påverka, polemisera och skapa opinion och kan därför inte 

anses återge ett partis verkliga ståndpunkter på ett korrekt och sakligt sätt. Ett slutligt 

alternativ skulle kunna vara en samlad analys av motioner, partiprogram, tal och 

debattartiklar, men även detta skulle kräva en analys som spänner över en längre tidsperiod 

och är därför inte aktuellt i det här fallet. 
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1.5 Avgränsning 
 

De centrala skolpolitiska frågor som undersöks är: 

• Vilken typ av kunskap är det skolans primära uppgift att förmedla? 

• Hur bör skolan hantera olika elevers skilda behov och förutsättningar? 

• Hur kan en trygg undervisningsmiljö kan skapas? 

• Vad är lärarens respektive elevens roll i skolan? 

Jag har medvetet undvikit att behandla vissa av de skolpolitiska frågor som tas upp i 

motionerna, t.ex. mobbning, skolor i utsatta områden och valfrihet. Dessa ämnen är förvisso 

både viktiga och starkt ideologiskt laddade, och skulle i flera avseenden vara intressanta att 

undersöka. Jag anser emellertid att de i grunden är alltför vittomspännande frågor för att 

ensidigt kunna relateras till skolan. Mobbning förekommer på intet sätt bara i skolan, skolor i 

utsatta områden är en fråga om övergripande integrationspolitik och valfrihet handlar ytterst 

om hela samhällets ekonomiska styrning. Att ta upp dessa frågor i uppsatsen skulle kunna 

medföra att resonemanget ledde bort från det egentliga studieobjektet. De frågor jag har valt 

att ta upp är på ett tydligare sätt exklusiva för det som i uppsatsen åsyftas med skolpolitik. 

Den snävare definitionen av skolpolitik som jag använder i uppsatsen är den politik som 

inbegriper frågor om skolverksamhetens syfte, innehåll och genomförande. Eftersom jag 

använder mig av partiernas skolmotioner för grundskolan gör jag inga anspråk på att uttala 

mig om partiernas skolpolitik för övriga skolformer.7 
 

Det är även viktigt att poängtera att jag i analysen främst kommer att inrikta mig på de 

konkreta handlingsrekommendationer som ges i motionerna, och ur dessa försöka härleda 

bakomliggande värdepremisser och verklighetsomdömen. Att låta texten tala för sig själv i 

fråga om bakomliggande värderingar etc. skulle innebära en stor risk att gå vilse i de retoriska 

formuleringar som ofta förekommer i motionerna, och därigenom missa andra, djupare 

liggande premisser. Jag kommer dock att nämna också de övergripande målen partierna säger 

sig vilja uppnå med sin skolpolitik även om det inte är dessa som ligger till grund för den 

ideologiska klassificeringen. Detta görs dels för att på ett bättre sätt kunna ge en helhetsbild 

av de båda partiernas respektive skolpolitik och dels för att kunna visa på eventuella 

ideologiska konflikter mellan vad man säger sig vilja uppnå med skolpolitiken och vad dess 

konsekvenser blir i praktiken. 

                                                
7 Moderaterna har ingen separat motion för gymnasieskolan. I analysen behandlas dock endast avsnitten om 
grundskolan, som utgör större delen av texten. 
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1.6 Teori 
 

1.6.1 Teoretisk förförståelse 

 

Den teoretiska förförståelse som ligger till grund för uppsatsen är huvudsakligen hämtad ur 

boken Utbildningspolitiskt systemskifte? av Tomas Englund, red. (1995). Den bärande idé 

som bokens flera författare på olika sätt leder i bevis är att det svenska skolsystemet sedan 

början av 1980-talet befinner sig i en djupgående förändringsprocess.8 Det har skett en 

diskursförskjutning i svensk skolpolitisk debatt som har påverkat partiernas skolpolitik. 

Denna förändringsprocess och diskursförskjutning tar sig uttryck i att skolans tidigare starka 

inriktning mot medborgarkompetens alltmer håller på att ersättas av en traditionell 

kunskapssyn och traditionella värderingar.9 Det som håller på att ske är en svensk 

återspegling av ett internationellt omfattande återupprättande av ett mer diversifierat och 

traditionellt skolsystem, och har initierats av en konservativ utbildningspolitisk offensiv mot 

den socialdemokratiska skolpolitiken.10 Diskursförskjutningen i utbildningspolitiken har haft 

inflytande över flertalet partier som varit verksamma i riksdagen sen den utbildningspolitiska 

offensiven inleddes.11 

 

Det skolpolitiska systemskiftet består av två huvudkomponenter. Den första är den successiva 

upplösningen av den offentliga och för alla gemensamma skolan till förmån för profilering 

och privata alternativ. Den tydligaste konsekvensen av detta är att synen på skolans roll 

förskjuts; från att vara ett medel för demokratiförberedelse och kollektiv sammanhållning går 

skolan mot att vara ett medel för individuell behovstillfredsställelse och karriär. Den andra 

komponenten är det nygamla sättet att se på kunskap och de värderingar som skolan ska 

förmedla. En oproblematiserad kunskapssyn är på väg tillbaka, där lärande handlar om 

överförande av på förhand givna fakta, och där ifrågasättande inte är en självklar del av 

undervisningen.12 Vidare har bildningsbegreppet och bildningsretoriken gjort återintåg i 

skoldebatten. Bildningsbegreppet bär på ett specifikt historiskt arv, som retoriskt tilltalar i 

första hand grupper som strävar tillbaka mot ett traditionellt samhälle med tydliga gränser 

                                                
8 Englund, 1995 s. 7 
9 Ibid. s. 13 
10 Ibid. s. 29 
11 Schüllerqvist, 1995 s. 88  
12 Englund, 1995 s. 15-16 



 11

mellan en bildad elit och en okunnig massa.13 Återkomsten av bildningsbegreppet har en 

tydlig koppling till nutidens starka betoning av den självständiga individen, som agerar 

rationellt i egennytta, och utesluter det samhälleliga perspektivet. 

 

Mycket tyder på att utvecklingen i skolan avspeglat utvecklingen i samhället utan för skolan, 

vilket tagit sig uttryck i såväl nya regelsystem som formar skolans organisation och läroplaner 

som beskriver dess innehåll och mål.14 I Utbildningspolitiskt systemskifte? beskrivs 

förändringsprocessen i utbildningssystemet och diskursförskjutningen i skolpolitiken som ur 

ett vidare perspektiv bestämda av övergripande samhälleliga förändringar. Det 

utbildningspolitiska systemskiftet kan ses som integrerat i ett större politiskt skeende med en 

förskjutning av demokratibegreppet som främsta förtecken. Den kollektiva 

demokratiuppfattningen ersätts successivt av en individcentrerad demokratisyn anpassad för 

en tid präglad av hög arbetslöshet och större klyftor i samhället. Återupprättandet av 

bildningsbegreppet kan också kopplas till denna process. Det är utbildningssfärens svar på 

den autonoma individen, och innebär att skolan avlägsnar sig alltmer från det gemensamma 

samhällsprojektet, för att i stället bli ett medel för dem som bäst kan använda den för sina 

egna syften15. 

 

Som antytts i problemställningen måste en analys av ett partis ideologiska utgångspunkter i 

relation till dess förda politik göras i jämförelse med något för att få verklig mening. Att 

enbart jämföra en förd politik med en absolut ideologibeskrivning kan i sig inte svara på om 

ett parti t.ex. kan klassas som konservativt eller liberalt vid en given tidpunkt eller i ett givet 

samhälle. Ett grundantagande i Utbildningspolitiskt systemskifte? är att ställningstaganden i 

den skolpolitiska debatten alltid måste förstås relationellt, dvs. de ska ses i förhållande till 

andra ställningstaganden i samma diskurs. Förskjuts diskursen kommer relationerna också att 

förskjutas, en förändrad ståndpunkt hos en part ska då ses i förhållande till var debatten nu 

befinner sig.16 Med andra ord låter sig en analys av relationer mellan politiska ideologier och 

utbildningspolitik inte göras utan att dessa placeras i en viss kontext (i det här fallet är 

kontexten svensk skolpolitik under mitten av 2000-talets första decennium).17 Det är med 

utgångspunkt i detta som jag har valt att utforma uppsatsen som en jämförelse mellan 

                                                
13 Ibid. s. 18 
14 Liljequist, 1999. s. 17 
15 Englund, 1995. s. 21-22 
16 Schüllerqvist, 1995 s. 47 
17 Englund, 2005 s. 223 
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folkpartistisk och moderat skolpolitik. Jag gör inga anspråk på att skildra eller på annat sätt 

uttala mig om den utbildningspolitiska diskursförskjutningens påverkan på innehållet i den 

folkpartistiska eller moderata skolpolitiken över tid, utan avgränsar analysen till att behandla 

den skolpolitik de båda partierna representerar idag och som beskrivs i deras senaste 

skolmotioner. Den teoretiska förförståelsen används för att belysa bakgrunden till de 

eventuella diskrepanser mellan uttalad ideologi och konkret politik som jag tror mig kunna 

finna hos Folkpartiet. 

 

1.6.2 Definition av liberalism och konservatism 

 
I det nedanstående redogörs kort för de viktigaste tankarna inom liberalismen och 

konservatismen. Jag har här strävat efter att å ena sidan göra en tolkning av de två 

ideologierna som kan anses vara nutida och gällande för de partier som idag säger sig 

representera en politik grundad på liberalism respektive konservatism, och å andra sidan 

undvikit idéer som kan hänföras till vissa varianter eller avarter av de båda ideologierna, och 

som i sig kräver vissa omtolkningar av ideologiernas bärande tankegångar (t.ex. 

neoliberalism). Jag har koncentrerat mina framställningar till att gälla människosyn, syn på 

samhällsutveckling och syn på bildning och kunskap, vilka jag anser vara de mest relevanta 

områdena för en uppsats om skolpolitik. Jag kopplar längre fram i uppsatsen även samman 

liberalism och konservatism med en uppsättning utbildningsfilosofier och visar hur 

utbildningsfilosofiska antaganden om skola och utbildning kan underordnas liberala 

respektive konservativa föreställningsramar. 

 

1.6.3 Liberalism 

 

Den kanske viktigaste tanken inom liberalismen är idén om individen som samhällets primära 

sociala enhet. Liberalismens individbegrepp är atomistiskt; samhället utgörs i sista hand av en 

sammanslutning av autonoma individer och samhällskollektivets bästa får aldrig tillåtas stå 

över individens rättigheter.18 Den enskilda människan uppfattas som en i grunden fri, 

självständig och rationell individ. Det finns inom liberalismen en stark tilltro till individens 

medvetenhet om sina egna intressen och dess förmåga att göra val eller väga olika 

handlingsalternativ mot varandra.19 En annan bärande idé är uppfattningen att alla människor 

                                                
18 Bergström & Boréus, 2005 s. 164  
19 Larsson, 1997 s. 27 
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är varandras jämlikar och ska ha samma grundläggande rättigheter. De bör följaktligen 

tillerkännas samma formella rätt och kompetens att påverka samhälle och politik. 

Liberalismens människosyn kan i grunden sägas vara positiv och filantropisk. Den bortser till 

viss del från intressemotsättningar och från att den enes välgång kan innebära den andres 

olycka.20  

 

Samhällsnyttan och det goda samhället är inom liberalismen inte en gång för alla givna 

begrepp. I den liberala samhällssynen ingår att aldrig acceptera slutliga lösningar och att vara 

redo att lyssna till nya alternativ och att ompröva gamla ståndpunkter. Liberalismen kan alltså 

sägas ha ett relativistiskt synsätt.21 Bilden av verkligheten förändras gradvis och liberalismen 

som ideologi är i princip öppen för att pröva nya medel och lösningar. 

 

Allmän folkbildning är en viktig komponent i de liberala idéerna som en grund för de 

rationella val som de enskilda människorna antas göra i ett liberalt samhälle, både som 

självständiga väljare och som upplysta konsumenter.22 Ju fler människor som deltar i 

samhällets beslutsfattande, desto troligare är det att olika perspektiv blir belysta och att 

besluten blir de bästa. Genom att föra ett öppet samtal medborgare emellan ska människorna 

tillsammans staka ut vägen till det goda samhället. 

 

1.6.4 Konservatism 

 
Den moderna konservatismen accepterar den formella politiska jämlikhet som är en 

förutsättning för det demokratiska systemet och den juridiska jämlikheten, dvs. likheten inför 

lagen. Men i övrigt utgår konservatismen från människors olikhet och faktiska ojämlikhet 

beträffande intelligens, omdömesförmåga och möjligheter.23 Konservatismen anser att dessa 

olikheter bör accepteras, och vänder sig därmed mot idén om ett egalitärt samhälle. 

Konservatismen ser istället samhället som en organism där varje människa har sin bestämda 

plats och funktion och på så sätt skapar en fungerande helhet. Människosynen är i grunden 

pessimistisk; människan är inte fullkomlig och hennes natur sätter gränser för vad som är 

                                                
20 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=240830&i_word=liberalism 
21 Ibid.  
22 Ibid. 
23 Larsson, 1997 s. 41 
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möjligt att uppnå genom politik. Den pessimistiska inställningen till människan tar sig uttryck 

i krav på fasta normer, som bör grunda sig på traditioner och generationers samlade visdom.24 

Inom konservatismen motsvaras den liberala jämlikhetstanken av en idé om naturlig 

skiktning. Vägen uppåt ska vara formellt öppen för alla, men vilket samhällsskikt en individ 

kommer att tillhöra, och hur samhällets ledarskikt utses, är ytterst en fråga om utbildning, 

förmåga och kompetens.25 Det naturliga samhällstillståndet är att det existerar skillnader i 

såväl materiella tillgångar som makt; detta är helt enkelt ett mått på och bevis för människors 

olika prestationsförmåga.  

 

Enligt konservatismen är det statens uppgift att upprätthålla vissa bestämda sociala värden 

och etiska normer och slå vakt om kulturarvet. Konservatismens viktigaste normkälla är 

historien i form av den egna nationens kulturella och politiska tradition.26 Denna tradition 

anses visserligen förändras, men långsamt. Historien filtrerar så att säga bort det oanvändbara, 

och kvar blir det som visat sig hållbart i längden. 

 

1.6.5 Utbildningsfilosofi: en länk mellan ideologi och politik 

 

Det är inte problemfritt att utifrån generella beskrivningar av de politiska filosofierna och 

deras syn på skolan i allmänhet härleda detaljerade rekommendationer för skolan förbundna 

med respektive politisk ideologi. Steget mellan ideologi och den politik som förs i praktiken 

är långt och de ideologiska grundantagandena kan i fråga om skolpolitik leda till olika 

tolkningar, beroende på såväl kontext som uttolkare. En trovärdig analys kan bara genomföras 

genom att någon form av länk upprättas mellan de politiska ideologierna och partiernas 

respektive skolpolitik. Jag kommer i uppsatsen att göra detta genom att sätta de politiska 

ideologierna i förhållande till en uppsättning grundläggande utbildningsfilosofier hämtade 

dels ur Englunds introduktion till Utbildningspolitiskt systemskifte? och dels ur avhandlingen 

Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension (Englund, 2005). De olika 

utbildningsfilosofierna innehåller antaganden om skola och utbildning som kan underordnas 

politisk-ideologiska föreställningsramar och på så sätt sättas i samband med konkreta politiska 

rekommendationer i form av förd skolpolitik.27 Genom att se på de båda partiernas skolpolitik 

mot bakgrund av olika utbildningsfilosofier underlättas därmed den ideologiska klassificering 

                                                
24 Ibid. s. 42 
25 Ibid. s. 42 
26 Englund, 2005 s. 176 
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som uppsatsen syftar till. Att använda sig av utbildningsfilosofier som en länk mellan 

konkreta handlingsrekommendationer och bakomliggande ideologiska premisser gör det 

också lättare att ta sig förbi de hinder för en adekvat tolkning som utgörs av de många 

retoriska formuleringarna i motionstexterna. 

 

1.6.6 Fyra utbildningsfilosofier och en teoretisk modell 

 

Tomas Englund har konstruerat en modell som visar hur grundläggande utbildningsfilosofier 

förhåller sig till varandra. Englunds modell kommer i uppsatsen att användas som ett verktyg 

för att analysera Folkpartiets respektive Moderaternas skolpolitik i utbildningsfilosofiska 

termer. Nedan följer en presentation av Englunds modell och grunddragen i de fyra 

utbildningsfilosofierna som ingår i modellen.  

 

1. Essentialismen, historiskt representerad av läroverkstraditionen, har som grundidé är att 

skolornas verksamhet först och främst ska bygga på det essentiella, dvs. den vetenskapligt 

framtagna och ärvda kunskapen och de regler vi fått för kunskapsbildning genom den 

moderna civilisationen och vetenskapstraditionen. Skolundervisning ska framförallt 

inriktas mot grundläggande färdigheter och kunskaper, om nödvändigt med auktoritärt 

inflytande utövat av läraren. Med kunskaper avses främst vetenskapligt belagda, 

kvantifierbara faktauppgifter. Utgångspunkten för skolans lärande ska tas i de traditionella 

skolämnena, och dess förhållande till vetenskapliga discipliner ska förstärkas. Att tillägna 

sig kunskaper kräver hårt arbete och förmåga att inordna sig i specifika villkor. Initiativet i 

undervisningen ska ligga hos läraren och kärnan i undervisningen är att överföra färdiga 

kunskaper. Skolan ska alltså använda sig av traditionella metoder i sin strävan att utveckla 

elevernas tänkande.28   

 

2. Progressivismen representerar uppfattningen att världen inte nödvändigtvis måste 

uppfattas som indelad i skolämnen, utan förespråkar en helhetssyn och utgångspunkt i den 

lärandes frågor och erfarenheter. I den progressivistiska utbildningsfilosofin, historiskt 

representerad av folkskole- och seminarietraditionen, betonas också de studerandes 

självverksamhet och samarbetet dem emellan. Progressivismen är inriktad på att genom 

skolan bättre anpassa individerna till de krav som ett samhälle i ständig utveckling ställer, 

                                                                                                                                                   
27 Ibid. s. 223  
28 Ibid. s. 235-237 
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och förespråkar därmed en förändring av skolan utifrån principer om elevernas egen 

utveckling. Progressivismen huvudintresse är att uppmuntra individuell utveckling genom 

att anpassa undervisningen till den enskilde elevens förutsättningar och genom att 

prioritera problemlösning och undersökande metoder framför det traditionella 

ämnesstoffet.29 

 

3. Perennialismen utgör ett bakåtblickande synsätt på utbildning vars mål är att föra vidare 

kulturarv och traditionell bildning. Med avstamp i antingen religiös eller sekulär tradition 

artikuleras de klassiska verkens betraktelser över mänsklighetens eviga frågor. 

Utbildningens syfte är att lära eleverna att hantera dessa frågor; den är i mycket en fråga 

om formell bildning. Perennialismen riktar kritik mot kortsiktig anpassning av 

utbildningen till samhällets tillfälliga krav, med yrkesutbildningar etc. Som alternativ till 

detta föreslås ett högt allmänbildningsideal med inslag av klassiskt bildningsideal. Det 

bildningsbegrepp som perennialismen omhuldar implicerar ett samhälle med tydliga 

gränser mellan en bildad elit och en okunnig massa. Liksom essentialismen strävar 

perennialismen efter att överföra den sanna kunskapen. För perennialismen är denna 

sanning evig; det är just kunskapen om de stora, eviga frågorna som gör oss till 

människor.30  

 

4. Rekonstruktivismen utvecklades som utbildningsfilosofi ur progressivismen. Den kan 

ställas som alternativ till den blockering som motsättningen essentialism-progressivism 

skapat: en skola för fostran till aktiva medborgare. Rekonstruktivismen överskrider 

progressivismen genom att sträva efter en skola där arbetet relateras till bestämda mål för 

samhällsutvecklingen. Rekonstruktivismen vill ha en skola vars samhällsorienterade 

undervisning inte tvekar att ställa frågor om samhällets organisering och andra 

kontroversiella eller konfliktfyllda frågor. Skolan ska göra barn och ungdomar medvetna 

om sociala problem, träna dem i värdering av olika alternativ, ge dem kritisk fostran och 

ta sikte på att utveckla och utbilda den framtida medborgaren. Traditionen och 

värdegrunden som förespråkas är demokratins.31  

 

 

                                                
29 Ibid. s. 229-234 
30 Ibid. s. 237-238 
31 Ibid., s. 238-243 
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Ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv kan den skolpolitiska debatten enligt Englund 

betraktas som ett spänningsfält mellan dessa fyra utbildningsfilosofier. Spänningsfältet kan 

åskådliggöras enligt nedan: 
 

Fig. 1 

  

 Essentialism 
Ämnet i centrum. Förmedling 

av färdiga kunskaper 

  

 Perennialism  Rekonstruktivism 

 Kulturarv, bildning Skola för kritisk fostran 

  och värdering av olika 

  alternativ med sikte på 

  den framtida medborgaren 

  Progressivism 
Integration av ämnen, 

samarbete och social fostran, 

elevaktiva arbetssätt 

 

 

 

Polerna på x-axeln representerar spänningsfältet mellan ämnet i centrum och eleven i 

centrum, medan polerna på y-axeln representerar spänningsfältet mellan skolan som 

samhällsbevarande och skolan som medborgarförberedande.32 Ur modellen härleds de 

ideologiska dimensionerna som utgör uppsatsens analysverktyg. X-axeln motsvarar således 

den ideologiska dimensionen syn på elever och ämneskunskaper: eleven i centrum kontra 

ämnet i centrum och y-axeln den ideologiska dimensionen skolans uppgift och samhällsroll: 

samhällsbevarande kontra medborgarförberedande (se metodavsnittet, s. 3).  

                                                
32 Englund, 1996 s. 23 
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1.6.7 Liberalism och konservatism i förhållande till utbildningsfilosofierna 
 

Inom dimensionen syn på elever och ämneskunskaper kan liberalismen tydligast kopplas till 

progressivismen, med eleven i centrum. Progressivismen bygger på den liberala 

personlighetsprincipen med individen som central enhet. Dess syfte är att lyfta fram elevernas 

egna intressen och utveckla dessa genom problembaserad inlärning.33 Dess tilltro till 

självverksamhet och samarbete mellan eleverna motsvaras av liberalismens positiva 

människosyn, enligt vilken individen är rationell, medveten om sina egna intressen och 

förmögen att göra val eller väga olika handlingsalternativ mot varandra. Progressivismen 

huvudintresse är att uppmuntra individuell utveckling genom att anpassa undervisningen till 

den enskilde elevens förutsättningar, vilket har en tydlig koppling till den liberala 

uppfattningen att alla människor ska ha samma grundläggande rättigheter. 

 

Inom dimensionen skolans uppgift och samhällsroll kan liberalismen närmast förknippas med 

rekonstruktivismen och synen på skolan som en form av medborgarförberedelse. 

Liberalismen som ideologi har likt rekonstruktivismen som utbildningsfilosofi uppenbara 

emancipatoriska drag.34 Skolan ska enligt rekonstruktivismen göra barn och ungdomar 

medvetna om sociala problem, träna dem i värdering av olika alternativ, ge dem kritisk 

fostran och ta sikte på att utveckla och utbilda den framtida medborgaren. Detta ligger i linje 

med det öppna medborgarsamtal som enligt liberalismen leder till det goda samhället och de 

rätta besluten. Det stämmer också överens liberalismens i grunden relativistiska syn på 

samhällsutveckling med strävan att aldrig acceptera slutliga lösningar och att vara redo att 

lyssna till nya alternativ och ompröva gamla ståndpunkter.  

 

Konservatismen ligger närmast essentialismen vad beträffar dimensionen syn på elever och 

ämneskunskaper. Essentialismen kan sägas vara det dominerande pedagogiska uttrycket för 

det konservativa motståndet mot det egalitära samhälle som förespråkas av liberalismen.35 

Den handlar om att förbereda eleverna för och hjälpa dem att ta sina platser i ett ojämlikt 

samhälle. Den understryker individens underordnande under samhället, och utgår ifrån en 

hierarkisk samhällsordning. Essentialismen definierar vissa färdigheter som grundläggande – 

att läsa, skriva och räkna – men negligerar andra, såsom förhandlingsförmåga och 

                                                
33 Englund, 2005 s. 247 
34 Ibid.  
35 Ibid. s. 245 
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samarbete.36 Detta kan förknippas både med konservatismens betoning av historia och 

tradition som källa till normer och med dess pessimistiska människosyn, vilken tar sig uttryck 

i krav på fasta normer och auktoritet.  
 

Inom dimensionen skolans uppgift och samhällsroll finns starka kopplingar mellan 

konservatism och perennialism. Perennialismen, som är ett bakåtblickande synsätt på 

utbildning vars mål är att föra vidare kulturarv och traditionell bildning, kan närmast 

betecknas som politiskt-ideologiskt kulturkonservativ.37 Konservatismen ser som statens 

uppgift att bevara vissa bestämda sociala värden och etiska normer och slå vakt om 

kulturarvet, och dess viktigaste normkälla är historien i form av den egna nationens kulturella 

och politiska tradition. Perennialismen kritiserar i enlighet med detta en kortsiktig anpassning 

av utbildningen till samhällets tillfälliga krav, och framhåller som alternativ ett högt 

allmänbildningsideal med inslag av klassisk bildning. Perennialismen som filosofi uttrycker 

knappast en utbildning för alla, utan förutsätter i det närmaste ett elitutbildningssystem. 

Parallellen till de konservativa idéerna om naturlig skiktning och ett organiskt samhälle är 

tydlig; i det naturliga samhällstillståndet existerar det skillnader, och dessa är ytterst ett mått 

på och bevis för människors olika prestationsförmåga.  

 

Förhållandet mellan ideologier och utbildningsfilosofier beskrivs något förenklande i 

nedanstående figur: 

 

 
Fig. 2 

Ideologi: Liberalism Konservatism 

Syn på elever och ämneskunskaper: Progressivism Essentialism 

Skolans uppgift och samhällsroll: Rekonstruktivism Perennialism 

 

                                                
36 Ibid. s. 246 
37 Ibid. 
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2 Analys 
 

I följande avsnitt analyseras den folkpartistiska och moderata skolpolitiken för grundskolan 

som de uttrycks i partiernas respektive skolmotioner för år 2005. Analysen genomförs genom 

att svar på följande frågor söks i motionerna: 

 

• Vilken typ av kunskap är det skolans primära uppgift att förmedla? 

• Hur bör skolan hantera olika elevers skilda förutsättningar och behov? 

• Hur kan en trygg undervisningsmiljö kan skapas? 

• Vad är lärarens respektive elevens roll i skolan? 

 

De konkreta handlingsrekommendationerna för varje fråga diskuteras sedan utifrån Englunds 

modell genom att jämföras med utbildningsfilosofierna (essentialism, progressivism, 

perennialism och rekonstruktivism), och placeras på adekvat plats inom de båda dimensioner 

som utgör analysverktyget:  

 

1. Skolans uppgift och samhällsroll: samhällsbevarande kontra medborgarförberedande 

2. Syn på elever och ämneskunskaper: eleven i centrum kontra ämnet i centrum 

 

Vissa av frågeområdena är närmast relaterade till en av de båda dimensionerna, medan andra 

har implikationer för båda två. Följaktligen tar jag i samband med vissa av frågorna upp bara 

en av dimensionerna, medan jag i samband med andra diskuterar båda. 

 

Slutligen kategoriseras innehållet i motionstexterna ideologiskt med hjälp av placeringen 

inom de utbildningsfilosofiska dimensionerna och jämförs mellan Folkpartiet och Moderata 

samlingspartiet. 
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2.1 Folkpartiets skolmotion 
 

2.1.1 Vilken typ av kunskap är det skolans primära uppgift att förmedla? 
 

”En del menar att det är förlegat att lära eleverna grundläggande fakta och färdigheter; att skolan 

framförallt ska lära eleverna metoder för eget lärande. Det här synsättet urholkar skolan som 

bildningsinstitution. Grundläggande fakta och färdigheter är tillsammans med elevens egen tankeförmåga 

grundstenarna för djupare förståelse av världen”.38 
 

Folkpartiet anser att skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper till eleverna. Det framgår 

tydligt att Folkpartiet med kunskap främst menar ”grundläggande fakta och färdigheter”, dvs. 

förutbestämd, icke- ifrågasättbar information. Partiet framhåller kritiskt tänkande som 

önskvärt, men menar samtidigt att det måste grunda sig på faktabaserad kunskap.39 Tydliga 

lärarkategorier och lärare som är experter inom sina respektive ämnen ska garantera att 

kvaliteten i undervisningen blir god med avseende på kunskapsinnehåll. 

 

De kunskaper som bör prioriteras är enligt Folkpartiet att läsa, skriva och räkna.40 Partiet är 

för en tydlig timplan, där varje ämne har en på förhand fastställd tid till sitt förfogande. 

Svenska anses vara det i särklass viktigaste ämnet i skolan; partiet menar att bristfälliga 

kunskaper i svenska i tal och skrift leder till ett socialt utanförskap. Partiet misstror i detta 

sammanhang datorn som lösning på skolans problem, och menar att den aldrig kan komma att 

ersätta läroboken eller den undervisande läraren.41  

 

Folkpartiet är motståndare till ett skolsystem där alla elever har en individuell 

utvecklingsplan. Partiet anser att skärpningar av betygskriterier, målformuleringar, skriftliga 

omdömen och provsystem är tillräckliga, och bara när en elev riskerar att inte nå målen ska en 

individuell handlingsplan upprättas.42  

 

Skolans huvuduppgift anses alltså vara att nå kunskapsmålen. Men vid sidan av detta ska 

skolan enligt motionen även främja elevernas utveckling till demokratiska medborgare. Detta 

ska enligt motionen ske både genom undervisningen och genom att eleverna uppträder på ett 

                                                
38 Leijonborg m.fl.. s. 12 
39 Ibid. 
40 Ibid. s. 22-23 
41 Ibid. s. 15 
42 Ibid. s. 18 
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respektfullt sätt mot varandra. Skolan ska inte vara värdeneutral, utan tydligt ta ställning för 

grundläggande humanistiska och demokratiska värderingar.43 All undervisning ska bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta ska garanteras genom att en nationell 

skolinspektion utövar en ”skarp tillsyn” över skolorna. Den nationella skolinspektionen ska 

även kontrollera att skolans undervisning förmedlar demokratiska värderingar, och att 

demokrati, förståelse och respekt för andra präglar skolans vardag.44  

 

Folkpartiet vill återupprätta bildningen som en livsviktig del av skolarbetet. Begreppet 

bildning hänvisar enligt motionen både till kontinuitet med äldre erfarenheter och en ständig 

kritisk omprövning av dessa. Partiet anser att utbildningsdepartementet bör lyfta fram 

bildningens betydelse för en skapande utveckling av skolan, och därmed förbättra dialogen 

mellan eleverna och kulturarvet. Detta anses vara viktigt för en demokratisk utveckling av de 

ungas syn på sig själva och andra. Enligt Folkpartiet kan ingen människa kan respektera en 

främmande kultur om hon känner sig rotlös och vilsegången i sin egen kultur.45 Motionen 

betonar utvärderingens betydelse för att nå kunskapsmålen och följa kunskapsutvecklingen 

hos eleverna. Förutom bättre uppföljning från lärarna ska de nationella proven bli fler och mer 

distinkt utformade, inbegripa fler ämnen och även omfatta de lägre årskurserna.46 Folkpartiet 

vill också se betygsliknande skriftliga omdömen fr.o.m. årskurs 1 och fullvärdiga betyg 

fr.o.m. årskurs 6. Betygen ska dessutom förändras från att ha fyra grader till att ha sex. Betyg 

anses vara ett viktigt signalsystem för hur väl målen nås, och fyller dessutom funktionen att 

vara normerande för vilken kunskap som prioriteras i skolan. Betygen anses fungera som 

utmaningar för eleverna och öka elevernas förväntningar på sig själva.47 

 

Överhuvudtaget vill Folkpartiet öka kraven på eleverna i skolan. En liberal skola ställer enligt 

motionen ”[…] höga krav på och har positiva förväntningar på alla elever, och måste ha höga 

förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva”.48 
 

Vad beträffar dimensionen syn på elever och ämneskunskaper är det tydligt att den 

kunskapspolitik som presenteras i motionen ligger närmast ämnet i centrum och 

essentialismen. Det framgår att Folkpartiet i linje med essentialismen menar är att skolornas 

                                                
43 Ibid. s. 25 
44 Ibid. s. 26 
45 Ibid. s. 11 
46 Ibid. s. 17 
47 Ibid. s .19-20 
48 Ibid. s. 9 
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verksamhet först och främst ska bygga på den vetenskapligt framtagna och ärvda kunskapen 

och de regler vi fått för kunskapsbildning genom den moderna civilisationen och 

vetenskapstraditionen.  Stor överensstämmelse finns också med den essentialistiska idén att 

undervisning ska inriktas mot grundläggande färdigheter och kunskaper, om nödvändigt med 

auktoritärt inflytande utövat av läraren. Att Folkpartiet i likhet med essentialismen anser att 

tillägnande av kunskaper kräver hårt arbete och förmåga att inordna sig i specifika villkor 

framgår av formuleringarna kring krav och förväntningar, betyg och prov. Den stora vikt som 

läggs vid betyg, prov och utvärdering talar också för en kunskapssyn där kunskaper är 

absoluta och mätbara, vilket överensstämmer med essentialismens betoning på att överföra 

färdiga kunskaper. Misstron mot datorer i undervisningen och den stora tilltron till 

expertkunniga lärare för tankarna till den essentialistiska rekommendationen att skolan bör 

använda sig av traditionella metoder i sin strävan att utveckla elevernas tänkande. Motståndet 

mot individuella utvecklingsplaner och fokuseringen på allmän måluppfyllelse visar att den 

folkpartistiska skolpolitiken lägger tyngdpunkten på ämnet snarare än eleven. I enlighet med 

essentialismen eftersträvas elevernas tillägnande av en uppsättning fasta kunskaper. Politiken 

står i kontrast till progressivismen, som uppmuntrar individuell utveckling genom att anpassa 

undervisningen till den enskilde elevens förutsättningar. 

 

Det finns inslag i den kunskapssyn som framförs i motionen som kan hänföras till 

progressivismen och ett mer elevcentrerat synsätt. Kritiskt tänkande ska enligt motionen 

uppmuntras. Dessutom påpekas att skolan ständigt behöver en kritisk omprövning av äldre 

erfarenheter. Samtidigt sägs dock att kritisk prövning alltid måste grunda sig på faktabaserad 

kunskap, varvid något av en paradox uppstår. Därtill riktar motionstexten stark kritik mot 

praktiken att lära eleverna ”metoder för eget lärande”, vilket anses urholka skolan som 

bildningsinstitution. Denna uppfattning står i skarp motsats till progressivismen, enligt vilken 

de studerandes själverksamhet, med problemlösning och undersökande metoder, prioriteras 

framför det traditionella ämnesstoffet. 

 

Frågan vilken typ av kunskap det är skolans primära uppgift att förmedla kan även relateras 

till dimensionen skolans uppgift och samhällsroll. I detta avseende ligger texten närmast 

perennialismen och synen på skolans roll som samhällsbevarande. I motionen propageras i 

god överensstämmelse med perennialismen för ett återupprättande av bildningen som ideal 

och för att förbättra dialogen mellan eleverna och kulturarvet, bl.a. genom att hävda att ingen 

människa kan respektera en främmande kultur om hon känner sig rotlös och vilsegången i sin 
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egen kultur. Skolan ska enligt motionstexten inte heller vara värdeneutral, utan tydligt ta 

ställning för grundläggande humanistiska och demokratiska värderingar, vilket i sig kan 

tolkas som ett vidareförande av vårt västerländska kulturarv. Vidare kan den stora vikt som 

Folkpartiet lägger på betyg och prov kopplas till det elitutbildningssystem och den sållning 

som kan förknippas med perennialismen.  

 

Motionstexten har även vissa inslag av rekonstruktivism.  Skolan ska enligt motionen vid 

sidan av att nå kunskapsmålen även främja elevernas utveckling till demokratiska 

medborgare. Dock ska detta enligt vad som framgår av texten inte ske genom den sociala och 

kritiska träning som förespråkas av rekonstruktivismen, utan genom att eleverna uppträder på 

ett respektfullt sätt mot varandra och genom att man i undervisningen tydligt tar ställning för 

grundläggande humanistiska och demokratiska värderingar. Att skolans vardag präglas av 

respekt för andra, förståelse och demokrati ska garanteras via extern inspektion och kontroller 

utförda av en speciell myndighet. Även om målet att utveckla eleverna till demokratiska 

medborgare för tankarna till rekonstruktivismen, är alltså de medel som förespråkas för att 

uppnå det snarast hemmahörande inom perennialismen.  

 

2.1.2 Hur bör skolan hantera olika elevers skilda förutsättningar och behov? 

 
”I många ämnen kan undervisningen bättre anpassas till elevernas behov om eleverna grupperas efter 

förkunskapsnivå, ’nivågruppering’. Detta är något som blev tabubelagt sedan den allmänna och särskilda 

kursen i engelska och matematik avskaffades.”49 

 

Folkpartiet menar att man i många ämnen ska dela upp eleverna i grupper baserade på deras 

förkunskaper. Detta ska enligt motionen göras för att bättre anpassa undervisningen till 

elevernas behov. Partiet vill se en återgång till allmänna och särskilda kurser, och menar att 

det bör vara en fråga för ansvarig lärare att bedöma om nivågruppering ska tillämpas.50 

 

Vad gäller elever med olika typer av funktionshinder anser Folkpartiet att en återsatsning bör 

göras på special- och särskolor. Att integrera dessa elever i de allmänna grundskolorna anses 

inte vara den bästa lösningen. Argumentet är att alla elever bör få en utbildning som är 

anpassad för dem själva eftersom alla människor har olika behov. Vidare sägs att 

                                                
49 Ibid. s. 21 
50 Ibid. s. 21 
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utvecklingsstörda elever även fortsättningsvis ska ges möjligheten att välja den gemenskap 

och specialistkompetens som särskolan erbjuder.51 Kontakten mellan utvecklingsstörda och 

icke utvecklingsstörda beskrivs som viktig, men det betonas att den inte får ske på bekostnad 

av rätten till en behovsanpassad utbildning. Enligt motionen ska det dessutom finnas tydliga 

kunskapskrav för eleverna i särskolan, och det pedagogiska arbetet ska vara målmedvetet och 

välplanerat.52  

 

Inom dimensionen syn på elever och ämneskunskaper är Folkpartiets syn på elevintegration 

svårtolkad och motsägelsefull. Vid en första anblick förefaller den innehålla flera tankar som 

kan relateras till progressivismen. Såväl nivågruppering som satsningar på sär- och 

specialskolor motiveras med bättre anpassning till elevernas individuella behov, och rätten till 

en behovsanpassad utbildning för alla framhålls som viktig. Detta står dock i kontrast till 

partiets uppfattning i fråga om individuella utvecklingsplaner för elever i allmänhet, där man 

tvärtom anser att allmän måluppfyllelse är det överordnade syftet med undervisningen. Min 

tolkning är att nivågruppering och sär- och specialskolesatsningar snarare handlar om att 

kategorisera elever utifrån deras möjligheter att uppnå kunskapsmålen, vilket tyder på ett 

essentialistiskt synsätt där elevens individuella utveckling är underordnad uppnåendet av de 

allmänna kunskapsmålen. Det bör enligt motionen även finnas tydliga kunskapskrav inom 

särskolan; även här prioriteras alltså kunskapen framför eleven. Ingenting sägs om en 

eventuell anpassning av kunskapsmålen efter nivågrupp, grad av utvecklingsstörning eller 

funktionshinder. Det är dock rimligt att anta att kunskapsmålen måste vara olika för olika 

nivågrupper eftersom dessa grundar sig på skillnader i förkunskap, och samma kunskapsmål 

för alla skulle innebära att de elever som kategoriserats som sämre redan från början skulle 

vara tvungna att ta in ett försprång för att uppnå målen. 

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att uppnåendet av vissa allmänna kunskapsmål framstår 

som det överordnade skälet till Folkpartiets vilja att dela upp elever i olika grupper baserade 

på förkunskap och förutsättningar. Individuell utveckling i sig, dvs. att eleven gör framsteg i 

förhållande till sig själv och utifrån sina egna möjligheter, förefaller vara underordnad 

målsättningen att uppnå vissa grundläggande färdigheter och kunskaper. Partiets politik i 

frågan ligger närmast essentialismen med ämnet i centrum. 

                                                
51 Ibid. s. 40 
52 Ibid. s. 41 
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Den folkpartistiska politiken inom det här området kan även diskuteras i förhållande till 

dimensionen skolans uppgift och samhällsroll. Den eventuella nyttan i att dels samundervisa 

normalbegåvade elever med olika förutsättningar och dels integrera funktionshindrade och 

utvecklingsstörda elever i den allmänna undervisningen, dvs. att skapa kunskap, förståelse 

och gemenskap över gränser, skulle närmast kunna kopplas till rekonstruktivismen som 

förespråkar en medborgarförberedande skola som bl.a. syftar till att göra eleverna medvetna 

om sociala problem och skillnader. I den folkpartistiska politiken är dock den nyttan 

underordnad nyttan av den behovsanpassade utbildning som endast nivågruppering och sär- 

och specialskola anses kunna erbjuda, och som syftar till uppfyllelse av kunskapsmål. 

Dessutom innebär formuleringen att ”alla utvecklingsstörda elever ska ha rätt att erbjuda den 

gemenskap och specialkompetens som särskolan erbjuder” implicit att någon gemenskap 

mellan utvecklingsstörda och icke-utvecklingsstörda inte står att finna i den allmänna 

skolan.53 Olika människor bör alltså för sitt eget bästa sorteras i grupper utifrån sina 

förutsättningar, och det finns inget självändamål i att sammanföra människor från dessa 

grupper med varandra. Detta kan närmast beskrivas som ett segregerande och elitistiskt 

synsätt, och innebär att den folkpartistiska politiken inom dimensionen skolans uppgift och 

samhällsroll kan placeras närmast perennialismen och skolan som samhällsbevarare. 

 

2.1.3 Hur kan en trygg undervisningsmiljö kan skapas? 

 
”Alla elever har rätt till trygghet och arbetsro. Därför måste lärares befogenheter att vidta åtgärder mot 

störande elever stärkas och göras tydligare i lagstiftningen.”54 

 

Folkpartiet anser att ordning är en av de grunder skolan bör bygga på. Ordningen bör prägla 

hela skolklimatet, eftersom den är en förutsättning för allt lärande. Men lärarnas befogenheter 

har enligt motionen beskurits och deras auktoritet i skolan har tillåtits sjunka. För att kunna 

garantera alla elevers rätt till arbetsro och trygghet anser Folkpartiet att lärarnas möjligheter 

att agera för att skapa ordning i klassrummet måste förbättras genom lagändringar.55  

 

Enligt motionstexten innebär varje situation där en lärare tvingas ta ett steg tillbaka alltid att 

en elev istället tar över positionen. Om läraren förlorar kontrollen över klassen finns det alltså 

                                                
53 Ibid. s. 41 
54 Ibid. s. 2 
55 Ibid. s. 2 
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alltid någon annan som tar den.56 Därför måste lärarna återfå de verktyg som behövs för att 

skapa en trygg skolmiljö. Alla skolor bör ha tydligt formulerade ordningsregler med god 

förankring hos såväl elever och föräldrar som hos lärare. Skolan ska kunna fatta beslut om 

bestraffningar i form av skriftliga varningar, föräldrasamtal, kvarsittningar och förflyttningar 

av de elever som inte respekterar skolans regler. Lärare ska kunna ta störande föremål i beslag 

och avvisa störande elever från klassrummet. På allvarliga brott i skolan ska alltid följa en 

polisanmälan.57 

 

Folkpartiets uppfattning om ordningens betydelse för ett bra arbetsklimat i skolan och vilka 

metoder som bör användas för att uppnå ordning kan inom dimensionen syn på elever och 

ämneskunskaper placeras närmast essentialismen, där ämneskunskaperna sätts i centrum. 

Skolvardagen och klassrumssituationen skildras i motionen som något som närmast kan 

beskrivas som en maktkamp mellan lärare och elever, vilket i enlighet med ett essentialistiskt 

synsätt gör att undervisningen kräver ett auktoritärt inflytande av läraren, bl.a. i form av 

möjlighet till de olika bestraffningar som rekommenderas i texten. Dessa motsvarar de 

traditionella metoder som skolan enligt essentialismen bör använda för att utveckla elevernas 

tänkande. De tydliga och väl förankrade ordningsregler som efterlyses i motionen, och de 

olika typer av sanktioner som ska kunna bli en konsekvens av brott mot dessa regler, för 

tankarna till essentialismens betoning på förmåga att inordna sig i specifika villkor som en 

förutsättning för lärande 

 

I motionstexten framställs elever som latent stökiga och ständigt benägna att ta kontrollen 

ifrån läraren. Lärarens enda möjlighet att behålla makten i klassrummet är att aldrig ta ett steg 

tillbaka för påtryckningar. Detta kan endast ske genom större lärarauktoritet och hårdare 

regler. Den syn på eleverna och deras ringa möjligheter att själva bidra till ordning och en 

trygg arbetsmiljö som presenteras av Folkpartiet står i skarp motsats till progressivismen och 

dess tilltro till självverksamhet och samarbete mellan elever.  

 

                                                
56 Ibid. s. 25 
57 Ibid. s. 26 
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2.1.4 Vad är lärarens respektive elevens roll i skolan? 

 
”Lärarens huvuduppgift är att leda undervisningen. För detta arbete krävs inte bara djupa 

ämneskunskaper, utan också kunskap om lärandeprocessen, barns utveckling, hur grupper fungerar och 

hur konflikter hanteras. Läraren ska kort sagt ha god ledarkompetens.”58 

 

Folkpartiet förespråkar tydligare roller för elever och lärare och skarpare gränsdragning 

mellan elevers och lärares uppgifter. Enligt motionstexten är elevrollen oklar vilket leder till 

att många elever upplever en vilsenhet i skolan, både som elever och människor. Samtidigt 

måste lärarna få mer makt över sin arbetssituation och större befogenheter gentemot 

eleverna.59 I motionen betonas att det är lärarens uppgift är att leda undervisningen, och att det 

är läraren som fattar de professionella besluten i verksamheten. Detta gör att lärarens status är 

viktig. Lärarens status kan höjas genom att lärare ges större makt över sin arbetsdag och större 

befogenheter gentemot eleverna. Dessutom måste lärarutbildningen förbättras med avseende 

på ämneskunskaper och de kunskaper som aktiva lärare behöver för verksamheten. 

Förhållandet mellan lärare och elev ska präglas av förtroende och eleverna ska ha stort 

inflytande över verksamheten, men det ska aldrig behöva uppstå någon tvekan om att det till 

syvende och sist är läraren som beslutar om undervisningens utformning.60 

 

Elevernas roll i skolan är enligt skolmotionen först och främst att vara just elever. Skolan bör 

arbeta aktivt för att skapa en starkare elevidentitet bland eleverna. Denna identitet bör 

kännetecknas av rättigheter och skyldigheter samt en stark vi-anda. Kärnan i elevidentiteten 

ska vara ansvarstagande för de egna studierna och respekt för andras arbete. Grunden är att 

eleven är skyldig att delta på lektioner, bidra till undervisningen, sköta läxläsningen och följa 

skolans uppföranderegler. Till detta kommer elevens rättigheter till god undervisning, extra 

stöd vid behov, trygghet och visst inflytande.61 

 

Folkpartiet betonar starkt att man med elevinflytande inte menar att eleverna ska utgöra en 

maktfaktor i skolans styrelse eller på annat sätt ska kunna fatta beslut om skolans inriktning 

och utveckling. Den typ av inflytande som avses är att eleverna i takt med stigande ålder ska 

få ta ett allt större ansvar för att kunskapsmålen uppnås och att ordningen fungerar på skolan. 

                                                
58 Ibid. 
59 Ibid. s. 26-27 
60 Ibid. 
61 Ibid. s. 28 
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Dessutom kan partiet tänka sig att ge elever funktioner som t.ex. klassvärd, studiegruppledare, 

klassrumsansvarig eller antimobbningsambassadör, dvs. uppgifter som syftar till 

måluppfyllelse och trygghet. Det ska emellertid inte råda några tvivel om att de ytterst 

ansvariga alltid är rektor, lärare och övriga anställda på skolan.62  

 

I dimensionen syn på elever och ämneskunskaper kan den folkpartistiska synen på elev- och 

lärarroll kopplas till både essentialismen och progressivismen. Det som talar för ett 

progressivistiskt synsätt är framförallt formuleringarna om förtroende mellan lärare och 

elever, betoning på ansvarstagande för de egna studierna och förslaget att elever ska kunna 

fungera som studiegruppledare. Detta kan jämföras med progressivismens betoning på de 

studerandes självverksamhet och samarbetet dem emellan. Men nämnas bör också 

markeringen i motionen att en lärare förutom djupa ämneskunskaper också behöver kunskap 

om lärandeprocessen, barns utveckling, hur grupper fungerar och hur konflikter hanteras. Den 

tyder på att Folkpartiet i likhet med progressivismen representerar uppfattningen att 

undervisning måste bestå av mer än bara överföring av ämneskunskaper och förespråkar en 

helhetssyn med utgångspunkt i den lärandes frågor och erfarenheter.  

 

För essentialismen talar det auktoritära förhållandet mellan lärare och elev som 

rekommenderas i motionen, där det är tydligt att det är läraren som bestämmer och där denne 

har stora befogenheter gentemot eleverna. I likhet med essentialismen menar alltså Folkpartiet 

att en viktig beståndsdel i undervisningen är nödvändigheten av ett auktoritärt inflytande 

utövat av läraren. Vidare för motionstexten tankarna till den essentialistiska tilltron till 

traditionella undervisningsmetoder när det fastslås att grunden i elevidentiteten bör vara att 

eleven är skyldig att delta på lektioner, bidra till undervisningen, sköta läxläsningen och följa 

skolans uppföranderegler. 

 

Vid en första anblick ger motionstexten på det här området även intryck av att ha inslag av 

rekonstruktivism, och därmed också ha implikationer för dimensionen skolans uppgift och 

samhällsroll. Att som i motionen förorda elevinflytande för i sig tankarna till 

rekonstruktivismen, som syftar till att träna eleverna i värdering av olika alternativ, ge dem 

kritisk fostran och ta sikte på att utveckla och utbilda den framtida medborgaren. När man 

närmare granskar vad som av Folkpartiet avses med elevinflytande framgår det dock att det 

                                                
62 Ibid. 
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har få likheter med det rekontruktivistiska idealet som baserar sig på emancipatoriska och 

demokratiska principer. I stället vill Folkpartiet se ett system där elevernas inflytande över 

varandra ökar i takt med stigande ålder och erfarenhet. Inflytandet ska gå ut på att få andra, 

yngre elever att följa skolans ordningsregler samt att påverka deras uppnående av de satta 

kunskapsmålen. Elevinflytande över skolans undervisning, inriktning och utveckling är något 

som Folkpartiet starkt avråder ifrån. Det hierarkiska system som rekommenderas, där äldre 

elever dels ges befogenheter att upprätthålla rektors och lärares auktoritet, och dels ges i 

uppgift att påverka andras kunskapsinhämtande i riktning mot skolans förutbestämda mål, kan 

närmast beskrivas som essentialistiskt. Vad som vid en ytlig översikt verkar handla om 

skolans uppgift och samhällsroll i fråga om att fostra demokratiska medborgare genom 

elevinflytande, visar sig alltså egentligen vara ett förslag på hur man kan tillgodose 

uppnåendet av kunskapsmålen och upprätthållandet av ordningen, och hör alltså snarare 

hemma inom dimensionen syn på elever och ämneskunskaper. 

 

2.1.5 Folkpartiets motion: sammanfattning och sammankoppling med ideologierna 

 

Folkpartiet anser att skolornas verksamhet först och främst ska bygga på den vetenskapligt 

framtagna och ärvda kunskapen och de regler vi fått för kunskapsbildning genom den 

moderna civilisationen och vetenskapstraditionen. Partiets kunskapssyn tycks vara att 

kunskaper är absoluta och mätbara. Tillägnande av en uppsättning fasta kunskaper är målet 

med skolundervisningen. Kritiskt tänkande uppmuntras, men ska enligt Folkpartiet grunda sig 

på faktabaserade kunskaper. Dessa uppfattningar kan utan problem beskrivas som 

essentialistiska, och är inte förenliga med liberalismens relativistiska kunskapssyn, där det 

ingår att aldrig acceptera slutliga lösningar och att vara redo att lyssna till nya alternativ och 

att ompröva gamla ståndpunkter. Enligt liberalismen förändras bilden av verkligheten gradvis 

och som ideologi är den i princip öppen för att pröva nya medel och lösningar. Folkpartiets 

åsikt stämmer härvidlag bättre överens med konservatismen. Vissa färdigheter definieras som 

grundläggande – att läsa, skriva och räkna – medan andra tonas ned, såsom 

förhandlingsförmåga och samarbete. Det anses både oproblematiskt och nödvändigt att mäta 

och kvantifiera kunskaper, vilket tar sig uttryck i att tidigare och tydligare betyg samt fler 

prov och utvärderingar förespråkas. Eleverna ska alltså mätas och jämföras mer med 

varandra, och skillnader ska tydliggöras. Det essentialististiska synsätt som Folkpartiet 

representerar på den här punkten ger uttryck för ett motstånd mot det egalitära samhälle som 

förespråkas av liberalismen. Det förefaller syfta till att hjälpa eleverna ta sina platser i ett 
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ojämlikt samhälle. Det understryker individens underordnande under samhället, och utgår 

ifrån en hierarkisk samhällsordning. Det är starkt förknippat med konservatismens betoning 

av historia och tradition som källa till normer och med idén om naturlig skiktning och ett 

organiskt samhälle där var och en har sin bestämda plats.  

 

Folkpartiet anser att skolan ställer för låga krav på eleverna. Eftersom skolan bör ha höga 

förväntningar på samtliga elever bör den även ställa höga krav på deras prestationer. Att ha 

höga förväntningar på alla elever är förenligt med den liberala, positiva människosynen med 

dess starka tilltro till individen och dess möjligheter att påverka sitt eget liv. Att ha lika höga 

förväntningar på alla är dock inte detsamma som att ställa samma höga krav på alla. Det krav 

Folkpartiet främst vill ställa på eleverna är att de ska uppnå de fasta kunskapsmålen. 

Kunskapsmålen ska generellt vara lika för alla. Partiet är motståndare till individuella 

utvecklingsplaner. Konsekvensen blir att Folkpartiet går emot sin egen idé om alla elevers rätt 

till individanpassad undervisning genom att ställa samma krav på alla elever oavsett 

individuella förutsättningar. Den enskilde elevens utveckling och framgångar ska mätas 

utifrån externa kunskapsmål utan hänsyn till hans/hennes egna villkor. Politiken för även här 

tankarna till konservatismens naturliga skiktning och sortering efter förmåga och kompetens. 

 

Folkpartiet menar att skolans roll som bildningsinstitution måste återupprättas. Klassisk 

bildning, dialog med kulturarvet och ställningstagande för grundläggande värderingar är 

viktiga begrepp. I detta avseende är den folkpartistiska politiken perennialistisk. Den 

motsvarar väl beskrivningen av konservatismen enligt vilken statens uppgift är att bevara 

vissa bestämda sociala värden och etiska normer och slå vakt om kulturarvet, och vars 

viktigaste normkälla är historien i form av den egna nationens kulturella och politiska 

tradition. Tanken att ingen människa kan respektera en främmande kultur om hon känner sig 

rotlös och vilsegången i sin egen kultur signalerar en konservativ människosyn, enligt vilken 

människan är begränsad och måste klamra sig fast vid tradition och generationers samlade 

visdom för att uppleva ett sammanhang i tillvaron. 

 

En uttalad folkpartistisk målsättning är att främja elevernas utveckling till demokratiska 

medborgare. Den kan kopplas till rekonstruktivismen och synen på skolan som en form av 

medborgarförberedelse. Denna målsättning är i grunden liberal. Liberalismen som ideologi 

har likt rekonstruktivismen som utbildningsfilosofi uppenbara emancipatoriska drag. Dock 

blir Folkpartiets ståndpunkt i den här frågan motsägelsefull, eftersom elevens utveckling till 
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en demokratisk medborgare enligt Folkpartiet ska ske genom att skolan tillämpar vissa 

uppföranderegler, genom att man i undervisningen tar ställning för grundläggande 

humanistiska och demokratiska värderingar samt genom att en nationell skolinspektion 

kontrollerar att skolan präglas av demokrati, respekt och förståelse. Man vill så att säga påföra 

eleverna värderingar via externa kanaler, men har inga förslag på hur man kan skapa verklig 

förståelse för dessa värderingar hos eleverna. Tankegången signalerar snarast en konservativ, 

pessimistisk inställning till människan som tar sig uttryck i krav på fasta normer. Enligt 

konservatismen är det dessutom statens uppgift att upprätthålla vissa bestämda sociala värden 

och etiska normer. Även detta har paralleller i den folkpartistiska skolpolitiken. Staten 

representeras här av en nationell skolinspektion, vars uppgift är att kontrollera 

demokratihalten i de värderingar som förmedlas i undervisningen. 

 

De konkreta handlingsrekommendationerna i fråga om kunskapstyp som ges är alltså: 
 

1. Tydligare fokus på grundläggande, faktabaserade kunskaper 

2. Samma kunskapsmål och krav på måluppfyllelse för alla 

3. Fler och tidigare betyg och prov 

4. Hårdare krav på eleverna 

5. Återupprätta skolan som bildningsinstitution 

6. Påföra eleverna samhällets grundläggande värderingar 
 

Som visats kan ovanstående handlingsrekommendationer på olika sätt hänföras till 

konservatismen. 

 

I fråga om olika elevers skilda förutsättningar och behov är Folkpartiets åsikt för det första att 

man i största möjliga utsträckning bör gruppera elever utifrån förkunskaper via s.k. 

nivågruppering och för det andra att funktionshindrade och utvecklingsstörda inte bör delta i 

den allmänna undervisningen, utan bör hänvisas till special- och särskolor. Detta motiveras 

med argument som kan kopplas till progressivismen: man framhäver vikten av anpassning till 

elevernas individuella behov och alla elevers rätt till individanpassad utbildning. Argumenten 

är liberala, de grundar sig i idén om alla människors lika rätt och individen som samhällets 

primära enhet. Dock finns motsägelser i den folkpartistiska politiken även på det här området. 

Individuell utveckling utifrån den enskilde elevens förutsättningar verkar inte vara den 

primära avsikten med nivågruppering och avskiljning av funktionshindrade och 
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utvecklingsstörda. I stället framhålls måluppfyllelse som det överordnade syftet. Det är dock 

inte troligt att Folkpartiet menar att samma kunskapsmål ska gälla för olika nivågrupper och 

för utvecklingsstörda och icke-utvecklingsstörda. Politiken innebär att elever sorteras efter 

kunskapsnivå och förutsättningar, och för tankarna till konservatismens idéer om naturlig 

skiktning. Den förefaller basera sig på en konservativ syn på människa och samhälle, där det 

naturliga samhällstillståndet är att det existerar skillnader i såväl materiella tillgångar som 

makt grundade på människors olika prestationsförmåga, och där människors olikhet och 

ojämlikhet bör accepteras. Nyttan av att integrera olika elever i samma klass och på så sätt 

skapa en gränsöverskridande mötesplats, en tanke som alltså Folkpartiet vänder sig mot,  kan 

däremot hänföras till liberalismen, som förespråkar ett brett medborgarsamtal som leder till att 

många människors perspektiv blir belysta.  

 

De konkreta handlingsrekommendationerna i fråga om olika elevers skilda behov är: 
 

1. Införa nivågruppering 

2. Satsa mer på special- och särskola 

3. Införa tydliga kunskapsmål för special- och särskoleelever. 
 

Dessa förslag kan som visats hänföras till konservatismen. 

 

Folkpartiet anser att en trygg arbetsmiljö i skolan förutsätter ordning. Ordningen i skolan kan 

enligt partiet främst förbättras genom att tydligare ordningsregler skapas, genom att lärarnas 

auktoritet ökar och genom att lärare får större befogenheter gentemot elever. För att 

möjliggöra detta krävs lagändringar. I motionen ges exempel på tänkbara bestraffningar som 

ska kunna drabba elever som inte tar hänsyn till skolans ordningsregler. Förhållandet mellan 

lärare och elev beskrivs i det närmaste som en maktkamp, där läraren ständigt måste hålla en 

auktoritär profil för att inte förlora kontrollen över klassen. Partiets stora tilltro till disciplin, 

regler och bestraffningar som medel för att skapa en trygg arbetsmiljö och dess misstro mot 

elevernas egna möjligheter att skapa en trygg skolmiljö, kan beskrivas som essentialistisk. 

Politiken signalerar en konservativ, pessimistisk människosyn, vars främsta uttryck är krav på 

fasta normer och auktoritet. Den innehåller ingenting av liberalismens positiva människosyn, 

enligt vilken den enskilda människan är en i grunden fri, självständig och rationell individ 

medveten om sina intressen och förmögen att göra val eller väga olika handlingsalternativ mot 

varandra, och där motsättningar människor emellan tonas ned. 
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De konkreta handlingsrekommendationerna för att skapa en trygg undervisningsmiljö är: 
 

1. Större lärarbefogenheter 

2. Tillåt fler bestraffningsmetoder 

3. Tydligare ordningsregler 
 

Dessa förslag kan som visats hänföras till konservatismen. 

 

Folkpartiet vill att lärar- och elevrollerna ska bli tydligare. Läraren ska få mer makt över sin 

arbetsvardag, med fler befogenheter, högre status och större auktoritet. Eleverna ska få en 

starkare elevidentitet, med en vi-känsla grundad i ansvartagande för studierna och respekt för 

andra. Elevens medvetenhet om sina skyldigheter är en förutsättning för hans/hennes 

rättigheter. Partiets åsikter härvidlag kan närmast beskrivas som essentialistiska och kan 

kopplas till konservatismens pessimistiska människosyn med krav på fasta normer och 

auktoritet.  

 

Eleverna ska enligt Folkpartiet ha inflytande i skolan. Detta inflytande ska dock främst utövas 

gentemot andra elever för att påverka dem att uppnå kunskapsmålen och följa 

ordningsreglerna. Att i rekonstruktivistisk anda förespråka elevinflytande kan kopplas till 

liberalismen och uppfattningen att alla människor är varandras jämlikar och har samma 

grundläggande rättigheter. Det tyder vidare på en positiv människosyn med stark tilltro till 

individernas möjligheter att fatta rationella beslut och bedöma sina egna intressen. Emellertid 

är det elevinflytande Folkpartiet vill se främst en form av kontrollsystem, där äldre elever 

alltså ska påverka de yngre att följa ordningsregler och se till att de uppnår kunskapsmålen. 

Elevinflytande som skulle kunna innebära att skolledningens och lärarnas auktoritet 

ifrågasätts eller att eleverna själva bidrar till att utforma undervisningens innehåll eller 

utformning avråder Folkpartiet ifrån. Även här blir alltså budskapet dubbelt; man förordar i 

liberal anda elevinflytande, men misstror samtidigt elevernas förmåga att fatta beslut i viktiga 

frågor på ett sätt som närmast kan relateras till en konservativ, pessimistisk människosyn.  

 

Förslaget att låta elever fungera som studiegruppledare och därigenom få ett visst inflytande 

över undervisningen och kravet att eleverna ska ta större ansvar för sina egna studier är till 

skillnad från Folkpartiets övriga förslag för elevinflytande överensstämmande med en liberal 
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människosyn, enligt vilken individen är självmedveten, rationell och förmögen att avgöra vad 

som ligger i hennes/hans intresse. 

 

De konkreta handlingsrekommendationerna för hur lärar- och elevroll bör se ut är: 
 

1. Mer status, makt och auktoritet till lärarna 

2. Elever ska ta större ansvar för de egna studierna 

3. Elevinflytande i skolledningens och lärarnas tjänst 
 

Det första förslaget kan hänföras till konservatismen, det andra till liberalismen och det tredje 

till både konservatismen och liberalismen. 

 

2.2 Moderaternas skolmotion 
 

2.2.1 Vilken typ av kunskap är det skolans primära uppgift att förmedla? 
 

”Elevernas kunskapsinhämtning ska förbättras. Alla elever ska få en utbildning anpassad efter hennes 

eller hans behov och förutsättningar samt ges möjligheter att nå kunskapsmålen.”63 
 

Kärnan i Moderaternas skolpolitik är att sätta kunskap i centrum. Partiet anser att ett problem 

i skolan är att den har fått så många uppgifter att kunskapsuppdraget har hamnat i skymundan. 

Kunskapsmål har fått stå till sidan för processmål, vilket har skett på bekostnad av lärarnas 

fokus på innehållet i undervisningsuppdraget. Prioriteringen av processmål har enligt 

motionstexten visserligen förbättrat elevernas samarbetsförmåga, argumentationsteknik och 

skicklighet i att söka information, men detta har skett på bekostnad av deras förmåga att 

avgöra relevans i argumenten och att reflektera över det konkreta innehållet i den information 

de tagit fram. Partiet vill därför minska antalet mål för skolan, betona kunskapsuppdraget och 

förtydliga kunskapsmålen för varje ämne.64 

 

I den moderata skolmotionen finns varken någon precisering av vad som främst avses med 

kunskaper eller något försök att värdera eller rangordna dessa. Dock anser Moderaterna, med 

stöd i såväl skolverkets rapporter som internationella undersökningar, att en särskild 

kraftsamling måste göras inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och läsförståelse, där 

                                                
63 Reinfeldt m.fl. 2005, s. 11 
64 Ibid. s. 12 
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utvecklingen av svenska skolelevers prestationer sedd ur ett internationellt perspektiv är 

negativ.65  

 

Moderaterna menar att skolan fyller en viktig roll för att ge ungdomar de kunskaper som 

krävs för att kunna klara sin egen framtid och fullgöra sina medborgerliga rättigheter och 

skyldigheter. Skolan ska värna om vårt samhälles grundläggande värden, dvs. demokrati och 

respekt för människovärdet.66 Enligt motionen ska skolan erbjuda de unga redskap för att 

förstå samhället, kulturen och omvärlden. Försvaret av demokratin och människovärdet 

kräver medborgare som kan tolka sin omvärld och se skillnad mellan kunskap och myt. 

Skolan ska enligt motionen vara en kreativ och framåtblickande miljö inom ramen för 

kunskapssamhället. Den ska präglas av nyfikenhet och rymma stor öppenhet för nya idéer.67 

 

Enligt Moderaterna måste skolpolitiken sända tydliga signaler om vikten av att fånga upp 

elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Därför anses skolan behöva bättre system och 

fler verktyg för att avgöra var eleven befinner sig kunskapsmässigt i de olika ämnena. Ett 

förslag som ges i motionen är att införa obligatoriska ”kontrollstationer” i år två, fem och åtta. 

Kontrollstationerna ska utgöras av nationella prov och ska följas upp av extra undervisning 

och stöd till de elever som riskerar att inte uppnå målen. Kontrollstationerna, vars syfte är att 

signalera behovet av extra stöd så tydligt att de blir omöjliga att bortse från, ska etablera en 

miniminorm för uppföljning av elevernas kunskapstillägnande. Förslaget manifesteras i 

praktiken av nationella prov i fler ämnen och tidigare under grundskoletiden.68 

 

Moderata samlingspartiet är för tidigare betyg. Betyg ska vara obligatoriska från och med år 

fem. Förbudet mot betyg och betygsliknande omdömen före år åtta ska tas bort. Skälet till att 

införa tidigare betyg är enligt moderata samlingspartiet främst att tidigt kunna signalera var 

eleverna befinner sig i förhållande till målen. Tidigare betyg syftar till att öka måluppfyllelsen 

i skolan och att minska stressen för elever det sista året i grundskolan. Utöver tidigare betyg 

vill Moderata samlingspartiet enligt motionen även införa fler betygssteg. Detta ska leda till 

att eleverna känner sig mer rättvist bedömda och att de känner ökad motivation i skolarbetet.69 

För att öka elevernas rättssäkerhet vill partiet vidare införa bestämmelser om omprövning av 

                                                
65 Ibid. s. 17 
66 Ibid. s. 9 
67 Ibid. s. 3 
68 Ibid. s. 18 
69 Ibid. s. 18-19 



 37

betyg. Varje elev ska ha rätt att få sitt betyg bedömt av rektor och en annan lärare än den som 

satt betyget. Betygen ska bygga på samma grund och vara likvärdiga för alla.70 

 

I fråga om vilken typ av kunskap skolan ska förmedla är den moderata skolpolitiken 

svårdefinierad. Den kan inte entydigt placeras på en viss plats inom dimensionen syn på 

elever och ämneskunskaper, utan har inslag av både essentialism och progressivism. Det som 

talar för essentialismen är för det första partiets klara fokus på uppnående av kunskapsmålen 

och uppfattningen att dessa bör bli färre och tydligare. Även om ingen uttalad rangordning av 

olika ämnen görs, läggs stark tonvikt på naturkunskap, matematik och svenska i form av 

läsförståelse. Skolundervisning ska alltså i enlighet med essentialismen inriktas mot 

grundläggande färdigheter och kunskaper. För det andra lägger Moderata samlingspartiet stor 

vikt vid utvärderingar, betyg och nationella kunskapskontroller. Det tyder på ett 

essentialistiskt synsätt där kunskaperna som ska förmedlas är förutbestämda och fasta, och 

därmed utan problem kan mätas och kvantifieras. Att samma betygskriterier och kunskapsmål 

ska gälla för alla talar för att uppnåendet av kunskapsmålen för Moderaterna är överordnade 

elevens individuella utveckling; ämneskunskaperna sätts före eleven.  

 

För progressivismen talar att skolan enligt Moderaterna ska vara framåtblickande och rymma 

öppenhet för nya idéer. I likhet med progressivismen binder sig den moderata motionen i det 

här avseendet inte helt och hållet vid fasta kunskaper. Moderaterna medger att en förtjänst 

med den nuvarande skolan, där kunskapsmålen konkurrerar med processmål, är att den har 

bidragit till att förbättra elevernas samarbetsförmåga, skicklighet i att söka information och 

argumentationsteknik. Nackdelarna är enligt motionen att eleverna blivit sämre i att avgöra 

relevans och reflektera över sitt eget arbete. Både det som har uppnåtts med detta 

förhållningssätt, och som Moderaterna alltså välkomnar, och det de anser att man i och med 

förhållningssättet har gått miste om och vill se mer av, kan hänföras till progressivismen, dvs. 

elevers självverksamhet, samarbete, problemlösning och förmåga att göra egna 

undersökningar.  

 

Inom dimensionen skolans uppgift och samhällsroll ger den moderata motionen i fråga om 

vilken typ av kunskap skolan ska förmedla främst intryck av att vara rekonstruktivistisk, men 

innehåller även drag av perennialism. Genom att säga att skolan fyller en viktig roll för att ge 

                                                
70 Ibid. s. 21 
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ungdomar de kunskaper som krävs för att kunna klara sin egen framtid och fullgöra 

medborgerliga rättigheter och skyldigheter och genom att efterfråga en skola som erbjuder 

eleverna redskap för att förstå samhället, kulturen och omvärlden intar den moderata 

skolpolitiken en rekonstruktivistisk ståndpunkt. Det handlar alltså inte bara om att påföra 

eleverna vissa givna värderingar, utan även om att ge dem verktyg för att förstå dessa 

värderingar och vad samhället kräver av sina medborgare. Skolan ska enligt Moderaterna 

utbilda medborgare som kan tolka sin omvärld och se skillnad mellan kunskap och myt. Detta 

stämmer väl överens med rekonstruktivismen, enligt vilken skolan ska göra barn och 

ungdomar medvetna om sociala problem, träna dem i värdering av olika alternativ, ge dem 

kritisk fostran och ta sikte på att utveckla och utbilda den framtida medborgaren. 

 

Å andra sidan: att hävda att skolan ska värna om vårt samhälles grundläggande värden, dvs. 

demokrati och respekt för människovärdet innebär i sig en strävan att föra vidare ett kulturarv 

och bevara vårt befintliga samhällsystem, och kan tolkas som ett drag av perennialism.  

Förutom detta kan den tonvikt som Moderata samlingspartiet lägger på ett utökat 

betygssystem, skapande av kontrollstationer och fler nationella prov, kopplas till det 

elitutbildningssystem och den sållning som kan förknippas med perennialismen. 

Betyg och prov utformade utan hänsyn till individuella förutsättningar kan ses som ett sätt att 

skilja på elever utifrån prestation och på så sätt sortera dem i grupper som påstås spegla 

begåvning, men som i själva verket kanske grundar sig på sociala, kulturella eller andra 

faktorer. 

 

2.2.2 Hur bör skolan hantera olika elevers skilda förutsättningar och behov? 
 

”Elevens behov av en god utbildning som ger henne eller honom så goda möjligheter som möjligt att 

förverkliga sitt livsprojekt måste vara centralt för skolpolitiken. Alla elever – såväl de med 

inlärningsproblem som de med speciella begåvningar – ska få sina behov mötta och ges det stöd de 

behöver.”71 
 

Enligt den moderata skolmotionen är partiets politik inriktad på att möta varje elev utifrån 

hans eller hennes individuella behov och förutsättningar. Elever måste enligt motionstexten 

ges förutsättningar att utveckla särskilda begåvningar och intresseinriktningar. Elever med 

olika typer av inlärningsproblem eller elever som av andra skäl behöver ett särskilt stöd måste 

få den hjälp de behöver, och den nuvarande skolan måste bli bättre i detta avseende. 
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Moderata samlingspartiet anser att det i den målstyrda skola vi har krävs att läraren lyckas 

anpassa skolverksamheten så att varje elev ges möjlighet att uppnå målen.72 Därför 

förespråkar partiet individuella utvecklingsplaner för varje elev. De individuella 

utvecklingsplanerna ska utformas som skriftliga portfolios som följer eleven genom 

grundskolan och ska innehålla information om elevens behov av extra tid, undervisning eller 

annat stöd. Utvecklingsplanerna ska fungera som verktyg för individanpassad undervisning 

och ska hjälpa lärare och skola att bedöma hur undervisningen kan anpassas till den enskilde 

elevens behov. Utvecklingsplanerna är tänkta att kunna kompletteras med betygsliknande 

omdömen.73  

 

Ytterligare ett led i Moderaternas strävan att individanpassa undervisningen är förslaget att 

avskaffa timplanen, dvs. den centralt reglerade styrningen av hur mycket tid eleverna ska 

tillbringa i skolan och hur tiden ska fördelas över olika ämnen. Timplanen anses av 

Moderaterna förhindra att elever som kommit efter i något ämne ges extra stöd i form av 

utökad undervisningstid i ämnet för att komma ikapp, och berövar därmed många elever 

möjligheten att nå målen. Elever ska även kunna sluta skolan tidigare än då skolplikten 

upphör vid sexton års ålder under förutsättning att de nått målen. Timplanen ska alltså ersättas 

av en tydligare målstyrning inriktad på elevernas uppnående av kunskapsmålen.74 

 

Moderata samlingspartiets idéer och förslag kring elevers olika förutsättningar och behov har 

inom dimensionen syn på elever och ämneskunskaper starka inslag av progressivism. I 

motionen läggs stor vikt vid att individualisera undervisningen och tillåta enskilda elever att 

utveckla speciella intressen och begåvningar. Individuella utvecklingsplaner och slopad 

timplan ska leda till en undervisning som är skräddarsydd för den enskilde eleven. Detta 

ligger helt i linje med progressivismen, vars huvudintresse är att uppmuntra individuell 

utveckling genom att anpassa undervisningen till den enskilde elevens förutsättningar. 

Emellertid är ett viktigt syfte med den individanpassade undervisningen enligt Moderaterna 

att alla elever ska ha möjlighet till måluppfyllelse. Det övergripande målet med de moderata 

förslagen på området är alltså att samtliga elever uppnår de bestämda kunskapsmålen, vilket 

tyder på att politiken även har inslag av essentialism och uppfattningen att undervisning 

framförallt ska inriktas mot grundläggande färdigheter och kunskaper i form av traditionella 

                                                                                                                                                   
71 Ibid. s. 24 
72 Ibid. s. 15 
73 Ibid. s. 19 
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skolämnen. Även förslaget att komplettera de individuella utvecklingsplanerna med 

betygsliknande omdömen signalerar en tendens att vilja kvantifiera och mäta kunskaper, och 

kan därmed förknippas med essentialismen. 

 

2.2.3 Hur kan en trygg undervisningsmiljö skapas? 
 

”Bristande ordning och reda i skolan skapar otrygghet hos elever och lärare och hindrar fokus på 

kunskapsförmedling. Många lärare och skolledare känner att de saknar redskap för att hantera bristande 

disciplin bland eleverna.”75 
 

Moderata samlingspartiet vill enligt motionen se en trygg skolmiljö med ordning, reda och 

arbetsro och präglad av respekt för andra människor. I en otrygg skolmiljö försvåras effektiv 

kunskapsförmedling och arbetet blir lidande. Elever med skolplikt har enligt Moderaterna rätt 

att kräva en trygg skola. Därför menar partiet att lärare och rektorer behöver ökade 

befogenheter att påverka undervisningsmiljön. Dessutom behövs system för att sprida 

kunskaper om vetenskapligt baserade och utvärderade trygghetsskapande program och 

åtgärder till skolorna.76 

 

Enligt motionen krävs flera förändringar i skollagen för att kunna garantera trygghet i 

undervisningsmiljön. Skolor ska ges rätten att flytta eller under begränsad tid stänga av elever 

som begår brott. Skolor ska ha befogenhet att beslagta såväl knivar eller andra vapen som 

övriga störande föremål. Krav måste införas på att alla brott som förövas i skolmiljön ska 

polisanmälas av skolan.77 

 

Den moderata politiken för att skapa en trygg undervisningsmiljö går alltså ut på att förbättra 

ordningen och disciplinen i klassrummet. Ansvaret för detta ligger först och främst hos lärare 

och skolledning. Det är genom ökade befogenheter möjliggjorda av lagändringar som 

eleverna ska disciplineras och ordningen ska etableras bland dem. Ingenting nämns om hur 

man kan förmå eleverna att bidra till en bättre undervisningsmiljö. Inom dimensionen syn på 

elever och ämneskunskaper ger Moderaternas rekommendationer snarast uttryck för ett 

essentialistiskt synsätt, enligt vilket skolundervisning om nödvändigt ska bedrivas med 
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auktoritärt inflytande utövat av läraren. Att tillägna sig kunskaper anses kräva förmåga att 

inordna sig i specifika villkor, och initiativet i undervisningen ska ligga hos läraren. 

 

2.2.4 Vad är lärarens respektive elevens roll i skolan?  
 

”Lärarnas kompetens – i termer av ämneskunskaper, pedagogisk förmåga, erfarenhet i yrket m.m. – är 

central för elevernas kunskapsinhämtning.”78 
 

Enligt Moderaterna är lärarens uppgift i skolan först och främsta att undervisa eleverna. 

Därför är det av central betydelse att ha kompetenta och välutbildade lärare. Mot bakgrund av 

detta vill Moderaterna göra insatser för att stärka lärarnas kompetens och status. För att uppnå 

detta krävs goda kunskaper i såväl pedagogik som i undervisningsämnet, men även förmåga 

att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar samt att förverkliga de nationella 

kunskapsmålen och planera sitt arbete utifrån dessa.79 

 

Enligt den moderata skolmotionen måste skolans utveckling i större utsträckning vara baserad 

på forskning och beprövad erfarenhet. Men dessutom anser Moderaterna att lärare och 

skolledare i högre grad ska ha frihet att själva utforma och organisera verksamheten.80 Därför 

kräver partiet fler satsningar på skolnära forskning och utvärdering och bättre spridning av 

relevanta forskningsresultat i skolorna. Moderaterna vill se en koppling mellan skolnära 

forskning, kunskapsutveckling och yrkesaktiva skolledare, lärare och beslutsfattare. Lärarna 

själva måste erbjudas möjligheter att påverka skolans kunskapsbas. Det krävs bl.a. att ett 

institut för skolnära forskning och utveckling inrättas.81 

 

Elevernas främsta uppgift i skolan är enligt Moderata samlingspartiet att uppnå 

kunskapsmålen. Skolan ska dessutom ge eleverna andra kunskaper som kan hjälpa dem att 

klara framtida jobb och vidareutbildning, men som även ska underlätta för dem att fullgöra 

sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter.82 Den moderata skolmotionen tar vid sidan 

av vad eleverna ska lära sig inte upp några exempel på hur de själva kan vara med och 

påverka skolans vardag eller undervisningens utformning och innehåll.  

 

                                                
78 Ibid. s. 14 
79 Ibid. s. 14-15 
80 Ibid.  s. 4 
81 Ibid. s. 16 
82 Ibid. s. 9 
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Den moderata skolmotionen innehåller i fråga om lärar- och elevroll element av både 

progressivism och essentialism. Moderaterna tar ställning för ett traditionellt förhållande 

mellan lärare och elev genom att förespråka lärare med hög status som är mycket kompetenta 

inom sina undervisningsämnen samt elever som passivt mottar de kunskaper de tillhandahålls, 

och som främst bör sträva efter att uppnå kunskapsmålen. I enlighet med essentialismen 

betonas alltså vidarebefordrandet av grundläggande färdigheter via traditionella metoder i 

förhållandet mellan lärare och elev. Den stora vikt som läggs vid att lärare själva tillåts 

påverka skolans kunskapsbas och kunskapsutveckling genom skolnära forskning, tyder 

däremot på ett progressivistiskt synsätt, enligt vilket en förändring av skolan utifrån principer 

om elevernas egen utveckling förespråkas, och som är inriktat på att genom skolan bättre 

anpassa individerna till de krav som ett samhälle i utveckling ställer. I dimensionen syn på 

elever och ämneskunskaper är den moderata synen på lärar- och elevroll alltså dubbeltydig. 

 

Inom dimensionen skolans uppgift och samhällsroll har Moderaternas politik i fråga om elev- 

och lärarroll vissa kopplingar till rekonstruktivismen med dess strävan efter en skola där 

arbetet relateras till bestämda mål för samhällsutvecklingen. Uppnåendet av kunskapsmålen är 

visserligen det överordnade syftet med undervisningen, men i motionen nämns även att skolan 

ska ge eleverna kunskaper som kan hjälpa dem att klara framtida jobb och vidareutbildning 

och ska underlätta för dem att fullgöra sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Detta 

kan visserligen främst relateras till frågan om vilken typ av kunskap det primärt är skolans 

uppgift att förmedla, men är även relevant för frågan om lärar- och elevroll genom att det är 

lärarnas uppgift att ge eleverna dessa kunskaper. 

 

2.2.5 Moderaternas motion: sammanfattning och sammankoppling med ideologierna 

 

Den moderata politiken i fråga om skolans kunskapsuppdrag har som jag visade inslag både 

av progressivism och essentialism. Å ena sidan fokuseras i enlighet med essentialismen 

kunskapsmålen i form av fasta kunskaper, och stor vikt läggs vid prov, utvärdering och betyg. 

Å andra sidan säger Moderaterna sig vilja ha en skola som är framåtblickande och villig till 

förändring i fråga om kunskapsbas, och binder sig alltså inte till ett fast kunskapsinnehåll. 

Färdigheter som samarbetsförmåga, informationssökning, argumentationsteknik, 

relevansbedömning och reflektion över det egna arbetet framhålls som viktiga för eleverna 

och skolnära forskning utförd av lärarna själva rekommenderas.  
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Likaledes har motionen inslag av både perennialism och rekonstruktivism genom att å ena 

sidan vilja värna om demokratins grundläggande värden och å andra sidan vilja utbilda och 

träna medborgare som kan tolka samhället och sin omvärld och förstå dess värderingar. 

 

Parallellt med tvetydigheten i fråga om utbildningsfilosofiska ställningstaganden kring 

kunskapsinnehåll kan man utläsa en ideologisk ambivalens i motionstexten. Moderaternas 

essentialistiska uppfattning i fråga om betyg, prov och utvärderingar kan sammankopplas med 

konservatismens idé om naturlig skiktning, där vägen uppåt formellt är öppen för alla, men 

där förmåga och kompetens ytterst avgör vilket samhällsskikt en människa ska tillhöra. Men 

samtidigt är partiets progressivistiska tankar om kunskapsutveckling och -förändring hos 

lärare och kritiska förmågor hos elever förenliga med liberalismens relativistiska synsätt, där 

bilden av verkligheten förändras gradvis, och där öppenhet för att pröva nya medel och 

lösningar ryms. Dessa tankar överensstämmer dessutom med den liberala människosynen vad 

gäller både lärare och elever. Att lärare tillåts forska och påverka undervisningens innehåll 

och form samt att elever anses förmögna att kritiskt kunna granska och utvärdera information 

och kunskaper tyder på en uppfattning om individen som medveten, självständig och rationell.  
 

De konkreta handlingsrekommendationerna som ges är alltså: 

1. Tydligare fokus på färre kunskapsmål 

2. Fler och tidigare betyg och prov 

3. Stor tonvikt på elevernas kritiska förmåga 

4. Medborgarförberedelse 
 

Förslag 1-2 kan hänföras till konservatismen och förslag 3-4 kan hänföras till liberalismen. 
 

I den moderata motionen ges uttryck för en progressiv syn på hur skolan förhålla sig olika 

elevers skilda behov genom att stor betydelse läggs vid att skapa en så individualiserad 

undervisning som möjligt. Bl.a. föreslås individuella utvecklingsplaner för varje enskild elev. 

Både elever med inlärningssvårigheter och elever med speciella begåvningar ska enligt 

Moderaterna erbjudas specialanpassad undervisning. Timplanerna bör avskaffas och den tid 

en elev tillbringar i skolan eller med ett visst ämne ska istället bestämmas utifrån den enskilde 

elevens behov. Den moderata politiken kan i detta avseende beskrivas som liberal, främst 

genom sitt tydliga fokus på individens utveckling. Den är förenlig med en liberal, positiv 

människosyn där alla individer tillskrivs potential att påverka sina egna liv. 
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Det finns dock även tecken på konservatism i den moderata synen på hur elevers olikheter bör 

hanteras. Det överordnade målet för alla elever, oavsett individuella förutsättningar och 

behov, är enligt Moderaterna att uppnå kunskapsmålen, vilket som visats ovan kan beskrivas 

som en essentialistisk målsättning. Den är förenlig med konservatismen genom att krav på 

samma måluppfyllelse för alla utan hänsyn till individuella förutsättningar sållar bland elever 

och skapar skiktning utifrån begåvning inom vissa, förutbestämda områden. Den utgår från 

det konservativa antagandet om människors olikhet och faktiska ojämlikhet beträffande 

intelligens och möjligheter. Dock tycks Moderaterna lägga stor vikt vid att kompensera för 

detta genom att vilja skräddarsy undervisningen efter individen och ge alla elever den tid och 

det stöd som krävs för att nå målen. På så sätt ska alla elever ges i grunden likvärdiga 

möjligheter att uppnå målen. En likvärdig utbildning för alla i syftet allmän folkbildning är en 

viktig komponent i de liberala tankarna som en grund för de rationella val som de enskilda 

människorna antas göra i ett liberalt samhälle, och har sitt ursprung i idén om alla människors 

lika grundläggande rättigheter. 

 

De konkreta handlingsrekommendationerna är alltså: 

1. Individualiserad undervisning med individuella utvecklingsplaner 

2. Avskaffa timplanen 

3. Krav på samma måluppfyllelse för alla 

 

Förslag 1 och 2 kan hänföras till liberalismen och förslag 3 till konservatismen. 

 

Den moderata politiken för att skapa en trygg undervisningsmiljö grundar sig på ordning, 

disciplin, ökade lärarbefogenheter, auktoritet och strängare lagstiftning, vilket gör att den kan 

beskrivas som essentialistisk. Den ger uttryck för en konservativ människosyn, där individen 

tillskrivs begränsad omdömesförmåga. Den konservativa, pessimistiska inställningen till 

människan manifesteras i krav på fasta normer och understryker individens underordnande 

under samhället och respekt för dess hierarkier. Moderata samlingspartiets rekommendationer 

för hur en tryggare undervisningsmiljö bör skapas har inga paralleller till liberalismens 

positiva människosyn, där den enskilda människan ses som fri, självständig och rationell, och 

där motsättningar mellan människor tonas ned.  
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De konkreta handlingsrekommendationerna är alltså: 

1. Mer disciplin 

2. Större auktoritet hos lärare 

3. Utökade lärarbefogenheter 

 

Dessa förslag kan entydigt hänföras till konservatismen 

 

I fråga om lärar- och elevroll visar den moderata skolpolitiken å ena sidan inslag av 

essentialism genom att inrikta sig på uppnåendet kunskapsmålen via ämneskompetenta lärare 

med hög status och traditionell undervisning, och å andra sidan inslag av progressivism 

genom att betona lärarnas roll för kunskapsutveckling och vilja utveckla elevernas kritiska 

förmågor. De essentialistiska elementen kan kopplas till konservatismens betoning av historia 

och tradition som källa till normer och dess pessimistiska människosyn med krav på fasta 

normer och auktoritet. De progressivistiska delarna kan relateras till liberalismens i grunden 

relativistiska syn på samhällsutveckling och dess strävan att aldrig acceptera slutliga lösningar 

och att vara redo att lyssna till nya alternativ och ompröva gamla ståndpunkter. 

 

Skolmotionen innehåller här även formuleringar som kan hänföras till rekonstruktivismen 

genom att relatera skolverksamheten till vissa mål för samhällsutvecklingen. Skolan ska enligt 

Moderaterna hjälpa eleverna att fullgöra sina samhälleliga rättigheter och skyldigheter och 

underlätta för dem att klara arbete och vidareutbildning. En form av medborgarutbildning 

förespråkas alltså. Detta kan kopplas till den liberala människosynen, där en bärande idé är att 

alla människor är varandras jämlikar och ska ha samma grundläggande rättigheter i samhället, 

och följaktligen bör tillerkännas samma formella rätt och kompetens att påverka samhälle och 

politik. Det ligger även i linje med den liberala idén om det öppna medborgarsamtalet som 

ska leda till ett gott samhälle och rätta beslut.  

 

De konkreta handlingsrekommendationerna är alltså: 

1. Ämneskompetenta lärare med hög status 

2. Skolnära forskning utförd av lärare 

3. Elever ska koncentrera sig på måluppfyllelse 

4. Elever ska lära sig medborgarskap 

 

Förslag 1 och 3 kan hänföras till konservatismen och förslag 2 och 4 till liberalismen. 
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2.3 Jämförelse mellan den folkpartistiska och den moderata skolmotionen 
 

Analysen av den folkpartistiska skolmotionen visar att den folkpartistiska skolpolitiken för 

grundskolan har inslag av både konservatism och liberalism. Även inom ramen för de 

specifika frågeområdena innehåller partiets politik tankar från både konservatismen och 

liberalismen. Inom två frågeområden kan några av de mål som partiet säger sig vilja uppnå 

hänföras till liberalismen medan de konkreta handlingsrekommendationer som ges tydligt ger 

uttryck för ett konservativt synsätt. Så är fallet inom områdena syn på vilken typ av kunskap 

skolan bör förmedla samt olika elevers skilda behov.  I dessa fall har jag med utgångspunkt i 

den ideologidefinition som används (se metodavsnittet) valt att kategorisera partiets 

ideologiska ståndpunkt utifrån de konkreta handlingsrekommendationerna, vilket ger vid 

handen att partiets politik på dessa områden är konservativ. Att härleda ideologin ur de 

konkreta handlingsrekommendationerna underlättar även att ta sig förbi retoriken i 

motionstexten. Inom ett frågeområde, syn på lärar- och elevroll, innehåller politiken 

rekommendationer som kan härledas till båda ideologierna. I detta fall har jag valt att 

kategorisera politiken som både konservativ och liberal. Jag gör här inga anspråk på att 

rangordna de ideologiska inslagen, utan nöjer mig med att konstatera att politiken har inslag 

av både liberalism och konservatism. Det finns även ett frågeområde, hur bör man skapa en 

trygg undervisningsmiljö, som bara har inslag av konservatism.  

 

Fördelningen av inslag av liberalism resp. konservatism i den folkpartistiska skolpolitiken 

åskådliggörs i nedanstående tabell. 

 
Fig. 3 

Folkpartiets 

skolpolitik 

Typ av kunskap 

som förmedlas 

Olika elevers 

skilda behov 

Hur skapa trygg 

undervisningsmiljö 

Syn på elev- 

och lärarroll 

Liberalism    X 

Konservatism X X X X 

 

Analysen av den moderata skolmotionen visar att partiets skolpolitik har tydliga inslag av 

både liberalism och konservatism, såväl i motionen som helhet som inom de specifika 

frågeområdena, och dessutom i fråga om konkreta handlingsrekommendationer. Samtliga 

frågeområden utom ett, hur bör man skapa en trygg undervisningsmiljö, innehåller som jag 

visat flera handlingsrekommendationer, varav vissa kan hänföras till den ena ideologin och 
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vissa till den andra. I dessa fall har jag kategoriserat den moderata politiken som både liberal 

och konservativ, utan att göra anspråk på att visa huruvida någon av ideologierna är 

övervägande. Inom området hur bör man skapa en trygg undervisningsmiljö innehåller den 

moderata politiken endast handlingsrekommendationer som kan kopplas till konservatismen.  

 

Analysresultatet visas kortfattat i tabellen nedan. 

 
Fig. 4 

Moderaternas 

skolpolitik 

Typ av kunskap 

som förmedlas 

Olika elevers 

skilda behov 

Hur skapa trygg 

undervisningsmiljö 

Syn på elev- 

och lärarroll 

Liberalism X X  X 

Konservatism X X X X 

 

En jämförelse mellan analysresultaten i fråga om de båda partiernas skolmotioner visar att 

såväl Folkpartiets som Moderaternas skolpolitik har starkare inslag av konservatism än av 

liberalism. Folkpartiets skolmotion innehåller handlingsrekommendationer som kan hänföras 

till konservatismen inom samtliga fyra frågeområden och handlingsrekommendationer som 

kan hänföras till liberalismen inom bara ett av frågeområdena. Den moderata skolmotionen 

innehåller handlingsrekommendationer som kan hänföras till konservatismen inom samtliga 

fyra frågeområden och handlingsrekommendationer som kan hänföras till liberalismen inom 

tre av dem. Givet detta kan jag även konstatera att den moderata skolmotionen innehåller 

konservativa handlingsrekommendationer inom lika många frågeområden som den 

folkpartistiska skolmotionen, och liberala handlingsrekommendationer inom fler 

frågeområden än den folkpartistiska skolmotionen. Konservatismen är alltså den övervägande 

ideologin i båda partiers skolpolitik, men den konservativa dominansen är större hos 

Folkpartiet än hos Moderaterna. 
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3 Slutsats 
 

De frågeställningar jag föresatte mig att besvara med uppsatsen var: 

• Har den folkpartistiska resp. moderata skolpolitiken inslag av konservatism resp. 

liberalism inom centrala områden? 

• Är någon av dessa ideologier övervägande i respektive partiers skolpolitik, och i så 

fall vilken?  
 

Analysen visar att såväl Folkpartiets som Moderaternas skolpolitik som den uttrycks i 

partiernas respektive skolmotioner har inslag av både liberalism och konservatism. Om man 

med inslag av liberalism och konservatism endast avser formuleringar som kan kopplas till 

den ena eller den andra ideologin finner man att partiernas skolmotioner ofta är oklara, 

flertydiga och motsägelsefulla. I flera fall kan partiernas konkreta åtgärdsförslag tydligt 

kopplas till en av ideologierna, men motiveras med idéer från den andra ideologin. Jag har 

emellertid valt att göra en tydlig åtskillnad mellan de åtgärder partierna säger sig vilja vidta i 

praktiken och hur dessa motiveras utifrån övergripande ideologiska målsättningar. Den 

ideologiska klassificering som görs i uppsatsen grundar sig på partiernas konkreta 

handlingsrekommendationer i enlighet med Tingstens ideologibegrepp som beskrivs i 

metodavsnittet. Detta tillvägagångssätt ger en tydligare bild av de ideologiska grunderna för 

partiernas respektive skolpolitik. Dock visar analysen att det föreligger ideologiska 

motsägelser inom båda partiers skolpolitik även i fråga om konkreta 

handlingsrekommendationer. Inom de specifika frågeområdena kan följaktligen vissa 

åtgärdsförslag hänföras till liberalismen och andra till konservatismen. 

 

Med utgångspunkt i konkreta skolpolitiska förslag kan Folkpartiets skolpolitik sägas ha inslag 

av liberalism endast inom området elev- och lärarroll. Partiets politik kan sägas ha inslag av 

konservatism inom områdena kunskapssyn, olika elevers skilda behov, hur skapa en trygg 

undervisningsmiljö och elev- och lärarroll. Givet detta kan man konstatera att konservatismen 

är den övervägande ideologin i den folkpartistiska skolpolitiken. En konservativ, negativ 

människosyn som manifesteras i krav på fasta normer och hårda tag löper som en röd tråd 

genom den folkpartistiska skolmotionen tillsammans med en konservativ benägenhet att 

klassificera och skikta eleverna. Motionen visar även upp en rad exempel på hur partiet i 

konservativ anda hänvisar till traditioner, kulturarv och gamla, väl beprövade kunskaper och 

metoder. Bara på ett fåtal ställen utmanas de konservativa grundvalarna i partiets skolpolitik 
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av en liberal människosyn som bl.a. tar sig uttryck i viljan att ge eleverna större ansvar för 

sina egna studier.  

 

Den moderata skolpolitiken är mer dubbeltydig och ideologiskt motsägelsefull än den 

folkpartistiska. En analys av Moderaternas konkreta skolpolitiska förslag visar att partiets 

politik kan sägas ha inslag av liberalism inom områdena kunskapssyn, olika elevers skilda 

behov och elev- och lärarroll. Samtidigt har politiken inslag av konservatism inom områdena 

kunskapssyn, olika elevers skilda behov, hur skapa en trygg undervisningsmiljö och elev- och 

lärarroll. Konservatismen kan alltså sägas vara den övervägande ideologin i partiets 

skolpolitik samtidigt som den har starka inslag av liberalism. Den konservativa människosyn 

som i den konkreta moderata skolpolitiken innebär en stark tilltro till auktoritära 

undervisningsmetoder och en tendens att vilja bedöma, klassificera och sålla elever, existerar i 

motionstexten sida vid sida med ett flertal förslag på hur undervisningen bör individualiseras. 

Dessa förslag kan i det närmaste beskrivas som liberala. Den konservativa, traditionella 

kunskapssyn som genomsyrar motionstexten står i konflikt med partiets olika förslag för hur 

skolans kunskapsbas ständigt måste utvecklas och förändras, vilka har en tydlig koppling till 

liberalismens relativistiska kunskapsbegrepp. 

 

Att Moderaternas skolpolitik har inslag av både konservatism och liberalism, och att dess 

skolpolitik präglas av ideologiska motsägelser, är i sig kanske inte så förvånande med tanke 

på att partiet självt framställer sin politik som en kombination av konservativ samhällssyn och 

liberala idéer. Om kombinationen är lyckad eller inte låter jag här vara osagt. Det primära 

studieobjektet i uppsatsen är Folkpartiets skolpolitik. Analysen av den moderata skolpolitiken 

gjordes främst för att skapa ett lämpligt jämförelseobjekt med vars hjälp det ideologiska 

innehållet i den folkpartistiska skolpolitiken kan placeras i en samtida kontext. För att göra en 

kort repetition var syftet med uppsatsen att genom en kritisk granskning av Folkpartiets 

skolpolitik och en jämförelse med den moderata skolpolitiken undersöka huruvida den kan 

kallas liberal eller om den i själva verket präglas mer av konservatism. I detta avseende är 

resultatet av analyserna och jämförelsen något uppseendeväckande. Det visar alltså att den 

folkpartistiska skolpolitiken inte bara har starkare inslag av konservatism än av liberalism 

utifrån absoluta definitioner av de båda ideologierna, utan att den är mer konservativ än den 

moderata skolpolitiken. Att det liberala Folkpartiets skolpolitik är mer konservativ än det 

konservativa Moderata samlingspartiets skolpolitik visar att den Folkpartistiska skolpolitiken 
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sedd även ur ett kontextuellt perspektiv (som avser svensk skolpolitik under mitten av 2000-

talets första decennium) kan kategoriseras som mer konservativ än liberal. 

 

För att återknyta till den teoretiska förförståelsen och Utbildningspolitiskt systemskifte? 

passar innehållet i den folkpartistiska skolpolitiken väl in i bilden av en förskjuten skolpolitisk 

diskurs, där skolans tidigare starka inriktning på medborgarkompetens håller på att ersättas av 

en traditionell kunskapssyn och traditionella värderingar. Folkpartiet lägger som jag visat stor 

vikt vid det sistnämnda medan det tonar ned skolans medborgarförberedande roll. Skolan 

förskjuts enligt Englund et al. successivt från att vara ett medel för demokratiförberedelse och 

kollektiv sammanhållning mot att vara ett medel för individuell behovstillfredsställelse och 

karriär. Även detta är tydligt i den folkpartistiska skolpolitiken genom partiets benägenhet att 

gruppera elever efter begåvning och förkunskap och dess vilja att i större utsträckning 

kategorisera och klassificera elever genom bl.a. fler betygssteg och tidigare betyg. Den 

oproblematiserade kunskapssyn som enligt författarna till Utbildningspolitiskt systemskifte? är 

på väg tillbaka, där lärande handlar om överförande av på förhand givna fakta, och där 

ifrågasättande inte är en självklar del av undervisningen, har som jag visat en stark förankring 

i den folkpartistiska skolpolitiken. Vidare anser författarna att bildningsbegreppet och 

bildningsretoriken har gjort återintåg i skoldebatten, vilket också är tydligt i den 

folkpartistiska skolpolitiken.  

 

En av de teoretiska utgångspunkterna i Utbildningspolitiskt systemskifte? är att 

ställningstaganden i den skolpolitiska debatten alltid måste förstås relationellt, dvs. de ska ses 

i förhållande till andra ställningstaganden i samma diskurs. Förskjuts diskursen kommer 

relationerna också att förskjutas, en förändrad ståndpunkt hos en part ska då ses i förhållande 

till var debatten nu befinner sig. I fråga om Folkpartiet är det troligt att partiets ursprungligen 

liberala skolpolitik har påverkats av den utbildningspolitiska diskursförskjutning som enligt 

Utbildningspolitiskt systemskifte? initierades av en konservativ offensiv mot den social-

demokratiska skolpolitiken och har pågått sedan början av 1980-talet. Den starkaste 

konservativa kraften i Sverige är och har länge varit Moderaterna och partiet kan antas ha 

spelat en viktig roll i förskjutningen av den skolpolitiska diskursen. I det här sammanhanget är 

det mycket intressant att mina analyser av den folkpartistiska och den moderata skolmotionen 

visar att Folkpartiets skolpolitik är mer konservativ än Moderaternas, och att den moderata 

skolpolitiken dessutom innehåller förslag baserade på liberalt tankegods som delvis går emot 

den diskursförskjutning åt höger som beskrivs av Englund et al. 
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4 Avslutande diskussion  
 

Den utbildningspolitiska diskursförskjutning som beskrivs i Utbildningspolitiskt systemskifte? 

kan kasta ett visst ljus över varför den folkpartistiska skolpolitiken, trots att den utger sig för 

att vara liberal, uppenbart har starkare inslag av konservatism än av liberalism. Emellertid kan 

den inte förklara varför Folkpartiets skolpolitik är mer konservativ och mindre liberal än den 

moderata skolpolitiken. Folkpartiet, som sannolikt är det parti som idag starkast profilerar sig 

i skolfrågor, tycks ha övertagit rollen som den mest pådrivande kraften i den skolpolitiska 

diskursförskjutningen högerut. Samtidigt driver alltså det konservativa Moderata 

samlingspartiet en betydligt mjukare linje i skolfrågor. 

 

En tänkbar förklaring till den något bakvända situation som beskrivs i föregående stycke är att 

strategiska hänsynstaganden ligger bakom de ideologiska glidningar som vi kan anta har ägt 

rum i både den folkpartistiska och moderata skolpolitiken. Enligt denna tolkning – givetvis 

helt spekulativ – kan de konservativa inslagen i Folkpartiets skolpolitik och liberalismen i den 

moderata skolpolitiken förmodas vara delar av partiernas strategier för att maximera sina 

väljarsiffror. Moderata samlingspartiet presenterar således en mjukare skolpolitik för att locka 

människor från bredare lager än de traditionella högerväljarna. Folkpartiet för å sin sida en typ 

av missnöjespolitik i skolfrågor som vänder sig till människor även utanför de liberala 

väljarskarorna som känner sig besvikna över utvecklingen i skolan och gärna riktar blickarna 

bakåt för att finna lösningar på problemen. Om detta scenario äger någon riktighet har det 

implikationer för partisystemet i ett större perspektiv. Det skulle kunna innebära att partierna 

genom att förnya och förändra sin politik på ett sätt som innebär att de tappar fotfästet i den 

ideologi de säger sig representera förlorar i trovärdighet. Å andra sidan förefaller väljarna i 

allmänhet bli allt mer lättrörliga och benägna att välja och byta parti efter sakfrågor, vilket 

innebär att ideologier kanske inte spelar en lika viktig roll som tidigare. 

 

Med hänsyn till det ovanstående är en intressant fråga för framtida forskning huruvida ett 

eventuellt regimskifte efter höstens val, där Folkpartiet får inflytande över skolpolitiken i en 

borgerlig regering, skulle kunna påverka den folkpartistiska skolpolitikens idémässiga 

innehåll. Skulle det kunna innebära att partiets skolpolitik förändrades i liberal riktning? 
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