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Thesis in political science, C-level, by Niklas Forsberg, Autumn Semester 2011. 

Supervisor: Freddy Kjellström 

“Discipline and order!” 

 

The purpose of this study is to examine the critically raised concern on whether the Liberal 

party of Sweden, in policies regarding the compulsory school, really represents a liberal 

policy or if it actually functions more as an ambassador for conservative ideals. An ideology 

analysis is employed for the purpose of answering the research question, which asks if the 

party’s changed viewpoint on the compulsory school between the years of 1990 and 2010 

could be understood in terms of an ideological alternation. The analysis is carried out by an 

examination where the party’s policies are linked to common definitions of the two political 

ideologies, with the assistance of an analytical tool consistent of a series of educational 

philosophies. The philosophies are to be seen as a dictionary to “decipher” what the party 

really says in their agitated views on the compulsory school, and therefore used as a bridging 

entity for uniting opinions and policies specifically regarding school and education, to the 

wider scope of the political ideologies. 

 

The result of the study shows that, not only has an ideological alternation not taken place, but 

the analysis also came up with the findings that neither has a changed viewpoint on the 

compulsory school been deployed. Right from the first measure in time (year 1990) the 

party’s policies has, to the greater part, been characterized by conservatism. A result that 

prevails throughout the whole time span of the study.  

 

 

Keywords: Liberal Party of Sweden, liberalism, conservatism, educational philosophies, 

ideology analysis, education, compulsory school  
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1. Inledning 

1.1. Ämnesval och problembild 

1.1.1. Skolans roll i samhället och politiken 

Forskningsproblemet kännetecknas av att den politiska debatten kring skolan ofta är full av 

meningsskiljaktigheter. I samband med riksdagsvalet 2010 gick debatten hård om i vilken 

årskurs elever ska få sitt första betyg och frågan om önskvärdheten i friskolors vinstuttag.1 

Frågan om huvudmannaskapet kring skolan som aktualiserades med beslutet om 

”kommunaliseringen” av skolan 1989 (se bakgrund) kantades även den av politiskt skiljda 

meningar kring lämpligheten av reformen.2 Under riksmöte 2002/03 i riksdagen föll flera 

utskottsförslag kring olika skolfrågor, då reservationer (motförslag från oppositionen) istället 

vann omröstningen i kammaren.3 Meningen med denna korta översikt är att visa på de 

politiska motsättningar som finns kring skolan, något som i eftertanke inte ter sig så märkligt. 

Skolan, tillsammans med vård och omsorg, brukar nämnas tillsammans som välfärdens 

viktigaste utposter.4 Givetvis vill de politiska partierna strida om att (anse sig) ha den bästa 

skolpolitiken. 

 

Den stundtals hätska debatten kring skolan mellan de politiska partierna kan även ses i ljuset 

av medborgarnas tydliga engagemang kring hur skolpolitiken utformas. I SVT:s 

vallokalundersökning inför valet 2010 svarar en betydande andel av de tillfrågade 

medborgarna, 54 procent, att skolan är den enskilt viktigaste sakfrågan i valet.5 Detta är en 

del i en trend sedan åtminstone slutet av 1990-talet, då väljare enligt undersökningar började 

uppfatta skolfrågor som allt viktigare, samtidigt som allt fler började tycka att partiernas 

skolpolitik har stor betydelse för på vilket parti rösten senare faller på i riksdagsvalet.6 

                                                 
1 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/betygen-heta-i-skoldebatt_5265161.svd (2011-10-30) 
2 Isaksson, C. (red) Kommunaliseringen av skolan. Vem vann – egentligen? 2011, s. 34f 
3 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3156&rm=2002%2F03# (2011-10-21) 
4 http://www.dn.se/debatt/skola-vard-och-omsorg-gar-fore-skattesankningar (2011-12-16) 
5 http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/skolan-viktigaste-valfragan (2011-10-30) 
6 http://www.ne.se/rep/skolan-i-den-politiska-hetluften (2011-11-01); http://www.ne.se/rep/v%C3%A4ljarnas-
tio-viktigaste-fr%C3%A5gor-2002 (2011-11-12) 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/betygen-heta-i-skoldebatt_5265161.svd
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3156&rm=2002%2F03
http://www.dn.se/debatt/skola-vard-och-omsorg-gar-fore-skattesankningar
http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/skolan-viktigaste-valfragan
http://www.ne.se/rep/skolan-i-den-politiska-hetluften
http://www.ne.se/rep/v%C3%A4ljarnas-tio-viktigaste-fr%C3%A5gor-2002
http://www.ne.se/rep/v%C3%A4ljarnas-tio-viktigaste-fr%C3%A5gor-2002
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1.1.2. Folkpartiet och skolan 

Våren 2010 uppmättes den lägsta behörighetsgraden till gymnasieskolan sedan mätningarna 

infördes på nuvarande sätt 1998.7 Sverige ser idag även sjunkande studieresultat i 

internationella kunskapstest och vi har årskullar av elever där en tredjedel går ut utan 

fullständigt gymnasiebetyg.8 Folkpartiet (FP), med tidigare partiledaren Lars Leijonborgs 

ord, förespråkade en decentralisering men inte en kommunalisering av skolan när det begav 

sig9, idag ser vi att partiledaren tillika utbildningsminister Jan Björklund kritiserar 

kommunernas huvudmannaskap som har bidragit till att likvärdigheten i skolan har 

försämrats. De har enligt honom även undergrävt lärarnas status genom att nonchalera 

behörighetskravet och anställa obehöriga lärare. Björklund menar att detta sammantaget, 

inklusive de sjunkande elevresultaten, föranleder en ny styrning av skolan: den bör 

återförstatligas, dvs. staten återtar huvudmannaskapet över skolan och arbetsgivaransvaret 

över lärarnas tjänster från kommunen (se bakgrundskapitlet).10 

 

Folkpartiet är det riksdagsparti som tydligast har profilerat sig i skolfrågan11, det nämns i 

tidningsartiklar att Björklunds skolpolitik kommit att inta en nästan ”hegemonisk status”.12 

Enligt honom ska skolan genomsyras av ordning och reda.13 Överlag kan partiets 

huvudfokus sägas vara att ”skapa en trygg och kunskapsinriktad skola, där läraryrket 

värderas högt och alla elever ges goda möjligheter till lärande och utveckling”, som 

formuleringen lyder i dess utbildningspolitiska program från 2009.14 

1.1.3. Problembild 

Politiska kommentatorer och skribenter har lyft frågan om inte Folkpartiet under de senaste 

åren mer företräder en konservativ linje i skolpolitiken än en utpräglat liberal politik.15 Om 

denna antydan skulle bekräftas riktig, innebär det en konflikt mellan partiets uttalade 

                                                 
7 Skolverket. Rapport 363: Skolverkets lägesbedömning 2011 del 1- beskrivande data. 2011, s. 56 
8 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Provresultat/Resultat-PISA/ (2011-11-01); 
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.4117/2.4700 (2011-11-16); SKL. Kommunaliseringen av skolan – 
och vikten av att blicka framåt. 2011, s. 7; Skolverket. Utmaningar för skolan - Den nya skollagen och de nya 
reformerna. 2011, s. 3 
9 Isaksson, C. (red) Kommunaliseringen av skolan. Vem vann – egentligen?, 2011, s. 61  
10 http://www.regeringen.se/sb/d/9540/a/163338 (2011-10-22) 
11 http://op.se/opinion/ledare/1.4010721-folkpartiet-jagar-ny-vinnarfraga (2011-12-13); 
http://www.yougov.se/opinion/blogg/ (2011-12-13) 
12 http://www.svd.se/kultur/litteratur/ar-hetsen-en-naturlag_5898281.svd (2011-12-13) 
13 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stokig-elev-ska-kunna-portas_2730139.svd (2011-11-04) 
14 Folkpartiet. Utbildningspolitiskt program. Dags att sikta ännu högre. 2009,  s. 8  
15 http://www.tidskriftenarena.se/2011/04/12/segraren/ (2011-11-04); 
http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?ArticleID=2695793 (2011-10-30); 
http://www.dn.se/debatt/david-lega-kan-bli-ett-nytt-toppnamn-i-ny-kd-ledning (2011-12-16) 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Provresultat/Resultat-PISA/
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.4117/2.4700
http://www.regeringen.se/sb/d/9540/a/163338
http://op.se/opinion/ledare/1.4010721-folkpartiet-jagar-ny-vinnarfraga
http://www.yougov.se/opinion/blogg/
http://www.svd.se/kultur/litteratur/ar-hetsen-en-naturlag_5898281.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stokig-elev-ska-kunna-portas_2730139.svd
http://www.tidskriftenarena.se/2011/04/12/segraren/
http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?ArticleID=2695793
http://www.dn.se/debatt/david-lega-kan-bli-ett-nytt-toppnamn-i-ny-kd-ledning


3 
 

ideologiska hemvist och den ideologi som de facto bekänns inom skolpolitiken. Med stöd i 

detta, och ovan anförda, vill jag lyfta fram behovet i att utföra en studie i hur FP:s syn på 

skolan har förändrats över tid. Stödjer sig en förändrad syn på en ideologisk förskjutning?  

 

När Folkpartiet menar att ett svar på lärarnas status och elevers bristande studieresultat är att 

(återigen) reformera skolan, vill jag hävda på att detta genererar i både en inomvetenskapligt 

och utomvetenskapligt relevant problembild. Inomvetenskapligt då vi kan skönja en gryende 

konflikt kring en decentraliseringsproblematik - en dragkamp mellan statlig kontroll och 

kommunal självstyrelse - i förhållande till Jan Björklunds förslag om att statens roll i skolan 

ska framhävas. FP särskiljer sig även som det enda riksdagsparti som tydligt förespråkar ett 

förstatligande av skolan16. Att accentuera statens roll så tydligt torde inte vara en traditionellt 

liberal åsikt, vilket leder till relevansen i att anlägga ett teoretiskt perspektiv som ämnar 

undersöka ifall denna åsiktsförändring grundar sig på en ideologisk förskjutning. Om partiet 

inte företräder en liberal utbildningspolitik och vi istället kan sägas ha en konservativt lagd 

utbildningsminister, kan en diskussion (som dock ligger utanför denna studies ram) uppstå 

kring vad detta innebär för partiets självbild och i det långa loppet för Alliansens inre 

dynamik och anseende? 

 

Utomvetenskapligt är frågan om hur framtidens skola ska formas en väldigt relevant sådan, 

med tanke på att många av våra unga misslyckas med att få fullständiga gymnasiebetyg, 

något som påverkar deras framtida chanser för att få ett arbete. Vi lever idag i en tid där 

kvalificerade jobb stiger i andel av de anställningar som går att söka, arbeten som kommer 

med krav på adekvat utbildning hos de sökande.17 FP:s partiledare och utbildningsminister 

Jan Björklund argumenterar för en lösning på hur vi åter ska nå en skola i ”toppklass”, genom 

att betona att staten på ett mer direkt sätt ska vara med och styra skolan i rätt riktning. 

1.2. Tidigare Forskning 

I avhandlingen Fosterlandet främst? (1991) behandlar Jan Hylén Högerpartiets (idag 

Moderaterna) ideologiska utveckling över 1900-talet, där syftet är att undersöka ifall partiets 

ambition att förena två historiskt motstridiga ideologier (konservatismen och liberalismen) i 

dess politik har lyckats.18 Han använder sig av vad han kallar parametrar som 

                                                 
16 Isaksson, C. (red) Kommunaliseringen av skolan. Vem vann – egentligen?, 2011, s. 224; 
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=4946850 (2011-12-13)  
17 Ds 2000:49 Kompetensparadox? s. 16-17 
18 Hylén, J. Fosterlandet främst? 1991, s. 271 

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=4946850
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analysinstrument där han gör en gränsdragning mellan ideologierna i huvudsakligen tre 

frågor: människosyn, samhällsteori och ekonomiska ideal.19 Hyléns avhandling har verkat 

som inspirationskälla till denna studie. 

1.3. Syfte 

Studiens syfte är att söka avgöra huruvida en ideologisk förflyttning har bidragit till FP:s 

förändrade syn på grundskolan mellan åren 1990 och 2010. Mer precist är syftet att 

undersöka om Folkpartiets skolpolitik har mer gemensamt med en konservativ ideologi än 

med partiets uttalade ideologi liberalismen. 

1.4. Övergripande forskningsfråga 

Kan Folkpartiets förändrade syn på skolan mellan åren 1990 och 2010 härledas och förstås 

utifrån en förändrad ideologisk positionering? 

1.5. Preciserade forskningsfrågor 

• (t1) Kännetecknas Folkpartiets skolpolitik år 1990 till övervägande del av liberala 

eller konservativa ståndpunkter? 

• (t2) Kännetecknas Folkpartiets skolpolitik år 2000 till övervägande del av liberala 

eller konservativa ståndpunkter? 

• (t3) Kännetecknas Folkpartiets skolpolitik år 2010 till övervägande del av liberala 

eller konservativa ståndpunkter? 

1.6 Disposition 

Kommande kapitel i studien utgörs av ett metodkapitel. Jag har valt dispositionen med en 

självständig metoddel av två skäl: dels med anledning av min ambition att mer utförligt 

diskutera mitt val av metodansats, dels med anledning av en mer stilistiskt och pedagogiskt 

präglad ambition. Jag anser att en redogörelse av metodval bör vara tydligt redovisat i ett 

forskningsarbete, med motivering i att det främjar intersubjektiviteten i studien. Det 

pedagogiska anslaget i att lyfta ur metoddiskussionen till ett separat kapitel gör att 

inledningskapitlet inte blir så långt och därmed mer överskådligt och koncist. 

 

Efter metodkapitlet presenteras ett bakgrundskapitel som har till målsättning att ge en 

översiktsbild över den utbildningsmässiga utvecklingen från slutet av 1980-talet fram till 

                                                 
19 Hylén, J. Fosterlandet främst? 1991, s. 8 
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idag. Detta med avsikt att ge den bakgrundskunskap som krävs för att senare kunna förstå det 

empiriska materialet i dess rätta kontext.  

 

I efterkommande kapitel avhandlas studiens teoretiska ansats utförligt. Det bör sägas att 

denna studie är en påtagligt teoridriven sådan, då en relativt omfattande teoripresentation 

krävs för utarbetandet av undersökningens analysverktyg. 

 

I det kombinerade empiri- och analyskapitlet som följer kommer en presentation av studiens 

empiriska data att ske. I anslutning kommer analysen att utföras. Detta integrerade kapitel 

ämnar att så långt som möjligt undvika onödig repetition av empirisk data och således 

underlätta för ett bra flyt i texten. 

 

Slutsatskapitlet ska förstås som ett diskussionskapitel där jag kommer lyfta perspektiv och 

tankar på hur studiens resultat kan tolkas och förstås. Jag kommer även att diskutera teorins 

lämpbarhet på basis av denna studie.  
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2. Metod 

2.1. Forskningsdesign 

Vald forskningsdesign för denna uppsats är fallstudien. Inledningsvis vill jag belysa 

forskningsdesignen genom att citera Forskningshandboken som förmedlar att: ”Fallstudier 

fokuserar på en (eller några få) förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla 

en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som 

förekommer i detta särskilda fall.” 20  

 

Att fallstudien används som ansats i min studie motiveras alltså genom att den möjliggör en 

studie på djupet av undersökningsenheten. Fallstudien ger möjligheter att ”studera saker i 

detalj”21, och det är precis det studien är ute efter att göra – genom att utföra en 

ideologianalys över fenomenet ”Folkpartiets förändrade syn på skolan”. Det nämns att 

fallstudien, genom att studera det enskilda fallet, kan skaffa sig sådana insikter som inte hade 

kommit upp till ytan vid en annan forskningsdesign som ämnar täcka flera 

undersökningsenheter.22 Eftersom jag har valt att avgränsa mig till en undersökningsenhet, 

och vill studera just FP:s syn på skolan, så lämpar sig fallstudien alldeles utmärkt. 

 

Efter att ha avhandlat styrkorna med fallstudien i styckena ovan, vill jag ägna lite plats till att 

diskutera den kritik som fallstudien utsätts för. Den främsta är ifrågasättandet av 

trovärdigheten i generaliseringar som görs utifrån fallstudiens resultat.23 Forskaren måste 

vara noga med att motivera varför studien kan fungera som exempel av ett större 

sammanhang.24 I förhållande till denna studie vill jag se detta som en kumulativ fråga för 

forskningssamhället och ämnar återkomma angående studiens generaliserbarhet i 

slutdiskussionen. 

2.2. Analys 

Analysen av studiens data kommer att utföras genom en ideologianalys.25 Metodpraktikan 

nämner att ideologianalytiska studier ämnar efter att kritiskt granska innehållet i texterna, en 

beskrivning som även förtydligar studiesyftets andemening, dvs. att noggrant undersöka om 

                                                 
20 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2009, s. 59 
21 ibid s. 60 
22 ibid s. 59f 
23 ibid s. 72 
24 ibid s. 69, 72 
25 Bergström, G., Boréus, K. Textens mening och makt, 2005, s. 149 
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FP verkligen företräder liberala värden i skolpolitiken.26 Ideologianalysen kan sorteras in i en 

större skara av olika kvalitativa textanalyser.27 De har som signum att ”ta fram det väsentliga 

innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den 

ingår”.28 En beskrivning som passar väl ihop med det som tidigare anförts som fallstudiens 

framträdande element: genom att endast koncentrera sig på en undersökningsenhet 

möjliggörs en granskning i detalj av valda fenomen. 

 

Studien kommer att utföra en aktörscentrerad ideologianalys.29 Det handlar med andra ord 

om att fokusera på en enskild aktör, i detta fall ett politiskt parti. Med stöd i tidigare 

beskrivning av Jan Hyléns avhandling om högerpartiets ideologiska utveckling, vill jag mena 

att denna studie kommer att ha ett likartat angreppssätt, i och med dess syfte att undersöka 

förekomsten av olika ideologier i ett enskilt riksdagsparti över viss bestämd tid. Med detta 

sagt ska det framhållas att studiens har ett beskrivande syfte.30 Denna studie inrymmer en 

övergripande ”hur”-fråga: Hur har Folkpartiets syn på skolan förändrats över tid, sett ur ett 

ideologiskt perspektiv? Litteraturen ställer två krav på studier med en beskrivande ambition: 

Dels ska beskrivningen vara baserad på en tydlig begreppsapparat med ett åtföljande 

klassifikationsschema, dels ska det - med hjälp av begreppsapparaten och schemat - gå att dra 

andra slutsatser än de som går att direkt utläsa ur empirimaterialet.31 Detta är en tydlig 

ambition med denna studie. Redogörelsen ovan leder till det klargörande förhållandet att en 

beskrivande studie kan sägas handla om att klassificera verkligheten, vilket kräver en 

jämförelsepunkt i form av någon typ av teoretisk konstruktion.32 Denna konstruktion, som jag 

även uppfattar som fundamentet till ovan nämnda begreppsapparat, är vad studiens 

analysverktyg består av. 

Studiens analysverktyg 

Uppsatsens analysverktyg är en idealtypsmodell. Det görs dock ingen rättvisa genom att 

presenteras redan nu, utan den nödvändiga teoretiska underbyggnad som krävs för ett 

effektivt analysinstrument. Idealtyper i förhållande till (politiska) ideologier beskrivs i 

litteraturen som ett analysverktyg som inledningsvis kräver ett omsorgsfullt arbete med att få 

                                                 
26 Esaiasson, P., m.fl. Metodpraktikan, 2007, s. 238 
27 ibid s. 238f 
28 ibid s. 237 
29 ibid s. 155 
30 ibid s. 37 
31 ibid s. 37 
32 ibid s. 155 
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på plats en politisk-teoretisk referensram33, vilket är den exakta uppgift som ska utföras 

under teorisektionen i denna studie. Därför ämnar jag återkomma med redogörelsen över 

analysverktyget i slutet av teorikapitlet då den relevanta teoretiska bakgrunden har 

presenterats. 

 

Inledningsvis lämpar det sig dock med en allmän diskussion kring idealtyper som 

analysinstrument. De ska ses som ett raster som läggs över texten för att sedan kunna 

klassificera innehållet till angivna kategorier.34 Det bör även understrykas att 

analysverktygen kan beskrivas som följande: ”[G]enom att jämföra det verkliga 

samhällsfenomenet… med en renodlad idealtyp[er] kan kännetecknande drag hos det 

verkliga samhällsfenomenet fångas in – i vilken utsträckning liknar den observerade 

verkligheten den typiserade abstraktionen?”35 I denna beskrivning framgår studiens syfte 

tydligt, dvs. att undersöka vilken av de två ideologerna (idealtyperna) som har mest 

gemensamt med FP:s skolpolitik. 

 

Litteraturen anser det vara fruktbart att basera en analys på två polära idealtyper, vilka ska 

ses som extrempunkter på ett kontinuum. I polära idealtyper ställs frågan om var på den 

tänkta linjen samhällsfenomenet hamnar.36 Den största fördelen med detta är att det senare i 

studien är lättare att motivera slutsatserna. Med två jämförelsepunkter ”räcker det att tala om 

’närmare’ respektive ’längre ifrån’”37, vilket underlättar om studiens ambition inte är att 

komma fram till en absolut nivåskattning, dvs. ”antingen – eller”. Studiens syfte ska tolkas 

som sådant, vilket framgår av de preciserade forskningsfrågorna, att uppgiften som föreligger 

är att undersöka vilken ideologi som till övervägande del kännetecknar partiets skolpolitik 

vid angiven tid, vilket gör att polära idealtyper lämpar sig alldeles utmärkt. Denna variant av 

idealtypsverktyg kommer således att appliceras i uppsatsen. 

 

Avslutningsvis ska det betonas att fördelarna med idealtyper som analysverktyg är att de kan 

bringa ordning i materialet. När konstruktionen väl är klar av instrumentet kan således 

analysen gå smidigt: från ett obearbetat och möjligen omfattande material kan ett mönster 

börja skissas fram och konstrueras. Vad som i ännu högre utsträckning bör poängteras är att 

                                                 
33 Bergström, G., Boréus, K. Textens mening och makt, 2005, s. 160, 178 
34 ibid s. 159f 
35 Ibid s. 155 
36 Esaiasson, P., m.fl. Metodpraktikan, 2007, s. 160 
37 ibid, s. 160 
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litteraturen beskriver att idealtyper lämpar sig till att utföra systematiska jämförelser. Är 

verktyget utformat på ett tillfredsställande sätt ökar möjligheterna att utföra en god 

komparativ analys.38 Det komparativa inslaget i denna studie utgörs av att den arbetar med 

två olika politiska ideologier som ska kopplas ihop med, och jämföras till, ett politiskt partis 

de facto- ideologiska positionering i ett avgränsat politikområde. Några varningens fingrar 

höjs dock kring idealtyper som analysverktyg. Det handlar dels om att analysramen kan ses 

som ett resultat av studien istället för en på förhand konstruerad modell, dels att forskaren 

”påtvingar materialet modellen” eller att empirin ”krängs in i modellen”.39 Dessutom är 

verktyget tidskrävande att konstruera. Min ambition är att de farhågor som ställs upp kring 

idealtyper på ett tydligt sätt ska avväpnas i och med studiens utförande. Det är upp till läsaren 

att bedöma om ambitionen uppfylls. 

 

Vad gäller tolkningsfrågor uppmärksammar jag hermeneutikens diskussion kring forskarens 

förförståelse. Min personliga förförståelse står att finna i min bakgrund som statsvetenskaplig 

student. Under min studietid har jag behandlat ämnet politiska ideologier, och därför bör det 

inte uteslutas att vissa subjektiva tolkningar och värderingar följer med mig från denna 

tidigare kontakt och bearbetning av området. Metoden för att på bästa sätt möjliggöra en 

objektiv tolkning av materialet, dvs. uppnå intersubjektivitet, är att ha probleminsikt och allra 

främst använda sig av en öppen argumentation.40 Om jag stöter på svåra 

tolkningsöverväganden ämnar jag således att föra en tydlig diskussion kring uppkommen 

problematik. 

2.3. Material och avgränsning 
Den typ av material som kommer att användas i denna studie är oavbrutet tryckta texter och 

således befintliga källor. Detta motiveras med att det är de argument och ståndpunkter som 

FP för fram angående partiets skolpolitik som är av intresse för studien. Eftersom det är en 

ideologianalys som utförs kommer jag att nyttja möjligheten att använda mig av såväl 

partimotioner som FP:s utbildningspolitiska program. Dessa empiriska material betraktas som 

särskilt betydelsefulla. Partimotionerna i det avseendet att då partiet befinner sig i politisk 

opposition bör denna skrivning innehålla en skarpt formulerad och tydlig argumentation om 

vad partiet önskar se för förändringar i grundskolan, och därmed lämpar sig de synnerligen 

väl som källmaterial till att kunna besvara forskningsfrågorna och således uppnå studiens 
                                                 
38 Esaiasson, P., m.fl. Metodpraktikan, 2007, s. 171 
39 ibid s. 171f 
40 ibid s. 249-251 
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syfte. Det utbildningspolitiska programmet i sin tur (lika omfattande i sidantal som 

motionerna) fungerar som en fullfjädrad ”ersättare” till dessa, då partiet vid t3 inte längre 

befinner sig i opposition och en annan skrivning från partiet med lika stor relevans och tyngd 

behövde återfinnas. Jag uppfattar dock, vilket gäller generellt, att politiska alster ofta är 

behäftade med kraftfull retorik och stundtals medvetet dunkel resonemangsföring (dvs. lyfta 

fram vissa åsikter och tona ned andra mer ”besvärande” för budskapets mottagare – här 

föreställer jag mig väljarna i första hand). Jag ämnar angripa detta med hjälp av den 

kvalitativa textanalysmetoden: en noggrann läsning av textens delar och helhet med 

beaktande av den kontext vari den ingår, bör kunna utrusta mig att bemöta denna problematik 

genom att uppmärksamma mig på om argumenten som förs fram av partiet innehåller oklara 

eller tvetydiga budskap, och således då ta ställning till om just dessa av partiets åsikter är 

värda att ha med som underlag i studiens analys. Ovan nämnda typer av textmaterial 

motiveras med att de innehåller skrift som helt är avsändarens (partiets) egna. Med andra 

ord kan källorna definieras som primärkällor (förstahandskällor).41 Detta gör att validiteten 

för studien stärks. 

 

Avgränsningen i studien utgörs av att jag dels utför en fallstudie, och att denna fallstudie 

baseras på en specifik politisk fråga i ett specifikt politiskt parti, dels genom att tidsintervallet 

begränsas till 20 år mellan 1990 och 2010, som i sig är uppdelat i tre nedslag i tid. Dessutom 

avgränsas själva frågan till att endast inbegripa grundskolan. Med tanke på att grundskolan 

utgör majoriteten av de sammanlagt tolv år den generella skolgången utgör i Sverige 

(gymnasiet är dock fortfarande valfritt), så utesluts det som partiet specifikt anför angående 

gymnasieskolan. Jag gör avvägningen att en avgränsning till grundskolan sätter bättre fokus 

på partiets syn på skolan som sådan, just med tanke på att den utgör huvuddelen av den 

samlade skolgången. Avslutningsvis utförs en begränsning vad gäller det empiriska 

materialet. Vid varje nedslag behandlas endast en av partiets texter. De utgörs av 

partimotioner respektive ett utbildningspolitiskt program. Avgränsningarna ovan motiveras 

av den tidsram som en C-uppsats har uppställd. Den ska ha genomförts inom en 

tioveckorsperiod och då lämpar det sig inte anta ett alltför omfattande perspektiv på studien. 

 

Insamlingen av de ovan nämnda tryckta källorna kan utföras genom hjälpmedlen dator och 

internet. Ur detta framkommer en tidsmässig fördel gentemot andra insamlingsförfaranden 

                                                 
41 Esaiasson, P., m.fl. Metodpraktikan, 2007, s. 319 
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som kan kräva en fysisk inhämtning av material, t.ex. direktobservation eller intervjuer, något 

som även är positivt i förhållande till det som nämndes om avgränsningsproblematiken i 

föregående stycke. 

2.4. Definitioner 

Skolan – I denna studie begränsas denna till grundskolan 

Förstatligande av skolan – Staten återtar huvudmannaskapet över skolan och 

arbetsgivaransvaret över lärarna 

Ideologi – En politisk ideologi 

Filosofi – Förkortning av utbildningsfilosofi 
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3. Bakgrund 

3.1.1. Skolans utveckling från år 1989 fram till 2010 

Under de senaste drygt 20 åren har många andra reformer skett inom skolområdet. I slutet av 

1980-talet genomfördes förändringar av skolans organisation och styrsystem, som kan 

sammanfattas i att skolan gick ifrån att vara central- och regelstyrd till att bli målstyrd med 

ett kommunalt huvudmannaskap. Kommunerna fick i egenskap av huvudman det primära 

ansvaret att planera, organisera och finansiera verksamheten.42 

 

Förutom ”kommunaliseringen” av skolan (se separat rubrik) introducerades det under första 

delen av (”det skolpolitiskt turbulenta”43) 1990-talet en ny läroplan (Lpo 1994), ett nytt 

betygssystem, en ny gymnasieskola (16 nationellt sammanhållna program som alla ger 

högskolebehörighet) det fria skolvalet samt att kommunerna blev skyldiga att ersätta friskolor 

på samma grunder som kommunala skolor.44 Med början i Ansvarspropositionen 

(1990/91:18) som lades fram i oktober 1990, framgick även att regeringen ämnade luckra upp 

det öronmärkta statsbidraget till skolan genom att ersätta det med ett sektorsbidrag.45 Detta 

bidrag var fortfarande bundet till att användas enbart till skolan, men innehöll inga statliga 

bestämmelser om pengarnas fördelning inom kommunen. Den utstakade vägen mot mer 

kommunal ekonomisk frihet fortskred, några år senare infördes ett generellt statsbidrag för 

kommunens alla verksamhetsområden, vilket följaktligen ledde till i att det öronmärkta 

statsbidraget för skolan slopades helt. Kommunerna satt nu på den huvudsakliga makten att 

fördela ekonomiska medel till skolorna.46 

 

Kring sekelskiftet behandlades, vid sidan av en förnyad lärarutbildning47, bland annat frågan 

kring en slopad timplan. Vid sidan av läroplaner och ämnenas kursplaner är detta ett viktigt 

(statligt) styrdokument som anger ”vilka ämnen eleven ska komma i kontakt med under sin 

skoltid och hur länge den kontakten kommer att sträcka sig i tid”.48 Beslutet om att initiera 

ett försök med slopad tidsplan togs av en enig riksdag 1999. Det gick ut på att statliga 

                                                 
42 Jarl, M., Rönnberg, L. Skolpolitik. 2010, s. 29f 
43 ibid s. 13 
44 SNS. Böhlmark, A., Holmlund, H. 20 år av förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? 2011 s. 
2; SOU 2000:39 s. 7 
45 Jarl, M., Rönnberg, L. Skolpolitik. 2010, s. 67, 71 
46 ibid s. 72 
47 ibid s. 137 
48 ibid s. 116 
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riktlinjer för hur många timmar eleverna ska läsa svenska, matematik, idrott etc. ej 

fastställdes. Ämnestiden skulle istället bestämmas av de medverkande skolorna. 

 

Försöket om slopad timplan ska ses som en beståndsdel i en större diskussion, nämligen den 

om skolans två huvudsakliga uppdrag: kunskapsförmedling och överföring av värden.49 När 

riksdagen beslutade om det så kallade ”timplaneförsöket” stod värdegrundssatsningar och 

närliggande inslag högt i kurs, men vid tiden för utvärdering hade pendeln svängt tillbaka och 

kunskapsförmedlandet ansågs återigen viktigare. Detta exempel visar att ”hur synen på 

lösningar, problem och vilka beslut som kan tas blir känslig för vad som händer i både tid 

och rum och i förhållande till den övergripande skolpolitiska dagordningen.”50 Vid tiden för 

timplaneförsökets slut år 2005 hade alltså de politiska vindarna vänt och ämneskunskaper 

betonades åter, således blev ett värnande om ämnestiden på nytt angeläget. I vad som kan 

beskrivas som en konsekvens av detta kom den borgerliga regeringen efter sitt makttillträde 

år 2006 att lägga timplaneförslaget i politisk malpåse, till synes främst på grund av 

Folkpartiets motstånd.51 

 

År 2010 klubbades en ny skollag (2010:800) igenom. Enligt Skolverket bidrar den nya 

lagstiftningen till att spegla ansvarsfördelningen mellan stat och huvudmän och ”tydliggöra 

de uppgifter som beslutsfattare och verksamma ska ha i ett decentraliserat system.”52 

Förutom ändrad lagstiftning introduceras under läsåret 2011/2012 ett nytt betygssystem (A-

F), en ny läroplan för grundskolan, en ny gymnasieskola (bl.a. ändrade antagningskrav och 

två examina: yrkesförberedande och högskoleförberedande), en förändrad lärarutbildning och 

lärarlegitimation införs.53 Allt, enligt Skolverket, med utgångspunkt i utmaningen om att 

”elevernas kunskaper måste förbättras!”54 

3.1.2. Kommunaliseringen av skolan 

1989 togs beslutet i riksdagen om att ”kommunalisera” skolan, i betydelsen att kommunerna 

nu övertog arbetsgivaransvaret över lärarna tilldelat staten.55 Dessutom skulle läroplanerna, 

                                                 
49 Jarl, M., Rönnberg, L. Skolpolitik. 2010, s. 106 
50 ibid s. 117f 
51 ibid s. 122, 124, 214f 
52 Skolverket. Utmaningar för skolan - Den nya skollagen och de nya reformerna. 2011, s. 4 
53 http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.1670 (2011-10-12); Skolverket. Utmaningar för skolan - Den 
nya skollagen och de nya reformerna. 2011, s. 3 
54 Skolverket. Utmaningar för skolan - Den nya skollagen och de nya reformerna. 2011, s. 3 
55 Proposition 1989/90:41 s. 5f 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.1670
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skolans centrala styrdokument, finnas kvar endast som måldokument.56 Riksdagen skulle 

hädanefter endast ange nationella mål som kommunerna själva, utifrån lokala förutsättningar, 

skulle finna vägar och medel för att uppnå.57 Sammantaget kan kommunaliseringen av skolan 

ses i ljuset av en förändrad ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna. SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) låter redogöra för i en rapport, att ansvaret för i huvudsak tre 

områden fördes över till kommunerna58: 

• det övergripande ekonomiska ansvaret över skolan 

• lärarnas anställningsvillkor och anställningsförmåner  

• en stor del av skolans administrativa regelverk 

 

Frågan kring en kommunalisering av skolan, som drevs (och genomdrevs) av dåvarande 

skolminister Göran Persson, kantades av olikartade åsikter. 

”Kommunaliseringenspropositionen” Om kommunalt huvudmannaskap (Prop. 1989/90:41) 

konstaterar för egen del att olika lärar- och skolledarförbund ställt sig kritiska emot ett 

förändrat huvudmannaskap, med argumenten att en statlig reglering över tjänsterna utgör en 

garanti för en likvärdig skola och samtidigt en garanti emot ”kommunalt godtycke och 

olikhet”.59 Även den politiska oppositionen uttryckte stor skepsis till reformen, något som 

resulterade i att Socialdemokraterna endast fick stöd av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) 

i omröstningen i riksdagen (vilket räckte för majoritetsbeslut) om kommunaliseringen av 

skolan den 8 december 1989.60  

3.1.3. Decentralisering och målstyrning 

Kommunaliseringen av skolan ska ses i ljuset av en övergripande förändring i synen på 

offentlig sektor i den svenska politiken, som kan liknas vid en ”omfattande reformrörelse… 

som introducerades i Sverige från andra halvan av 1980-talet”.61 Detta förändrade synsätt 

förkroppsligas i begreppet decentralisering. Litteraturen nämner att det innehåller en 

föreställning om småskalighet, lokal variation av service, lokalt självbestämmande och 

möjligheter för medborgarna att påverka politiska beslut.62 Jag anser att boken Politik som 

                                                 
56 Isaksson, C. (red) Kommunaliseringen av skolan. Vem vann – egentligen? 2011, s. 26f 
57 Proposition 1989/90:41 s. 6 
58 SKL. Kommunaliseringen av skolan – och vikten av att blicka framåt. 2011, s. 1 
59 Prop. 1989/90:41 s. 3 
60 Isaksson, C. (red) Kommunaliseringen av skolan. Vem vann – egentligen? 2011, s. 34 
61 ibid s. 67 
62 Rothstein, B. (red) Politik som organisation. 2010, s. 246 
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organisation gör en god definition av decentralisering som begrepp, samtidigt som den 

förhåller sig ödmjukt till att ingen allmän definition finns att tillgå. Den menar att ”generellt 

avser begreppet en förflyttning av politisk och/eller administrativ makt och formell 

kompetens från centrala institutioner till institutioner på lägre nivåer”.63 Reformprocessen 

handlade alltså om att ge lokala aktörer mer frihet i tron om att ”beslut bäst fattas nära den 

direkta verksamheten”.64 Montin nämner även i Moderna kommuner att problemet i offentlig 

sektor i mitten av 1980-talet formulerades som: ”för lite effektivitet och för mycket politisk 

detaljstyrning”.65 

 

Propositionen Om kommunalt huvudmannaskap pekar på att kravet på ökad medborgerligt 

inflytande över den offentliga verksamheten är stort. Kommunaliseringen av skolan ska ses 

som en åtgärd i riktningen av ökad demokratisering av den offentliga sektorn.66 I 

propositionen betonas flertalet gånger vikten av att gå från en regelstyrd till målstyrd skola. 

Den understryker att statens uppgift är att ange målen för verksamheten medan kommunerna 

står för det samlade driftansvaret. På detta sätt tydliggörs ansvarsfördelningen mellan stat och 

kommun.67 Utöver detta anses målstyrningen, genom att ”besluten läggs närmare 

verksamheten”, öppna upp fler möjligheter för lärarna att påverka undervisningen och mer 

allmänt för lokala initiativ att få genomslag.68 Montin demonstrerar att decentralisering och 

målstyrning båda var utmärkande för 1980-talets politiska förnyelseprocess. Målstyrningen 

kan illustreras som den styrningsform som decentraliseringen främst verkade genom. Montin 

nämner att målstyrningen förväntades leda till ”effektivare verksamhet, flexibilitet, bättre 

politisk styrning och ökat medborgerligt engagemang”69, med andra ord snarlika 

formuleringar som decentraliseringen förknippas med. 

 

Med koppling till det som inledningsvis lyftes i detta stycke, understryker olika källor att 

decentraliseringen inom skolväsendet inte ska ses som en isolerad händelse utan som en del 

av en generell utveckling mot ökad decentralisering inom den offentliga sektorn.70  

  

                                                 
63 Rothstein, B. (red) Politik som organisation. 2010, s. 249 
64 SKL. Kommunaliseringen av skolan – och vikten av att blicka framåt. 2011, s. 10 
65 Montin, S. Moderna kommuner. 2007, s. 12 
66 ibid s. 4 
67 Prop. 1989/90:41 s. 5 
68 ibid s.5f 
69 Montin, S. Moderna kommuner. 2007, s. 12 
70 Prop. 1989/90:41 s. 4; SKL. Kommunaliseringen av skolan – och vikten av att blicka framåt. 2011, s. 7, 9 ; 
Rothstein, B. (red) Politik som organisation. 2010, s. 245 
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4. Teori 

Målsättningen med detta teorikapitel är att ge en generell beskrivning, av de för uppsatsen, 

viktiga teoretiska grundsatserna. Dessa avser både de politiska ideologierna, där deras syn på 

skola och utbildning accentueras, och de utbildningsfilosofier som står i fokus för studien. 

Den allmänna bilden av de politiska ideologierna har medvetet komprimerats till förmån för 

deras utbildningsspecifika åsikter, som alltså betonas i denna studie. Avslutningsvis i detta 

kapitel kommer analysverktyget att konstrueras, en idealtypsmodell. 

4.1. Konservatism 

4.1.1. Utmärkande egenskaper för konservatismen 

Grundvärderingar 

När konservatismens grundvärderingar ska summeras är det lägligt att framföra Edmund 

Burkes berömda formulering: ”generationernas samlade visdom”71. En annan konservativ, 

Benjamin Disraeli, talade om just denna som nationalkaraktäristiska principer, styrda av den 

egna nationens politiska och kulturella tradition.72 Konservatismens grundvärdering kan 

alltså sägas vara ett värnande om, och en praktisk tillämpning av, de principer som kan 

härledas ur ”fädernas handlande” och historien, vilket har gett nationen dess speciella 

karaktär.73 I annat ordalag avsåg Burke med denna karaktär det ”som ligger till grund för 

våra sociala identiteter, de lokala och nationella band som binder oss samman och gör oss 

till dem vi är”.74 

Människosyn 

Konservatismen godtar den formella likställigheten, dvs. juridisk jämlikhet: likheten inför 

lagen. Däremot utgår den ifrån människans olikhet genom den faktiska ojämlikheten som 

finns mellan människor när det kommer till intelligens, omdömesförmåga och andra 

mänskliga attribut.75 G. F. W. Hegel menade att till sin natur (med vilket han åsyftade 

ursprung) är människorna olika och således även ojämlika.76 Hegel urskiljde tre olika stånd. 

Ett jordbrukar-, ett närings- och ett allmänt stånd. Det allmänna ståndet företräder det 

objektiva statsintresset och tillämpar rättsordningen, dvs. främjar det allmännas intresse. 

                                                 
71 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande. 2007, s. 298 
72 Tingsten, H. De konservativa idéerna. 1939, s. 119f 
73 ibid s. 120 
74 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande. 2007, s. 295 
75 Tingsten, H., De konservativa idéerna. 1939, s. 126; Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. 2006, s. 46 
76 Liedman, S.-E., Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005, s. 162 



17 
 

Medlemmarna i det allmänna ståndet utgjordes huvudsakligen av den jordägande adeln.77 För 

att avslutningsvis försöka överföra konservatismens människosyn på dagens rådande 

samhälle, kan det formuleras såsom att endast tanken på en ”naturlig skiktning” finns kvar. 

En skiktning grundad på ”kompetens, utbildning och förmåga”, som Larsson uttrycker det.78  

Viktigaste enhet i samhället 

Den viktigaste enheten i samhället är staten.79 Liedman menar att Hegels ståndpunkt kan 

formuleras som sådan att: ”i staten upphör individen att vara individ; han blir i stället del av 

ett större, förnuftigare sammanhang.”80 För att nå fram till mänsklighetens totala 

förnuftighet och frihet gäller det för oss att inse att vi inte är fullkomliga individer förrän vi 

uppfattar oss som en del av ett samhälle och identifierar våra personliga intressen med 

samhällets allmänintresse.81 Hegel menar att staten ger människan den roll (”sorterar” henne 

rätt) som hennes anlag berättigar till, vilket möjliggör hennes fulla personlighetsutveckling.82  

Politisk styrelseform 

Konservatismen står, sedan i första hand de sista decennierna av 1900-talet, på enad grund i 

dess ansträngning att värna om viktiga konservativa värden inom den demokratiska 

styrelseformen (vilket inte var fallet under 1800-talet). Dessa värden är enligt Larsson 

stabilitet, kontinuitet, privat egendom, rättsordning och gruppers autonomi i förhållande till 

den centrala statsmakten.83 Bland dagens konservativa spelar författningen en betydande roll, 

som betraktas som ”den nationella politiska traditionen i lagfäst form”.84 Ett försvar till de 

nationalkaraktäristiska principerna (och de uppräknade värdena ovan) är just att demokratin 

ska vara strikt lagbunden med tydliga gränser för hur statsmakten kan ingripa i förhållande 

till sina medborgare.85 

                                                 
77 Liedman, S.-E., Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005, s. 157 
78 Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. 2006, s. 47 
79 ibid s. 48 
80 Liedman, S.-E., Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005, s. 159 
81 Malnes, R., Midgaard, K. De politiska idéernas historia. 2006, s. 169 
82 Liedman, S.-E., Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005, s. 163 
83 Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. 2006, s. 50; Liedman, S.-E., Från Platon till kriget mot terrorismen. 
2005, s. 284 
84 Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. 2006, s. 51 
85 ibid s. 51 
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4.2 Liberalismen 

4.2.1. Utmärkande egenskaper för liberalismen 

Grundvärderingar 

Liberalismen under upplysningen inriktade sig på en kraftfull kritik emot den traditionella 

överklassen. Det handlade om ”rätten till frihet, liv och egendom”, såsom Locke formulerade 

det.86 Liberalismen satte tanken på alla människors naturliga likhet i centrum, och 

folksuveräniteten åberopades som ledande politisk princip.87 Utilitarismen som 

introducerades vid 1800-talets början anses av Larsson fortfarande utgöra liberalismens 

huvudsakliga värderingsgrund.88 Jeremy Bentham, lärans fader, gav den följande paroll: 

”största möjliga lycka för största möjliga antal”.89 Dessutom värnar utilitarismen om 

folksuveräniteten på ett utomordentligt sätt, genom att lärans norm i praktiken kan sägas vara 

att ”vad som är nytta avgörs av majoriteten, under hänsynstagande till minoriteten eller 

minoriteterna”.90  

Människosyn 

Under andra halvan av 1800-talet kom liberalerna, stödda på främst John Stuart Mills idéer, 

att tillsammans med socialisterna bli det ledande rösträttspartiet i Europa.91 Att sälla sig till 

uppfattning om allas formellt lika politiska kompetens (en man, en röst) förutsätter en 

anslutning till tanken på jämlikhet i politisk kompetens. Larsson beskriver att både den 

politiska och ekonomiska liberalismen har en ”stark tilltro till individernas förmåga att 

bedöma sina intressen och väga mellan konsekvenserna av olika handlingslinjer”.92 Denna 

rationalitet förutsätts inom utilitarismen: individen ska kunna urskilja ett alternativ som 

utmynnar i mesta möjliga lycka eller goda för honom själv.93 

Viktigaste enhet i samhället 

Liedman beskriver att för liberaler ”… utgör individen och individens handlande den 

självklara utgångspunkten för den politiska doktrinen”.94 Något som även framkommer i 

ideologins just avhandlade människosyn. Larsson fyller i denna bild genom att hänvisa till att 
                                                 
86 Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. 2006, s. 31 
87 ibid s. 27; Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande. 2007, s. 108 
88 Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. 2006, s. 29 
89 ibid s. 29 
90 ibid s. 30 
91 ibid s. 28 
92 ibid s. 32 
93 ibid s. 32 
94 Liedman, S.-E., Från Platon till kriget mot terrorismen. 2005, s. 278 
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liberalismen växte fram som en motståndsrörelse för att frigöra individen från det feodala 

samhället och statligt förtryck. Därmed betonas även här individen som den centrala sociala 

enheten i samhället.95  

Politisk styrelseform 

J.S. Mill såg lösningen på analfabetism och politisk okunnighet - här åsyftar han oskylt på 

arbetarnas bildningsbrist - i införandet av en allmän folkbildning. Tillsammans med 

lanseringen av allmän rösträtt, som skulle stå för det politiska fostrandet och ge medborgaren 

en känsla för måttfullhet, opartiskhet och ansvar, skulle denna höja samhällets samlade 

andliga mognad. I och med dessa reformer skulle en livskraftig demokrati, verkande i synergi 

med medborgarnas karaktärsutveckling, kunna etableras.96 För att tydliggöra liberalismens 

syn på önskvärd styrelseform kan Larssons iakttagelse åberopas, där han menar att ”det 

klassiska försvaret för den representativa demokratin härrör från det liberala lägret…”.97 

Just Mills verk Det representativa styrelsesättet (1861) omnämns som den bästa normativa 

formuleringen av demokratins teori.98 

4.3. De politiska ideologiernas syn på skolan 

4.3.1. Konservatismen 

Konservatismen har generellt ansett skolan vara ett verktyg för att bevara det existerande 

samhället. Med Hegels ståndsindelning av medborgarna i åtanke, är det lätt att förstå att de 

konservativa historiskt sett har värnat om hur utbildningen utformas för samhällets elitskikt, 

dvs. de som tillhör det allmänna ståndet med densammes terminologi. En allmän, omfattande 

grundutbildning för alla har opponerats, i stället har ett parallellskolesystem förespråkats där 

en traditionell teoretisk utbildning i första hand ansågs lämpad för ”elitskiktets” adepter. Den 

jämlikhet som skolan, med dess uppgifter, skulle upprätthålla bestod endast i att alla elever 

skulle ges en form av grundläggande färdigheter.99 

 

Konservatismens syn på skolan kan även sägas gå i polemik till liberalismens syn på 

densamma, vilket står att finna i följande redogörelse. Den samtida konservative tänkaren 

Roger Scruton ser utbildningssystemet som en autonom institution, i det att utbildningen har 

målet inneboende i sig självt, dvs. målet med utbildning är oskiljaktigt från det medel som vi 
                                                 
95 Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. 2006, s. 33 
96 ibid s. 28; Malnes, R., Midgaard, K. De politiska idéernas historia. 2006, 177f, 182f 
97 Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. 2006, s. 35 
98 ibid s. 35 
99 Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. 2005, s. 182 
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når det med. Genom att utbildningen själv är värdet, står den självständig emot yttre tryck 

som samhällets generella utveckling (och att ge utbildningar som passar dagens 

arbetsmarknad), den är autonom.100 Värdet som utbildningen erbjuder, i sammanflätning med 

de traditioner som omger den, är dess kapacitet att förkroppsliga social mening. En autonom 

institution bidrar med språk, sedvana, tradition och gemenskap, den ger ett ramverk till 

medlemmen att förstå sig själv som politisk varelse (vilket även är det argument som Hegel 

använder för statens nödvändighet). Att se utbildning endast som medel till ett (allt som 

oftast) materialistiskt mål är att förkasta dess värde. Scruton ställer sig starkt kritisk till 

ämnessammansatta studieformer (t.ex. kommunikationsstudier och mediestudier) som han ser 

som artificiella skapelser (och kallar andraklassens ämnen) utan rotfäste i traditionella och 

akademiskt definierade ämnen, vilket gör att de saknar utbildningsvärde.101 

4.3.2. Liberalismen 

Englund skriver att det huvudsakligen är liberalismen – dels som bärare av 

upplysningsidéernas arv, dels företrädd av en progressiv medelklass – som har satt tilltro till 

utbildningens förmåga att kunna lösa olika samhällsproblem. Den liberala hållningen 

uttrycker således en utbildningsoptimistisk inställning.102 Utbildningen kan hos liberalismen 

även ses som ett redskap för att foga befolkningen samman med samhällets utveckling. Vi 

minns Mills tankar om att den obildade arbetarklassen skulle ”upplysas” i och med införandet 

av allmän rösträtt och allmän folkbildning. Det samhälliga fortskridandet ställde högre krav 

på medborgerlig kompetens och utbildningen var medlet för att nå det målet.103 Det liberala 

utbildningssystemet anpassades följaktligen till det moderna industrisamhällets teknologiska 

utveckling, samtidigt som det verkade för att utjämna sociala olikheter genom att via 

utbildningssystemet skapa lika möjligheter för hela det uppväxande släktet till social 

mobilitet, dvs. klassmässig ”klättring”. Dessutom skulle undervisningen i större utsträckning 

individualiseras efter den enskilda elevens förutsättningar.104 

 

John Rawls instämmer i ovan nämnda beskrivning, som har påtagliga socialliberala drag, 

även om han tar resonemanget ett steg längre. Han anför att samhället måste koncentrera mer 

resurser till de individer som har erhållit färre medfödda ”talanger” och till de som fötts in i 

ofördelaktiga sociala förhållanden. Samhällets roll är att verka för att utjämna denna orättvisa 
                                                 
100 Scruton, R. The meaning of conservatism. 2001, s. 141 
101 ibid s. 134, 138f, 142,  
102 Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. 2005, s. 180 
103 ibid s. 180 
104 Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. 2005, s. 180f 
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”slumpmässighet”. Han ger därför som exempel att resurserna i skolan bör fördelas på ett 

sådant vis att förväntningarna på de minst begåvade långsiktigt kan öka.105 

4.3 Utbildningsfilosofier 

I detta stycke ska vi bekanta oss med samtida utbildningsfilosofier. Syftet och förestående 

uppgift är att med hjälp av dessa och de politiska ideologierna arbeta fram studiens 

analysverktyg. Kortfattat handlar stundande uppgift om att koppla konservatismen och 

liberalismen till hur utbildningsfilosofierna uttrycker sig angående skolans samhällsroll och 

dess innehåll. Varför då blanda in ”utbildningsfilosofier”? Ett tydligt svar är att jag (även 

med stöd i litteraturen106) anser att kopplingen mellan politiska ideologier i deras allmänna 

tappning inte på ett tillräckligt tydligt sätt formulerar en sammanhållen syn på skolans 

uppdrag. Vi behöver därför ta hjälp av diskursiva och sektorsanknutna teoretiska ansatser för 

att på ett genuint sätt kunna ”översätta” vad språket och politiska åsikter om skolan 

egentligen förmedlar, dvs. vilken politisk åskådning vissa givna argument eller åsikter 

faktiskt tillhör. Utbildningsfilosofierna ska således förstås som en ”länk” som 

sammankopplar manifesterad politik med faktisk ideologisk hemvist. 

 

Ett exempel belyser förhoppningsvis resonemanget: Hur ska vi uppfatta Jan Björklunds 

utspel om att lärarens roll i klassrummet ska förstärkas? Hur förhåller sig detta argument till 

partiets artikulerade ideologi liberalismen? Kännetecknas möjligtvis detta argument mer av 

en konservativt präglad värdegrund? För att kunna svara på sådana frågor behöver vi ta hjälp 

av ett specifikt utbildningssektoriellt ”raster” som, då det placeras över vårt material, gör att 

vi kan koppla politiska argumentationer och det ”politiska språket” kring utbildning, till 

specifika utbildningsfilosofier som talar just det diskursiva språket. 

 

Utbildningsfilosofierna finner gemensamma nämnare hos de politiska ideologierna, vilket 

kommer att framgå i det följande, och således kan det sägas att liberalismen och 

konservatismen företräder olika utbildningsfilosofiska riktningar. Genom detta 

tillvägagångssätt är syftet sedan att analysen ska ge oss ett svar på om FP:s syn på skolans 

samhällsuppdrag präglas av den uttalade ideologiska hemvisten, eller av konservatismen. Låt 

oss nu bekanta oss med dessa moderna utbildningsfilosofier. 

                                                 
105 Rawls, J. A theory of justice. 1973, s. 100f 
106 Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. 2005, s. 223 
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4.3.1. Samtida utbildningsfilosofier 

Valet av samtida utbildningsfilosofier, bland många andra tänkbara (till exempel Aristoteles 

eller Kants som presenteras i boken Pedagogisk filosofi) är just deras relevans vad gäller 

tidsperiod. Medan andra filosofier sträcker sig bakåt i tiden till antiken, upplysningen eller 

modernismen, så befinner sig de samtida filosofierna i en diskussion som tar vid helt under 

1900-talet.107 Vad som i grunden är en utbildningsdiskussion som initierades i USA, är även 

en diskussion som fungerat som underlag till studier av bland annat nämnda Tomas Englund i 

Sverige då han använde sig av filosofierna i en analys av Sveriges läroplanshistoria.108 

Filosofierna är fyra till antalet och utgörs av essentialismen, perennialismen, progressivismen 

och rekonstruktivismen. 

Essentialismen 

I vad som kan utläsas ur namnet på denna utbildningsfilosofi (essens= det väsentliga) grundar 

den sig på en uppfattning om att ”skolans verksamhet skall baseras på den essentiella, 

vetenskapligt ärvda och prövade kunskapen… ”.109 Betoningen på det väsentliga återspeglas 

även i val av ämnen där skolan ska lägga tyngdpunkten i undervisningen på de som är 

akademiskt definierade (bl.a. matematik, historia, biologi och litteratur). Dessa läroämnens 

signifikans står att finna i deras bärande av människans kulturarv och, som litteraturen 

påpekar, ”generationers samlade erfarenheter”.110 Det centrala i undervisningen är 

överförandet av ett ämnesstoff, dvs. eleven ska erhålla grundläggande färdigheter i de 

traditionella läroämnena. Lärande är förenat med hårt arbete och att inordna sig i specifika 

villkor, vilket gör att god disciplin är en nödvändighet. Skolan ska tillämpa traditionella 

undervisningsmetoder i utvecklandet av elevernas tänkande. En stor del av det som lärs ut i 

skolan är abstrakt, därför är teoretisk undervisning bäst lämpad. Undervisningsprocessen är 

styrd av läraren som är mediet mellan barnens och de vuxnas värld och ska förmedla de krav 

vuxenvärlden ställer, med auktoritära medel om så krävs.111 

Perennialismen 

Denna utbildningsfilosofiska gren tar avstånd ifrån det som anses vara modernt och ”tids- och 

rumstypiskt”, och betonar istället att undervisningen ska inrikta sig på det som är 

                                                 
107 Stensmo, C. Pedagogisk filosofi. 2007, s. 238 
108 ibid s. 238 
109 ibid s. 238 
110 ibid s. 241 
111 Stensmo, C. Pedagogisk filosofi. 2007 s. 238f, 241; Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska 
dimension. 2005, s. 236 
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beständigt.112 Skolans primära uppgift är att förmedla ett kulturarv. Enligt perennialismen är 

samma frågor som sysselsatte de gamla filosoferna, och som återfinns i de klassiska verken, 

alltjämt angelägna för samtidens människor. De anses vara evigt aktuella som genuint 

mänskliga frågor, och tillhör därför det som är beständigt i våra livsvillkor.113 Filosofin 

ställer ett högt allmänbildningskrav, med inspiration från ett klassiskt bildningsideal. Eleven 

ska befatta sig med ett traditionellt ämnesinnehåll och inte förslösa tid på sådant som tycks 

viktigt i samtiden, t.ex. ekonomins gränslöshet eller datorer. Studierna ska vara 

livsförberedande, inte yrkesförberedande. Läraren är undervisningsprocessens dynamiska 

centrum, han är välutbildad, mogen och i besittning av de kunskaper som eleverna inte har.114 

Progressivism 

En tydlig brytning mellan progressivismen och de två föregående filosofierna är att den sätter 

barnet i centrum, i stället för läroämnena. Aktivitetspedagogik är ett ledord inom 

progressivismen, vilket åsyftar en undervisning som bygger på elevaktiva arbetsformer. 

Huvudintresset ligger i att uppmuntra individens utveckling genom en anpassning av 

undervisningen till dennes förutsättningar. Lärande sker genom problemlösning och 

undervisningen genom ett undersökande arbetssätt framför det att tillgodogöra sig ett 

ämnesstoff. Skolan ska erbjuda problemlösningssituationer i stället för att undervisningen ska 

baseras på studier i avgränsade läroämnen. Utbildning ses som livet självt, inte som en 

förberedelse för det. Kunskap ses som redskap för att lösa problem man ställs inför, då man 

möter nya livssituationer. Barnet skall utbildas till att bli en social varelse som är i samklang 

med samhällets utveckling. Samverkan i grupp är därför den självklara arbetsformen i skolan. 

Lärarens roll är den av en rådgivares. Barnens behov och önskningar styr vad de lär sig och 

de planerar sin egen utveckling.115 

Rekonstruktivismen 

Rekonstruktivismen ser att samhället kontinuerligt behöver rekonstrueras och förnyas, 

således får skolan en central roll i att kritiskt granska det. Utbildningen bör ses som ett socialt 

reformarbete där undervisningen koncentreras till att diskutera omtvistade frågor kring 

samhällets organisering, men även blicka framåt mot det moderna samhällets framtida behov 

och problem. Rekonstruktivismen anser att skolan oundvikligen planterar olika värderingar 
                                                 
112 Stensmo, C. Pedagogisk filosofi. 2007, s. 247 
113 Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. 2005, s. 237f 
114 Stensmo, C. Pedagogisk filosofi. 2007, s. 246-251; Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska 
dimension. 2005, s. 237f 
115 Stensmo, C. Pedagogisk filosofi. 2007, s. 252f; Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska 
dimension. 2005, s. 230f, 234 
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hos eleverna och att detta måste uppmärksammas. Filosofin förespråkar demokratins 

värdebas, dels i kritik emot tidigare utbildningsformers indoktrinering av utvald kunskap, 

dels i kritik mot (det amerikanska) samhällets ekonomiska organisering (dvs. få rika, flertalet 

fattiga). Det eftersträvade samhället utgörs av en ”genuin demokrati”116, där institutioner och 

resurser kontrolleras av medborgarna själva. Undervisningen ska ske ämnesöverskridande i 

breda och integrerade enheter, eller ”block”, som behandlar aktuella problem och är 

tvärvetenskaplig. Skolgången ska utmynna i elevgenerationer som är toleranta och aktivt 

medborgerligt deltagande. Lärarens roll är att påverka eleverna, med demokratiskt handlag, 

om den rekonstruktiva linjens riktighet och nödvändighet.117 

Precisering av utbildningsfilosofiernas inbördes förhållande 

Vad lämpar sig bättre än att i pedagogikens namn presentera en illustrativ figur nedan som 

visar de olika utbildningsfilosofiernas förhållande till varandra. Något som framgår, vilket 

inte lyfts ovan, är att filosofierna, medan de i allra högsta grad kan ställas självständigt emot 

varandra, finner ett särskilt förhållande parvis till varandra som extrempunkter på ett 

kontinuum. Detta framkommer då det på x-axeln urskiljs en kontrast mellan skolan som 

samhällsbevarande (perennialismen) och skolan som medborgarförberedande 

(rekonstruktivismen) och på y-axeln där fokus för utbildningen är ämnet (essentialismen) 

eller eleven (progressivismen).118 Deskriptivt kan det sägas att X-axeln inbegriper synen på 

skolans samhällsroll, medan y-axeln vänder sig till skolans innehåll/inriktning. Jag använder 

denna kategorisering nedan, då de politiska ideologierna paras ihop med 

utbildningsfilosofierna. Förhållandet att filosofierna parvis är ömsesidigt uteslutande kommer 

att vara till stor hjälp då själva idealtypsverktyget ska utarbetas, vilket diskuterades 

inledningsvis i denna studie. Modellen nedan är tagen från boken Utbildningspolitisk 

systemskifte? (1996), men har givits en något annorlunda utformning och innehåll. 

                                                 
116 Stensmo, C. Pedagogisk filosofi. 2007, s. 261 
117 Stensmo, C. Pedagogisk filosofi. 2007, s. 260-262; Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska 
dimension. 2005, s. 238ff 
118 Englund, T. (red) Utbildningspolitiskt systemskifte? 1996, s. 23 
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Figur 1: Utbildningsfilosofierna 

 

4.4. Analysverktyget 

Stundande uppgift är att inordna de politiska ideologierna till överensstämmande 

utbildningsfilosofi vad gäller synen på skolans samhällsuppdrag och dess innehåll/inriktning. 

När en sortering har skett kommer sedan en idealtypsmodell presenteras där respektive 

politisk ideologi ses företräda vissa givna föreställningar om skolan. Därefter kan en analys ta 

vid där Folkpartiets åsikter utreds med hjälp av modellen. 

4.4.1. De politiska ideologierna i förhållande till utbildningsfilosofierna 

Konservatismen 

Konservatismen har i synen på kategorin skolans samhällsroll tydliga gemensamma nämnare 

med perennialismen. Den mest framträdande är bådas vördnad för det beständiga, det som 

”bestått provet över lång tid” (se s. 16). Både ideologin och filosofin förfäktar således ett 

traditionellt ämnesutbud där den vedertagna och genuina kunskapen finns att hämta. 

Konservatismen framhäver traditionen och den egna nationens särpräglade historia som 

viktiga ledstjärnor, tillika värden att helga. Enligt perennialismen är skolans primära uppgift 

att förmedla kulturarvet, vilket återigen genererar i en god överensstämmelse. Avslutningsvis 
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är det värt att lyfta fram att Englund ser perennialismen som en filosofi negativ till 

massutbildning. Den lutar mer åt att förespråka ett elitutbildningssystem, tillägnat de få 

utvalda.119 Liknande resonemang finns att inhämta från konservatismen som har betraktat 

skolan (åtminstone historiskt sett) som en institution ämnad att i första hand ge teoretisk 

bildning till det allmänna ståndet, dvs. samhällets elitskikt. 

 

Vad gäller kategorin skolans innehåll/inriktning har konservatismen mest gemensamt med 

essentialismen. En formulering som binder dessa tätt samman är ”generationers samlade 

visdom”. Detta är för konservatismen vad som kan utläsas i nationens gemensamma politiska 

tradition, medan den för essentialismen betyder att de traditionella ämnenas signifikans finns 

att finna i deras bärande på kulturarvet och kunskap som konsoliderats över historiens gång. 

Vi finner i båda definitionerna en gemensam vördnad och tilltro till vad traditionen genom 

historiens filter har alstrat fram, dvs. det väsentliga utgörs av det som har bestått tidens test. 

Essentialismen förfäktar således en utbildning baserad på det vetenskapligt ärvda. För 

essentialismen har ”basämnen” som matematik och biologi ett inneboende värde genom deras 

aktade akademiska förankring. 

Liberalismen 

I förhållande till kategorin skolans samhällsroll har liberalismen mest gemensamt med 

rekonstruktivismen. Ett av de grunddrag som återfinns i såväl ideologi som filosofi är att båda 

livnär ett frigörelseperspektiv.120 Vi minns liberalismens strävan efter att frigöra sig från ett 

feodalt samhälle och förespråka den enskilde individens fri- och rättigheter, vi har sett att 

rekonstruktivismen växte fram delvis som ett kritiskt svar på det (ekonomiskt) ojämlika 

samhället. Den ansåg att samhället behövde rekonstrueras och utbildningen borde därför ses 

som del i ett socialt reformarbete, där demokratins värdebas skulle utgöra fundamentet. 

Eleverna ska som del i reformarbetet angripa både det nuvarande och det framtida samhällets 

problem och behov. Liberalismen i sin tur sätter tilltro till utbildningen i att kunna lösa 

samhälleliga problem och som en utjämnare av sociala olikheter. Enligt rekonstruktivismen 

ska undervisningen generera aktivt medborgerligt deltagande, något som J. S. Mill ansåg var 

ett av de huvudsakliga ändamålen med införandet av demokrati.121 Det 

medborgarförberedande inslaget hos de både torde därmed framgå tydligt, tillsammans med 

förekomsten av ett demokratiförespråkande element. 
                                                 
119 Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. 2005, s. 246 
120 ibid s. 247 
121 Malnes, R., Midgaard, K. De politiska idéernas historia. 2006, s. 182f 
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När det kommer till kategorin skolans innehåll/inriktning har liberalismen starka kopplingar 

till progressivismen. På samma sätt som ideologin värderar individen som viktigaste politiska 

enhet, sätter progressivismen barnet i centrum för undervisningen. Den ska utformas och 

anpassas efter individens utveckling och förutsättningar, något som även liberalismen betonar 

(märk väl Rawls inställning) med sitt förordande av en individualisering av utbildningen. 

Filosofin vill förbereda eleven att bli en social varelse i samklang med samhällets utveckling, 

vilket även är liberalismens målsättning med bildningen av befolkningen. Ideologins 

hävdande av den rationella individen kan sägas överensstämma väl med filosofins 

förespråkande av elevaktiva arbetsformer som sätter tilltro till elevernas förmåga till 

självständighet och förnuftsstyrda val, där lärarens roll är tillbakadragen till förmån för bland 

annat grupparbete mellan eleverna. 

4.4.2. Studiens analysverktyg: en idealtypsmodell 

Ovanstående koppling mellan politiska ideologier och utbildningsfilosofier redovisas 

illustrativt i figur 2. Denna idealtypsmodell utgör bildligt studiens analysverktyg. Jag vill 

understryka att den ska förstås som en uttryckligt illustrativ modell, där det inte handlar om 

att med ”millimeterprecision” måtta in FP:s syn på skolan, och sedan hävda att den position 

som fastställts till hundra procent är riktig. Ett tolkningsarbete är ofrånkomligt, då kommande 

uppgift innebär att positionera partiets samlade ståndpunkter vid given tidpunkt i förhållande 

till studiens analysverktyg och därmed är det naivt att försöka hävda ett företrädande av en 

”objektiv sanning”. Ambitionen är dock att studien ska ge sin bild och tolkning av hur 

partiets syn på skolan har förändrats över tid. Analysen ska utmynna i ett pedagogiskt 

lättbegripligt och överskådligt resultat, som avslutnings- och sammanfattningsvis presenteras 

i form av förflyttningar inom modellen. Jag vill även anföra att kopplingarna mellan 

ideologierna och filosofierna, såsom de är gjorda i studien, representerar hur jag anser att de 

hänger samman. Jag tar inte för givet att en annan tolkning är omöjlig och således ska 

studiens analysverktyg förstås som ett bidrag till hur kopplingen mellan ideologi och filosofi 

kan se ut. Dock står studien fullständigt bakom den tolkning som har gjorts, vilket går att 

utläsa tydligt i de motiveringar som angivits ovan. 

 

Analysverktyget kommer att tillämpas på det empiriska materialet på följande sätt: 

Folkpartiets olika argument och ställningstaganden om skolan, som presenteras i kommande 

analyskapitel, inordnas utefter vilken typ av utbildningsfilosofisk inriktning de kan sägas 
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representera. På så vis kan vi sedan koppla ett anfört resonemang kring exempelvis skolans 

samhällsroll till vilken politisk ideologi som företräder detta resonemang, i och med 

ideologins koppling till de olika utbildningsfilosofierna. Ett exempel klargör: En politiker 

som anser att skolans samhällsuppdrag består i att förvalta ett kulturarv, kan företrädesvis 

säga representera en perenn åsikt angående skolans samhällsroll. Eftersom perennialismen 

kopplas till konservatismen som politisk ideologi kan politikern i fråga sägas uttrycka en 

konservativt präglad åsikt om skolan. 

 

Det polära förhållandet i analysverktyget uppfylls genom att respektive politiska ideologi har 

en stark koppling till var sin utbildningsfilosofi, inom kategorierna skolans samhällsroll 

(samhällsbevarande eller medborgarförberedande) och innehåll/inriktning (ämnet eller 

eleven), dvs. en fast referenspunkt i en av två extrempunkter på kontinuumet på respektive 

axel. 

Figur 2: Analysverktyget 
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5. Analys 

Detta kapitel är ett integrerat empiri- och analysavsnitt. Valet av detta tillvägagångssätt 

baseras på en övertygelse att redogörelsen på detta vis blir mindre repetitiv och att fokus 

därmed riktas direkt på det innehåll i empirimaterialet som är av vikt för studien. Studiens 

kvalitativa textanalys, dvs. den praktiska behandlingen av materialet, kommer att vägledas av 

de kategorier som utbildningsfilosofierna kopplas till: skolans samhällsroll och dess 

innehåll/inriktning. Följaktligen går frågor bort som rör kringliggande och utomkontextuella 

områden som t.ex. personalpolitik, statsbidragssystem, föräldrars roll och lärarutbildningens 

utformning, vilka inte har någon bäring på det utbildningsfilosofiska ramverket och således 

inte heller för den kommande analysen. Detta ska dock inte ses som en begräsning eller 

tillpassning av det empiriska materialet till studiens analysverktyg, utan det handlar om att 

göra undersökningen valid, dvs. att undersöka det som studien har som ambition att faktiskt 

undersöka. Däremot kommer åsikter som behandlar t.ex. synen på skolan, undervisningen 

och elever och lärare, och som inte finner någon koppling till utbildningsfilosofierna, att 

presenteras och diskuteras. Detta för att i största möjliga mån visa på öppenhet och att jag i 

analysen inte bara har ”plockat säden ur vetet”, dvs. bara redovisar de av partiets argument 

som finner en självklar koppling till de utvalda utbildningsfilosofierna och studiens 

analysverktyg. Min ambition är att studiens reliabilitet på detta vis stärks. 

5.1. Folkpartiets syn på skolan 1990 

5.1.1. [Parti]Motion 1989/90: Ub807 ”Skolan” 

I motion 1989/90: Ub807 framförs inledningsvis en ”kravlista” på förändringar som FP anser 

bör få genomslag inom utbildningspolitiken, som kompletteras med en efterföljande 

diskussion kring partiets ståndpunkter. I motionen återfinns inslag av alla de fyra 

utbildningsfilosofierna. 

 

Essentialismen återfinns inom de argument partiet framför angående vikten av att skolan 

måste sluta nedvärdera kunskapsmålet och inom dess betoning av 

baskunskaper/”kunskapskärnan” bland all den kunskap som finns att tillgå.122 Detta framgår i 

partiets argument om att det i läroplanen måste klargöras vilka kunskaper som är 

                                                 
122 Motion 1989/90: Ub807 s. 1, 20 (Motionen finns bara som löpande text på webbsida, ej som exempelvis pdf 
och redigerad med styckesindelning, sidnummer etc. Jag kopierade in texten till ett textredigeringsprogram 
(Word), och när jag hänvisar till specifikt sidnummer i motionen är det således sidnumret när motionen är inlagd 
i Word. Detta för att stärka möjligheten för läsaren att enkelt följa min källhänvisning.) 
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”oundgängligen nödvändiga för alla elever”.123 Vad gäller kunskapsmålet konkretiseras 

partiets syn i formuleringen att ”[L]ängre utbildning och undervisning på en nivå med tyngre 

kunskapsstoff, där kunskaperna dessutom hela tiden förändras och där elevernas prestationer 

ska betygssättas, premieras inte.”124, och i den kortfattade manifestationen om att ”våga 

prioritera stoffet!”125. Dessutom yttras ett missnöje över hur ämneskunskaper och 

ämnesinstitutioner förfaller.126 Det betonas att spridning av etablerad kunskap kommer bli en 

förutsättning för alla nationer som ämnar bevara sin välfärd.127 Med koppling till FP:s 

förespråkande av ett ”kunskapsstoff” nämner essentialismen att den centrala delen i 

undervisningen är överförandet av ett ämnesstoff, dvs. grundläggande färdigheter i de 

traditionella läroämnena. Just grundläggande färdigheter sätter fokus på partiets betoning av 

baskunskaper. Dessutom understryker partiet vikten av ordning och reda i skolan och att en 

individualisering av undervisningen förutsätter god disciplin.128 Essentialismen är den filosofi 

som uttryckligen betonar att lärande är förenat med hårt arbete och att inordna sig i specifika 

villkor, vilket gör att god disciplin är en nödvändighet. Avslutningsvis finner FP:s 

ståndpunkter även en tydlig koppling till essentialismen i form den gemensamma 

framhävningen av den väsentliga, etablerade och prövade kunskapen. Dock ska det anmärkas 

att när partiet framhåller ”etablerad kunskap” som central, går det inte helt att utesluta 

perennialismens bäring på argumentet. Filosofin är tydlig med sitt försvar av den beständiga 

kunskapen, som står att finna i kulturarvet, och möjligheten att sätta ett likhetstecken mellan 

etablerad och beständig kunskap bör inte ses som konstlad. Med detta sagt vill jag trots allt 

understryka att jag i detta fall uppfattar kopplingen till essentialismen som starkare, med stöd 

i det ovan anförda. 

 

Den andra utbildningsfilosofin som påträffas i motionen är progressivismen, som finner en 

gemensam ståndpunkt med FP i partiets förespråkande av en individualisering av 

undervisningen. Partiet hävdar att dess liberala människosyn kommer till uttryck i att det 

uppfattar alla människor som olika, varje individ är unik. Denna omständighet måste få gehör 

i skolsystemet. Skolan måste på ett bättre sätt ta hänsyn till varje individs egna 

förutsättningar, inneboende förmåga och önskemål angående undervisningen.129 Dessutom 

                                                 
123 Motion 1989/90: Ub807 s. 20 
124 ibid s. 5 
125 ibid s. 16 
126 ibid s. 5 
127 ibid s. 5 
128 ibid s. 16 
129 ibid s. 6f, 15 
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anför FP att en god stödundervisning är ett led i att ”anpassa skolan till individen”130, något 

som rimmar väl med filosofins betoning på barnet i centrum i skolan och undervisningen. 

 

Den tredje filosofin som motionen knyter an till är rekonstruktivismen, som har en koppling 

till FP:s argumentation om ”självstyrande” skolor (”[D]et är på den egna skolan man vet 

vilka problem som är de största och kan hitta de praktiska lösningar som fungerar”131) och 

fritt skolval.132 I grund och botten är det ett demokratiförespråkande inslag som är den 

gemensamma nämnaren i detta fall, då partiets förslag innebär mer beslutsbefogenhet till den 

enskilda skolenheten respektive mer makt åt den enskilde individen i och med möjligheten 

till ett individuellt val av skola. Rekonstruktivismen ser som framtida mål en ”genuin 

demokrati”, vilket mer eller mindre kan skönjas i FP:s förslag om den självstyrande skolan 

med ett instiftat ”skolråd” bestående av rektor som ordförande och representanter för lärare, 

elever och föräldrar: ”… beslut som i dag fattas av skolstyrelsen eller av den kommunala 

skolförvaltningen skall överflyttas till lokala beslutsorgan som vi föreslår skall kallas 

’skolrådet’''.133 Även det fria skolvalet ska ses som ett förslag som ger befogenhet till ett 

(direkt)demokratiskt beslut hos eleven. 

 

Avslutningsvis återfinns perennialismen inom partiets åsikter kring återupprättandet av en 

”läroverkstradition”, där aktningen för bildning återställs och inte, som nu är fallet, 

förtalas.134 I förhållande till detta yttrande jag drar mig inte för att tolka det som en längtan 

tillbaka till en tid då allmänbildning värderades högt. Filosofin föreskriver just ett högt 

allmänbildningskrav med inspiration från ett klassiskt bildningsideal. Vidare nämns i 

motionen att ”kunskap är skolans mål och medel”.135 Ett resonemang som är snarlikt det som 

den konservative filosofen Roger Scruton anför om att utbildningen har målet inneboende i 

sig självt, dvs. mål och medel är oskiljaktiga. En sådan autonom institution (se s. 20) bidrar 

med språk, sedvana, tradition och gemenskap, den ger ett ramverk till medlemmen att förstå 

sig själv som politisk varelse. Denna tankegång kan implicit sägas beröra föreställningen om 

ett kulturarv, något som utgör ett bärande begrepp inom perennialismen. 

 

                                                 
130 Motion 1989/90: Ub807 s. 16 
131 ibid s. 8 
132 ibid s. 8f, 14 
133 ibid s. 9 
134 ibid s. 1 
135 ibid s. 6 
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Det som nämns i det empiriska underlaget, och som inte har funnit en naturlig gemensam 

nämnare i någon av analysverktygets utbildningsfilosofier, är att i ljuset av en 

individualisering av undervisningen lyfts lärarnas engagemang och kreativitet fram som 

centrala inslag i framgångsmöjligheterna för ett sådant program.136 I samband med det fria 

skolvalet anförs att skolan blir beroende av att eleverna vill gå där. Partiet tror att det skulle 

påverka kvaliteten positivt. ”Det skulle också sannolikt främja en utveckling mot profilering, 

vilket vi anser är värdefullt.”137 Partiet understryker att betyg ska ges från och med årskurs 

sex. ”Vi anser att de främsta syftena med betyg i skolan är att motivera eleven och ge 

information till eleven och föräldrarna”.138 

5.1.2. Fastställande av utbildningsfilosofisk tillhörighet 

Som framträtt i ovanstående redogörelse återfinns inslag av alla fyra utbildningsfilosofier i 

FP:s utbildningspolitik under år 1990. På det sätt analysverktyget är konstruerat handlar 

analysen om att utröna vilket av alternativen (utbildningsfilosofierna) på respektive axel som 

är mest framträdande i partiets politik. Det finns ett konservativt och ett liberalt alternativ till 

respektive kategori om skolans samhällsroll och innehåll/inriktning. För att återkoppla till 

studiens preciserade forskningsfrågor handlar det om att för varje tidsnedslag (år 1990, 2000, 

2010) fastställa vilken av de politiska ideologierna som till övervägande del återfinns i FP:s 

skolpolitik vid det angivna årtalet. Stundande uppgift är alltså att bestämma vilken av 

essentialismen och progressivismen respektive perennialismen och rekonstruktivismen som 

till övervägande del återfinns i partiets skolpolitik 1990.  

 

Med stöd i ovan utförda analys fastläggs härmed att det är essentialismen som starkast 

återfinns i partiets åsikter om skolans innehåll/inriktning. Anförda argument om att prioritera 

kunskapsstoffet (och/eller ämnesstoffet), ett främjande av den etablerade kunskapen och 

betoningen av inlärning av baskunskaper, utgör en tung roll i partiets politik 1990. 

Tillsammans med krav på god disciplin och ordning och reda i skolan är det argument som 

gör att essentialismen är den utbildningsfilosofi som starkast lyser igenom i partiets åsikter. 

Progressivismen kommer främst till tals i samband med partiets människosyn, som ser 

individen som den centrala politiska enheten och således förmedlar att partiet är öppet för en 

individualisering av utbildningen. 

 
                                                 
136 Motion 1989/90: Ub807 s. 15 
137 ibid s. 14 
138 ibid s. 13 



33 
 

I kategorin skolans samhällsroll är den mest framträdande utbildningsfilosofin 

rekonstruktivismen. Argumenten för självstyrande skolor och det fria skolvalet, som tydligt är 

demokratiförespråkande liksom rekonstruktivismen, väger tyngre än det som förs fram 

angående en ”läroverkstradition”, som är sammankopplat till perennialismen. 

5.2. Folkpartiets syn på skolan 2000 

5.2.1. [Parti]motion 2000/01: Ub225 ”En grundskola som klarar sin uppgift” 

Motionen 2000/01: Ub225 inleds med att argumentera för ett slopande av timplanen, 

möjlighet ska i stället ges till eleverna att utvecklas i sin egen takt utefter sina egna 

förutsättningar.139 Progressivismen lyser igenom i detta resonemang, med filosofins betoning 

på barnet i centrum och att undervisningen ska anpassas till individens olika förutsättningar. 

Partiet förespråkar en uppdelning av basämnena i allmän- och särskild kurs140, vilket 

anknyter till just nämnda. Både partiet och filosofin företräder med andra ord en 

individualisering av undervisningen. (Dock kan det diskuteras om inte ett inslag av 

perennialism återfinns i uppdelandet av kurserna, som kan tolkas som en strategi för 

skapandet av ett elitskikt som särskiljs från resten av skaran elever.) Progressivismen 

kommer även tydligt fram i partiets uppfattning om att människan är beskaffad med ”lusten 

att lära” och att det är hennes nyfikenhet som för henne vidare i livet.141 Filosofin förordar 

elevaktiva arbetsformer där elevens egna önskemål och behov styr undervisningen, vilket i 

detta fall kan sammankopplas med partiets åsikter. 

 

Med ambition att åstadkomma en smidig övergång till nästa förekommande 

utbildningsfilosofi, ska det återges att det i motionen nämns att det är den enskilda elevens 

kunskapsinhämtande som ska stå i centrum för undervisningen. Detta resonemang innehåller 

element från både progressivismen och essentialismen. Den förstnämnda urskiljs i betoning 

på den enskilde eleven och den andra filosofin i att det även är kunskapsinhämtandet som ska 

stå i centrum, mer precist betonar partiet att grundskolans främsta uppgift är att förmedla 

baskunskaper142, vilket ger den stadiga kopplingen till essentialismen (för alla filosofier 

strävar efter att ge eleverna kunskap i en form eller annan). Det anförs att grundskolan ska 

ges det fulla ansvaret att ge eleverna de baskunskaper de behöver och därför bör ingen elev 

som inte får godkända betyg i basämnena påbörja gymnasieutbildningen. FP menar att detta 
                                                 
139 Motion 2000/01: Ub225 s. 1f 
140 ibid s. 1, 8 
141 ibid s. 19 
142 ibid s. 5 
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problem inte går att bemöta med att sänka kraven.143 Essentialismen understryker just att 

undervisningsprocessen (genom lärarens utövande) ska förmedla de krav som vuxenvärlden 

ställer. I motionen förespråkas även kraftfulla disciplinära åtgärder som ska rikta sig emot 

mobbning, våld och skolk. Arbetsro och ordning och reda i skolan anges som förutsättningar 

för att lärande ska vara möjligt i skolan.144 Essentialismen är, som tidigare anfört, den filosofi 

som uttryckligen nämner att skolgången innebär ett inordnande i specifika villkor och ett 

behov av disciplin i skolan. Detta återfinns dels i FP:s åsikt om att elever som gjort sig 

skyldiga till mobbning eller våldshandlingar ska kunna skiljas från skolan under en längre tid, 

dels i förslaget om att ogiltig frånvaro ska skrivas in i terminsbetyget. 

 

Rekonstruktivismen återfinns i motionen i anknytning till åsikterna om skolan som ”… ett av 

samhällets starkaste verktyg för att ge alla jämlika chanser.”145, att jämställdhet och 

demokratiska värderingar ska genomsyra den och att skolan inte ska bortse från viktiga 

ämnesövergripande frågor.146 I det första exemplet kan skolan som ”utjämnare” av 

socioekonomiska bakgrundförutsättningar urskiljas och således återges ett 

frigörelseperspektiv, vilket är ett grunddrag inom rekonstruktivismen. Även filosofins 

övergripande medborgarförberedande ansats uppfattar jag står på gemensam grund med FP:s 

åsikt om att alla ska ges en likvärdig start i livet. Rekonstruktivismens ståndpunkter återfinns 

även i de två andra exemplen, i deras betoning på demokratins värdegrund (dit 

rekonstruktivismen även kopplar ett socialt reformarbete i kritik mot ett ojämlikt samhälle), 

och uppmärksammandet av ämnesövergripande frågor. Vad gäller det sistnämnda anser 

filosofin att undervisningen ska ske ämnesöverskridande i breda och integrerade block som 

behandlar aktuella (samhälls)problem. Sammantaget finns det i dessa exempel en tydlig 

koppling mellan FP:s ståndpunkter och rekonstruktivismen. 

 

Bland det som FP anför och som inte har hittat en tydlig gemensam nämnare i någon av 

utbildningsfilosofierna, är bl.a. att lärarna anges som skolans viktigaste resurs. Folkpartiet 

förespråkar en lärarutbildning med grundliga ämneskunskaper och motsätter sig därför 

regeringens förslag till hur lärarutbildningen ska förändras.147 Vidare vill partiet att betyg ska 

ges tidigare och i fler steg. Nationella prov ska genomföras med start senast i grundskolans 

                                                 
143 Motion 2000/01: Ub225 s. 5, 10 
144 ibid s. 14f 
145 ibid s. 5 
146 ibid s. 13, 16 
147 ibid s. 6 
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tredje år, detta ska på bästa sätt kvalitetssäkra den svenska skolan.148 Avslutningsvis är det 

värt att lyfta att partiet anser att ”det ska vara kommunernas skyldighet att ge skolor i utsatta 

områden extra resurser för att hindra utslagning av elever.”149 Dessa ”spjutspetsskolor” ska 

startas i utsatta områden och med avsikt att dra till sig elever från olika stadsdelar. 

5.2.3. Fastställande av utbildningsfilosofisk tillhörighet 

Vad gäller skolans innehåll/inriktning framstår kopplingen mellan FP:s syn på skolan och 

essentialismen åter starkare än partiets syn i förhållande till progressivismen. Det är dock en 

relativt jämn ”kamp” om vem som ska stå som segrare i denna kategori. Partiet betonar 

baskunskaper, att skolan måste förmedla vuxenvärldens krav, olika disciplinära åtgärder samt 

ordning och reda och arbetsro i skolan. Det är genom dessa argument essentialismen träder i 

ljus. Progressivismen i sin tur finner dock en mer framträdande position i 2000 års upplaga än 

i 1990 års partimotion. Det framförs argument om en slopad timplan, en uppdelning av 

basämnen i allmän- och särskild kurs och att människan är född med en lust att lära samt att 

det är människans nyfikenhet som för henne vidare i livet. Dessa argument överensstämmer 

på ett övertygande sätt med progressivismens betoning på barnet i centrum och således en 

individualisering av undervisningen. 

 

I förhållande till kategorin skolans samhällsroll är rekonstruktivismen den dominerande 

utbildningsfilosofin. I motionen återfinns inga ståndpunkter alls som kan kopplas till 

perennialismen. De rekonstruktiva ståndpunkterna återfinns i motionens formuleringar om 

vikten av att skolan förmedlar demokratiska värderingar, att skolan verkar för att ge alla en 

likvärdig start i livet och ser värdet i att uppmärksamma ämnesövergripande frågor. 

5.3. Folkpartiets syn på skolan 2010 

Vilket framkommer nedan, är valt empirimaterial till t3 utgivet 2009, vilket gör att 

”tidsnedslaget” utvidgas en aning. Det är en rimlig anpassning, då det inte är fruktbart att 

förvänta sig att allt tillgängligt material från partiet har utkommit i en precis anpassning till 

mina nedslag i tid, dvs. jämna ”tiotal”. 

                                                 
148 Motion 2000/01: Ub225 s. 1 
149 ibid s. 16 
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5.3.1. Utbildningspolitiskt program 2009 

I detta utbildningsspecifika dokument inleder partiet med att betona vikten av en 

kunskapsinriktad skola som ställer höga krav.150 Vidare anförs att trygghet och studiero är en 

förutsättning för lärande. Därför bör skolans befogenheter stärkas och ett led i detta är att 

göra det möjligt att stänga av en elev under tillfällig tid.151 Partiet förespråkar även att en 

utredning bör tillsättas som ska granska om mobbning ska vara straffbart och om en 

skolfridslag följaktligen kan inrättas. Rektorn ska ha tillgång till en ”åtgärdskatalog” där 

arbetsron i skolan snabbt kan återinstiftas i svåra situationer. Står en elev eller elever 

ansvariga för överträdelser i form av brott eller kriminalitet, ska det finnas regler på plats som 

kan stänga av dessa individer från skolan under en kortare tid.152 I dessa argument finns 

gemensamma drag med essentialismen. Att ställa krav kopplas, som tidigare, till filosofins 

emfas på disciplin och elevers inordnande i specifika villkor vad gäller skolan. De andra 

auktoritära och disciplinära verktygen som beskrivs (stänga av elever, upprätta en 

skolfridslag och åtgärdskatalog för rektorn) hör också till essentialismen, som är den filosofi 

som accentuerar att sådana instrument ska kunna beslutas om vid behov. Vidare anför FP i 

programmet att satsningar på baskunskaperna (i svenska och matematik) läsa, räkna, skriva, 

bör fortgå och utvecklas.153 Detta är ett tydligt essentialistiskt inslag i partiets politik, då 

filosofin bygger på att framhäva den väsentliga kunskapen, och att skolans uppdrag är att ge 

grundläggande färdigheter i de traditionella läroämnena. Partiet understryker även att 

timplanen anger en miniminivå inom alla ämnen och garanterar därför eleverna ett mått av 

likvärdighet i utbildningen, och att den därför bör bevaras.154 Denna åsikt bör ses i ljuset av 

betoningen på baskunskaper, men även som ett tillbakadragande av en långtgången 

individualisering av undervisningen (i denna fråga - jämför med partiets åsikt i frågan 2000), 

vilket i båda fall utmynnar i en överensstämmelse med essentialismen. 

 

En avslutande diskussion angående åsikten om en ”kunskapsinriktad skola” måste ges 

utrymme. För att kunna koppla detta argument till essentialismen handlar det om att beakta 

den kvalitativa textanalysens grundsats om att ”ta fram det väsentliga innehållet genom en 

noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår”. I detta fall måste 

en analys uppfatta kontexten av att FP genomgående har riktat kritik mot den 

                                                 
150 Folkpartiet. Dags att sikta ännu högre. 2009, s. 8 
151 ibid s. 3 
152 ibid s. 3, 15f 
153 ibid s. 13 
154 ibid s. 3 
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socialdemokratiska skolpolitiken i de dokument och texter som utgör det empiriska materialet 

i denna studie (se exempelvis s. 1 i motionen 1989/90: Ub807). Att då framhäva en 

kunskapsinriktad skola innebär implicit en kritik mot en skola som tidigare (enligt partiet) har 

försummat skolans kunskapsförmedlande uppdrag till förmån för den fostrande rollen. 

Därmed kan kopplingen till essentialismen försvaras på god grund. 

 

Olika progressiva inslag återfinns i det utbildningspolitiska programmet. Det första 

förekommande är att en individualisering av undervisningen, i form av stöd- och 

stimulansåtgärder, artikuleras. Alla elever ska ges chans att utvecklas.155 Kopplingen mellan 

filosofins framhävning av ”barnet i centrum” och en individualisering av undervisningen 

understryks återigen. Intressant är partiets formulering att en studiebegåvad elev inte ska 

behöva hållas tillbaka i en väntan på andra ”för jämlikhetens skull”.156 Denna uppfattning ska 

ses i ljuset av att FP går i polemik till hur andra politiker i årtionden försökt ”stöpa alla elever 

i samma form”.157 Människor är olika, därmed även elever. Varje enskild elev ska få bästa 

möjliga förutsättning att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Att individen sätts i 

centrum torde framgå tydligt i dessa resonemang, något som även utgör progressivismens 

uttryckliga fokus. Filosofin anför i samband med denna grundsats den - till partiets ovan - 

identiska formuleringen att skolans huvudintresse ligger i att uppmuntra individens 

utveckling genom en anpassning av undervisningen till dennes förutsättningar. Vidare anförs 

i dokumentet att utgångspunkten måste vara att alla individer är läraktiga (framgångrika 

skolor gör detta enligt forskningen). Detta tillsammans med uppfattningen att vi i Sverige har 

kunskapstörstande elever och att lusten att lära därför måste tillvaratas158, ger en god 

överensstämmelse till progressivismen med dess förespråkande av elevaktiva arbetsformer 

och att barnens behov och önskningar styr vad de lär sig och att de ska planera sin egen 

utveckling. Avslutningsvis är det värt att uppmärksamma att det i dokumentet framförs att 

skolan ska tillägna mest stöd till de som behöver det mest159, vilket genererar i en direkt 

överensstämmelse till Rawls uppfattning som bygger på att resurserna i skolan bör fördelas 

på ett sådant vis att förväntningarna på de minst begåvade långsiktigt kan öka. 

 

                                                 
155 Folkpartiet. Dags att sikta ännu högre. 2009, s. 2, 8 
156 ibid s. 13 
157 ibid s. 13 
158 ibid s. 8, 12 
159 ibid s. 8 
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Perennialismen framkommer i partiets resonemang om att Sverige besitter en fantastisk 

bildningstradition, och att det därför idag behövs en bättre bildningspolitik. Skola och kultur 

måste knytas närmare till varandra, och som led i detta kräver partiet att alla elever i svensk 

skola ska ha tillgång till ett bemannat bibliotek.160 Begreppet bildning förknippas tydligast 

med just perennialismen i samband med dess förespråkande av en undervisning inspirerad av 

ett klassiskt bildningsideal. I biblioteket står de klassiska verken att finna, och kulturarvet 

bevarat i form av de böcker som det håller. FP argumenterar för ett skapande av profilklasser 

i teoretiska ämnen i högstadiet där tillträdet bestäms av kunskapstester.161 Detta resonemang 

håller delvis en progressiv tanke, i att undervisningen ska individualiseras, men allra främst 

perenna inslag i det att det är teoretiska ämnen som står i fokus med ett inträdesprov som ska 

sålla fram de bäst lämpade till dessa klasser. Med andra ord framstår tanken om ett 

elitutbildningssystem tillägnat de få utvalda och ett (förmodat i profilklasserna) traditionellt 

ämnesutbud (och således perenna ståndpunkter) starkare än den progressiva 

”individualiseringstanken”. 

 

Avslutningsvis återfinns ett par rekonstruktiva inslag i partiets utbildningspolitiska program.  

I samband med det anförda resonemanget att alla individer är läraktiga, ställs kravet på 

skolan att ge en kvalitativ undervisning – och att det är den som är avgörande för resultatet – 

inte elevens socioekonomiska bakgrund. Partiet vill att skolan ges statligt huvudmannaskap, 

vilket garanterar en likvärdig skola över hela landet.162  Här infinner sig, anser jag, en 

värdering om allas jämbördiga chans i livet, vilket kan kopplas till filosofins övergripande 

medborgarförberedande ansats. Även filosofins demokratiska anslag kan skönjas i partiets 

åsikt om allas likvärdiga chanser, dvs. det om människans lika värde. I anslutning till det 

ovan anförda tar i utbildningsprogrammet en formulering om skolans utjämnande verkan 

plats: ”[S]kolan ska vara en murbräcka emot segregationen. Genom en bra skola ges varje 

elev möjligheten att utveckla sina kvaliteter och förmågor oavsett social bakgrund”.163 Annat 

uttryckt menar partiet att skolsystemet ska vara kompensatoriskt, dvs. bidra till att utjämna 

skillnader och tillägna mest stöd till de som behöver det mest.164 Som tidigare anvisat (s. 26) 

är ett av de grunddrag i filosofin att den livnär ett frigörelseperspektiv, vilket tydligt 

framkommer i synen på skolan som kompensatorisk (i första hand till förmån för de med 

                                                 
160 Folkpartiet. Dags att sikta ännu högre. 2009, s. 8f 
161 ibid s. 2 
162 ibid s. 3 
163 ibid s. 4 
164 ibid s. 8 
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ofördelaktiga grundförutsättningar). Avslutningsvis träder ett annat rekonstruktivt särdrag 

fram, i och med programmets betoning på skolans tudelade uppdrag: att förmedla kunskaper 

och utöva en fostrande roll. Ett exempel på det sistnämnda uppdraget är att skolan ska ge 

elever en demokratisk fostran, som även ska förkroppsligas rent praktiskt. Här har elevråd 

och klassråd en viktig roll att spela. Då elever är med och utformar regler och normer i skolan 

ökar samtidigt deras ansvarskänsla för själva verksamheten.165 Här understryks alltså det 

demokratiska fostrandet, vilket ger en klar överensstämmelse till filosofin som förfäktar 

demokratins värdegrund och utbildandet av elevgenerationer som är aktivt medborgerligt 

deltagande. 

 

Viktiga inslag i det utbildningspolitiska programmet, som inte går att koppla uttryckligen till 

någon av utbildningsfilosofierna, är att lärarna (återigen) anförs som skolans viktigaste 

resurs. Deras löner borde motsvara värdet av deras arbetsuppgifter.166 Med den globala 

konkurrensen om jobb och investeringar i åtanke, nämns att entreprenörskap är ett viktigt 

perspektiv i skolan. Kunskaper i entreprenörskap ska ingå som en naturlig del i 

grundskolan.167 Dessutom anser partiet att skolan ska främja goda kost- och motionsvanor 

hos eleverna. Ett viktigt led i detta är att de bör ha fler idrottslektioner och mer rörelse i 

skolan, någon form av fysisk aktivitet per dag bör förekomma.168 

5.3.3. Fastställande av utbildningsfilosofisk tillhörighet 

I förhållande till skolans innehåll/inriktning blir utfallet ännu en gång att essentialismen drar 

det längsta strået. Det starkast lysande argumentet är partiets emfas på en kunskapsinriktad 

skola, åtföljd av en betoning på baskunskaper. Som tidigare diskuteras går denna uppfattning 

i polemik till en skola som i första hand lyfter fram skolans fostrande uppdrag, och därmed 

även med progressivismen (se modellen s. 25). Vidare anförs att skolans ska ställa höga krav 

på eleverna, att trygghet och studiero är en förutsättning för lärande, att skolan ska ges 

tillgång till olika disciplinära åtgärder och att timplanen ska behållas på grund av att den 

anger en ”minimistandard”. 

 

Det kunskapsförmedlande uppdraget uppfattar jag som kraftfullt accentuerat (till skillnad från 

det fostrande) och det framgår enligt mig som att partiet klarligen vill ta avstånd från den 

                                                 
165 Folkpartiet. Dags att sikta ännu högre. 2009, s. 16f 
166 ibid s. 1 
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tidigare socialdemokratiska skolmodellen, vilken FP anser bidrog till ett avtagande 

kunskapsresultat. Detta är det huvudsakliga argumentet emot progressivismen, som gör att 

filosofin återigen överskuggas av essentialismen. I anslutning till detta vill jag poängtera att 

en tolkning av FP:s åsikter om skolan, där partiet anser att undervisningen ska bedrivas med 

elevaktiva arbetsformer (där lärarens roll antar den av en rådgivares) och där undervisningen 

sker genom ett undersökande arbetssätt framför det att tillgodogöra sig ett ämnesstoff, känns 

främmande. Här ligger i stället essentialismens åsikter närmare partiets syn på skolan. 

Däremot ska det framhävas att även starka progressiva åsikter framförs av partiet, i dess 

förespråkande av en individualisering av undervisningen (med åtföljande stöd- och 

stimulansåtgärder), att ”alla är läraktiga” och att Sverige håller kunskapstörstande elever - 

och att lusten att lära därför måste tillvaratas - är av elementär betydelse. Just nämnda 

positiva uppfattningar om allas läraktighet och lust att lära tolkas enligt mig som åsikter som 

sätter tilltro till den enskilda individens förmåga. Således kan progressivismens förfäktande 

om elevaktiva arbetsformer och att barnens egna intressen och önskemål ska vara drivande i 

undervisningen, ses som tämligen besläktade med partiets åsikter. Jag vill dock hävda att 

progressivismen åter blir överskriden av essentialismen, men den jämna ”kampen” från år 

2000 mellan de två utbildningsfilosofierna, är i allra högsta grad vital även vid t3. Med andra 

ord koras essentialismen till knapp segrare i kategorin skolans innehåll/inriktning. 

 

Den mest framstående utbildningsfilosofin i förhållande till kategorin skolans samhällsroll är 

ånyo rekonstruktivismen. Partiet betonar skolans och undervisningens roll i att ge alla en 

likvärdig chans i livet. Utbildningssystemet ska vara kompensatoriskt på det vis att elevers 

socioekonomiska bakgrund inte ska ha någon betydelse för deras framtid – skolan ska med 

andra ord bidra till social rörlighet. Därutöver förespråkas skolans uppdrag i att ge eleverna 

en demokratisk fostran och att mest stöd ska riktas åt de som behöver det mest. Perenna 

åsikter företrädes av FP:s argument kring att Sverige besitter en utomordentlig 

bildningstradition som måste förvaltas. Ett led i detta är att skola och kultur ska knytas 

närmare samman. I partiets resonemang kring profilklasser i teoretiska ämnen och 

inträdesprov kan ett elitutbildningstänkande urskiljas och således även en överensstämmelse 

med perennialismen. I förhållande till de analyserade dokumenten måste dock filosofin 

erkänna sig vida överstigen av rekonstruktivismen, som ges en otvetydigt större plats i FP:s 

resonemang om skolans samhällsroll. 
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5.4. Analysresultatet i förhållande till idealtypsmodellen 

Under denna rubrik kommer det att, vid sidan av vad den uttryckligen förtäljer, framföras - i 

kommentarerna under dessa illustrativa modeller - några olika resonemang som ska uppfattas 

som beståndsdelar i en ”smygstart” av slutsatskapitlet. Dessa rader av diskussion faller 

naturligt in i texten tillsammans med redogörelsen för analysresultatet och jag är övertygad 

om att detta upplägg ger ett mervärde till läsaren, då en presentation av både analys och 

väsentliga iakttagelser sker i anslutning till varandra. Vid sidan av att detta även underlättar 

resonemangsföringen, gagnar upplägget förhoppningsvis främst läsarens förståelse för hur 

studiens resultat ska tolkas. Den huvudsakliga diskussionen är dock fortfarande hänvisad till 

ett eget slutsatskapitel. 

5.4.1. Folkpartiets syn på skolan 1990 

  Figur 3 

 
Kommentar: Punkten som är utplacerad i modellen är min bedömning av, baserad på ovan 

gjorda analys, hur FP placerar sig inom studiens analysmodell. Kategorin skolans 

innehåll/inriktning (som återfinns på y-axeln) upptar en större del av de åsikter som FP för 

fram om sin syn på skolan. Med tanke på att det empiriska materialet tydligt kan sägas betona 

denna kategori, är det naturligt att analysresultatet från denna kategori väger tyngre än det 
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från den relativt kortfattat omnämnda kategorin skolans samhällsroll. Varför det är av vikt att 

understryka detta är för att kategorierna ger upphov till olika ”vinnare” bland de politiska 

ideologierna på respektive axel. Vad gäller skolans innehåll/inriktning är konservatismen 

dominerande, i formen av utbildningsfilosofin essentialismen. I kategorin skolans 

samhällsroll är den mest framträdande politiska ideologin liberalismen, i formen av 

rekonstruktivismen. De preciserade forskningsfrågorna eftersöker dock vilken politisk 

ideologi som till övervägande del, återfinns i partiets syn på skolan, och i fallet t1 (år 1990) är 

således svaret konservatismen. 

5.4.2. Folkpartiets syn på skolan 2000 

  Figur 4 

 

Kommentar: Resultatet som står att utläsa här vid t2 följer det spår som anlades vid t1, dvs. 

att essentialismen och rekonstruktivismen är de mest framträdande utbildningsfilosofierna i 

förhållande till respektive kategori. Värt att uppmärksamma är dock att punkten i förhållande 

till de båda axlarna har förflyttat sig, vilket avslöjar att partiets politik har förändrats en del – 

men det handlar alltså inte om en betydande förflyttning längs axlarna och därför inte heller 

om något politisk-ideologiskt skifte, då punkten i förhållande till y-axeln endast har krupit 

närmare mitten men inte korsat ”skiljelinjen”, och punkten på x-axeln har rört sig ännu mer 
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mot en renodlad rekonstruktivism. Förflyttningen symboliserar alltså att partiets politik har 

blivit mindre essentialistisk och mer rekonstruktivistisk, i jämförelse med vad som kan 

utläsas ur partiets politik vid t1. 

 

När det återigen ska stipuleras vilken av de politiska ideologierna som till övervägande del 

återfinns i partiets politik, måste jag använda mig av samma motivering som vid tillfället 

innan. I det analyserade empiriska materialet tillägnas åsikter och argument kring kategorin 

skolans innehåll/inriktning större och mer utförlig plats, än vad som görs i förhållande till 

skolans samhällsroll. Genom att detta är FP:s egen prioritering av budskap och åsikter, finns 

det grund för att söka vägledning i detta när det ska fastställas vilken politisk ideologi som är 

mest framträdande i dess syn på skolan. Denna diskussion leder till att svaret återigen blir 

konservatismen, genom dess förbindelse med essentialismen - trots det tydliga rekonstruktiva 

(liberala) inslaget på x-axeln. 

 

I förhållande till analysverktygets utförande innebär detta att det blir aningen missvisande, 

genom att ”punktpositionen” uttryckligen visar att partiets politik är mer liberal än 

konservativ. Denna brist på överensstämmelse härleds ur analysverktygets konstruktion att 

väga axlarnas betydelse jämlikt, men eftersom partiet i studiens empirimaterial tydligt 

fokuserar på ett framförande av argument tillhörande kategorin skolans innehåll/inriktning, 

innebär detta en konflikt gentemot det synbara och bildmässiga resultatet i modellen. Skulle 

dock modellen ändras i efterhand för att bättre ”passa” till resultatet skulle det innebära en 

otillbörlig anpassning av verktyget i efterhand, vilket jag anser är varken forskningsetiskt 

eller särskilt produktivt. Bättre anser jag är att föra en diskussion som ovan och 

uppmärksamgöra min insikt om det illustrativa analysverktygets brist på formmässig 

relevansgrad i förhållande till det empiriska materialet. På detta vis åskådliggörs möjligheten 

till att ta ett nytt grepp i den framtida forskningen, då utbildningsfilosofierna tillämpas som 

en ”länk” för att försöka urskilja graden av politiska ideologier i ett politiskt partis 

manifesterade åsikter om skolan. 



44 
 

5.4.3. Folkpartiets syn på skolan 2010 

  Figur 5 

 
Kommentar: Det framvuxna mönstret återkommer vid t3: essentialismen och 

rekonstruktivismen är fortfarande de mest framträdande utbildningsfilosofierna på respektive 

axel. Däremot har, som vid t2, en punktförflyttning skett. Partiets politik har blivit än mindre 

essentialistisk och den ser även en nedgång i rekonstruktivistiska drag. Sammantaget bör det 

ses som att partiets syn på skolan har blivit mer liberalt präglad i förhållande till t1 och t2, 

men även successivt över den tidsrymd som är i fokus för denna studie (trots att inslaget av 

rekonstruktivism ser en nedgång vid t3). Återigen måste kategorin skolans innehåll/inriktning 

ges tolkningsföreträde i och med att partiets argument cirkulerar mer frekvent kring denna 

kategori än kring den andra beträffande skolans samhällsroll. Svaret på den specificerade 

forskningsfrågan blir därför på nytt att det är konservatismen som till övervägande del kan 

sägas representera FP:s syn på skolan. 
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5.4.4. Samlat analysresultat: Folkpartiets syn på skolan från år 1990 till 2010 

Figur 6 

 
Kommentar: Under den tidsperiod som varit i fokus för studien har mindre förflyttningar 

skett inom ramen för studiens idealtypsmodell. Det sammantagna resultatet kan summeras i 

att politiken har blivit mindre konservatistisk (i jämförelse med studiens initialläge), i och 

med den minskande graden av essentialism i FP:s utbildningspolitik, och att en mindre 

pendelrörelse har skett på y-axeln, där det rekonstruktiva inslaget ökade under t2, för att sedan 

återgå till samma nivå vid t3 som vid studiens tidsmässiga startpunkt i t1. Genomgående har 

FP haft både konservativa och liberala inslag i sin utbildningspolitik vid de utförda 

mätningarna i denna studie. Konklusionen är dock att konservatismen, till övervägande del, 

har representerat partiets utbildningspolitik vid alla tre nedslag i tid som studien är uppbyggd 

kring. 
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6. Slutsats 

6.1. Diskussion 

I uppsatsens inledning presenterades en problembild som grundar sig i en kritisk observation 

kring om FP verkligen företräder en liberal skolpolitik. Frågeställningen som lyfts cirkulerar 

kring om partiet på senare dagar (dvs. under Björklunds era) i skolfrågor, i högre grad 

företräder konservativa åsikter än utpräglat liberala ståndpunkter. Att i anknytning till denna 

bakgrundbild framföra det som studiens analys frambringat, genererar i en intressant 

iakttagelse. Analysen kommer fram till att det konservativa inslaget i partiets skolpolitik har 

varit mer framträdande än det liberala ända sedan år 1990. Således raserar analysen 

möjligheten att kunna visa på en ideologisk ”förflyttning”, eftersom partiet till övervägande 

del har biträtt en konservativ linje under hela den tidsperiod som studien inbegriper. 

Genomgående har FP förespråkat en skola där kunskapsförmedlandet (av etablerad kunskap) 

sätts i fokus, ett argument som åtföljts av en precisering på baskunskaper. Andra 

återkommande beståndsdelar i partiets skolpolitik är att skolan ska präglas av ordning och 

reda och att den ska ställa höga krav och begära god disciplin av eleverna. 

 

För att cementera det studien har kommit fram till, kan det sägas att problembildens 

förutsägande ställs helt på tvär. Analysen visar att partiet har kommit att mer och mer 

företräda liberala ståndpunkter i sin skolpolitik, vilket motbevisar problembildens misstanke. 

FP har alltså successivt över tid (från t1 till t3) blivit ett mer liberalt parti i förhållande till 

frågor om skolan. Det ska dock än en gång betonas att konservatismen fortfarande utgör den 

övervägande ideologin i partiets skolpolitik. 

 

De ovanstående två styckena bereder väg för att åter knyta an till studiens övergripande 

forskningsfråga: Kan Folkpartiets förändrade syn på skolan mellan åren 1990 och 2010 

härledas och förstås utifrån en förändrad ideologisk positionering? Med grund i det som 

diskuteras ovan, om att FP över den tidsperiod som studien omfattar till övervägande del har 

företrätt en konservativ politik, innebär det att en förändrad ideologisk positionering ej kan 

sägas ha förekommit. Således måste svaret på den övergripande forskningsfrågan bli nej. 

Inom ramen för studiens analysverktyg har mindre ideologiska förskjutningar skett, dock har 

de inte inneburit en förändrad ideologisk positionering i form av att partiet har bytt ut den 

dominerande ideologin i dess skolpolitik, till förmån för ett annat alternativ. 
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En problematik som är kopplad till forskningsfrågan är i behov av att ventileras. 

Forskningsfrågan inleds som bekant med ”Kan Folkpartiets förändrade syn på skolan…”, en 

formulering som ska förstås som ett antagande, i första hand baserat på den tecknade 

problembilden, om att ett reviderat synsätt har slagit rot i förhållande till partiets skolpolitik. 

Nu när studiens resultat finns att tillgå innebär detta att antagandet om en förändrad syn 

kommer på skam. Visserligen går det att urskilja en grad av ”förändrad syn” mellan 

Leijonborgs förfäktande av en långtgående decentralisering av utbildningssystemet och 

Björklunds ståndpunkt om att återförstatliga skolan, men den mer genomträngande analysen 

av partiets skolpolitik gav ett annat resultat, som kan ges formuleringen att: Det skulle vara 

oriktigt att hävda, att det inom FP har skett någon avgörande förändring i synen på skolan. 

Med detta anfört, tillsammans med föregående styckes påpekande, innebär det att studiens 

övergripande forskningsfråga desarmeras med oförsonlig skärpa. Dess inkluderande av både 

en ”förändrad syn” och en ”förändrad ideologisk positionering” besvärjs av det empiriska 

underlaget och studiens påföljande analys. 

 

Jag ämnar knyta an till vad jag i inledningskapitlet sade mig vilja återkomma till i den 

avslutande diskussionen. Jag beskrev att generaliserbarheten i förhållande till denna studie 

ska ses som en kumulativ fråga för forskningssamhället. Den initiala tanken när jag författade 

detta var att en diskussion skulle kunna ta vid angående huruvida partiets ideologiska 

förflyttning kan sägas basera sig på en pragmatisk grundad politik, där ideologi får stå åt 

sidan till förmån för röstmaximerande manövrerande, och att denna frågeställning kunde 

utgöra ett förslag till kumulativ och framtida forskning. Eftersom ingen ideologisk 

förflyttning har skett inom ramen för denna studie, där resultatet i stället visar på att FP 

återkommande har företrätt en konservativt lagd skolpolitik, innebär det att andra intressanta 

frågor för framtida forskning kan dryftas. I vad som kommit fram i denna studie kan det 

anföras att Folkpartiets ideologiska positionering i skolpolitiken utgör ett fall av politiska 

partier som överskrider den uttalade ideologiska hemvisten. En relevant framtida 

forskningsfråga är således att försöka utröna varför detta är ett faktum, en fråga som ligger 

utanför denna studies beskrivande syfte. Ett annat perspektiv utgörs av vad studiens resultat 

kan ge för implikationer för partisympatisörer. Säg att jag är en person som innehar en liberal 

samhällsåskådning och att jag röstade för FP i det förra valet. Hur skulle jag reagera om jag 

fick ta del av denna studies resultat som visar på att partiet i första hand inte företräder en 

liberal skolpolitik? Med förbryllning, ilska, likgiltighet eller rent av belåtenhet (med tanke på 

hur partiets budskap i skolfrågorna förs fram)? En intressant problembild för framtida 
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forskning, baserat på denna studies resultat, är således hur FP:s partisympatisörer ställer sig 

till fenomenet att det parti de röstar för, som säger sig företräda en liberal ideologi, i första 

hand inom skolpolitiken de facto tjänstgör som ambassadör för en konservativ värdegrund. 

6.2. Egna reflektioner 

Den första spontana tanke som uppkom efter att studiens resultat gett sig tillkänna var: vad 

betyder detta för partiet? Vad betyder det för partiet att skolpolitiken är präglad av 

konservativa inslag medan partiet säger sig företräda en liberal åskådning? Förutom det 

intressanta perspektivet med partisympatisörer, ska det åter anföras att FP:s partiledare också 

besitter posten som utbildningsminister. Vad betyder det för partiets anseende att dess 

främsta företrädare uttrycker konservativa värderingar inom skolpolitiken, samtidigt som han 

ska agitera för en liberal politik i andra hänseenden och politikområden i rollen som 

partiledare? En viss oklarhet kan infinna sig kring var partiet egentligen befinner sig i sin 

övertygelse och i förhållande till den politiska höger-vänsterskalan. Det ska dock 

understrykas att detta endast är en enskild undersökning och att mer forskning kring partiets 

skolpolitik behöver uträttas för att antingen bekräfta eller avvisa det resultat som framkommit 

inom ramen för denna studie. En särdeles intressant utgångspunkt för framtida forskning är 

att genomföra en liknande studie där partiets ideologiska hemvist undersöks i förhållande till 

ett annat politikområde, till exempel utrikes- eller rättspolitik, och där samma uppställning 

mellan liberalismen och konservatismen utgör studiens ramverk. Resultatet av en sådan 

studie (eller flera) skulle i förening med denna undersökning kunna sprida ett intressant ljus 

över FP:s faktiska ideologiska placering i förhållande till olika politikområden. 

 

Vid sidan av många ståndpunkter som kunnat härledas till essentialismen, har ett 

återkommande inslag i partiets skolpolitik över tid har varit ett förespråkande av en 

”individualisering” av undervisningen. Just denna åsikt utgör det, till omfång, mest liberala 

draget i partiets åsikter och ska därför behandlas i en kort diskussion. Den kritiska fråga som 

uppkommer i relation till det anförda, är att hur detta liberala inslag ska kunna förenas med 

en övervägande konservativ politik? Kan partiet med kirurgisk fingertoppskänsla maskera det 

faktum att partiet har en tvehövdad skolpolitik, och således operera utan att ge upphov till 

synliga ärr som orsakar envetna granskningar på den manifesterade partikroppen? Studien 

förkunnar att partiet försöker konsolidera (i första hand) en liberal människosyn med en 

annars konservativt präglad syn på skolans innehåll och uppgift. Tiden får utvisa resultatet av 

detta vågade skönhetsingrepp.  
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