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Abstract 
 
 
 
 
The values of the Swedish school system is said to be rooted in the ethics of Christianity and 
western humanism. Critics say that this expression can be seen as a sign of an obscured 
eurocentrism when world-wide accepted values is said to be cared for by Christianity and the 
west. The purpose of this paper is to examine how the politicians argue on this issue, why the 
values of the Swedish school system should be said to be cared for by the ethics of 
Christianity and the western humanism. I also want to examine if these arguments in fact 
corresponds with the worldview of eurocentrism. The examination consists of a discourse 
analysis review of, for example, journals of the Swedish parliament, which is later compared 
with the theories of eurocentrism.  

I believe the argumentation can be categorized in three main categories: first a 
conservative ideological perspective where they are driven by the notion that the Swedish 
culture could be defined by establishing and defending its foundations; a 
philosophical/religious perspective where they want to justify the indisputable values they 
believe should be maintained in the schools; a eurocentric/psychological perspective where 
they tend to express the Swedish identity by defining what is typically characteristic of “us” 
and typically characteristic of “the others”. More than that, they seem to be making 
allowances for the fact that the political situation demands it. The debates are more or less 
imprinted by a eurocentric discourse, and there are significant differences between the 
different parties as well as between the political blocks.  
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Sammanfattning 
 
 
 
 
Den svenska skolans värdegrund säges i läroplanerna vara förankrad i kristen etik och 
västerländsk humanism. Kritiker menar att denna formulering tyder på en fördold 
eurocentrism då allmänt omhuldade värden med detta sägs företrädas främst av den kristna 
etiken och den västerländska humanismen. Syftet med uppsatsen är att försöka bringa reda i 
hur berörda politiker motiverar att dessa begrepp används för att beteckna den svenska 
skolans värdegrund. Jag vill också undersöka huruvida dessa argument de facto 
överensstämmer med en eurocentrisk världsbild. Undersökningen genomförs genom en 
redogörelse för riksdagsprotokoll m.m. utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv, som sedan 
jämförs med teorier om eurocentrism.  

Jag tycker mig kunna se att argumentationen kan indelas i tre huvuddrag: ett 
konservativt ideologiskt perspektiv där man ämnar befästa det svenska kulturarvet genom att 
konstatera i enlighet med vilken tradition vårt samhälle formats; ett filosofiskt/religiöst 
perspektiv där man velat fastställa vilka oförytterliga värden som skall hävdas i skolan; ett 
eurocentriskt/psykologiskt perspektiv där man tenderar att vilja uttrycka sin egen identitet 
utifrån att definiera vad som är typiskt vårt, och vad som är typiskt andras. Utöver detta 
verkar det finnas en realpolitisk hänsyn som inverkat på att denna formulering antagits. 
Diskussionerna präglas av en mer eller mindre tydlig eurocentrisk diskurs, och det finns 
tydliga skillnader mellan partierna, såväl som mellan de politiska blocken. 
 
 
Nyckelord: läroplan, värdegrund, eurocentrism, diskursteori 
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1. Inledning 
 
 
”Sysslolöse läsare! Utan någon edlig försäkran från mig kan du tro mig då jag säger, att jag skulle önska att 
denna bok, såsom min andes son, vore den skönaste, förträffligaste och snillrikaste som tänkas kunde. Men jag 
har inte kunnat komma utöver naturens ordning, enligt vilken varje ting alstrar sin like.” 
 Ur Don Quijote av Miguel de Cervantes Saavedra 
 
 
1.1. Bakgrund 
 
 
”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt 
samhällsliv vila på. 
 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall 
gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
 Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.” 
 Ur Lpo 94 och Lpf 94 
 
 
Detta är den svenska skolans s.k. värdegrund såsom den formulerats i 1994 års läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och 1994 års 
läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Ordet ”värdegrund” har t.o.m. tillkommit 
under det att man utarbetade dessa läroplaner, och det skall alltså beteckna den grund av 
värden varpå skolans verksamhet skall bygga. Men vad innebär då denna grund? Detta har 
givetvis diskuterats, stötts och blötts fram och tillbaka, i allt från tidningars ledar- och 
kultursidor, via skolverkets kommentarmaterial till forskningsrapporter. Många olika aspekter 
har belysts: är läroplanens värden förenliga? Är dess intentioner självmotsägande? Skall 
skolan istället vara värdeneutral? Synpunkter på detta kan man naturligtvis ha, och dessa 
diskussioner är nog så intressanta, men något jag anser att man försummat i debatten är den 
realpolitiska aspekten. 

Läroplanerna är politiska styrdokument som reglerar skolans verksamhet. 
Skolan, såsom samhällelig socialisationsagent, är därför ett slags exekutiv makt vad gäller 
danandet av samhälleligt sanktionerade lynnen hos de framtida rösträttsberättigade 
medborgarna. Vad som är samhälleligt premierat ändras efter tid och rum, men också efter 
parlamentets sammansättning. När vi alltså talar om att skolan skall förmedla samhälleligt 
eftersträvansvärda värden, och diskussionen rör vilka värden som av de beslutsfattande anses 
vara eftersträvansvärda (detta i sig beroende av politisk tillhörighet såväl som realpolitisk 
hänsyn) kan det vara fruktbart att lyfta blicken, transcendera den för handen givna politiska 
diskussionen; och analysera den övergripande samhälleliga diskursen. Den politiska 
diskussionen förs mot bakgrund av ett slags kollektivt medvetet, gemensamma referensramar 
och övergripande samhälleliga mentaliteter, om man så vill. Dessa mentaliteter, ramar inom 
vilka diskussioner måste hållas, sätter agendan för vad som är möjligt att säga inom en given 
tidsålder/kultur/klass m.m.  
 Lpo och Lpf 94:as tillblivelse är således resultatet av ett politiskt beslut, ett 
uttryck för en politisk ambition och ett politiskt manifest om framtidens samhälle, om man så 
vill. Men denna politiska diskussion förs inte i något vakuum, utan är i sig beroende av 
omgivningen, samhällsutvecklingen, och i brist på bättre uttryck: ”tidens anda”.  
 Någonting som varit uppe för diskussion är det faktum att läroplanerna säger  att 
värdegrunden förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Somliga, exempelvis 
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skolforskaren Louis Ajagán-Lester, har menat att dennas formulering tyder på en fördold 
eurocentrism, han säger att den ”kristna traditionen” underförstått är den rena lutherska läran, 
eftersom det är förgivet taget i den svenska kontexten. När man åberopar den ”västerländska 
humanismen” som ”vakt?” för den värdegrund som skall gestaltas i skolan, säger Ajagán-
Lester, ”då ritar man en viktig karta (skolans mentala karta) med en central referenspunkt: 
Västerlandet.”1

 Denna aspekt har berörts i tidigare forskning, jag skall här kort nämna två 
uppsatser som är närliggande min. Kristian Svalins examensarbete inom 
grundskollärarprogrammet vid Linköpings universitet ”Värdegrunden i skolans vardag – 
Etiken i kristen tradition och västerländsk humanism” berör frågan utifrån den praktiska 
tillämpningen ute på skolorna, dvs. vad denna formulering fått för praktiska pedagogiska 
konsekvenser. Vidare för han en diskussion kring de begrepp värdegrunden innehåller och hur 
dessa kan tolkas.2 Detta är intressant och ytterst relevant för den konkreta skolverksamheten, 
men diskussionen utgår från läroplanen som urkund, utifrån vilken allting måste relateras; jag 
vill bortom denna punkt. En annan är David Karlssons D-uppsats ”Kristen tradition eller 
västerländsk humanism – en diskursanalys av skolans värdegrund”, också den skriven vid 
Linköpings universitet, som just analyserar skolans värdegrund utifrån ett diskursanalytiskt 
perspektiv. Hans fokus ligger på olika forskares synpunkter på dessa två företeelser, och 
utifrån dessa drar han slutsatsen att dessa två begrepp är varandra motstridiga men att de 
också är så vida och otydliga att formuleringen försvårar eller t.o.m. omöjliggör en enhetlig 
tolkning av skolans värdegrund.3 Detta fokus ligger ännu närmre mitt syfte, men denna analys 
tar sin utgångspunkt i begreppen som sådana och vad de säger och betyder.  
 Eftersom det uppenbart råder oklarheter kring denna formulering, i allt från dess 
ställning ”kulturpolitiskt” till vilka didaktiska konsekvenser det får i skolans värld, så ämnar 
jag undersöka hur riksdagspolitiker resonerat kring denna ordalydelse. Utifrån dessa resultat, 
vilka intentioner som funnits med att hävda denna mening, menar jag att man kan få 
vägledning i hur att tolka denna läroplanens lydelse. Om argumenten är präglade av en 
eurocentrisk diskurs, dvs. att då också läroplanens intentioner är eurocentriska, skulle man 
kunna säga att det är ett eurocentriskt perspektiv som skall prägla undervisningen, och vice 
versa. I nuläget finns tveksamheter inför vilken verklighetsbild vi pedagoger skall förmedla 
och vilka perspektiv vi skall hävda. Genom redogörelse för, och analys av, de argument och 
resonemang som ligger till grund för de olika skolformernas läroplaners utformning hoppas 
jag att dessa tveksamheter avtar och att skolans styrdokuments intentioner därmed förtydligas.    
 
1.2. Syfte och forskningsfrågor 
 
I tolkningen av skolans värdegrund har flera försök gjorts för att bringa klarhet i hur den 
påbjudna kristna traditionen och den västerländska humanismen skall förstås. Då skolans 
läroplaner är politiska styrdokument och alltså är ett resultat av politiska intentioner, menar 
jag att en analys av de politiska diskussionerna kan lämna värdefull information gällande hur 
den kristna traditionen och den västerländska humanismen skall förstås. I och med att 
politikers motiv ådagaläggs och grundligt diskuteras kan man bringa klarhet i vilka 
intentioner man haft med att fastslå att just dessa begrepp sägs ha förvaltat de värden som 
redogörs för som skolans värderingsmässiga grund. Genom att dessutom redogöra för 

                                                            
1 ”Den mångkulturella skolan och gemensamma värden ” av Ajagán-Lester, Louis Ur konferensrapporten 
”Gemensamma värden?”, Dokumentation av konferensen 8-9 maj 2003, s. 7 
2 Svalin, Kristian, ”Värdegrunden i skolans vardag – Etiken i kristen tradition och västerländsk humanism”, s. 4  
3 Karlsson, David, ”Kristen tradition eller västerländsk humanism – En diskursanalys av skolans värdegrund”, s. 
2ff   

2 
 



huruvida politikernas diskussioner antar eurocentriska former eller ej kan man också bringa 
klarhet i hur dessa begrepp skall tolkas.  
 Syftet är att undersöka intentionerna bakom en omdiskuterad del av skolans s.k. 
värdegrund, nämligen den ordalydelse som säger att värdegrunden ”förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism”. Med utgångspunkt i den rikspolitiska diskussionen 
ämnar jag undersöka hur pedagoger skall/bör betrakta skolans värdegrund. Genom att 
undersöka hur riksdagspolitiker argumenterat och resonerat kring denna ordalydelse, eller 
snarare: hur berörda politiker vill att vi skall uppfatta den. Detta får direkta konsekvenser för 
undervisningen eftersom det berörda ämnet handlar om den värderingsmässiga grund skolan 
vilar på.  

Mina forskningsfrågor: 
 

• Hur resonerar politiker angående skolans värdegrund? 
• Hur motiverar de att skolans värdegrund skall förankras i kristen tradition och 

västerländsk humanism? 
• Överensstämmer deras resonemang, argumentation m.m. med eurocentrismens 

grundläggande tankegångar?  
 
1.3 Metodisk ansats och material 
 
Jag ämnar inte anlägga någon psykoanalytisk approach: jag följer debatten kring 
läroplansutformningen samt de diskussioner som, även om de inte berör detta specifika ämne, 
ändå är relevant för mitt syfte. Jag har sökt inom flera olika aspekter. Jag har på riksdagens 
hemsida sökt propositioner, motioner, riksdagsprotokoll m.m. med sökord ”läroplan”. Dessa 
resultat berör alla aspekter av läroplansarbetet, dvs. timplaners utformning, prioritering av 
ämnen, formuleringar: partipolitiska splittringar i allehanda frågor. Detta är ett av två fokus 
för min undersökning av de politiska diskussionerna. Mitt andra fokus rör den symptomatiska 
formuleringen ”kristen tradition och västerländsk humanism”, där har jag gått tillväga på ett 
liknande sätt; tittat på propositioner, motioner, riksdagens protokoll m.m. och då sökt på 
kombinationer av ”kristen tradition” och ”västerländsk humanism” (eller som det heter under 
diskussionerna: ”kristen etik och västerländsk humanism”). Här blir förhållandet det motsatta: 
här är resultaten allt som har något med kristendom eller humanism att göra. Optimalt hålls 
mitt fokus i dessas skärpunkt, men verkligheten är inte så statisk som den framstår här i 
teorins träskmarker; det är kort och gott svårt att avgöra vad som är relevant för vad. Är en 
diskussion om kristen etik och västerländsk humanism direkt oviktig om den inte berör 
läroplansutformningen? Är en diskussion om läroplansutformningen direkt oviktig om den 
inte berör kristen etik och västerländsk humanism? Urvalet har baserats på syftet: vad har de 
politiker som utformat läroplanen haft för intentioner med dess utformning, speciellt med 
fokus på kristen etik och västerländsk humanism. Det är det ena. Det andra: är dessa 
intentioner förenliga med eurocentriska tankegångar?  
 Det ligger alltså i sakens natur att de flesta diskussioner väljs bort. Vissa 
diskussioner, motioner, skrivelser m.m. har valts bort, trots att de kan vara relevanta i 
bemärkelsen att de berör läroplansarbetet eller vara viktiga i klargörandet/utredandet om en 
eventuell eurocentrisk världsbild; min ambition har varit att jag har kunnat redogöra för en 
representativ bild av de politiska diskussioner som ligger till grund för utarbetandet av de nu 
gällande läroplanerna; det är detta jag menar när jag säger att urvalsprocessen har skett mot 
bakgrund av både relevans och pregnans. 

Ett annat aber som såhär inledningsvis bör göras är en påminnelse om den 
demokratiska processens tidskrävande funktion. Detta har för mitt arbete till och från 
inneburit visst problem vad gäller framställningssättet. Något som initieras 1991 kan få sitt 

3 
 



utlopp 1993, något som berörs 1991 berörs också 1993. Vid redogörelse i kronologisk följd 
blir ämnet och diskussionerna lidande, vid redogörelse ämnesvis rubbas våra rationella 
cirklar. Jag har blandat dessa två framställningssätt; det är inte konsekvent, men dock 
systematiskt efter principen om stringens och största möjliga förståelse.  

För sakens skull bör poängteras att regeringen har lagt fram två propositioner 
som är relevanta för vårt syfte: en gällande grundskolan (prop. 1992/93:220 En ny läroplan 
och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska 
särskolan) och en gällande gymnasieskolan (prop. 1992/93:250 En ny läroplan och ett nytt 
betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux). För vårt syfte är 
de i princip jämställda, det finns ingen anledning till differentiering dem emellan. När t.ex. 
riksdagsmän talar om ”regeringens proposition/er” eller dylikt behöver läsaren alltså inte 
bekymra sig, det handlar om två som i denna aspekt är likartade.  

Jag ämnar undersöka de politiska diskussioner som ligger till grund för de nu 
gällande läroplanernas värdegrund och analysera dessas eventuella överensstämmelse med 
eurocentrismen. Men för att angripa problemet utifrån rätt perspektiv måste man också 
tillgripa en teori som tar hänsyn till det syfte och de forskningsfrågor jag har. Jag menar att 
detta bäst låter sig göras från ett diskursanalytiskt perspektiv. Kort sagt uppfattar denna teori 
världen såsom konstituerad av utsagor om den och förhållningssätt till den. Teorin tar således 
hänsyn till både de konkreta politiska förslagen som de generella ”mentaliteterna” vari de 
politiska besluten fattas. De politiska diskussionerna uppfattas således som en kamp mellan 
diskurser, och forskarens uppgift blir i det här fallet att transcendera den givna diskursen, 
belysa artikulationsbenägenheten och peka på de sociala konsekvenser de olika förslagen får. 
Men då denna forskningsteoretiska utgångspunkt också överensstämmer med det sätt varefter 
man lättast/bäst kan förstå de politiska diskussionerna vill jag vänta med att redogöra för 
dessa grundprinciper och därför utmana ödet och istället låta dem presenteras en bit in i 
framställningen. Detta grepp är säkert lika dumdristigt som det är riktigt; att påbörja en analys 
utan att innan ha redogjort för analysen, men samtidigt presenteras den i det sammanhang den 
bäst kommer till sin rätt. Apropå detta skulle jag vilja säga en sak angående själva 
framställningen. För att kunna besvara mina frågeställningar behöver jag först och främst 
redogöra för de politiska diskussionerna; detta faktum gör att uppsatsen skulle kunna tilldra 
sig karaktären av ett riksdagsreferat. Både för att undvika detta och för att få en kontinuerlig 
diskussion har jag valt att på ett, enligt den akademiska konvenansen, icke helt accepterat sätt, 
väva samman undersökningen med kommentarer och referenser i form av 
litteraturgenomgång. Detta gör att uppsatsen till en början kan framstå som litet ”rörig”, men 
jag anser själv att en röd tråd går att följa genom hela den löpande texten. Litteraturpassagerna 
styckar förvisso upp texten men kommer å andra sidan till sin rätt genom att presenteras där 
de är som mest relevanta.  

Ytterligare något om framställningen/upplägget: som sagt så blandar jag 
undersökningen med litteraturgenomgång och analys, med allt vad detta innebär. Det gör att 
inga tydliga avgränsningar kan göras, varför rubriceringarna i viss mån är godtyckliga. Men 
när det kommer till det generella upplägget kan sägas att diskussionsreferenserna ligger till 
grund för uppsatsen, som kommenteras efter hand och vid lämpligt tillfälle komplettras med 
relevant litteratur/teori. När vi kommer fram till slutdebatten, innan beslutet om de nya 
läroplanerna fattas, har nästan all litteratur berörts och nästa alla slutsatser dragits. Alla 
redskap för analys har redan presenterats och därför refereras slutdebatten, som är väldigt 
hetsig och mer precis än de andra debatterna, utan kommentarer. Detta grepp kan givetvis 
diskuteras men jag tror att det är bra både för helhetsbilden av den långa politiska processens 
slutskede, som för slutdiskussionen efteråt . 
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2. Sakframställning 
 
 
2.1 Läroplanskommitté 
 
 
Den 14 februari 1991 anför skolminister Göran Persson vid ett regeringssammanträde under 
regeringen Carlsson att ”en kommitté tillkallas för att lämna förslag till mål och riktlinjer för 
barnomsorgen samt det offentliga skolväsendet.” Kommittén skall även lämna förslag till 
utformning av kursplaner och timplaner för grundskolan. Persson anför att det fanns ett behov 
av översyn av de dåvarande, för varje skolform separata, läroplanerna. Riksdagen har nyligen 
ställt sig bakom en mål- och resultatorienterad styrning av skolan och Persson menar att en 
”omfattande bearbetning av läroplanerna fordras för att de skall kunna uppfylla de villkor som 
kraven på en mål- och resultatorienterad styrning av skolan ställer”. Han anför att mål- och 
riktlinjerna inte får vara så allmänt formulerade att deras roll som styrinstrument 
undermineras. Som komplement till dessa skall skolverket utarbeta kommentarer ”som 
förklarar syfte och motiv med måldokumenten”, samt ge exempel på hur dessa kan 
konkretiseras; dessa, poängterar han, skall inte vara normativa. Apropå värdegrunden anför 
han att: 
 
De grundläggande värderingar som kommit till uttryck i skollagen och våra nuvarande läroplaner är djupt 
förankrade i vårt svenska samhälle. De skall ligga till grund för kommitténs arbete. Kommittén bör särskilt 
uppmärksamma de etiska frågorna. 
 
Vidare finns en passus som berör frågor som ”bör ägnas särskild uppmärksamhet”: 
 
Grundläggande frågor kring kulturarv och kulturförändring i vid mening måste uppmärksammas. Kunskaper om 
det svenska kulturarvet, vår historia och vårt språk liksom förståelse och respekt för andra folks och 
nationaliteters kulturarv bör genomsyra utbildningen. En fast förankring i det egna kulturarvet skapar goda 
förutsättningar att förstå både det egna samhället, den kulturella mångfald som finns i Sverige och andra 
kulturer. 
 
Med bland annat dessa direktiv tillsattes alltså den läroplanskommitté som skulle komma att 
utarbeta förslag och riktlinjer för nu gällande läroplaner: 1994 års läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt 1994 års 
läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 Kommittédirektiv: 1991:9, Utbildningsdepartementet, 1991-02-14 

5 
 



2.2 Nya perspektiv – nya direktiv 
 
”Två ansikten, som liknar varandra, får oss att skratta när vi ser dem ihop på grund av sin likhet, trots att de inte 
var för sig får oss att skratta” Från Tankar av Blaise Pascal 
 
1991 får Sverige en borgerlig minoritetsregering bestående av moderater, folkpartister, 
centerpartister och kristdemokrater. I regeringsförklaringen säger statsminister Carl Bildt (m) 
att det svenska kulturarvet skall värnas, och att det kommer att få ökad betydelse genom det 
stundande inträdet i det europeiska samarbetet. ”Vår kultur bör föras ut i det övriga Europa 
samtidigt som vi stärker vår egen kulturella identitet”, säger han. Apropå den snabba 
utvecklingen inom medicinsk och biologisk forskning, och de svåra etiska problem som de 
skapar, säger Bildt att det… 
 
…ställer krav på en sammanhållen och en etiskt förankrad politik. Utgångspunkten skall vara den syn på 
människan och på människolivets helgd som har sin förankring i den kristna etiken och i den västerländska 
humanismen. 5

 
Redan i regeringsförklaringen anger således statsministern kursen vad gäller etiska spörsmål: i 
vår föränderliga värld kräves en ”sammanhållen och etiskt förankrad politik”. Denna politik 
skall utgå från ”den syn på människan /…/ som har sin förankring i den kristna etiken och i 
den västerländska humanismen. Vad denna ”syn på människan” innefattar, och vad det 
medför, förtydligas allt eftersom; av olika företrädare, i olika syften, med olika 
utgångspunkter.  

Som en följd av regeringsskiftet aviserar nytillträdda skolminister Beatrice Ask 
(m) den 19 december 1991 att den av den tidigare socialdemokratiska regeringen tillsatta 
läroplanskommittén får nya direktiv och delvis ny sammansättning. Ask anför att uppdraget 
skall innefatta läroplan, timplan och kursplaner för grundskolan samt läroplan för 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen, kommitténs arbete skall alltså inte 
längre inbegripa barnomsorgen. Ask slår fast att skolans verksamhet inte är, och heller inte 
skall vara, värderingsmässigt neutral. Den bör, menar hon, liksom tidigare bygga på de etiska 
normer, såsom: 
 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt för den enskilda 
människans särart och integritet och allas lika värde, vilka genom kristen etik och västerländsk humanism har en 
djup förankring i vårt land. Detta är värderingar som de flesta människor i Sverige, utifrån olika utgångspunkter 
och kulturell bakgrund, kan acceptera. Det är angeläget att skolan präglas av dessa värden såväl innehållsmässigt 
som vad gäller arbetsmetoder och att utbildningen bidrar till att stärka förmågan att göra etiska 
ställningstaganden. 
 
Undervisningen skall också, menar Ask, ”utgå från att det svenska samhället skall präglas av 
tolerans och öppenhet och att människor från skilda kulturer skall kunna leva sida vid sida i 
god samverkan.” Hon slår också fast att skolans primära uppgift är att ge eleverna goda 
kunskaper och färdigheter.6  
 Detta är de för vårt syfte relevanta förändringar som sker i direktiven till 
läroplanskommitténs arbete. När man så tittar på dessa aspekter av Asks förändringar i 
direktiven till läroplanskommitténs arbete kan man få den uppfattningen att Bildts beskrivning 
av regeringens politik såsom förankrad i kristen etik och västerländsk humanism nått fotfäste 
också i regeringens intentioner för skolans värdegrund. Ask vidareutvecklar detta genom att 
ytterligare precisera vilka värden som de facto har förankrats ”genom kristen etik och 

                                                            
5 Riksdagens snabbprotokoll, protokoll 1991/92:6, fredagen den 4 oktober 
6 Kommittédirektiv: 1991:117, Utbildningsdepartementet, 1991-12-19 
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västerländsk humanism” (min kurs.). Man kan mot bakgrund av detta dra vissa preliminära 
slutsatser. Det verkar hos den nya regeringen finnas en mer eller mindre uttalad vilja att 
förankra den svenska traditionen – enligt regeringens mening förvaltad av kristen etik och 
västerländsk humanism – i politiken och i samhället. Denna den kristna etiken och 
västerländska humanismens förankringsprocess skall omfatta, verkar det som, även de värden 
skolan skall bygga sin verksamhet på. Dessa intentioner verkar inte vara exkluderande till sin 
karaktär, snarare tvärt om: man menar att dessa värden är sådana som de flesta människor kan 
acceptera, dvs. att det inte föreligger någon konflikt i att dessa värden hävdas. 
 Med detta sagt skall även sägas varför detta ens är av intresse, något som 
visserligen kommer att framgå av de politiska diskussioner som följer, men som ändå kan 
vara värt att redan så här inledningsvis konstatera. Det finns en mindre smickrande 
konsekvens av en sådan mening som eventuellt hävdas av regeringens representanter: 
nämligen den att vid ett hävdande av ett visst antal eftersträvansvärda axiom såsom 
förankrade i en kristen etik och en västerländsk humanism, så säger man enligt simpel logik 
samtidigt att dessa axiom inte hålles för givna inom icke-kristen etik och t.ex. österländskt 
tänkande; detta på samma sätt som ett proklamerande om att du skall ”Satsa på dig själv!” 
rent analytiskt innebär att du inte skall satsa på andra. Denna tendens till ”tudelning” av 
kulturer och vad de för med sig berörs av den palestinsk/amerikanske litteraturprofessorn 
Edward Saids välkända bok ”Orientalism”. Den utgör en kritik av de s.k. ”orientalister” inom 
västerlandets akademiska värld som forskade kring ”orienten”, en egentligt odefinierad 
geografisk/mental antonym till västerlandet. Orienten har, menade Said… 
 
…bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom att vara dess motbild, motidé, motsatta 
personlighet och en motsatt erfarenhet.  
 
Utöver orientalismen såsom akademisk disciplin finns, säger Said, alltså denna mer allmänna 
innebörd:  
 
”ett sätt att tänka som grundar sig på en ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan ’Orienten’ och (för 
det mesta) ’Västerlandet’”.    
 
Genom orientalismen kunde Västerlandet skapa sin motpol, och man kunde, genom sitt 
förhållningssätt till den, göra det efter eget gottfinnande: 
 
hantera den genom att göra yttranden om den, auktorisera synpunkter på den, beskriva den, undervisa om den, 
kolonisera den, härska över den – kort sagt orientalismen som ett västerlandets sätt att dominera, omstrukturera 
och utöva myndighet över Orienten. 
 
Vidare hävdar Said att orientalismen bör förstås såsom en diskurs, för om man inte gör det: 
 
är det inte möjligt att förstå den enormt systematiska disciplin med vilken den europeiska kulturen lyckades styra 
– och till och med producera – Orienten politiskt, sociologiskt, militärt, ideologiskt, vetenskapligt och 
konstnärligt7

 
Om vi begrundar dessa Saids ståndpunkter litet grand kan vi se att det inom västerlandet 
utvecklats en akademisk disciplin som söker definiera, förklara etc. Orienten. Den europeiska 
kulturen har inte bara lyckats styra utan t.o.m. producera Orienten. I förhållningssättet till ”de 
andra” har den europeiska kulturen lyckats definiera sig själv. 

Med detta i åtanke kan vi nu fortsätta med redogörelsen för den politiska 
diskursen. Det fokus på den kristna etiken och den västerländska humanismen som vi nu blivit 

                                                            
7 Said, Edward, “Orientalism”, s. 63ff 
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bekanta med återfinns redan i en motion från ett antal moderata riksdagsledamöter 
riksdagsåret 1990/91, som en kritik av den socialdemokratiska regeringens proposition 
angående gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen. Motionärerna inleder med att 
konstatera att: 
 
I Sverige, liksom överallt inom den västerländska civilisationen, har kristen etik och humanism utgjort bas och 
förutsättning för samhällsliv, utbildning och t.ex. rättsväsende. 
 
Undervisningen har, menar man, i århundraden präglats av den kristna etiken och fått sin 
utformning av humanismen; de har mer än något annat präglat vårt samhälle. Olika ideologier 
har försökt att ersätta dessa båda strömningar: det tydligaste exemplet, menar man, är de 
socialistiska staterna där ”diktatur ersatt demokrati, ateism ersatt kristendom och ett 
materialistiskt synsätt ersatt ett humanistiskt”. Sådana tendenser ser även motionärerna i 
Sverige: i socialistiskt influerade länder, såsom Sverige, har värdeord som gemenskap, 
solidaritet, ekonomisk utjämning m.fl. ”ställts som de klassiska begreppens motsats.” Den 
sekularisering och ifrågasättandet av humanismens bildnings- och kunskapsideal som skett i 
Sverige har lämnat en undervisning som baseras på ”sociala värderingar”; därtill kommer 
kravlöshet och brist på etisk undervisning, något som motionärerna menar har försvårat 
livssituationen för många. Deras resonemang stöds, menar de, av att den socialdemokratiske 
skolministern överhuvudtaget inte skriver något om etik och moral samt etiska 
livsförutsättningar i propositionen. (Motionärernas hemställan ligger utanför vårt 
ämnesområde, men man yrkar avslag för regeringens förslag till reformering av 
gymnasieskolan och menar att riksdagen skall begära ett nytt förslag där etikundervisning 
ingår.)8

De resonemang som motionärerna för i opposition återkommer, som vi sett, 
implicit i regeringsförklaringen och mer explicit i de nya direktiv till läroplanskommittén som 
den moderate skolministern Beatrice Ask utfärdar. (Dessutom förekommer diskussioner om 
regeringsförklaringens deklarering angående kristen etik och västerländsk humanism i ett 
antal andra sammanhang; som exempel kan nämnas diskussioner om detta skall tolkas som en 
kommande inskränkning av abortlagstiftningen.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
8 Motion till riksdagen 1990/91:Ub143 av Göran Åstrand m.fl. (m) 
9 Riksdagens snabbprotokoll1991/92:10, tisdagen den 15 oktober, ex. anförande 126 
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2.3 Primära sympatier och binära dikotomier 
 
”Och förresten, tillade bankiren, fattas det, som jag ser saken, något väsentligt i vår lycka: det är njutningen 
genom jämförelsen, en njutning som bara kan uppstå vid anblicken av olyckliga, och vi ser inga olyckliga här. 
Det är åsynen av den som inte njuter av det jag har och som lider, som ger upphov till behaget i att kunna säga 
till sig själv: ’Jag är alltså lyckligare än han’.” 
 Ur De 120 dagarna i Sodom av Markis de Sade 
 
I årets första debatt i kammaren, den 15 januari 1992, berörs ifrågavarande ämne av 
statsminister Carl Bildt, som svar på en interpellation angående åtgärder mot 
främlingsfientlighet och rasism. I detta arbete ”spelar inte minst skolan en betydelsefull roll”, 
menar Bildt, och säger att regeringens uppfattning i frågan bl.a. har kommit till uttryck i de 
nya direktiven till läroplanskommittén. Bildt säger: 
 
De idéer som individens unika värde, sprungna ur en liberal frihetstradition, kristen etik och västerländsk 
humanism, som utgör den gemensamma grunden för regeringssamverkan mellan de fyra icke-socialistiska 
partierna, är således till sin innersta natur helt oförenliga med sådana kollektivistiska villfarelser som rasism och 
främlingsfientlighet är uttryck för.10

 
Denna aspekt av Bildts svar tas inte upp av någon av interpellanterna. Bildt återupptar frågan 
senare i debatten då han säger att det är mycket viktigt att riksdagens ledamöter förklarar vad 
de är för värden de står för, i Bildts fall, enligt egen utsago: ett engagemang för t.ex. frihet, 
mångfald, tolerans och individuell autonomi: 
 
den rätten skall vi ge andra oavsett från vilken nation, från vilken kultur eller från vilket hem människor råkar 
komma. Vi skall ha ett engagemang för varje människas unika värde, för ett öppet Europa och för en öppen 
värld. Detta engagemang för idéer och värderingar är ytterst förankrat i den europeiska humanism som jag är 
övertygad om kommer att betyda så oerhört mycket mer under kommande decennier, både i Europa och i 
världen i övrigt.11  
 
Denna passage är intressant i den mening att den sammanfattar vad som har sagts om 
läroplanens debatterade formulering; ett uppräknande av goda värden, som säges ha sin grund 
i, i detta fall, den europeiska humanismen. Utöver detta menas att vi skall ge detta till andra, 
oavsett nation eller kultur, dvs. i viss mån, till andra nationer och kulturer. Bildt är också 
övertygad om att detta kommer att ”betyda så oerhört mycket mer”, inte bara i Europa utan i 
hela världen. Detta kan ses som ett ypperligt exempel på ett eurocentriskt perspektiv: vår 
europeiska humanism, som förvaltar de mest eftersträvansvärda koncepten, kommer att sprida 
sig över världen, till (trots?) andra kulturer och nationer. Men med detta sagt skall man ha i 
minnet att Bildt diskuterar insatser mot rasism och främlingsfientlighet; hans utsagor skulle 
därför lika väl, eller förmodligen snarare, kunna tolkas som att de värden/rättigheter gemene 
man i Sverige åtnjuter självfallet också skall omfatta invandrare.  

Diskussionen upptas av Pierre Schori (s) som diskuterar riksdagens trovärdighet: 
 
Vi har hört här, av ledamöter i denna kammare, det medvetna eller omedvetna föraktet i omdömen om 
människor i Afrika. De lider egentligen inte, sägs det. De har ju bananer att äta och plåtskjul att leva i.12 Man har 
också ifrågasatt deras nöd och behov av hjälp genom att klassa dem som vildar som käkar upp varandra. 
 
Han avslutar sitt anförande med att citera ett kurdiskt ordspråk, vilket lyder som följer: 

                                                            
10 Riksdagens snabbprotokoll, Protokoll 1992/92:52, onsdagen den 15 januari, anf. 1 
11 Ibid., anf. 12 
12 Det kan vara av visst intresse att detta Schoris raljerande rör Carl Bildts dåvarande svärfar, moderata 
samlingspartiets före detta partiledare, Gösta Bohman som yttrat sig på ett liknande vis i en intervju 1979 
angående u-ländernas ekonomi. 
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Förståelse är att resa in i andra människors landskap, och solidaritet är att dela hemort med sin medmänniska, 
varhelst hon kommer ifrån.13

 
Detta Schoris perspektiv är viktigt och för oss relevant i så måtto att det pekar på en generell 
mentalitet om ett slags över- och underordning mellan ”kulturer”, ”civilisationer” etc. Hans 
poäng föranleder oss att utvika i en redogörelse av relevant forskning. Problematiken Schori 
tar upp berörs bl.a. i Luis Ajagán-Lesters doktorsavhandling ”De Andra – Afrikaner i svenska 
pedagogiska texter (1768-1965)” där han just beskriver hur afrikaner har framställts i svenska 
läro- och läseböcker. Till skillnad från andra texter är en pedagogisk text ”producerad för en 
bestämd, institutionaliserad användning i ett utbildningssystem med en egen organisering”, 
säger Ajagán-Lester; den pedagogiska texten syftar alltså inte till att producera ny kunskap, 
utan att reproducera eller rekonstruera en redan befintlig sådan. En lärobok har därutöver 
också en selektiv funktion, menar han, emedan den väljer och kombinerar värderingar och 
kunskaper: den belyser något och fördunklar något annat; tonar ned något och accentuerar 
något annat. Denna läroböckernas selektiva funktion är enligt Ajagán-Lester en starkt 
bidragande del i ”produktionen och reproduktionen av den rådande ideologin under en 
bestämd historisk period”; han påpekar också att utformningen av en text inte är av naturen 
given. Ajagán-Lester säger: 
 
Texterna och skolans urval och avgränsning av vad som kommer att betraktas som legitim kunskap intar en 
grundläggande roll i förmedlingen av den härskande kulturen.  
 
Detta genomförs, menar Ajagán-Lester, av selektionen. Han hänvisar till en engelsk 
kultursociolog vid namn Raymond Williams som betecknar skolan ”som den institution som 
reproducerar den rådande ideologin”, vilket sker genom att skolan väljer ut och sorterar 
kunskap, meningar, ”kulturella produkter” och utbildningsinnehåll såsom ”de viktigaste, de 
rätta, de lämpliga och de legitima”. Denna process syftar till att ”konsolidera den mäktigaste 
klassens värderingar, tro, normer och kunskaper som de rätta, rådande och legitima”. Ajagán-
Lester menar att denna process inte fortgår utan konflikter: 
 
Som den italienska filosofen Antonio Gramsci har indikerat är ideologin inte någon enhetlig diskurs som mottas 
och accepteras av de underordnade och maktlösa i samhället. Selektionen av vad som skall accepteras som ”det 
betydande förflutna”, som ”traditionen” exkluderar inte konflikter, kamp och motstånd.14

 
Detta om de generella krafter och intentioner som verkar för att etablera ett slags konsensus 
angående kulturella ”traditioner” eller dylikt. Men hur kan då detta ta sig utryck? Med hjälp 
av kvalitativa textanalyser utarbetar Ajagán-Lester tablåer över hur de binära paren ”afrikan” 
och ”europé” framställs. Olika tablåer utarbetas efter olika tidsperioder, vilka sedan 
kompareras för att få en bild över ”utvecklingen” av framställningen av ”de andra” över tid; 
resultaten av detta är något som i sig är intressant men inte direkt relevant för denna uppsats. 
Hans resultat över de första texterna (1768-1805) ser ut som följer: 
 

Afrikan  Europé 
 
Axeln civilisation Djurisk/ofullständig Mänsklig/fullständig 
  Vild  Civiliserad 
  Kannibal  [det kända] 
  Grym 
  [det okända] 

                                                            
13 Riksdagens snabbprotokoll, Protokoll 1992/92:52, onsdagen den 15 januari, anf. 13 
14 Ajagán-Lester, Luis, ”De Andra”, s. 21ff 
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Axeln religion  Hednisk  Kristen 
  [det okända]  [det kända] 
 
Axeln kolonisering Beskyddad  Beskyddare 
  Erövrad  Erövrare15

 
Dessa dikotomier återger ju föreställningar för tiden mellan 1768-1805, och har alltså inget 
direkt samband med dagens uppfattningar att göra – men faktum är att de kan tjäna som ett 
exempel på en ihärdig föreställning om över- och underordning som dröjt/dröjer sig kvar ända 
in i våra dagar. Liknande tankegångar finns i perioden 1850-1920 där afrikanen framställs 
som underlägsen, av primitiv ras/bestialisk, som icke förnuftig, ful, av lägre kultur m.m. och 
europén följaktligen som överlägsen, av germansk ras/mänsklig, som förnuftig, vacker, av 
högre kultur m.m.16 Under 1950- och 60-talen finns fortfarande samma tankegångar 
fundamentalt kvar, även om rasdiskursen överges. Dikotomier: afrikaner (och andra 
kulturkretsar) framställs som nakna, muntlig kultur (utan alfabet), icke konsumenter, 
underutvecklade (utan teknik), primitiv religion; europén framställs följaktligen som påklädd, 
skriftlig kultur (har alfabet), konsument, utvecklad (har teknik), världsreligion.17

 Man kan alltså av Ajagán-Lesters forskning dra den slutsatsen att ”de andra”, 
afrikanerna och andra kulturkretsar, i förhållande till Europén konsekvent och genom tiderna 
dragit det kortaste strået vad gäller karakteristika… Européer framställer – och definierar 
därmed! – ”de andra” som lägre stående, mindre utvecklade, med primitiv religion m.m. 
samtidigt som man i detta definierar sig själv med hjälp av de motsatta, eftersträvansvärda 
karaktärsdragen: högre stående, mer utvecklade, med högstående andlighet m.m. Utifrån den 
redogörelse för skolans och läromedlens roll i samhället och i den samhälleliga diskursen som 
Ajagán-Lester gör kan man alltså ytterligare foga att skolan tjänar, eller åtminstone har tjänat, 
som instrument för att åstadkomma denna snedvridning, för att cementera dessa artificiella 
skillnader. Den utveckling man kan se är till ”det bättre”, dvs. skillnaderna blir mindre tydliga 
och mindre ”starka”, men om motivet eller föreställningarna finns kvar kan man ju fråga sig 
vad man egentligen vunnit.  
 För att återgå till riksdagsdebatten och Schoris påstående om den medvetna eller 
omedvetna föraktfulla omdömena om människor i Afrika. Detta tema berörs i diskussionerna 
angående rasism men inte på ett sådant sätt att de behöver tas upp här. Överläggningen 
avslutas av Bildt på följande vis: 
 
Pierre Schori läste upp ett kurdiskt citat för att motivera den medmänsklighet och öppenhet som skall 
känneteckna vår politik. Jag vill gå litet närmare de etiska rötterna för vår egen kultur, nämligen till bibeln och 
de berömda orden: ’Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man eller kvinna: alla ären I 
ett i Kristus Jesus’. Man kan vara troende eller icke troende. Men den djupa humanitet som det kristna budskapet 
förmedlar är en central del i de värderingar som är grunden till vårt samhälle.18

 
Detta Bildts anförande är än mer intressant för vårt syfte. Det verkar som att regeringen har en 
fallenhet för att vilja framhäva den egna kulturens företräden.  Schori läste upp ett kurdiskt 
citat, Bildt ville läsa upp ett som låg närmare ”vår egen kultur”. Det kurdiska citatet lästes upp 
”för att motivera den medmänsklighet och öppenhet som skall känneteckna vår politik”, säger 
Bildt. Kan det möjligtvis vara så att det av Schori anförda citatet genom sitt ursprung 
utmanade den kulturella hegemonin? Fick inte det kurdiska motivera ”den medmänsklighet 
och öppenhet som skall känneteckna vår politik”? Var det så att ”de andra” genom Schoris 
                                                            
15 Ajagán-Lester, Luis, ”De Andra”,  s 65 
16 Ibid., s. 132 
17 Ibid., s. 202 
18 Riksdagens snabbprotokoll, Protokoll 1992/92:52, onsdagen den 15 januari, anf. 17 
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inlägg riskerade att associeras med eftersträvansvärda karakteristika, och att den europeiska 
självbilden därmed rubbades? Åberopades Bibelns ord som motpol? Det bibliska citatet skulle 
också ha kunnat fungera som ”komplement” till det kurdiska, dvs. att det åberopades blott 
som ett välkänt citat med liknande innebörd; detta skulle kunna vara en plausibel förklaring 
om det inte vore för de avslutande orden, menar jag. Där förklaras att trostillhörighetens roll 
är oviktig – för ”den djupa humanitet som det kristna budskapet förmedlar är en central del i 
de värderingar som är grunden till vårt samhälle”. Bildt känner uppenbarligen ett behov av att 
främst konstatera två saker:  
 
1. Den djupa humanitet som kännetecknar det kristna budskapet… 
2. … och detta budskaps djupa förankring i vårt samhälle. 
 
Med detta sagt bör man nog poängtera att diskussionen handlar om främlingsfientlighet och 
hur att motverka den; Bildt skulle alltså också kunna agera i syfte att t.ex. poängtera att den 
svenska kultur som främlingsfientliga krafter säger sig värna om är en kultur med djupa rötter 
i en humanistiskt, kristen, tolerant, jämlik tradition – och att på detta sätt undanrycka dessa 
krafters kulturella grund för sin intolerans. Oaktat Bildts mer eller mindre vällovliga syfte kan 
man nog säga att den tendens till att tillskriva vår kultur överlägsna värden i förhållande till 
andra kulturer, exempelvis den kurdiska, rimmar väl med en det av Said påpekade behovet av 
”de andra” i en, i förhållande till väst, lägre ställning, och för den del också väl med resultaten 
från Luis Ajagán-Lesters doktorsavhandling. 
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2.4 Interpellation och agitation 
 
”Det finns bara två sorters människor. De rättfärdiga som tror att de är syndare och de andra syndarna som tror 
att de är rättfärdiga.” 
 Ur Tankar av Blaise Pascal. 
 
Följande dag, den 16 januari 1992, hålls i riksdagen ytterligare en debatt: skolminister 
Beatrice Ask (m) svarar på Inger Lundbergs (s) interpellation angående skolans moralsyn. 
Ask citerar läroplanskommitténs direktiv med dess uppräknande av eftersträvansvärda värden 
”vilka genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land”, som 
där står. Ask förtydligar detta genom att säga: 
 
Med detta avses de grundläggande värden om tolerans, humanism, kärlek till sin nästa och personligt ansvar som 
finns i bl.a. den kristna etiken och i vårt kulturarv. 
 
Genom detta har kanske Ask vidgat det hittillsvarande perspektivet litet grand, detta genom 
det så anspråkslösa ”bl.a.”. Det kan för en ytlig blick verka som att det är angående denna 
aspekt hela denna uppsats kretsar: gör Ask gällande att dessa eftersträvansvärda värden 
förvaltas/förvaltats av den kristna etiken och den västerländska humanismen/”vårt kulturarv” 
eller ej? 
 Ask tar vidare upp konflikten/motsättningen mellan den då gällande läroplanens 
påbud om neutralitet i livsåskådningsfrågor och hävdandet av eftersträvansvärda värden. Hon 
säger att det möjligtvis har blivit som så att neutraliteten missuppfattats och blivit till en 
värderelativism ”en hållningslöshet och ett teknokratiskt synsätt där etiken och 
livsåskådningen kommit i skymundan”.19  

Björn Samuelson (v) påpekar att det är oklart vilket moraliskt handlande som 
regeringen vill framhäva: rätten att slänga ut månglarna ur templet? Att man, som med andra 
människor, skall umgås på samma villkor med de i samhället sämst sedda?20

Denna mening delas inte av Inger Näslund (kds) som pekar på att alla kulturer i 
alla tider grundat sin existens och sina samhällen på normer, värderingar och etik; alla 
kulturer har också på olika sätt försökt överföra dessa värderingar till nästa generation. Det är, 
menar hon, enligt kristdemokratisk uppfattning som så att ”grundläggande demokratiska 
värderingar inte [kan] tolkas fristående från en livsåskådningsmässig grundsyn”. Näslund är 
glad över att regeringen förklarat att skolan skall vila på kristna värderingar. Detta har varit ett 
återkommande tema ”i olika sammanhang efter det att denna regering tillträtt”, säger hon. 
Den svenska skolan skall, menar hon, såväl som barnomsorgen, vara förankrad i kristen etik 
och västerländsk humanism:  
 
Vi har inte råd att låta våra barn lämna skolan utan att sådana attityder och värderingar har blivit naturliga för 
dem att de vänder sig mot egoism, våld och främlingsfientlighet och att de visar kärlek, omtanke och solidaritet 
med sin nästa. /…/ Bristen på etisk kompass, värdeneutralitet, är någonting mycket farligt.21

 
Torgny Larsson22 (s) vidhåller att människor far illa om det inte finns gemensamma regler, att 
det av många skäl är viktigt att man från samhällets sida förmedlar någon form av etiska 
värderingar och ställer moraliska krav på medborgarna, utan att det förväxlas med moralism. 
Hur denna moral skall se ut kan diskuteras, säger han, men pekar också på att det trots allt 

                                                            
19 Riksdagens snabbprotokoll, protokoll 1991/92:53, torsdagen den 16 januari, anf. 25 
20 Ibid., anf. 27 
21 Ibid., anf. 28  
22 För upplysnings skull kan nämnas att han ursprungligen är kyrkoherde till yrket. 
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finns gemensamma värderingar som de flesta människor kan acceptera, och han hänvisar till 
Asks exempel:  
 
…människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt för den enskilda 
människans särart och integritet och allas lika värde. Jag utgår ifrån att vi alla här är överens så långt. 
 
Han hänvisar sedan till talet om den kristna etiken och ett utryck som används av flera talare, 
”etisk kompass”. Apropå detta reflekterar han över hur kristna (främst i USA) anser att det i 
allra högsta grad är rätt att, utifrån kristna etiska värderingar, tillämpa dödsstraff; något han 
utifrån sin uppfattning, tro och samhällssyn anser är ”förfärligt”. Larsson menar att det således 
inte räcker med en etisk kompass – orienterar man i skogen kan man inte blint följa 
kompassnålen, då missar man målet; det måste till en justering. Han menar att vi i dessa fall 
har att gå tillbaka till ”vårt kulturarv och den kristna men även humanistiska tradition som vi 
lever i.”23

Här skulle jag vilja utvika i en liten diskussion om vad som hittills sagts och dra 
några preliminära slutsatser. Bildt talar i regeringsförklaringen om att de föränderliga tiderna 
”ställer krav på en sammanhållen och en etiskt förankrad politik”, moderata 
riksdagsledamöter talar (i opposition) om att socialistiskt influerade länders (häribland 
medräknas Sverige) undervisning präglas av ”sociala värden” med en därtill hörande 
kravlöshet och brist på etisk undervisning till följd, och att detta försvårar livssituationen för 
många; Ask uppmärksammar den värderelativism hon menar har tilltagit i skolan: ”en 
hållningslöshet och ett teknokratiskt synsätt där etiken och livsåskådningen kommit i 
skymundan”; och Inger Näslund talar mer eller mindre om att om inte barnen omfattar de 
värden som förvaltas av den kristna etiken och den västerländska humanismen så kommer de 
att hemfalla åt ”egoism, våld och främlingsfientlighet”. Kort sagt tycker jag mig kunna utröna 
att regeringspartierna, i konservativ anda, upplever ett slags generellt obehag inför 
samhällsutvecklingen och att dennas verkningar, såväl som obehaget, mildras med hjälp av att 
befästa vårt kulturarv; hävda vår religion och våra traditioner. Det verkar som om detta kan 
vara en av förklaringarna till varför man vill att den svenska skolan skall förankras i den 
kristna etiken och den västerländska humanismen: för att befästa vår ”svenska” identitet. 
Detta hänger ihop med det spår av antinihilistisk anda jag tycker mig kunna utläsa hos såväl 
Ask som Näslund; också denna känsla av människors moraliska degenerering hör, skulle man 
slarvigt kunna säga, ihop med en konservativ världsuppfattning.  

Den 12 februari 1992 tar Lars Werner (v) i en allmänpolitisk debatt (för stunden 
angående flyktingfrågor) upp det faktum att det under de senaste åren kommit många 
människor från andra länder, vilkas kultur och religion skiljer sig från våra levnadsmönster. 
Islam är en betydande och växande religion även i vårt land. Därför, säger Werner: 
 
…blir jag litet fundersam och orolig, när jag ser att regeringen på sina håll sätter kristendomen såsom 
överordnad andra trosläror. Regeringen håller på att ge kristendomen en särställning i skolan.  
 
Angående regeringens förslag till översyn av läroplanen, med den kristna etiken som skolan 
skall bygga på, hänvisar han till författaren P.C. Jersild som i Dagens Nyheter lär ha skrivit att 
den berörda kristna etiken ”arbetar med förutsättningen att kristna värden är överlägsna andra 
värdesystem”. Här ställer han en fråga till socialminister Bengt Westerberg (fp): kan det inte 
uppfattas som skrämmande för människor som tillhör andra religioner? ”Är det inte dags att 
göra en översyn av regeringens läroplansöversyn?”.  
 Bengt Westerberg säger i sin replik att det inom regeringen inte råder någon 
oenighet om vikten om religionsfriheten och undervisningens allsidighet och undervisning om 

                                                            
23 Riksdagens snabbprotokoll, protokoll 1991/92:53, torsdagen den 16 januari, anf. 29 

14 
 



olika religioner. Han säger att han anser det ganska självklart att den kristna etiken och de 
kristna värdena spelar en viktig roll i vårt samhälle, som varit kristet under lång tid. 
 
Även vi som inte själva bekänner oss till kristendomen har självfallet blivit påverkade av detta. Vi har lärt oss en 
del om kristendomen i skolan. Det finns i kristendomen levnadsregler som är viktiga även för Lars Werner och 
mig och en del andra personer som inte själva är bekännande kristna. Det är ganska rimligt att man i skolan 
berättar om detta. 
 
Han säger att det, om han minns rätt, inte står i direktiven till läroplanskommittén så som 
Werner sade utan att det där betonas att det är…  
 
…kristen etik och humanistiska värden som man skall ta hänsyn till. Det får väl anses täcka mycket av den 
kristna tradition som jag tycker att det är rimligt att man undervisar om i den svenska skolan. 
 

Med detta besked, känner sig Werner ”litet lugnare”, och säger att det är möjligt 
att han läst annorlunda än Westerberg om kristendomen och dess särställning; ”Men det får vi 
säkert tillfälle att diskutera flera gånger.”24

Bland andra uppfattningar säger t.ex. Ulla Orring (fp) den 23 april att 
socialdemokraternas generella problem är att de låst fast sig vid rigida lösningar. Man vill inte 
se flexibilitet i barnomsorgen; ”valfriheten sitter trångt”. Man misstänkliggör pedagogiska 
inriktningar och ”vill inte heller ställa upp bakom värderingarna att barnomsorgen skall bygga 
på kristen etik och västerländsk humanism”.25

Skolminister Beatrice Ask svarar på en fråga från Göte Jonsson (m) den 12 maj 
(där han efterfrågar vilka åtgärder hon avser vidta för att säkra att behovet av kunskap i 
kristen tro och etik också markeras i det slutgiltiga förslaget till kursplan för religionskunskap 
i gymnasieskolan). Hon hänvisar till läroplanskommitténs direktiv, med dess kända 
formuleringar. Ask anför att för att förtydliga svaret vill hon säga att läroplanskommittén 
arbetar utifrån regeringens direktiv, ”där vi gjort dessa markeringar”26. För att ytterligare 
förtydliga:  
 
Ett av skälen till att vi markerar kristendomens betydelse och att det ämnet är så väsentligt är att detta är den 
stora religionen i vårt land. Det är mycket viktigt att ungdomar får kunskaper om den religionen, men 
naturligtvis är det lika viktigt att man har en bredd i kompetensen och att man vet vad andra religioner står för, 
liksom att man är insatt i moral, etik och livsfrågor i vidare bemärkelse.27  
 
Detta kräver en kommentar. När Ask uttryckligen, av en egen partikamrat, får en fråga om 
åtgärder för att säkra kristendomskunskaperna hänvisar hon till läroplansdirektiven och säger 
att det beror på denna religions dominerande ställning i riket. För att vara insinuant kan man 
fråga sig om detta är en deskriptiv utsaga eller en preskriptiv sådan. Om man sedan ytterligare 
betänker vad som sägs: det är ”mycket viktigt att ungdomar får kunskap om den religionen, 
men naturligtvis är det lika viktigt att man har en bredd i kompetensen och att man vet vad 
andra religioner står för” (min kurs.). Man kan anmärka två saker. Pro primo: Om alla 
religioners roll vore lika viktig – varför skall man då markera kristendomens betydelse? Pro 
secundo: Om man betänker ordalagen med vilka de två satserna beskrivs: att det anses vara 
”mycket viktigt” med kunskaper i kristendom, och lika viktigt att ha ”bredd i kompetensen” 
och veta vad andra religioner ”står för” så kanske kristendomens roll ytterligare förstärks, om 

                                                            
24 Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:62, onsdagen den 12 februari,, anf. 46-48 
25 Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:99, torsdagen den 23 april, anf. 12 
26 Avseende devisen ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt 
för den enskilda människans särart och integritet och allas lika värde, vilka genom kristen etik och västerländsk 
humanism har en djup förankring i vårt land.” 
27 Kammarens protokoll, Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:110, tisdagen den 12 maj, anf. 135 och 137 
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än omedvetet. Ergo: Kristendom som huvudsats med imperativ, och andra religioner som 
bisatser i generella, vaga ordalag. Men det viktigaste är detta första: vore det lika viktigt – 
varför inte istället komma med en generell utsaga om att religionskunskaper är viktiga? 
 När vi ändå diskuterar religion så kan vi också konstatera att det verkar finnas 
en aspekt varom det råder oenighet inom regeringen: varför man förankrar skolan i den 
kristna etiken och den västerländska humanismen. 
 

• Kristdemokraterna verkar uppfatta det som så att man nu skall göra den svenska 
skolan kristen, att undervisningen skall genomsyras av kristna värderingar m.m.  

• Ask och Westerberg menar snarare att det handlar om att peka ut varifrån våra 
värderingar kommer eller att dessa begrepp är centrala för att kunna förstå det 
svenska samhället.  

 
I det ena fallet menar man att den kristna etiken och den västerländska humanismen är så 
intimt förknippade med vår kultur att man inte kan förstå den utan dessa begrepp, i det andra 
fallet menar man att – endast? – den kristna etiken kan ge välbehövlig vägledning i vårt 
samhälle; dessa regeringspartiernas divergerande meningar är av vikt för den fortsatta 
diskussionen och vi återkommer till dem. 
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2.5 Diskursteori 
 
”Vi är så vana vid att se kungar med en svans av vakter, trumslagare, officerare och allt sådant som får folk att 
underdånigt känna respekt och fruktan. Så när kungen någon gång uppträder ensam och utan uppvaktning, 
känner hans undersåtar samma respekt och fruktan. Vi förmår nämligen inte föreställa oss kungar utan deras 
eskort. Och folk, som inte begriper att detta är en vanesak tror att kungen är gudomlig av naturen. Av det 
kommer uttryck som: ’vilket gudomligt utseende etc.’” 

Från Tankar av Blaise Pascal 
 
Läroplanskommitténs nya direktiv ger upphov till ett antal motioner; t.ex. Ingrid Näslunds 
(kds) som, angående vad hon uppfattar som de nya direktivens klara och tydliga bestämning 
av skolans ideologiska grund, anser att det vore naturligt och önskvärt att även barnomsorgen 
får en uttalad kristen grund.28 Ian Wachtmeister och Stefan Kihlberg från ny demokrati 
använder samma också begreppet kristen etik och västerländsk humanism i en motion där 
man anför att man välkomnar det goda i en mångkulturell korsbefruktning ”som dock inte får 
ske på bekostnad av det svenska kulturarvet och de etiska normer som genom kristen etik och 
västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land”. Motionens hemställan rör 
obligatoriska krav på språktester för invandrare.29 Åke Carnerö (kds) hävdar i sin motion att 
”en grundläggande värdegemenskap är en nödvändighet för all demokratisk utveckling.” Vårt 
samhälle har utgått från den kristna människosynen, de kristna värderingarna och den 
västerländska humanismen, menar motionären, och ”den svenska skolan bör därför vara 
förankrad i den kristna etiken”. Vidare anförs bl.a. att religionsundervisningen ”i första hand 
[skall] vara en undervisning om kristendomen”.30 Carnerös hemställan om att ”den svenska 
skolan som helhet skall förankras i kristen etik” behandlas av utbildningsutskottet där man 
bl.a. konstaterar detta: 

 
”Med hänvisning till vad som framhålls i direktiven för läroplansarbetet om vissa grundläggande riktlinjer för 
undervisningen anser utskottet att motionärens yrkande i stort är tillgodosett, varför motion 1991/92:Ub269 
yrkande 1 avstyrks”.31

 
Vi kan alltså konstatera att formuleringen angående ”kristen etik och västerländsk humanism” 
tycks resultera i, eller snarare användas för, ett flertal sinsemellan olikartade syften och 
motioner: Näslund ser att regeringen klart och tydligt fastslagit skolans ideologiska grund, och 
att denna borde utökas att även omfatta barnomsorgen; Wachtmeister och Kihlberg ser att 
andra kulturer kan komma att hota dessa värden; Carnerö menar att den svenska skolan skall 
förankras i kristen etik, som ett led i hans uppfattning att det är nödvändigt med en 
grundläggande värdegemenskap för demokratisk utveckling. Det verkligt intressanta är att 
utskottet anser att denne siste motionärs yrkande ”i stort är tillgodosett”, dvs. att skolan de 
facto kommer att vara förankrad i kristen etik. 
 När utbildningsutskottet behandlat bl.a. ovan nämnda motioner hålls i 
kammaren en debatt den 26 maj 1992 som inleds av Ewa Hedkvist Petersen (s). Hon anför att 
man från socialdemokraternas sida ser med stor oro på skrivningarna i regeringens 
läroplansdirektiv: ”Regeringen vill på ett onödigt sätt tilldela den kristna religionen en 
överordnad ställning gentemot andra religioner eller livsåskådningar i skolan”. Hon hänvisar 

                                                            
28 Motion till riksdagen 1991/92:So614 av Ingrid Näslund (kds) Näslund uttrycker sig ordagrant som följer: 
”Regeringens direktiv till läroplanskommittén är tydlig och klar när det gäller bestämningen av skolans 
ideologiska grund.” 
29 Motion till riksdagen 1991/92:Ub281 av Ian Wachtmeister och Stefan Kihlberg (nyd) 
30 Motion till riksdagen 1991/92:Ub269 av Åke Carnerö (kds) Viktigt att poängtera kan vara att det sista citatet 
är från en av 60-talets läroplaner (Lgr 62), och att Carnerö kommenterar den texten genom att skriva att ”denna 
syn bör åter bli förhärskande inom svenskt skolväsende.” 
31 Utbildningsutskottets betänkande 1991/92:UbU19 
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också till lärarutbildningspropositionen som föreskriver att det krävs lärare som har 
”förståelse för skolans värdemässiga grund i kristen etik och humanism”, något hon menar 
blir än allvarligare, då detta kan tolkas som vore en lärares religiösa uppfattningar av 
avgörande art vid anställning. Bakom regeringens resonemang kan man undra om skolan över 
huvud taget är konfessionellt obunden, säger hon. Hedkvist Petersen slår fast att det är 
socialdemokraternas mening att den svenska skolan även i framtiden skall vara konfessionellt 
obunden; den svenska skolan skall vara öppen för alla barn och ungdomar på lika villkor, där 
skall elever, lärare, skolledare och övrig personal arbeta tillsammans oberoende av religiös 
övertygelse: det vore mycket olyckligt om man i vårt pluralistiska samhälle skulle ta ställning 
för en religiös övertygelse över en annan. Hedkvist Petersen säger vidare: 
 
Det är även mot denna sakliga bakgrund anmärkningsvärt att regeringen i direktiven till läroplanskommittén valt 
att särskilt framhålla de etiska normer som skolan bör bygga på och som ’genom kristen etik och västerländsk 
humanism har en djup förankring i vårt land’. Det är olyckligt att lyfta fram en viss religions etiska regler och ett 
speciellt slags humanism. Det här borde egentligen vara en självklarhet och det vill vi skicka med regeringen. 
/…/ Har inte regeringspartierna förståelse för att deras formuleringar kan skapa undran och svårigheter i skolans 
vardag? Vårt land får ju numera allt fler invånare med annan bakgrund än den kristna?32

 
Det kan vara värt att stanna upp ett slag och reflektera kring vad som sägs av Hedkvist 
Petersen. Torgny Larsson (s) sade i en tidigare debatt att han inte trodde att det rådde någon 
oenighet kring de värden skolan skulle gestalta. I sak är nog detta felaktigt. Hedkvist Petersen, 
och socialdemokraterna som parti, uppfattar nämligen regeringens förslag som om man söker 
ställa kristendomen i en överordnad ställning gentemot andra religioner och livsåskådningar i 
skolan. Hon uppfattar regeringens skrivelse som så att det väcker tvivel kring skolans 
konfessionellt obundna ställning. Hon tar vidare upp samma sak som flera andra talare tagit 
upp: det olyckliga i att ”lyfta fram en viss religions etiska regler och ett speciellt slags 
humanism” (min kurs.). Hedkvist Petersen uttrycker sin oförmåga att förstå varför regeringen 
vill ha med denna formulering; otillständigheten i formuleringen tycker hon borde framgå.  

Apropå detta replikerar Ann-Cathrin Haglund (m) genom att uttrycka sin 
uppgivenhet inför Hedkvist Petersens anförande och nämnda reservation: 
 
Jag förstår inte upprördheten i reservationen och i Ewa Hedkvist Petersens inlägg tidigare. Detta är ju 
värderingar som de flesta människor i vårt land utifrån olika värderingar och utgångspunkter kan acceptera. 
Detta är den etiska kompass som skolan bör ge de unga. ”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall 
ni också göra för dem” är ett gott budskap att förmedla i skolan. De grundläggande värden om tolerans, 
humanism, respekt för medmänniskor och personligt ansvar som vi i Sverige omfattar oavsett politiska religiösa 
eller andra åsiktsriktningar har ju utvecklats ur den kristna etiken. Detta är ju ett faktum, och skolan skall 
förmedla dessa etiska värden och samtidigt tala om varifrån de kommer./…/ Men för att man säger att dessa 
normer och värden ”genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land” menar 
man självfallet inte att skolans skall vara konfessionell. Vi lever i ett samhälle med religionsfrihet, och skolan 
skall givetvis vara öppen för alla.33  
 
Nu har både Hedkvist Petersen och Haglund, från var sin horisont, uttryckt sin oförmåga att 
förstå varför den andre opponerar sig: det rör sig ju om självklarheter, menar de. Jag tänker 
                                                            
32 Kammarens protokoll, Riksdagens snabbprotokoll, 1991/92:120, tisdagen den 26 maj, anf. 1 Hedkvist 
Petersens anförande kan jämföras med socialdemokraternas reservation nr 6 i utskottsbetänkandet som bl.a. lyder 
som följer: ”Utskottet finner det dessutom av ovanstående skäl anmärkningsvärt att regeringen i direktiven till 
läroplanskommittén valt att särskilt framhålla att de etiska normer som skolan bör bygga på ’genom kristen etik 
och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land’. Även i detta fall är det olyckligt att lyfta fram en 
viss religions etiska regler eller ett speciellt slag av humanism som bärare av de etiska normer som är 
grundläggande för den svenska skolan.” 
33 Ibid., anf. 7 
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därför här ta upp något som kanske egentligen i viss mån är en metodfråga, en teori som är 
direkt central för ämnet, nämligen diskursanalys. Jag utgår här från Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och praktik där de bl.a. redogör 
för sin läsning av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Winther Jørgensen och Phillips 
definierar en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Språket är centralt 
för denna ordning och det skall inte betraktas som en passiv kanal för information utan 
snarare som en ”maskin som konstituerar den sociala världen”. Detta gäller även för 
skapandet av identiteter. Följaktligen är en förändring av diskursen en förändring av den 
sociala verkligheten. Denna diskurs är inte given utan det pågår ständigt en strid varigenom 
diskursens förändring eller reproduktion främjas.34 Deras syn på forskarens roll ligger också 
till grund för den analys jag här bedriver. Det åligger inte diskursanalytikern, säger Winther 
Jørgensen och Phillips, att söka transcendera diskursen i sina analyser, söka komma 
underfund med hur verkligheten egentligen är beskaffad diskursen förutan:  
 
Däremot ska man arbeta med det som faktiskt har sagts eller skrivits för att undersöka vilka mönster det finns i 
utsagorna – och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten får.  
 
Det finns, menar de, ett inbyggt filosofiskt problem med denna typ av analys, som emanerar 
från dess egna premisser: om verkligheten konstitueras genom vårt förhållningssätt till den 
och våra utsagor om den – till vad nytta tjänar då forskarens resultat? Dessa är ju enligt 
forskarens egna premisser även de en utsaga bland alla andra; någon sanning kan inte hävdas. 
Detta problem är i praktiken mindre väsentligt, men fortfarande problematiskt, och 
möjligheten att kringgå det ligger, enligt Winther Jørgensen och Phillips, i att man i en 
konkret diskursanalys: 
 
överväger och söker redogöra för hur man står i förhållande till de diskurser man undersöker, och vilka 
konsekvenser som ens eget bidrag till den diskursiva produktionen av vår omvärld kan få.35

 
I det följande skall jag schematiskt redogöra för Winther Jørgensens och Phillips läsning av 
Laclau och Mouffe. De menar att vi, deltagarna i diskursen, ständigt försöker ”låsa fast” 
tecknens betydelse genom att placera dem i bestämda förhållanden till andra tecken. Detta 
projekt är i princip dömt att misslyckas emedan varje fixering är möjlig, men inte nödvändig; 
det är detta som möjliggör analysen av diskursen, vars syfte är att: 
 
…kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 
betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga. (förf. kurs.) 
 
Diskursen etableras genom definitionen av vissa speciella tecken, nodalpunkter, kring vilka 
andra tecken, moment, sedan kan samlas och definieras; en process som kallas artikulation. 
Eftersom momentens innebörd/identitet förändras efter vilka andra tecken de sätts i relation 
till, ligger det i diskursens ”intresse” att upprätthålla ett slags ordning, en totalitet: det är detta 
som artikulationen åstadkommer. Men eftersom diskursen upprätthålls genom dessa relationer 
måste andra definitioner av tecknen tabueras, uteslutas. Diskursen innebär alltså en 
”reducering av möjligheter. Den är ett försök att hejda tecknens glidning i förhållande till 
varandra och därmed ett försök att skapa entydighet”. De potentiella definitioner, som av 
diskursen underkänns, kallas det diskursiva fältet, som alltså håller alla de definitioner som 
uteslutits från diskursen för att skapa entydighet inom den. Men då diskursen s.a.s. 
upprätthålles tack vare uteslutandet av alternativa definitioner, hotas ständigt diskursen av 
detta yttre diskursiva fält. Element, kallas de tecken ”som inte slutgiltigt har fått sin mening 
                                                            
34 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips Louise, ”Diskursteori som teori och praktik”, s. 7, 16 
35 Ibid., s. 28f 
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fixerad”, det ligger således i diskursens ”intresse” att försöker göra alla element till moment 
genom att utesluta deras mångtydighet. De element som i sig är i ”särskilt hög grad öppna för 
tillskrivning av olika betydelser” kallas flytande signifikanter. Nodalpunkterna är flytande 
signifikanter, men begreppet ”nodalpunkt” hänvisar till kristalliseringspunkten i en enskild 
diskurs, medan begreppet ”flytande signifikanter” kännetecknar kampen om viktiga tecken 
diskurser emellan. Winther Jørgensen och Phillips sammanfattar:  
 
Diskursen strävar efter att avskaffa alla mångtydigheter genom att göra elementen till moment genom en 
tillslutning. Men denna strävan lyckas aldrig helt eftersom de betydelsemöjligheter som diskursen förskjuter till 
det diskursiva fältet alltid hotar med att destabilisera entydigheten. Alla moment förblir därför potentiellt 
mångtydiga, det vill säga momenten är alltid potentiellt element. Konkreta artikulationer reproducerar eller 
ifrågasätter de gällande diskurserna genom att fixera betydelsen på bestämda sätt. Och på grund av den alltid 
potentiella mångtydigheten är varje muntligt eller skriftligt uttryck /…/ i viss mån en artikulation eller 
nybildning, för även om uttrycket bygger på tidigare fixeringar av betydelser, alltså bygger på diskurser där 
tecknen blivit moment, så är ett uttryck aldrig bara en upprepning av något redan etablerat. /…/ Varje uttryck är 
därför en aktiv reducering av betydelsemöjligheter eftersom de sätter tecknen i vissa relationer till varandra och 
inte i andra. 36

 
När det kommer till forskarens roll i att analysera en diskurs, menar Winther Jørgensen och 
Phillips, så skall han fokusera på konkreta uttryck, förstådda som artikulationer som i sin tur 
analyseras utifrån vilken diskurs dessa reproducerar eller hur dessa omformar en diskurs 
genom att omdefiniera några av dess moment. Rent konkret säger de:  
 
Vilka tecken har en privilegierad status, och hur definieras de i förhållande till diskursens andra tecken? När man 
har identifierat de tecken som är nodalpunkter kan man undersöka hur andra diskurser definierar samma tecken 
på alternativa sätt. Det vill säga man kan börja klarlägga vad det är för sorts kamp som förs om 
betydelsebildningen genom att se på de olika former av innehåll som ges åt de flytande signifikanterna. Därvid 
kan man efter hand kartlägga diskursernas partiella strukturering av bestämda domäner: Vilka betydelser kämpar 
man om att definiera (flytande signifikanter), och vilka betydelser är relativt fixerade och oemotsagda (moment)?  
 
För att på ett förenklande sätt sammanfatta kan vi slutligen citera Winther Jørgensen och 
Phillips som, på ett övergripande plan, menar att diskursteorin handlar om att sociala fenomen 
aldrig är färdiga eller totala:  
 
Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för ständig social strid om definitioner av samhälle och 
identitet – en strid vars utfall får sociala konsekvenser. Diskursanalytikernas uppgift är att studera strävan att 
etablera entydighet i det sociala på alla nivåer. 37

 
Man skulle kunna säga att det är ur detta perspektiv som den ifrågavarande politiska 
diskussionen av mig förstås.  

Regeringspartiernas företrädare uttrycker sin oförmåga att förstå oppositionens 
invändningar – det rör sig ju om värden alla är överens om! Som ju har utvecklats ur den 
kristna etiken! Även Ewa Hedkvist Petersen uttrycker sin oförmåga att förstå hur 
regeringspartierna inte kan förstå att dessa skrivningar är otillständiga i det att det, från hennes 
horisont, självklart är fel att lyfta fram en viss sorts religion och en viss sorts humanism. Man 
skulle kunna säga att man befinner sig i olika horisonter varför ingen 
horisontsammansmältning kan ske: de företräder olika diskurser och tvistar om definitioner av 
moment/element/flytande signifikanter. Det intressanta är inte, som Winther Jørgensen och 
Phillips påpekar, direkt vad de vill slå fast, utan varför; vad det får för konsekvenser för den 
sociala ordningen, om man så vill. Om vi tar regeringspartierna som exempel: det intressanta 
för vår del, och där vill jag inte för tillfället tillägga något i sak, är inte huruvida dessa värden 
                                                            
36 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips Louise, ”Diskursteori som teori och praktik”, s 32ff 
37 Ibid., s. 28ff 

20 
 



är en del av vårt kulturarv, något som är plausibelt, utan varför man vill konstatera att detta är 
vårt kulturarv. Ty vid fastslagandet av detta, eller för den del yttrandet av en sådan mening 
som överensstämmer med detta, definierar och avgränsar man vår kultur; man artikulerar den. 
Andra definitioner och andra influenser av vårt kulturarv utesluts således i och med detta; 
förpassas till det diskursiva fältet. Petersen Hedkvist accepterar inte regeringsföreträdarnas 
definition av nodalpunkterna ”kristen etik” och ”västerländsk humanism” inom diskursen om 
det västerländska kulturarvet. Det är på detta vis jag betraktar den politiska debatten, till vars 
redogörelse vi nu återgår.  

Hedkvist Petersen upprepar sin ståndpunkt i sin replik: det är olyckligt att 
regeringen använder sig av en terminologi som kan leda tankarna helt fel, ”dvs. mot att den 
svenska skolan skall ha en viss religiös överbyggnad”. Hon pekar på att det uppstår tvivel och 
funderingar p.g.a. skrivningarnas formuleringar i de nya direktiven till läroplanskommittén; 
något nytt har infogats.38  
 Haglund säger angående formuleringarna om kristen etik och västerländsk 
humanism att det är… 
 
…viktigt att tala om för barn och ungdomar varifrån våra värderingar har kommit. När vi slår fast de normer och 
värderingar vi är överens om, är det viktigt att tala om att de genom den kristna etiken och den västerländska 
humanismen är djupt förankrade i vårt land. /…/ Det är viktigt att tala om att våra rötter finns här. Men det 
innebär inte att skolan skall vara konfessionell. Det är en helt annan sak.39  
 
Hedkvist Petersen replikerar: 
 
Det är olyckligt att vi skall behöva sväva i tvivel om skolans värdemässiga grund, på grund av att regeringen har 
lyft in denna formulering. Det är därför viktigt att diskussionen förs. /…/ Är dessa formuleringar en tillfällighet, 
eller beror de på att kds ingår i regeringen? Jag vill att Ann-Cathrine Haglund ytterligare preciserar sig i den här 
frågan så att det inte råder några tvivel om på vilken värdemässig grund skolan skall stå på.40

 
Haglunds svar tillför inget annat än att hon uppger att det nu står klart vad de menar när de 
talar om att de vill slå vakt om att skolan skall bygga på kristen etik och västerländsk 
humanism.41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
38 Kammarens protokoll, Riksdagens snabbprotokoll, 1991/92:120, tisdagen den 26 maj, anf. 8 
39 Ibid., anf. 9 
40 Ibid., anf. 10 
41 Ibid., anf. 11 
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2.6 Konfession, resolution, absolution 
 
”Antingen är du väl dum, eller också från avlägsna trakter, 
om du vill ålägga mig respekt eller fruktan för gudar! 
Vi kykloper, vi struntar då blankt i Zeus med egiden 
och i hans höga Olymp – vi är mycket starkare själva! 
Nej, för att undgå en vredgad Zeus, inte tänker jag skona 
dina kamrater och dig, såvida jag själv inte vill det!” 
 Ur Odysséen av Homeros 
 
Tuve Skånberg (kds) uppger sin syn på frågan och säger att de värden som radas upp i de nya 
läroplanskommitténs direktiv återfinns i den då gällande läroplanen, Lgr 80; såsom frihet, 
solidaritet, respekt, demokrati m.m. Skillnaden ligger i det att man i direktiven förtydligar och 
preciserar att dessa begrepp skall förstås utifrån kristen etik. Begreppen kan förstås på olika 
sätt och användas i felaktiga syften, menar han: ”rättvisan” kräver att om A får nackskott för 
svartabörshandel, skall detta gälla även B. 
 
De vackra, men mångtydiga, begreppen solidaritet, fred, jämlikhet m.m. behöver preciseras. Det gör de nya 
läroplansdirektiven genom att förankra dem i kristen etik och västerländsk humanism.  
 
Hur att precisera den kristna etiken? ”Den kristna etiken är ett kärlekens imperativ”, säger 
han. De nya läroplansdirektiven är ”verkligen en skillnad” mot den gällande läroplanen, som 
säger att skolan inte skall påverka elevernas värderingar, moral och människosyn, påpekar 
Skånberg. 
 
Nu skall inte skolan längre vara värdeneutral. Den har tagit ställning i och med skolministerns nya direktiv. 
Skolan skall fostra i kristen etik och västerländsk humanism.  
 
Skånberg säger att hela vår kulturs grundläggande värderingar är förankrade i den kristna 
etiken – och de har inte bara ”råkat” sammanfalla; vårt rättsväsende och våra lagar har kristna 
rötter; FN: s grundläggande mänskliga rättigheter utgår från att något är sant och rätt – en 
naturrätt som är förankrad i den kristna etiken, menar Skånberg.  
 
Den västerländska civilisationen står och faller med den kristna etiken. Skall vi då inte fostra våra barn att 
omfatta den? Kan någon räcka oss en bättre etik än den kristna? Värdeneutraliteten är i alla fall inget alternativ. 
Våra barn behöver goda normer, ett livets trafikregler.  
 
Skånberg säger att detta inte, som socialdemokraterna tycks ha vilja uppfattat det, betyder att 
skolan, lärarna och eleverna skall vara bundna av konfessionella ställningstaganden. Han 
säger efter sitt anförande: 
 
Att redogörelsen har blivit så lång beror på att Socialdemokraterna genom sin reservation har gjort detta till en 
huvudfråga. Det är något som egentligen borde vara självklart och som man borde lägga mindre tid på.42

 
Ewa Hedkvist Petersen (s) säger sig uppskatta Skånbergs utveckling av frågan om kristen etik 
och västerländsk humanism, men ställer sig undrande till huruvida hans uppfattning kan sägas 
vara representativ för utskottsmajoriteten. Skånbergs citat andas, enligt Hedkvist Petersen, en 
misstro mot andra värderingsriktningar än just den kristna, och det säger hon sig inte kunna 
ställa upp på; det är också detta socialdemokraterna vänder sig emot i läroplansdirektivens 
skrivningar.  Dessa formuleringar lämnar utrymme för liknande resonemang som Skånberg 
för, något hon menar är ”mycket olyckligt”.  

                                                            
42 Kammarens protokoll, Riksdagens snabbprotokoll, 1991/92:120, tisdagen den 26 maj, anf. 19 

22 
 



 
Det Tuve Skånberg försökte göra med sina citat var att säga att begrepp som solidaritet, jämlikhet och rättvisa 
har en mycket speciell innebörd inom den kristna etiken och att de kan tolkas på helt andra sätt inom andra 
livsåskådningar. 
 
Men även den kristna etiken har kommit att få många olika uttryck, uttryck som Hedkvist 
Petersen säger sig inte kunna ställa sig bakom: abortmotstånd, nedvärderande syn på kvinnor, 
mycket strikt sexualmoral, och utpekande av människor som inte har samma värderingar. 
Innefattar den kristna etiken och den västerländska humanismen även sådana värderingar?43  

Skånberg säger att kristdemokraterna är mycket nöjda med utskottsbetänkandets 
formulering och säger vidare att Hedkvist Petersen övertolkat honom; hennes anklagande om 
att man från kristdemokraternas sida misstror andra livsåskådningar står i kontrast till deras 
uppfattning i frågan. Han säger: 
 
Vi skiljer mellan religion, personlig konfession och bekännelse, den politiska etiken och de grundläggande 
värderingar som ett samhälle skall bygga på.   
 
Vidare påpekar han, apropå den kristna etiken, att Ewa Hedkvist Petersen och de andra i 
kammaren borde betänka att den fana som hänger framme vid podiet bär en kristen symbol: 
 
Länder sätter det man skattar högst som sin nationalsymbol. Muslimerna i arabländerna har t.ex. en halvmåne 
och en stjärna. De gamla sovjetstaterna hade hammaren och skäran. I Japan har man den uppåtgående solen, osv. 
/…/ Vare sig vi tycker om det eller inte är hela västerlandets kultur förankrad i den kristna kulturen.44

 
”Jag tycker med förlov sagt nästan att den här debatten nu trampar vatten”, säger Tuve 
Skånberg och efter ytterligare några repliker går man till beslut där utskottets hemställan 
(skolans förankring i den kristna etiken) bifölls med 169 röster mot 130 för reservation 6 av 
Lena Hjelm-Wallén m.fl.45 En ledamot avstod från att rösta. 

I detta skede har man nu diskuterat både den kristna etikens och den 
västerländska humanismens roll både i vårt nuvarande samhälle, och som grund för vårt 
samhälles utveckling. Skillnaden mellan kds å ena sidan och de andra borgerliga företrädarna 
är tydlig om än inte absolut. Det Skånberg sade om att den västerländska civilisationen står 
och faller med den kristna etiken är intressant och detta perspektiv kan vara ingången till den 
teori jag här vill redogöra för; som ger djup åt den, diskursteoretiskt talat, alternativa diskurs 
som oppositionen kan sägas gör gällande.  

Denna teori bygger på den engelske ekonomen Samir Amins bok från 1989 vid 
namn just ”Eurocentrism”. Där analyserar han eurocentrismen såsom vad man skulle kunna 
kalla för ”mytisk ideologi”. I inledningen försöker han definiera vad eurocentrism är. Han 
pekar då på att Europa, ända till renässansen, tillhörde ett regionalt system som inkluderade 
européer och araber, kristna som muslimer. Den största delen av Europa vid denna tid låg 
utanför centrum av detta system, kring östra delen av medelhavet, som tillika var centrum för 
den pre/tidig-kapitalistiska ekonomin. Från och med renässansen skiftar det kapitalistiska 
ekonomiska systemet centrum till nordvästra Europa, och lämnar det tidigare centrumet i 
periferin: 
 
The new European culture reconstructs itself around a myth that creates an opposition between an alleged 
European geographical continuity and the world to the south of the Mediterranean, which forms the new 
center/periphery boundary. The whole of Eurocentrism lies in this mythic construct.46

                                                            
43 Kammarens protokoll, Riksdagens snabbprotokoll, 1991/92:120, tisdagen den 26 maj, anf. 20 
44 Ibid., anf. 21 
45 Utbildningsutskottets betänkande 1991/92:UbU19 
46 Samir, Amin, ”Eurocentrism”, s. 10f,  
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Amin betonar, som den marxist och ekonom han är, den materiella utvecklingens betydelse 
för samhällsutvecklingen. Kapitalismens utveckling och upptäckten (och bemästrandet!) av 
den nya världen är två sidor av samma mynt, menar han, och detta skapar i sin tur det mentala 
perspektiv som han betecknar ”Eurocentrism”: 
 
If the period of the Renaissance marks a qualitative break in the history of humanity, it is precisely because, from 
that time on, Europeans become conscious of the idea that the conquest of the world by their civilization is 
henceforth a possible objective. They therefore develop a sense of absolute superiority, even if the actual 
submission of other peoples to Europe has not yet taken place. Europeans draw up the first true maps of the 
planet. They know of all the peoples who inhabit it, and they are the only ones to have this advantage. They 
know that even if a particular empire still has the military means to defend itself, they will ultimately be able to 
develop more powerful capabilities. From this moment on, and not before, Eurocentrism crystallizes.47

 
Eurocentrismen är egentligen ett slags historierevisionism, menar Amin, där den dominerande 
kulturen utifrån sin ställning uppfunnit tanken om det ”eviga västerlandet” (”unique since the 
moment of its origin”), med kategorin av ”den Andre” – Orienten – som dess inbillade 
motpart. Han säger att den konstruerade historien är den välkända historien om västerlandet – 
en utveckling genom antikens Grekland, via det Romerska riket och det feodala kristna 
Europa till det kapitalistiska Europa; konstruerad för att rättfärdiga ”härkomsten” av den 
Europeiska kulturen och civilisationen: 
 
This construct, like the analogous Orientalist construct: (i) removes Ancient Greece from the very milieu in 
which it infolded and developed – the Orient – in order to annex Hellenism to Europe arbitrarily; (ii) retains the 
mark of racism, the fundamental basis on which European cultural unity was constructed; (iii) interprets 
Christianity, also annexed arbitrarily to Europe, as the principal factor in the maintenance of European cultural 
unity, conforming to an unscientific vision of religious phenomena; (iv) concurrently constructs a vision of the 
Near East and the more distant Orients on the same racist foundation, again employing an immutable vision of 
religion.  
 
 Denna allmänt omhuldade teori om västerlandets historia betraktar, menar Amin, på ett 
godtyckligt och ovetenskapligt sätt, det ”Västerländska” såsom något genom tiderna intakt, 
och förnekar på samma sätt influenser från bl.a. orienten. Det egentligt intressanta, som man 
genom dessa teorier söker dölja, är varför kapitalismen uppkom i västerlandet före den 
uppkom någon annanstans; på denna fråga svarar man att det var tack vare vår rationalitet, i 
sig stammande från antikens Grekland, när orienten ej kom längre än till metafysiska 
spekulationer; orienten speglar alltid det diametralt motsatta, menar Amin: 
 
Emphasis is placed on the variety and conflicts of the philosophical schools, the development of thought free 
from religious constrains, humanism, and the triumph of reason – all without any reference to the ‘Orient’, 
whose contribution to Hellenic thought is considered to be nonexistent. According to this view of history, these 
qualities of Greek thought are taken over by the European thought beginning in the Renaissance and come of age 
in the modern philosophies.48

 
Amins resultat ger oss ytterligare på benen vad gäller förståelsen av den diskursernas kamp vi 
kan se utspela sig i kammaren. Hans framställning berör också frågan som ett led i en 
ekonomisk diskussion; om kapitalismens behov av en universalistisk ideologi49, som, enligt 
min läsning (och förmodligen hans mening), förklarar och rättfärdigar dess existens. Detta, 
förutsatt att dess sanningsvärde (om man i denna framställning ens kan tala om något sådant) 
är ovedersägligt, skulle även kunna utgöra en del i förklaringen till den blockpolitiska 
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skiljelinjen i förhållningssättet till skolans värdegrund såsom förankrad i kristen etik och 
västerländsk humanism. Utifrån denna eurocentrismens teori, där västerlandets anspråk på 
universalism och imaginär härkomst från ett slags godhetens ideal utgör kärnan, skulle den 
politiska debatten kunna förklaras.  
 Skånbergs synpunkt om att den västerländska civilisationen står och faller med 
den kristna etiken menar alltså Amin vara en konstruerad verklighet för att understödja det 
västerländska dominerande samhällets raison d’être. Denna teori sammanfaller, enligt min 
mening, tämligen väl med regeringspartiernas syn på den europeiska kulturen och de värden 
men menar ligger till grund för den.  

Låt mig i viss mån snöra ihop påsen genom att konstatera en del av de 
hittillsvarande dragen jag tycker mig kunna skåda i debatten. Debatten i kammaren visar 
tydliga blockpolitiska skillnader, en höger/vänster-dimension. Undantag finns dock självklart 
på båda sidor men generellt kan sägas att vänstern motsätter sig införandet av begreppen 
kristen etik och västerländsk humanism för att beteckna skolans värdegrund medan högern 
tillstår dem. Utöver detta verkar det finnas en religiös förklaringsmodell. En pådrivande kraft 
kan Kristdemokratisk samling sägas vara; dessas företrädare tolkar som tidigare sagts 
uppenbarligen formuleringarna om skolans värdegrund från en religiös diskurs; detta skulle, 
med visst förbehåll, kunna stärka teorin om höger/vänster-dimensionen som ett led i 
förklaringen, men föranleder även att en annan fråga ställs: skulle en förklaring kunna vara att 
det finns en motsättning mellan en universalistisk och en pluralistisk uppfattning av världen? 
Denna aspekt kommer att beröras senare. 

Regeringspartierna företräder enligt min mening i högre grad än oppositionen en 
uppfattning som stämmer överens med eurocentrismen, sådan den framställts av Amin. 
Regeringspartierna har från början framhållit att de positiva värden som skolan skall gestalta 
har förankring i den kristna etiken och den västerländska humanismen. Detta är det man 
önskar slå fast. I den eurocentriska diskurs man företräder/befinner sig definieras västerlandet 
i förhållande till den andre, må det vara Orienten, Afrika, eller något annat; på detta har vi fått 
exempel från såväl Said, Ajagán-Lester som Amin.  Diskussionen förstås utifrån Winther 
Jørgensens och Phillips redogörelse för diskursteori.  

Regeringspartierna gör gällande att i diskursen ”vår kultur” är ”kristen etik” och 
”västerländsk humanism” nodalpunkter och uppenbarligen också flytande signifikanter. 
Oppositionen är här splittrad, ibland erkänner man diskursen men pekar på att nodalpunkterna 
inte definierats och i själva verket inte är mer än flytande signifikanter, varom ingen enighet 
finns. När oppositionen talar om att det viktiga är att vi är överens om vilka värden skolan 
skall hävda, skulle man kunna uppfatta det som att man företräder ett slags 
pluralistiskt/materialistiskt perspektiv, kanske t.o.m. ett diskursteoretiskt perspektiv där 
verkligheten konstitueras genom diskurser – det enda universella är det varom det inte finns 
några invändningar. Oavsett hur man ser på detta, var på en skala ”oppositionen” eller 
”regeringspartierna” (om man kan tala om dem såsom entydiga enheter) ligger, så tycker jag 
att det framstår klart att regeringspartierna snarare företräder en universalistisk anda, medan 
oppositionen snarare företräder en pluralistisk. Detta är något som jag tycker framkommer allt 
starkare allteftersom diskussionerna fortgår, varför vi återkommer också om detta.  

Om man så tittar på kontexten i vilken diskursen utspelar sig, handlar det om 
skolans värdegrund, den grund av värden skolans skall stå på (ett begrepp som förövrigt 
myntades under denna process). Det handlar inte om en allmän kulturdebatt, utan ett politiskt 
beslut om läroplaner som reglerar skolans verksamhet. Om vi utgår ifrån att 
regeringspartierna medvetet eller omedveten företräder en eurocentrisk världsbild, samt i och 
med att man vill förankra skolans värdegrund efter dessa premisser, kan man således dra den 
slutsatsen att man s.a.s. via den fostrande roll skolan de facto har, önskar cementera denna 
diskurs genom en kontinuerlig reproduktion av det eurocentriska perspektivet förmedlat nedåt 
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i generationerna. Detta är i sådana fall kännetecknande för resultatet av att skolan förankras i 
kristen etik och västerländsk humanism, och säger ingenting beständigt gällande intentionerna 
i denna riktning, även om det är den logiska slutsatsen av deras förslag och den diskurs de 
företräder.  
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2.7 Cesur 
 
”Och om du blott visar upp det minsta tecken på falskhet 
blir du en visa snabbt, trots ditt så lysande namn!” 
 Ur Elegier av Sextus Propertius 
 
Efter dessa mastiga passager kommer här en påminnelse eller ett klargörande om den politiska 
processen. Riksdagsåret 1992/93 bjuder för vårt syfte inte på något särskilt matnyttigt, det 
skulle vara några av de allmänna debatter som berör vårt ämne. 1992 lägger 
läroplanskommittén med sitt betänkande, något som i sig är intressant men som inte direkt 
renderar oss någon kunskap om politikers intentioner. Mer intressant är då de diskussioner 
och motioner som följer efter det att regeringen lagt fram sina propositioner om nya 
läroplaner för bl.a. grundskolan och gymnasieskolan. Denna styvmoderliga behandling av 
detta års politiska diskussioner, statliga utredningar m.m. sker både av utrymmesbrist, såväl 
som av materialavgränsning som bristande relevans för våra diskussioner. 
Läroplansutredningen har ju t.ex., som Ask själv uttalat, arbetat på regeringens uppdrag med 
regeringens direktiv. Jag skall nu istället därför redogöra för en mening som kan vara av 
intresse för oss, det är ju främst regeringens politik som varit uppe för diskussion, och detta 
anförande kan ses som en sammanfattning av socialdemokraternas hållning i denna fråga. 

Berndt Ekholm50 (s) tar upp frågan om etik och moral då han säger att det från 
alla partier under de senaste åren förekommit ett uppsving av debatter kring dessa frågor. Han 
säger att det förmodligen är extra viktigt att beröra dessa frågor p.g.a. den ekonomiska krisen 
och den allmänna misstron mot politiker. Ekholm tar upp behovet av fast grund i vardagen, 
och i viss mån skapandet av sanningar: 
 
Många vill fånga in begreppet etik och moral i ett enda uttryckssätt, en enda godtagbar etik och moral. Samhället 
är idag mer komplicerat än så, bl.a. som följd av att det har blivit mångkulturellt. Att därför hävda, som den 
borgerliga regeringen gör, att den kristna etiken skall vara den enda drivkraften för de värderingar som samhället 
skall bygga på, snävar in vårt livsrum och skapar onödig konfrontation. Det finns andra värderingar som också 
kan bygga ett demokratiskt och humanistiskt samhälle. Jag menar att vårt samhälle klarar en harmonisk 
utveckling byggd på pluralism, där kristen etik har sitt berättigade utrymme.  
 
Han pekar också på att inte heller kristen etik är något entydigt, den uttrycks av olika 
människor på olika sätt; tillämpningen av den etiska hållningen är inte heller den självklar. 
Dessutom, säger Ekholm, finns en risk att begreppet ”exploateras” och tas till för att garnera 
och rättfärdiga den egna politiken. Han säger också att kds ”emellertid tagit på sig ett extra 
stort ansvar, eftersom man i strängt taget alla sammanhang hänvisar till kristen etik”.51

Framställningens fortsätter nu från det att regeringen lagt fram sina 
propositioner om nya läroplaner. Det är alltså i sig intressant vad propositionen säger, men än 
mer intressant vad oppositionen säger och hur regeringen svarar på det.  

Ewa Hedkvist Petersen (s) säger som följer i en debatt i kammaren om 
utbildnings- och skolfrågor, något som pekar på hur den socialdemokratiska oppositionen 
uppfattar regeringens arbete med dessa frågor på ett generellt plan: 
 
Herr talman! Regeringen har nu lagt fram förslag om läroplan och betyg för de olika skolformerna. Vi 
socialdemokrater ställer också upp på delar av förslagen. Men vi har också allvarlig kritik och tar avstånd på 
flera punkter, t.ex. när det gäller betygen i grundskolan. Vi beklagar djupt att regeringen nu har frångått 

                                                            
50 Det kan vara av visst värde att veta att Ekholm är aktiv inom broderskapsrörelsen, den kristna 
sidoorganisationen till socialdemokraterna.  
51 Kammarens protokoll, Riksdagens snabbprotokoll, Protokoll 1992/93:8, fredagen den 16 oktober, anf. 51 
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traditionen att ha en bred förankring för grundläggande skolbeslut. I stället hastar man fram besluten. Det verkar 
som om man vill förändra allt innan vi går till nästa val – kosta vad det kosta vill!52

 
Kristina Svensson (s) säger sig, liksom tidigare socialdemokratiska talare, också vara kritisk 
till regeringens skolpolitik. Hon upplever oro över regeringens förslag till nya läroplaner, där 
begreppen ”kristen etik” och ”västerländsk humanism” används i sammanhang med 
allmänmänskliga värden såsom t.ex. respekt för människolivets okränkbarhet och individens 
frihet och integritet. Hon säger att detta är ”mycket märkligt” och påminner om att det i 
Sverige under modern tid funnits bred enighet kring att skolan skall vara ickekonfessionell: 
ingen religion eller ideologi skall i skolan ges någon särställning. Hon uttrycker också ett 
behov av att detta skall beaktas i behandling i utbildningsutskottet. Svensson säger vidare 
apropå ett globalt perspektiv: 
 
Som socialdemokrat beklagar jag att världen utanför Europa och de för mänsklighetens framtid så stora och 
avgörande överlevnadsfrågorna starkt tonats ned i regeringens förslag till ny läroplan. /…/ Läroplansförslagen 
innebär en inskränkning som gör ordet [”internationell”] liktydigt med en begränsad del av världen, nämligen 
Europa.53

 
Ingrid Näslund (kds) replikerar angående skolans värdegrund följande: 
 
När man talar om den kristna etikens betydelse här är det ingen som på något sätt har tänkt sig att den svenska 
skolan skall bli en konfessionell skola. Det framgick mycket klart vid en uppvaktning i utbildningsutskottet 
häromdagen. Där var det representanter för alla de stora religioner som är representerade här i Sverige. Från 
andra religionsföreträdare än de kristna var man helt på det klara med att när vi talar om den kristna etiken menar 
vi den värdegrund som vi i det här landet har byggt på sedan många hundra år tillbaka. Man var helt enig om att 
detta skulle vara grunden för vår skola. De hade alltså uppfattat att det inte är fråga om att vara konfessionell i 
den svenska skolan. De som inte tycks ha förstått det är vänsterpartister och socialdemokrater. De lever i ett hörn 
av världen för sig själva i det här avseendet. 
 
När det kommer till det globala perspektivet säger hon sig hålla med Svensson om vikten att 
vidga perspektivet och inte ”får ett för snävt perspektiv och bara ser Europa”, samtidigt hon 
poängterar att detta ”i viss mån” poängteras i propositionen. Att detta har framhållits beror, 
menar Näslund, på det dåvarande utvidgade samarbetet med Europa, men detta får 
naturligtvis ”inte försnäva perspektivet. Det är viktigt att detta står klart för alla”.54  
 
Hans Nyhage55, moderat, tillika utbildningsutskottets ordförande, ger sig här in i debatten. 
Hans inlägg är intressant av flera skäl, varför hans anförande här återges oavkortat: 
 
Fru talman! På s. 104 i läroplansförslaget står följande: ’Människolivets okränkbarhet, individens frihet, 
solidaritet med svaga och utsatta samt alla människors lika värde utgör kärnan i de värden skolan skall gestalta 
och förmedla. Tillsammans med aktningen för varje människas egenvärde och respekten för det levande, utgör 
de den etiska grunden för skolans arbete. Det är värden som bland annat genom kristen etik och västerländsk 
humanism har en djup förankring i vårt land’. Vad är det som inte är korrekt och riktigt i detta? Var talas om att 
skolan ska vara en konfessionell skola? Skolans uppgift och demokratin kan aldrig ifrågasättas och har aldrig 
heller ifrågasatts.56

 
Kristina Svenssons replik till detta är också intressant, även denna här oavkortad: 
 

                                                            
52 Riksdagens snabbprotokoll, Protokoll 1993/94:8, fredagen den 15 oktober, anf. 81 
53 Ibid., anf. 137 
54 Ibid., anf. 138 
55 Kan vara av intresse att veta att Nyhage ursprungligen är rektor till yrket. 
56 Ibid., anf. 140 
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Fru talman! Jag kan alltså ytterligare en gång konstatera att det finns en överensstämmelse och att det kommer 
att tydliggöras att skolan skall vara icke-konfessionell.57

 
Detta skall kort kommenteras. Oppositionen säger sig alltså uppleva att regeringens 
förfarande med läroplansförslagen sker hastigt och utan intresse om att försöka skapa bred 
politisk enighet när det gäller de stundande genomgripande skolpolitiska frågorna. Man gör 
också gällande att man anser det olyckligt att använda de välkända begreppen kristen etik och 
västerländsk humanism när det kommer till ”allmänmänskliga värden”. Nyhages replik på 
detta är också den intressant då den pekar på det, som han verkar se det, absurda i att motsätta 
sig den citerade skrivelsen. ”Vad är det som inte är korrekt och riktigt i detta? Var talas om att 
skolan ska vara en konfessionell skola? Skolans uppgift och demokratin kan aldrig 
ifrågasättas och har heller aldrig ifrågasatts”, säger han. För att inte läsa för mycket in i det 
han säger kan vi väl nöja oss med att konstatera att han verkar tycka att oppositionen läser 
skrivelsen på ett helt annat sätt än han – regeringens skrivelse uttrycker på intet vis något 
uppseendeväckande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
57 Riksdagens snabbprotokoll, Protokoll 1993/94:8, fredagen den 15 oktober, anf. 141 
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2.8 Motioner för behandling i utskottet 
 
”Vari består då dygd, medan dygden är själenes hälsa? 
Dygd är att älska sin Gud, hans bud och stadgar att hålla” 
 Ur Hercules av Georg Stiernhielm  
 
Under året har det inkommit ett antal motioner som är intressant för vårt syfte. Några skall här 
sammanfattas och kommenteras. Dess temata är som förstås återkommande men här följer 
några av de som är relevanta för vårt syfte. Det kan i denna fas av uppsatsen bli en del 
upprepningar, då motionerna tar upp saker och ting som redan har diskuterats av 
riksdagsmännen.  Men motionerna innebär konkreta förslag med konkreta motiveringar och 
ger i förhållande till debatterna på ett helt annat sätt en helhetsbild av motionärernas 
uppfattningar. Motionerna behandlas ju sedan i utbildningsutskottet och dettas betänkande 
berörs nedan. Men det är av vikt att vi först redogör för vad motionärerna anser om frågan om 
den kristna etiken och den västerländska humanismen.  

I en motion framhåller ett antal socialdemokratiska riksdagsledamöter att man 
anser det olyckligt att, som i regeringens proposition om förslag till nya läroplaner, använda 
begrepp som ”kristen etik och västerländsk humanism” för att beskriva något så viktigt som 
skolans värdegrund, när uttryckets innebörd givit utrymme för ”synnerligen motstridande 
tolkningar” som riskerar att skapa konflikter. I ett mångkulturellt Sverige anser man att det 
är… 
 
…ytterst angeläget att utveckla och konkretisera allmänmänskliga värden som en gemensam grundval på vilken 
framtidens samhälle kan byggas. Det är naturligt att dessa värden ska utgöra skolans värdegrund.58  
 
Vidare poängteras att religionsfriheten är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle och 
att inga religiösa, filosofiska eller ideologiska uppfattningar därför skall varken förfördelas 
eller åtnjuta en privilegierad ställning. Därför anses det olämpligt att regeringen skall ”ge 
intryck av att svensk skola ska ges konfessionell prägel”: 
 
Detta kan leda till att icke-kristna grupper tar avstånd från skolan trots att de delar de värden som ska finnas i 
skolans värdegrund 
 
Begreppen ”kristen etik” och ”västerländsk humanism” är dessutom oklara i sin definition, 
påpekar motionärerna: ”Att regeringen väljer att förtiga detta är i sig anmärkningsvärt”, säger 
man. Dessutom anser man att det vore ”synnerligen beklagligt” om man frångår tidigare 
skolbesluts principer genom att skolans värdegrund fastställs utan politisk enighet. Riksdagen 
bör därför fastställa skolans värdegrund utan att föra in begrepp som ”kristen etik och 
västerländsk humanism”.  

Vad gäller kristendomens roll i vårt samhälle säges att denna självfallet skall få 
sitt rättmätiga utrymme inom ämnet religionskunskap. Regeringens mening om 
kristendomens stora betydelse i det svenska samhället, nu som förr, delas av motionärerna 
men man säger också angående detta: 
 
Det är inte skolans uppgift att göra barnen kristna. Det är den kristna församlingens uppgift. Även om man är 
icke-troende, jude eller muslim ska man kunna gå i den kommunala grundskolan utan att känna sig kränkt eller 

                                                            
58 Detta är den ordalydelse om skolans värdemässiga grund som motionärerna vill skall införas: ”Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta samt alla människors lika värde utgör kärnan i 
de värden skolan skall gestalta och förmedla. Tillsammans med aktningen för varje människas egenvärde och 
respekten för det levande utgör de den etiska grunden för skolans arbete”. Källa: Motion till riksdagen, 
1993/94:Ub17 av Berndt Ekholm m.fl. (s) 
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utstött. Alla föräldrar ska alltså med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att dessa 
inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller den andra av religiösa uppfattningar.  
 
Motionärerna avslutar med att säga att om riksdagsmajoriteten inte accepterar vad som 
framhållits i motionen, så kan detta inte uppfattas annorlunda än ”att koalitionsregeringens 
kompromiss är viktigare än ett enigt ställningstagande till skolans värdemässiga grund”. I 
händelse av detta (yrkande 1) yrkar man att dessa begrepp skall formuleras på så sätt att de 
inte innebär att verksamheten i skolan skall ha en konfessionell prägel (yrkande 2). 

Utöver detta tar man upp frågan om skolans roll för demokratiska fostran. Detta 
ligger i ett sidospår för vårt syfte, men är ändå relevant för att få förståelse för hur man ser på 
skolans övergripande roll i den samhälleliga diskursen.  
 Motionärerna säger att skolan är samhällets viktigaste kraft i arbetet att fördjupa 
demokratin både genom förmedlandet av kunskaper och genom att fostra till ett demokratiskt 
förhållningssätt. Skolans främsta roll har sedan efterkrigstiden varit, menar motionärerna, att 
fostra demokratiska människor och detta skall gälla även framgent. Motionärerna vänder sig 
emot ”en del värderingar som regeringen framför” i propositionen angående 1946 års 
skolkommission:  
 
Där ironiseras över att skolan enligt 1946 års skolkommission skulle omformas till ett redskap, en spjutspets, i 
kampen för ’demokratins samhälle’. Skolan, slår regeringen fast, ’har ett större och mer varaktigt uppdrag än att 
effektuera den rådande konjunkturens och tidsandans krav’.  

De värderingar som präglade skolkommissionens arbete och syn på den svenska skolans 
uppgifter hade sin grund i mänsklighetens erfarenheter av de nazistiska och kommunistiska diktaturernas terror 
och fasansfulla förbrytelser. Att mot denna bakgrund nedlåta sig till formuleringar av ovanstående art är 
uppseendeväckande. Den moderata skolministerns konservativa åsikter i sin syn på skolan hakas på en trend i 
dagens tidsanda som inte vill se skolan som en bärare av framtiden utan något som framtiden släpar efter sig. 
Skolan ska med den synen inte bidra till förändring. Den ska begränsa sig till att vårda ett arv. 
 
Motionärerna menar att riksdagen ”med kraft” måste tillbakavisa tolkningar av arten att 
demokratisk fostran i svensk skola ska utgöra ”en historisk parentes. Riksdagen måste 
klargöra att demokratisk fostran förblir en huvuduppgift för skolan.” (yrkande 19)59

En annan motion av socialdemokraterna har en liknande uppfattning som 
ovanstående motion, men man pekar tycker jag än tydligare på att man i förslaget till skolans 
värdegrund har att göra med allmänmänskliga värden. Dessa värden har, menar motionärerna,  

 
mycket riktigt ’djup förankring i vårt land och vår kultur’ och inte minst i ett kristet kulturmönster. Dessa värden 
är samtidigt allmänmänskliga värden som vunnit brett internationellt budskap och bl.a. kodifierats i FN: s 
förklaring om de mänskliga rättigheterna och olika internationella konventioner på samma område.     
 
Mot denna bakgrund, menar motionärerna, är det svårt att godta att regeringen med 
hänvisning till dessa värdens ”djupa rötter i historiska utveckling” driver tesen att skolans 
värdegrund särskilt är ”förankrad i kristen etik och västerländsk humanism”. Också dessa 
motionärer delar regeringens mening om detta faktums historiska korrekthet, men menar dock 
att formuleringen: 
 
Ger icke desto mindre vid handen både en brist på insikt i vilka krav som kan ställas på myndigheters 
uttryckssätt i ett pluralistiskt samhälle och, vilket är värre, en brist på intresse för frågan. Med detta uttryckssätt 
ökar risken för att människor och grupper av annan livsåskådning än den kristna tar avstånd från skolan trots att 
man kanske i sak är helt överens om hur värdegrunden bör se ut. /…/ Man väljer en lättköpt metod och river 
samtidigt sönder den politiska enigheten genom att åsätta allmänt omhuldade värden beteckningen ”kristen”.60

 
                                                            
59 Motion till riksdagen, 1993/94:Ub1 av Ingvar Carlsson m.fl. (s) 
60 Motion till riksdagen, 1993/94:Ub17 av Berndt Ekholm m.fl. (s) 

31 
 



Här vill jag uppmärksamma läsaren om de två perspektiv som framkommit angående FN: s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dessa motionärer, bland dem socialdemokraten 
Berndt Ekholm som betecknar denna deklaration som ett bevis på att de värden som där 
deklareras egentligen är allmänmänskliga, just på grund av dess vida spridning. Man skulle 
kunna säga att han menar att värdena i sig blir allmänmänskliga i det att de accepteras av 
människor runt hela världen. På andra sidan av skalan befinner sig kristdemokraten Tuve 
Skånberg som tidigare sade att kristna värden kommit till uttryck bl.a. i vårt rättsväsende och 
FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna; men hans mening är som jag ser det snarare 
att själva kristligheten är det primära, och allmänmänskligheten är något sekundärt, som i det 
fall det är relevant är det p.g.a. att det bevisar kristendomens allmängiltighet. I sak är dessa 
båda herrar alltså överens om kristendomens allmänmänsklighet, men att andra människor 
från andra kulturer också tycks omfatta dessa värden uppfattas av Ekholm som att värdena 
blir viktiga p.g.a. dess allmänmänsklighet, medan Skånberg snarare är av den uppfattningen 
att allmänmänskligheten blir viktig för att den överensstämmer med den kristna etiken. Detta 
skulle, i all dess enkelhet, kunna tjäna som ett förenande exempel på två aspekter som jag tror 
är orsaken till de olikartade motiven vi ser; förhållandet universalism/pluralism och 
förhållandet ekonomi/politik. 

Den brittiska sociologen Immanuel Wallerstein säger, angående 
interventionsmakters rättfärdigande av sina handlingar mot bakgrund av Irakkriget, att 
debatten sker ”inom ramen för en grundläggande samsyn om att de värden som 
interventionsmakterna påstår sig företräda är universella.” Han säger att universella värden i 
själva verket är en social skapelse av ett dominerande skikt i ett specifikt världssystem. 
Interventionsstaterna säger sig företräda en global universalism men företräder egentligen en 
europeisk sådan: en uppsättning doktriner och etiska ståndpunkter som härrör från en 
europeisk kontext. Denna naturrätt, menar Wallerstein, rättfärdigar förvisso försvaret av ”de 
så kallades oskyldigas mänskliga rättigheter”, men även den materiella exploatering desamma 
drabbas av. Vidare säger han att det skulle kunna finnas globala och universella värden, men 
att dessa i så fall inte är givna: ”De måste skapas av oss, och detta är mänsklighetens stora 
moraliska uppdrag”.61 Vidare redogör han för de tendenser han tycker sig kunna se inom alla 
historiska system: 
 
Invånarna i ett givet historiskt system deltar i sedvänjor och erbjuder förklaringar som rättfärdigar dessa 
sedvänjor därför att de tror (eftersom de uppfostras att tro) att just deras egna sedvänjor och förklaringar utgör 
normen för allt mänskligt beteende. Sådana vanor och föreställningar tenderar att uppfattas som självklara; 
normalt sett är de varken föremål för tvivel eller ifrågasättanden. Åtminstone anses det kätterskt eller hädiskt att 
tvivla på dem eller att ens reflektera kring dem. Det lilla fåtal som är beredda att kritisera det egna systemets 
seder, bruk och rättfärdiganden är inte bara modiga utan ofta tämligen dumdristiga, eftersom de nästan garanterat 
kommer att få det omgivande samhället emot sig och bli bestraffade som farliga avvikare. Vi kan således börja 
med det smått paradoxala konstaterandet att det inte finns någonting så etnocentriskt och partikularistiskt som 
anspråket på att vara universalismens bärare.62

 
 Denna Wallersteins mening tycker jag på ett övergripande plan är signifikativ för den debatt 
vi kan bevittna i kammaren. Om vi utgår ifrån att denna mänskliga tendens, dessa kulturella 
verkningar eller vad att kalla det håller något värde skulle det kunna hjälpa till att klassificera 
Ekholm som av samma mening som Wallerstein, och Skånberg som ett bra exempel på den 
etnocentriska mentalitet han pekar på. 

Det intressanta här är ju naturligtvis inte att kategorisera enskilda ledamöter, det 
intressanta är att försöka bringa klarhet i de olika motiv de anger angående deras hållning 
gentemot att beteckna skolans värdegrund som förankrad i kristen etik och västerländsk 

                                                            
61 Wallerstein, Immanuel, “Europeisk universalism”, s. 51f 
62 Ibid., s. 65f 
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humanism: i ett försök till meningsskapande kan man göra det genom att klassificera vilket 
perspektiv de företräder. Hittills tycker jag mig kunna säga att det finns bevis för att en 
religiös, en ekonomisk och en politisk skiljelinje finns. Att det finns en skillnad mellan de 
politiska blocken framstår klart, och jag tycker mig, i viss mån också mot bakgrund av allmän 
förförståelse, kunna uttyda tre områden där förhållningssätten blocken emellan skiljer sig åt:  
 

• Ideologi: skillnad mellan förhållningssätt till det kulturella arvet.  
• Ekonomi: skillnad mellan förhållningssätt till kapitalismen som ekonomiskt system. 
• Filosofi: skillnad mellan en idealistisk och en materialistisk världsuppfattning. 

 
Detta är, skulle man kunna säga, tre faktorer som åtskiljer blocken. Detta är en teoretisk 
framställning och i verkligheten är inte blocken, och synnerligen inte de enskilda 
ledamöterna, så entydiga och statiska som det här kanske framstår. T.ex. skulle Ekholm som 
kristen inte kunna sägas ha en materialistisk världsuppfattning, men han förenas med blocket 
av ideologisk/ekonomiska skäl. En kristdemokrat skulle, för sakens skull, kunna vara avogt 
inställd till den kapitalistiska marknadsekonomins rovdrift med människor men förenas med 
blocket av ideologisk/filosofiska skäl. Som sagt är denna framställning statisk men ger ändå 
för handen en möjlighet att bringa klarhet och sammanhang i de diskussioner som förs. 
 Med detta går vi vidare i redogörelsen för de resterande motionerna. 
Vänsterparitet berör också frågan i en motion där man beskriver regeringens tankegångar 
såsom ”flummiga” och att man blott med svårighet kan uttyda hur deras formuleringar om 
”kristen etik” skall uppfattas. Detta begrepp, menar man, har kommit att uppfattas mångtydigt 
och till och med ”lett till farhågor om begynnande religiös intolerans”. Vänsterpartiet menar 
att det är av vikt att riksdagen uttalar att undervisningen skall vara neutral i religiösa frågor 
och tolerant till andra religiösa yttringar.63  

Ny demokrati uppger liknande uppfattningar som tidigare beskrivits (nämligen 
att det föreligger en målkonflikt i å ena sidan hävdandet av kristen etik och västerländsk 
humanism och å andra sidan välkomnandet av ett mångkulturellt samhälle) och menar att det 
är en allvarlig brist att denna målkonflikt inte på något vis påtalas av regeringen, varför 
riksdagen hos regeringen borde begära ett nytt förslag till riktlinjer för skolans värdegrund.64  

Kristdemokraterna hävdar i en motion att alla kulturer i alla tider grundat sin 
existens på värderingar, normer och etik, samtidigt som man också har velat förmedla 
samhällets normer till nästa generationer. De kristna grundvärderingarna har haft ett starkt 
inflytande på vår kultur och spelat en stor roll för uppbyggnaden av vårt demokratiska 
samhälle, menar motionärerna.  
 
Syftet med att förankra skolan i kristen etik är inte indoktrinering till en kristen bekännelse, utan att förmedla de 
värderingar som bör vara grundläggande för det svenska demokratiska samhället. Därmed erbjuds eleven tidigt 
en referensram för olika livsfrågor. Med en uttalat etik i grunden är det lättare att visa förståelse för svaga, utsatta 
och minoritetsgrupper. /…/ Uppgiften måste vara att skapa en etiskt medveten skola som förutom baskunskaper 
också ger eleven sådana attityder och värderingar, som ett demokratiskt samhälle grundas på. 
 
Undervisningen skall, menar motionärerna, läggas upp i enlighet med den gyllene regeln: 
”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”.65

 
 
 

                                                            
63 Motion till riksdagen 1993/94:Ub12 av Gudrun Schyman m.fl. (v) 
64 Motion till riksdagen 1993/94:Ub14 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd) 
65 Motion till riksdagen 1992/93:Ub525 av Åke Carnerö m.fl. (kds) 
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2.9 Utbildningsutskottets betänkande 
 
”Uppför dig så mot den, som står under dig, som du önskar, att en överordnad skall uppföra sig mot dig” 
 Ur ”Om livets korthet” av Seneca 
 
Nu skall utbildningsutskottets betänkande redogöras för, här återkommer, som förstås, de 
meningar som yttrats både under debatterna såväl som i motionerna. Utskottet gör gällande att 
man delar regeringens uppfattning om kristendomens roll i det svenska samhället, nu som 
förr, och att dess inflytande sträcker sig från…  
 
…kultur, värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem till samhällsmoral, sedvänjor och tradition. 
Kristendomen har därför en särställning för att kunna ge grunden till förståelse för svensk och västerländsk 
kultur och samhällsutveckling. Kristen etik utgör således en del av det nationella kulturarvet.  
 
Utskottet hänvisar till regeringens proposition där de oförytterliga värden som gäller för 
skolan anges; ”Oförytterliga värden är de som i en given kulturkrets förutsätts gälla under alla 
omständigheter”. Regeringen betonar, påpekar utskottet, särskilt skolans värdegrund; 
förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Skolan har, enligt regeringen:  
 
En viktig uppgift i att hävda dessa värden och förklara hur de vuxit fram och förankrats. Eleverna skall också få 
skolans hjälp med att utveckla ett personligt förhållningssätt till dem och till den grund de vilar på. 
 
”Invändningar mot formuleringen i propositionen att skolans värdegrund skall förankras i 
kristen etik och västerländsk humanism har förts fram i flera motioner”, konstaterar utskottet. 
Utskottet vill göra gällande att det inte är skolans uppgift att ge en konfessionell undervisning; 
särkilt i frågor där det föreligger skilda uppfattningar skall undervisningen vara saklig och 
allsidig. Läroplanskommitténs skrivning om förslag till läroplan säger att…  
 
…alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att dessa inte blir 
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra av mot varandra kämpande åskådningar. 
 
En sådan markering skall, menar utskottet, ”självfallet tas med i läroplanen”. Utskottet menar 
vidare att det inte föreligger någon motsättning mellan att välkomna ett mångkulturellt 
samhälle samtidigt som man värnar om en fast förankring i det egna kulturarvet – det är 
snarare som så att dessa förutsätter varandra.  
 
Utskottet anser sammanfattningsvis mot bakgrund av det anförda att det tydligt bör framgå av läroplanstexten att 
formuleringen om skolans värdegrund såsom förankrad i kristen etik och västerländsk humanism inte skall tolkas 
som att skolan skall överge sin tidigare hållning i livsåskådningsfrågor. Undervisningen i skolan skall även 
framledes vara icke-konfessionell. /…/ Det ankommer på regeringen att slutgiltigt formulera läroplanstexten. 
 
När det kommer till frågan om skolans demokratiska fostran delar utskottet motionärernas 
mening om vikten av demokratisk fostran, men anser att det, bl.a. med hänsyn till skollagens 
portalparagrafer, att man…. 
 
…inte [kan] finna att det i frågan om demokratisk fostran föreligger några mot varandra stridande uppfattningar. 
Riksdagen bör alltså avslå motion 1993/94:Ub1 yrkande 19. 66

 
För tydlighets skull sägas att utskottet, med hänvisning till vad man uttalat: avslår 
kristdemokraternas motion i sin helhet; avslår ny demokratis yrkande 1 angående ett nytt 
förslag till riktlinjer angående skolans värdegrund; avslår båda de socialdemokraternas 
                                                            
66 Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UBU01, ”Ny läroplan för grundskolan m.m.” 
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motioners yrkande 1 om alternativ lydelse av skolans värdegrund; bifaller båda de 
socialdemokratiska motionernas yrkande 2 om att skolan även framgent skall vara icke-
konfessionell; bifaller vänsterpartiets yrkande 2 om undervisningens neutralitet i religiösa 
frågor och tolerans i förhållande till andra religiösa yttringar. Detta var de för oss relevanta 
utfallen. 
 Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och menar att utskottets mening 
snarare borde vara att begreppen ”kristen etik” och ”västerländsk humanism” i anslutning till 
skolans värdegrund är ”onödiga och olyckliga”. Skolans värdegrund skall inte grundas på 
otydliga begrepp som ger utrymme för så skilda tolkningar, menar man.  Man påpekar att 
utskottet borde uttala att det finns en bred och stark uppslutning bakom de allmänmänskliga 
värden skolan skall bygga sin verksamhet på – såsom t.ex. individens frihet samt solidaritet 
med svaga och utsatta – och att denna värdegrund delas av alla människor med olika 
bakgrund, den har t.ex. uttryckts i FN: s förklaring om de mänskliga rättigheterna och i olika 
internationella konventioner. Därför anser man att utskottets mening snarare borde lyda att 
utskottet sammanfattningsvis anser att… 
  
…begreppen ”kristen etik” och ”västerländsk humanism” bör undvikas vid den slutgiltiga utformningen av 
läroplanstexten. 
 
Också angående frågan om demokratisk fostran reserverar man sig, och menar att i utskottet 
borde ha uttalat att regeringens skrivelse kan tolkas som att skolan inte längre skall bidraga till 
förändring utan blott vårda ett arv. Skolans främsta uppgift borde vara att ge eleverna en 
demokratisk fostran, varför detta borde komma till uttryck i läroplanstexten. 

 Ny demokrati reserverar sig och menar att utskottet borde uttalat sig om att det 
föreligger en målkonflikt i ett hävdande av kristen etik och västerländsk humanism och 
välkomnandet av andra kulturer. 67

Utöver detta finns några särskilda yttranden. Björn Samuelson (v) uppger i ett 
meningsyttrande68 att det enligt hans mening inte finns någon mening med att 
 
…framhärda i att ha kvar en formulering som vållat så mycket oro /…/ Det är därför naturligt att regeringen vid 
den slutgiltiga utformningen av läroplanstexten undviker begreppen ’kristen etik’ och ’västerländsk humanism’.  
 
Dessutom finns från Marianne Jönsson (c) och Christer Lindblom (fp) ett särskilt yttrande 
angående skolans förankring i kristen etik och västerländsk humanism: 
 
Vi beklagar djupt att utskottet inte kunnat samla sig kring en gemensam värdegrundsskrivning. Att manifestera 
enighet i skrivningar om skolans värdegrund hade varit en värdefull signal till skolan. Genom den oenighet som 
uppstått riskeras att oklarhet kvarstår om hur begreppen kristen etik och västerländsk humanism skall tolkas i 
relation till värdegrunden, trots tillkännagivandet i betänkandets moment 1 om att undervisningen i skolan även 
framledes skall vara icke-konfessionell. För vår del vill vi understryka att skrivningarna om skolans värdegrund, 
förankrad i kristen etik och västerländsk humanism, inte kan tolkas på annat sätt än att den grundlagsfästa 
religionsfriheten är orubbad och att den svenska skolan även framgent är öppen för alla, oavsett trosinriktning 
och religion.69

 
 
 
 

                                                            
67Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UBU01, Reservation 1, 2 
68 Vänsterpartiet företräddes inte av någon ordinarie ledamot i utbildningsutskottet, varför Samuelson, såsom 
suppleant, får lämna meningsyttring.  
69 Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UBU01, Särskilda yttranden 1 
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3. Slutdebatten 
 
”Ej kan kroppens behov av mat eller vila Narkissos 
locka från denna plats: där han ligger i saftiga gräset, 
ser han med öga, som aldrig blir mätt, den ljugande bilden” 
 Ur Metamorfoser av Ovidius 
 
Den 14 december 1993 debatteras i kammaren för sista gången före beslutet, förslagen till de 
nya läroplanerna, ett slutmål för den intention om förändrad läroplan som initierades i och 
med Göran Perssons tillsättande av en läroplanskommitté den 14 februari 1991. Debatten är 
således, i vilket fall för riksdagen, ett avslut på en lång process av många debatter, motioner, 
interpellationer, utskottsarbete m.m. Partiernas olikartade viljor och skilda uppfattningar har 
ventilerats och behandlats tidigare och i sig skulle man kunna säga att intet nytt heller 
framkommer här. Å andra sidan är denna diskussion den mest spännande och intressanta på 
grund av dess intensitet, som stundom har eruptiv karaktär. Jag ser därför denna debatt vara 
av stor vikt, kanske inte i betydelsen av avgörandet vad som ligger till grund för 
diskussionerna om läroplanen – realpolitiskt står beslutet redan klart – utan som 
”insideromdömen” om processen och sammanfattning av de olika politiska viljornas 
förhållningssätt till skolans förankring i kristen etik och västerländsk humanism. Vi måste 
komma ihåg att riksdagen trots allt inte är inneslutet i ett vakuum, oberoende av samhället 
utanför dess väggar, det förs också en livlig kulturdebatt om ifrågavarande ämne, och ett 
växelspel sker naturligtvis mellan dessa båda ”världar”. Riksdagsmännen vill, kan man tänka 
sig, här positionera sig, regeringspartierna hävda sig; man kommer med kommentarer om 
processen som helhet, hur man anser att frågan behandlats, hur partierna förhållit sig i 
diskussionen m.m. Man skulle kunna säga att intentionerna bakom förslagen här i högra grad 
kommer till uttryck än tidigare, bl.a. på grund av att det som sagt är den sista debatten innan 
beslutet; alla berörda parter är medvetna om utfallet och att det de säger inte har någon som 
helst betydelse för det direkta beslut som skall fattas. I brist på bättre uttryck, och med risk att 
låta teatralisk, skulle man kunna parafrasera och säga att ingen av ledamöterna har något att 
förlora, men en värld att vinna.  

Lena Hjelm-Wallén (s) inleder debatten genom att påpeka att skolan är Sveriges 
största arbetsplats och att det beslut som denna dag skulle fattas direkt berör 1,5 miljoner 
människor och deras dagliga arbete. Betydelsen är, säger Hjelm-Wallén, större ändå: 
 
I läroplanen skriver vi, den vuxna generationen, in våra ambitioner och förväntningar för den kommande. Det 
gäller den livskompetens som vi önskar skolan skall ge, de kunskaper och färdigheter som vi anser de unga bör 
ha med sig livet ut, de grundläggande värderingar vi önskar att skolan skall bibringa eleverna, men också hur 
skolan skall arbeta och vara en bra uppväxtmiljö under ett stort antal år för de unga under deras barn- och 
ungdomsår. 
 
Hjelm-Wallén påpekar att Lgr 80, den då gällande läroplanen, tillkom i stor politisk enighet: 
huvuddragen stod Folkpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna bakom. Hon citerar 
statsrådet Birgit Rohde som i riksdagen 1979 konstaterade att ”den traditionella politiska 
enigheten i allt väsentligt kommer att gälla också den här läroplanen. /…/ Politiska partier och 
fackliga organisationer kommer att stå bakom den nya läroplanen när den skall omsättas i 
praktiken”.  

Hjelm-Wallén säger att sådana lyckobringande ord inte kan följa när dagens 
läroplansbeslut skall fattas: 
 
Dagens skolminister tillhör ett parti som aldrig ingått i den traditionella enigheten kring skolan. Hennes parti har 
inte haft vare sig önskemål eller vana att komma fram till ett beslut av det slag som folkpartisten Birgit Rohde 
talade om 1979. Regeringen misskötte samrådsförfarandet med riksdagens samtliga partier inför 
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propositionsarbetet, trots att ett enigt utbildningsutskott vid två tillfällen uttalat sig för ’behovet av 
parlamentarisk förankring’. De ansträngningar till överenskommelser som gjordes inom utskottet satte 
Moderaterna käppar i hjulet för vad gäller betygen, och i frågan om skolans värdegrund fick Moderaterna hjälp 
av kds att sätta stoppa för den utarbetade kompromissen. 
 
Kring formuleringen kristen etik och västerländsk humanism säger Hjelm-Wallén följande: 
 
Detta är ett slagord som kds har fört in i debatten, och detta slagord skall nu skolan drabbas av. Det är självklart 
att det svenska kulturarvet innehåller mycket som har sitt ursprung i kristendom och kristna värderingar. Detta 
skall också på ett korrekt sätt speglas i svensk skola. Däremot får det inte skapas osäkerhet om skolans 
värdegrund. Det är vad kds nu har tvingat fram, eftersom de andra borgerliga partierna trots sin olust inte har 
kunnat stå emot. Att i politisk splittring fastställa det som skall utgöra skolans värdegrund skadar skolan på ett 
olyckligt sätt. Jag vädjar till insiktsfulla folkpartister och centerpartister att inte spela med i det här tarvliga 
spelet.  
 
Hjelm-Wallén säger att man, trots moderaternas ointresse för skolpolitisk enighet, kommit 
överens om mycket och att detta förhoppningsvis kommer att betyda mycket för skolan 
framöver.70  

Stefan Kihlberg (nyd) säger att han har problem med att förstå debatten, trots 
ihärdiga försök: 
 
Diskussionen i utskottet visar att vi är fullständigt överens. Det har vi sagt många gånger. Men så fort ordet 
”kristen” dyker upp går en del ledamöter fullständigt i spinn. Man får inte använda det ordet. Det är värdeladdat 
och utlöser uppenbarligen mer eller mindre traumatiska upplevelser hos en del politiska företrädare. Jag förstår 
inte det. /…/ Att förneka att vårt samhälle står på detta fundament [kristen etik och västerländsk humanism] är att 
tilltro något slags stalinistisk historieskrivning. Man förnekar någonting som är uppenbart självklart, därför att 
man inte vill att det skall vara så. 
 
Kihlberg pekar på att till och med de ord Hjelm-Wallén ersätta den kristna etiken och den 
västerländska humanismen med i sig är exemplifieringar av just kristen etik och västerländsk 
humanism; det handlar inte om slagord utan om vårt samhälles fundament: ”jag är i varje fall 
inte revolutionär”, säger Kihlberg avslutningsvis.71

Björn Samuelson (v) anför att det beslut som skall fattas denna dag innebär ett 
trendbrott för svensk utbildningspolitik, då beslut om nya läroplaner och nytt betygssystem 
genomdrivs med minsta tänkbara politiska majoritet; det förra beslutet byggde på en bred 
politisk kompromiss. Samuelson pekar på att de tidigare politiska konstellationerna ofta 
bestått av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet. Han säger sig 
kunna konstatera att Centerpartiet och Folkpartiet låtit sig köras över av Moderaterna och 
Kristdemokraterna i såväl betygsfrågan som skolans s.k. värdegrund. Han påpekar att det kan 
få allvarliga konsekvenser om man, som man gör när man etiketterar den svenska skolan 
såsom förankrad i kristen etik och västerländsk humanism, fastslår ”den enes eller andres 
monopol på olika moralläror”. Det kan dessutom få pedagogisk/filosofiska konsekvenser72: 
 
Ett aktivt sanningssökande kan inte ha sin utgångspunkt i en hävdelse, eftersom varken moral eller etik är givna 
en gång för alla tider. En debatt om den västerländska humanismens rimlighet blir omöjlig om det är skolans 
uppgift att hävda denna. I varje fall stimulerar det inte till diskussion och sökande. Än mer utvattnat blir det då vi 
är många som vet att vad som kan kallas kristen etik också återfinns exempelvis i både judendomen och islam. 
Men ändå skall alltså just den kristna etiken hävdas.  
 

                                                            
70 Riksdagens snabbprotokoll, 1993/94:43, tisdagen den 14 december, anf. 57 
71 Ibid., anf. 58, 60 
72 Till den det vederbör kan upplysas att Samuelson är lärare till yrket. 
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Samuelson nämner också att det i nyhetssändningar har hävdats att skrivelsen om skolans 
värdemässiga förankring togs med av den anledning att kds uttalat hotelser om att i annat fall 
lämna regeringen; ”Om detta är sant, ökar detta inte respekten för utskottets beredning av 
ärendet i det här avseendet”.73   

Christer Lindblom (fp) uttrycker glädje över att man i utskottet nått stor enighet 
i många frågor trots att den politiska grundsynen partierna emellan gjort att de går åt olika 
håll. Han anser att det är beklagligt att man inte kunnat enas angående vissa centrala frågor, 
t.ex. skolans värdegrund. Oenighet i sig är inte konstigt, säger han, men den oenighet som här 
föreligger skulle ha kunnat undvikas: 
 
Det skulle ha gått att komma överens om profileringsivern och partitaktiken lagts åt sidan i de här två frågorna. 
/…/ Enstaka ord och meningar får inte användas som murbräckor mot enigheten i viktiga, långsiktiga politiska 
frågor.74  
 
Samuelson frågar än en gång om det är sant vad som sagts i media om att skolans värdegrunds 
förankring finns kvar p.g.a. att man ville undvika regeringskris. På detta svarar Lindblom att 
dessa formuleringar redan återfinns i propositionen och att där inte var någon 
”tvångssituation”. Dessutom påpekar han att det funnits en bred samsyn, med de tillägg och 
tillkännagivanden som gjorts. Samuelsson insisterar än en gång om svar på frågan om kds 
hotat att lämna regeringen om inte kristen etik och västerländsk humanism stod med i 
skrivningarna. Lindblom berör inte frågan i sin kommande replik.75

Lena Hjelm-Wallén säger att hon uppskattar Lindbloms medlarroll, men 
beklagar att han inte lyckats ända fram: 
 
Det är klart att det blir så när ytterlighetspartier skall få bestämma. Vi hade kunnat få den breda traditionella 
skolpolitiska enigheten den här gången också, med det går inte när kds dikterar villkor när det gäller kristen etik 
och när det finns moderater som inte vill göra upp i betygsfrågan, trots att man inleder samtal. 
 
Hon säger att hon inte vill framstå som tjatig men kan inte släppa detta med kristen etik, en 
fråga som behandlats vid tidigare läroplansbeslut, då den ”samfällt avvisats av 
riksdagen”(också av liberaler, tillägger hon ”som vid den tidpunkten tilläts vara liberaler”) 
Hon parafraserar Tage Erlander som kallade liberalismen en bräcklig planta som inte tål vilket 
umgänge som helst. Hon avslutar med att säga att hon ser att koalitionsregerandet har haft ett 
högt pris, och tycker det är synd att folkpartiet hamnat i dåligt sällskap.76

Lindblom replikerar med att han fått reaktioner som tyder på att debatten om 
den kristna etiken framstår som ”tämligen obegriplig utanför utskottsgruppens led” och att 
också socialdemokraterna varit tillräckligt liberala för att, som i sitt andra yrkande, gå med på 
att (som han tolkar det) kompromissa angående skolans förankring i kristen etik och 
västerländsk humanism om det tydligt framgick att skolan skulle vara icke-konfessionell.77

Skolminister Beatrice Asks (m) påstående om att regeringens förslag vunnit stor 
uppslutning78 stöter på patrull från Hjelm-Wallén som talar om det diametralt motsatta i 
hätska ordalag: 
 
Idag bjuder moderaterna upp till konfrontation och nyttjar sin maktposition till det yttersta. Jag beklagar det, för 
det är främst eleverna och lärarna – skolan – som drabbas av det.79

                                                            
73 Riksdagens snabbprotokoll, 1993/94:43, tisdagen den 14 december, anf. 61 
74 Ibid., anf. 62 
75 Ibid., anf. 63-66 
76 Ibid., anf. 67 
77 Ibid., anf. 68 
78 Ibid., anf. 69 
79 Ibid., anf. 74, 76 
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Ordföranden i utbildningsutskottet, Hans Nyhage (m), säger att han vill markera att…  
 
…ett tungt ansvar åvilar dem som i slutskedet spräckte den gemensamma skrivningen, där vi uttalade att 
kristendomen har en särställning för att kunna ge grunden till förståelse för svensk och västerländsk kultur och 
samhällsutveckling. Vi markerade särskilt att kristen etik utgör en del av det nationella kulturarvet. 
Sammanfattningsvis anförde vi att det av läroplanstexten bör framgå tydligt att formuleringen om skolans 
värdegrund såsom förankrad i kristen etik och västerländsk humanism inte skall tolkas som att skolan skall 
överge sin tidigare hållning i livsåskådningsfrågor. Vi var också överens om att ge regeringen till känna att 
skolan också i fortsättningen skall vara icke-konfessionell. Kan det verkligen råda någon tvekan om innebörden 
av detta, herr talman? Och likväl framtvingades en splittring av enigheten. Detta är beklagligt.80  
 
Eva Johansson (s) medger att en överenskommelse fanns men att när utskottsmajoriteten, sista 
dagen i utskottet, tillförde att man också skulle ställa sig bakom vad som i propositionen sades 
om värdegrunden, så sprack den överenskommelsen: 
 
Det var inte vi som kom med det kravet. Det kom från andra sidan bordet. Hans Nyhage vet förmodligen mer om 
varifrån det kom. De sista dagarna här har förlåten lättats i media. Björn Samuelsons fråga här tidigare om det 
var sant att kds skulle hoppa ur regeringen ifall man inte fick med det, den tycker jag kräver ett svar. Det var 
alltså inte vi som spräckte enigheten om värdegrunden. På samma sätt var det med betygen. /…/ Ansvaret vilar 
alltså tungt på utskottsmajoriteten och regeringspartierna. Vi har inte tolkat det på något annat sätt än att ni 
faktiskt ville spräcka enigheten. Vi begriper inte varför, men det kanske vi kan få någon förklaring till.81

 
Nyhage anför att han redan ”tämligen tydligt” uttalat vad han anser i frågan, varpå Johansson 
åter upplyser om att frågan om hänsynen till kds gjorde att uppgörelsen sprack fortfarande 
fordrar svar.82

Marianne Jönsson (c) anför att en läroplan är ett av de viktigaste 
kulturdokumenten i ett samhälle, eftersom skolan ”skall ge eleverna kunskaper om vårt 
kulturarv och hur detta vuxit fram”. Hon påpekar att Sverige står inför stora förändringar, med 
starkare internationalisering och integrering som ställer oss inför nya sammanhang: 
 
Genom studier av vår historia och vårt kulturarv får vi en ökad självkänsla och en stärkt identitet. Det ger oss en 
grund att stå på inför mötet med andra. Det blir som en spegel där vi kan spegla andra länders värderingsmönster 
och kulturella mönster.  
 
Jönsson vänder sig direkt till socialdemokraterna och påpekar att det faktum att skolans skall 
sägas förankras i kristen etik och västerländsk humanism inte skall tolkas som så att skolan 
skall överge sin tidigare hållning i livsåskådningsfrågor. Undervisningen skall fortfarande 
vara icke-konfessionell. Hon säger vidare att vi som kristen nation skall erkänna att de värden 
och normer som vårt samhälle vilar på har sin grund i kristen etik och västerländsk humanism. 
Apropå Ny demokratis reservation säger hon att hon inte kan se hur ett mångkulturellt 
samhälle kan stå i motsatsställning till kristen etik: 
 
Tvärtom är det snarare avsaknaden av kristen etik och humanism som får människor att vända sig mot 
människor. Snarare är det väl så att kristen etik och humanism är en förutsättning för att vi skall komma till rätta 
med yttringar av främlingsfientlighet och rasism. Då behöver man en etisk kompass, som man så fint skriver i 
ingressen till läroplanen, uppbyggd på kristen etik och västerländsk humanism.83  
 

                                                            
80 Riksdagens snabbprotokoll, 1993/94:43, tisdagen den 14 december, anf. 89 
81 Ibid., anf. 90 
82 Ibid., anf. 91, 92 
83 Ibid., anf. 106 
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Björn Samuelson frågar hur man skall uppfatta Jönssons ståndpunkter: såsom de framkommer 
i det särskilda yttrandet, eller sådana som de framkommer i kammaren? Han pekar vidare på 
att en nation omöjligt kan vara kristen, ett parti kan inte vara kristet; det är något som är 
förbehållet människor. Han menar att ifrågavarande begrepp används slarvigt och vill ha svar 
på om det var under hot om regeringskris som man förde in dem. Jönsson replikerar genom att 
fråga sig om det kan vara som så att Samuelson skäms över att ”vi är kristna”: 
 
Vi är inte muslimer, vi är inte judar, vi är inte hinduer. Vi talar ju om muslimska länder. Motsatsen till en 
kristnad nation är ju en avkristnad nation. Detta måste slås fast.  
 
Hon säger vidare att hon genom sitt särskilda yttrande ville bemöta den osäkerhet som ett 
oenigt utskott skulle kunna ge upphov till ute på skolorna: 
 
Det var detta byråkratiska mening som stjälpte det hela. Jag såg det som en nödvändighet att avge detta särskilda 
yttrande just för att ta udden av den oro som kan uppstå ute i landet.  
 
Samuelson framhärdar i sin fråga om det var under hot om regeringskris som den 
”byråkratiska meningen” infördes, och ställer retoriskt frågan vad kds anser om detta epitet. 
Vidare säger han att Jönssons särskilda yttrande skulle ”stämma bättre” om hon tog avstånd 
från felsägningar i stundens hetta under pågående debatt i kammaren. Jönsson säger slutligen 
följande, och anförandet återges i sin helhet: 
 
Herr talman! Den fråga som Björn Samuelson ställer till mig har han ställt till många av meddebattörerna här 
idag. Svaret är kds var väldigt tydligt på den här punkten. Man ville ha detta begrepp inskrivet. Det var en 
mycket viktig fråga för kds, och vi sitter i en regeringskonstellation tillsammans med kds. Det är mycket riktigt. 
Om det hela tvingades fram eller inte kan jag inte riktigt säga, utan det beror på hur man uppfattar det. Nu har 
jag svarat på den fråga Björn Samuelson har ställt många gånger här idag.84

 
Eva Johansson beklagar sig över, vad hon kallar, majoritetens ”krokodiltårar” över den 
bristande samsynen på skolans värdegrund: det var deras ”eget beslut att låta kds snäva 
partiintressen gå före det starka kravet på att vi skulle komma överens”. Att Jönsson riktade 
sig speciellt till socialdemokraterna uppfattar hon som felaktigt:  
 
Jag tror att adressaten finns på betydligt närmare håll. Adressaten heter egentligen kds, och det kan också vem 
som helst avläsa ur det särskilda yttrandet av Marianne Jönsson och Christer Lindblom, som finns fogat till 
betänkandet. Men vrid inte till debatten! 
 
Hon ställer sig frågan hur man från utskottsmajoritetens sida hanterat frågan om skolans 
värdegrund, en värdegrund som skall fungera inte bara för några enskilda utan för hela skolan: 
 
Denna skolans värdegrund uttrycks bäst genom att man anger vad det handlar om utan att man sätter den här 
typen av etikett på den. Det är etiketten som vi är oense om. 
 
Jönsson pekar på att det inte direkt är kutym att utförligt beskriva ”vad som förevarit inom 
lyckta dörrar” men uppmanar Johansson att ställa den frågan direkt till kds senare i 
debatten.85

Stefan Kihlberg (nyd) tycker att det är bra att skolan förankras i ”kristen etik och 
västerländsk humanism”, men framhärdar i sin mening om att den målkonflikt han påtalat i 
sin reservation till utskottets betänkande, såväl som i både motioner och debatter tidigare, 
måste bejakas: 
                                                            
84 Riksdagens snabbprotokoll, 1993/94:43, tisdagen den 14 december, anf. 107-110 
85 Ibid., anf. 111,112 
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Vi tycker att det är viktigt att de här sakerna markeras i detta viktiga styrdokument. Men då får det inte bara bli 
allmänt välmenande verbala luftmaränger, utan det måste framgå tydligt och klart vad det är som vi inte 
tolererar, just därför att vi skall kunna skydda det som vi alla vill värna.  
 
Berit Löfstedt (s) medger även hon kristendomens betydelse för vårt lands utveckling; därom 
råder inget tvivel eller oenighet. Vari består då oenigheten? Svaret är inte lättfångat, medger 
hon, och det finns flera skäl till varför man motsätter sig detta begrepps införande. Ett skäl är 
att självaste begreppet ”kristen etik” är odefinierat: ”Det är, om uttrycker tillåter, en 
himmelvid skillnad mellan framgångsteologer och befrielseteologer”, säger hon. Ett annat 
skäl är att detta begrepp kan ge intryck av att skolan skall ta ställning för kristendomen 
framför andra religioner – att skolan skall bli kristen. Dessutom är religion en fråga för den 
enskilde, inte en fråga för staten, som snarare skall garantera individens religionsfrihet. 
Utöver detta, påpekar Löfstedt, skall alla föräldrar oavsett religion eller bakgrund känna att de 
med trygghet kan låta sina barn gå i den svenska grundskolan, en känsla som kan äventyras 
om dessa begrepp införs; något som ger upphov till ett annat problem, nämligen en 
samhällelig ambition:  
 
Barn från olika hem – hem med olika religiös och kulturell bakgrund – behöver få gå i skolan tillsammans. De 
skall leva ett vuxenliv tillsammans, arbeta tillsammans, skapa kultur tillsammans och bo tillsammans. Då 
behöver de också gå i skola tillsammans. 86

 
Margitta Edgren (fp) säger att hon, som liberal, uppfattar människovärde och humanistisk 
grundsyn som normen för vårt samhälle och vår demokrati, då demokratins princip bygger på 
principen om alla människors lika värde: 
 
Dessa begrepp, människovärde och humanistisk människosyn, kan inte förklaras vetenskapligt. Deras giltighet 
kan heller inte bevisas. De är personliga och existentiella. Men, och det är viktigt, i Sverige har vi inte ensamrätt 
på de begreppen. De härleds ur och förklaras av judisk kristen etik och grekisk filosofi. Sambandet mellan våra 
grundläggande värden om humanistisk människosyn och människovärde är viktigt, och det är viktigt att våra 
barn och ungdomar känner till hur det har vuxit fram ur grekisk filosofi och judisk kristen etik. Detta utesluter 
inte att dessa tankegångar finns i andra religioner. 
 
Hon anför vidare att skolan omigen skall hävda dessa värden (bl.a. människolivets 
okränkbarhet och solidaritet med svaga och utsatta) hur de har vuxit fram och förankrats i vårt 
land. Edgren framhåller vidare att skolan ju fortfarande är ”tydligt icke-konfessionell”, varför 
man på intet sätt överger en öppen och pluralistisk hållning i livsåskådningsfrågor; man säger 
blott att skolan skall förklara för barnen att våra grundvärderingar och vår människosyn som 
Sveriges demokrati bygger på har vuxit fram ur en judisk-kristen etik och västerländsk 
humanism. Hon instämmer vidare i Björn Samuelsons tidigare konstaterande om kristendom 
såsom ett personligt förhållningssätt till Jesus Kristus, varför det inte kan vara frågan om en 
”kollektiv process”, som hon uttrycker det.87

Björn Samuelson frågar hur Edgren: ”hur kommer framöver olika fristående 
skolor att kunna etablera sig i de fall de inte hävdar kristen etik och västerländsk humanism?”. 
Edgren pekar på att Samuelson läst helt fel: det inte står någonting om ett ”hävdande” i 
förslaget; där säges ”förankra”, något hon menar är en stor skillnad:  
 
Här står att man skall tala om för eleverna ur vilket samband dagens demokrati har vuxit och var dagens 
ställningstagande till förmån för människors lika värde, för en humanistisk människosyn och mänskliga 
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rättigheter har kommit ifrån. Det har inte dumpit ner uppifrån. Det finns en historisk förklaring till, en 
beskrivning av, hur vi har tagit oss till det stadium vi är i idag som svenskar i samhället.  
 
Samuelson menar att Edgren frångår regeringens text i sin tolkning av den, varpå hon svarar: 
 
Vi har inte alls frångått texten, eftersom det inte står att man skall hävda. Där står at man skall förankra. Jag 
tycker att det är en väldig skillnad. Vi lägger tydligen helt olika betydelse i detta. Skolan skall även i 
fortsättningen vara icke-konfessionell. Man skall förklara för eleverna hur detta med kristendom, 
människovärde, etik och västerländsk humanism har vuxit fram. Det är vad vi för in. Det är vad jag kallar 
förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Det utesluter inte andra synsätt. Vi skall förklara detta. Jag 
tycker att Björn Samuelson helt enkelt är ute efter att bråka. Han kan läsa detta likväl som jag. Jag håller med 
den talare som tidigare sade att den här diskussionen faktiskt är ganska obegriplig för människor utanför den här 
kammaren. Vi är överens om att vi är en nation som har vissa värden. Att vi då skall förklara hur dessa värden 
har vuxit fram kan inte vara så märkvärdigt. Björn Samuelson ifrågasätter detta.88

 
Löfstedt anför att hon förstår att det blir väldigt förvirrande för dem som inte följt frågan 
ordentligt: ”vad är det egentligen de har slagits om i utbildningsutskottet?”. Hon säger att hon, 
när hon lyssnar på Edgren, förstår att splittringen inte bara finns mellan blocken utan också 
inom regeringspartierna; att tolkningens roll är central och att den vållar missförstånd. När det 
kommer till frågan om ”det här med hävdandet” så påpekar hon att det står så i 
läroplansförlaget, och att det är precis det här som det hela handlar om:  
 
Det står att skolan har en viktig uppgift i att hävda dessa värden. Då undrar man vad det är. Hävda är ett ganska 
aktivt verb. Det kan förmodligen tolkas ganska olika mellan regeringspartierna.89/90

 
Tuve Skånberg (kds), som från krisdemokraternas sida skall kommentera skolans värdegrund, 
säger i sitt anförande att ”det är en säregen upplevelse att bli apostroferad i fem timmar och 
inte kunna svara”, men att han nu när han får chansen hoppas kunna räta ut en del 
frågetecken. Angående socialdemokraternas reservation (nr 1) säger han att den är ”djupt 
olycklig”, han beklagar också oenigheten om skolans värdegrund. Reservationen ter sig 
mycket underlig när socialdemokraterna samtidigt säger sig instämma i regeringens 
beskrivning om att kristendomen har haft stor betydelse i det svenska samhället och att den 
har en särställning när det kommer till förståelsen för svensk och västerländsk 
samhällsutveckling, dvs. att kristen etik utgör en del av det nationella kulturarvet. Skånberg 
menar att inkonsekvensen är ”iögonfallande”: hur kan man ställa upp på att kristen etik och 
västerländsk humanism betytt mycket för den svenska samhällsutvecklingen samtidigt som 
man reserverar sig för användandet av just begreppen ”kristen etik” och ”västerländsk 
humanism”? Han ställer sig frågan: 
 
Kan det vara så att socialdemokraterna när det gäller både etik och demokratiska fostran reserverar sig trots varje 
klarläggande och instämmande, därför att de vill markera en olikhet, om den också sakligt sett inte finns? 
 
Allting har sina rötter och sin historiska förankring, så också de grundläggande normer vi diskuterar och är 
överens om i betänkandet. De är nämligen, rent historiskt och sakligt sett, i vår kulturkrets framvuxna ur och 
förankrade i kristen etik och västerländsk humanism, som gett har oss tio Guds bud, gyllene regeln och FN: s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna. Därmed inte sagt att de inte i många stycken skulle överensstämma 
med den levnadsvisdom som kommer till uttryck också i andra religioner och livsåskådningar.  
 

                                                            
88 Riksdagens snabbprotokoll, 1993/94:43, tisdagen den 14 december, anf. 126-129 
89 Ibid., anf. 130 
90 Till den osäkres hjälp kan sägas att regeringen i propositionen faktiskt uttalar att man skall ”hävda” dessa 
värden, se min redogörelse för utskottets betänkande. 
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Vidare citerar han filosofen Torbjörn Tännsjö som i Dagens Nyheter tar avstånd från att 
någon värdegrund överhuvud skall inskrivas i läroplanen:  
 
Hur når vi då fram till en uppfattning om vilka regler som skall gälla? Jo, genom politiska beslut i demokratisk 
ordning. Majoritetens vilja blir allas lag. /…/ Det är inte marxismen-leninismen eller Koranens bud man vill göra 
till statsfilosofi, men väl den kristna etiken och den västerländska humanismen. Om det är det ena eller det andra 
kan, tycker jag, kvitta lika. 
 
Skånberg säger att han genom att åberopa Tännsjö kanske slår in öppna dörrar, eftersom det 
råder enighet i kammaren om att skolan inte skall vara värdeneutral, men menar ändå att det 
är bättre att fastställa skolans värdemässiga grund än att sväva i ovisshet: 
 
Att denna fostran förankras i kristen etik gör mig viss om att våra barn och ungdomar formas såväl av strävan att 
göra det goda och sanna som av förmågan att förlåta och själv bli förlåten, när vi misslyckas att göra allt det 
goda vi ville. Ty också den högsta etik, utan kärlek och förlåtelse, blir till ouppnåeliga ideal, som tynger och 
dömer, mer än de bär och befriar.91

 
Berit Löfstedt kommenterar Skånbergs anförande genom att poängtera allmänmänskligheten i 
de värden han säger företräds av kristen etik: 
 
[D]e flesta av budorden är allmänmänskliga. De omfattas av människor från helt andra religioner. Det är inte 
tillåtet att stjäla. Det är i de flesta länder och kulturer respektabelt att vörda sina föräldrar osv. 
 
Dessutom undrar hon vad som skall förändras: att införa dessa begrepp måste ske av en 
anledning, menar hon: det måste få några konsekvenser som kristdemokraterna vill se. Det 
nya, menar Skånberg, är att skolan uttryckligen skall hävda grundläggande värderingar. 
Värdena som sådana föreligger ingen oenighet kring, menar Skånberg, det är snarare varifrån 
vi fått dem som oenigheten kretsar kring: ”I vår kulturkrets har vi fått dem via den kristna 
etiken och den västerländska humanismen, säger han.  
 
Berit Löfstedt säger att problemet är att… 
 
…man sätter likhetstecken mellan de allmänmänskliga värden som vi alla ställer upp på, inte bara i den 
västerländska kulturkretsen, och [i] kristen etik. /…/ Kristendomen är en utomordentligt väsentlig del av vårt 
samhälle. Men säg inte att allting som är gott är kristet. Det är inte riktigt så enkelt. 
 
Mona Sahlin (s) anför att hon, som förövrigt inte är religiös, anser det vara…  
 
…naturligt att försöka förstå vad det är i vår historia och vårt kulturarv som bygger på kristendomen. Det är 
naturligt att man då får större förståelse för andra gruppers religion och historia. Detta råder det ingen oenighet 
om. /…/ Men ju mer jag hör Tuve Skånberg och andra motivera begreppen kristen etik och västerländsk 
humanism desto mer övertygad blir jag om att detta icke skall stå i någon läroplan. Det skapar bara oklarheter. 
Det har inte minst debatten här i kammaren idag visat. Jag undrar om majoriteten här är medveten om hur 
argumentationen låter. Man säger: Vi är ju kristna. Vi är ju inte judar eller muslimer. Vilka är vi? Det kan ju 
t.o.m. finnas någon här i kammaren som har en annan tro än kristendomen. Vilka är vi? Dessutom är det något 
slags märklig tävlan här om vem som är mest human, och vem som mest står för etik. Jag tycker att debatten har 
klargjort att detta är ett begrepp som inte bör stå i vår läroplan.  Jag hoppas att kds kan stå upp för andra 
etikvärden, som t.ex. bära varandras bördor, och dra slutsatser av det i övrig politik och inte bara driva en tes 
utan också använda detta i praktisk handling. Jag kommer att yrka bifall till reservation nr 1.92  
 
Skånberg pekar ännu en gång på att vårt land, som i sig inte kan vara kristet, ändock är färgat 
av kristen tro, kristna värderingar och kristen historia. Sahlin säger att det vore bäst att låta 
                                                            
91 Riksdagens snabbprotokoll, 1993/94:43, tisdagen den 14 december, anf. 135 
92 Ibid., anf. 144 
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lärare och elever, som hittills, på ett mer förnuftigt sätt, visa hur kristendomen spelat en viktig 
roll i vår historia, men Skånberg är, menar Sahlin, oförmögen att se att hans förslag skapat 
oklarheter, otydligheter och brist på svar om praktisk hantering av den nya läroplanens 
värdegrund: ”Förstår inte Tuve Skånberg att detta förstör en konstruktiv debatt?” Skånberg 
bemöter detta med att säga: 
 
På mitt enkla sätt har jag försökt bringa reda i vad kds menar med kristen etik. Det är den idébakgrund som har 
gett oss de normer som vi är överens om.93

 
Berndt Ekholm (s) säger att han är både kristen och socialdemokrat. Han vill inte föra in 
kristen etik i skolans värdegrund, detta av flera skäl. Bl.a. menar han att det är av ”oerhört stor 
betydelse” att man slår vakt om det som är gemensamt i ett samhälle; man bör söka undvika 
onödig konfrontation i politiken och samhället, en rent praktisk utgångspunkt: 
 
Om man för in uttrycket kristen etik i läroplanen riskerar man att splittra skolan. Det finns många som upplever 
det på det sättet är tillräckligt för att man skall undvika att föra in begreppet i läroplanen. 
 
Vidare säger han: 
 
Man kan inte undgå att tro att kds har syften med det här, att det skall bli litet mer som det var i den gamla 
skolan, litet mer kristendom i skolan på det gamla sättet, om ni förstår vad jag menar. Jag tycker att vi som 
kristna också kan visa litet ödmjukhet, att vi när vi blickar framåt kan erkänna att alla värden inte behöver utgå 
från kristendomen. Det finns andra religioner och andra filosofiska betraktelsesätt som kan vara väl så värdefulla 
som vår tradition. Vi har ingen ensamrätt på det här området. Tuve Skånberg nämner Tio Guds bud, och de finns 
faktiskt i åtminstone tre religioner. Det säger ju en del om att det inte bara är fråga om en förankring i kristen 
etik. Vi måste tala om förankring i en massa andra etiska grundvalar också.94

 
Angående ny läroplan för grundskolan, m.m., (moment 1) röstade 158 av riksdagens 
ledamöter för utskottets mening, 142 för reservation 1, 22 avstod, 27 var frånvarande. 
Kammaren biföll således utskottets hemställan om den svenska skolans värdegrund såsom 
förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
93 Riksdagens snabbprotokoll, 1993/94:43, tisdagen den 14 december, anf. 145-147 
94 Ibid., anf. 148 
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4. Slutdiskussion 
 
”Människan skapar sig själv, hon är inte färdiggjord från början utan formas i och med att hon väljer sin moral, 
och omständigheternas tryck är sådant att hon inte kan underlåta att välja en moral. Människan kan enligt vår 
uppfattning inte definieras annat än i förhållande till engagemang.” 
 Ur Existentialismen är en humanism av Jean-Paul Sartre  
 
De slutsatser jag tidigare dragit tycks mig ha stärkts av den ovanstående diskussionen. Jag 
skall senare sammanfatta mina slutsatser och generella kommentarer angående ledamöternas 
argumentation men visst kan man, tycker jag, konstatera att de överlag motiverar skrivningen 
om kristen etik och västerländsk humanism utifrån ett eurocentriskt perspektiv, det vill säga: 
de argument man anför, det sätt och de termer varmed man uttrycker sin mening, är 
överensstämmande med Amins uppfattning av eurocentrism. Det finns personer som är mer 
långtgående i sina resonemang, och det finns de som blott har drag som skulle kunna tolkas 
som eurocentriska. Av denna anledning är det också intressant att se dessas position i 
förhållande till beslutsordningen.  

Överhuvud är denna diskussion mer hätsk och man fäller kommentarer om 
varandra i mer eller mindre pejorativa ordalag. En viktig stötesten är de brutna 
överenskommelser som påtalas och den bristande politiska enigheten, som ju även påtalats vid 
tidigare tillfällen. Har de politiska brutna överenskommelserna någon betydelse för vårt syfte? 
I sak skulle man kanske kunna tänka sig att så inte är fallet: jag har ju redogjort för de 
diskussioner som förts, hur man motiverar sina ställningstaganden angående skolans 
värdegrunds förankring i den kristna etiken och den västerländska humanismen – varför 
skulle det vara intressant vad man kompromissat om och hur man uppfattat samarbetet? Det 
är intressant av den anledningen att den politiska processen inte befinner sig i idéernas värld, 
utan i en konkret, fenomenell sådan. Därför är det inte bara intressant vad man säger utan 
också i vilket sammanhang man säger det. För att vara mer konkret: oppositionen upplever sig 
ha fått ett bristfälligt inflytande över viktiga skolpolitiska förändringar. Hjelm-Wallén inleder 
med att konstatera, och många följer i hennes led, att tidigare viktiga skolpolitiska beslut mer 
eller mindre fattats i politisk enighet och med bred parlamentarisk förankring, något som inte 
kan sägas om det stundande beslutet. Jag skulle apropå detta vilja peka på något som jag i 
sammanhanget tror är viktigt. Vi har redan berört den politiska situationen men det kan vara 
värt att göra en kort revy över den förevarande tiden:mé: i riksdagsvalet kom två nya partier 
in, Kristdemokratisk samling (kds) och Ny demokrati (nyd). Bildts minoritetsregeringen 
består av moderater, folkpartister, centerpartister och de nya kristdemokraterna. Jag skall här 
inte komma med några statsvetenskapliga uttalanden om effektiviteten eller 
tillvägagångssätten hos politiska partier i regeringsställning, det överstiger vida min 
kompetens, men jag skulle kunna tänka mig att regeringsvana i viss mån främjar/frambringar 
kompromiss- och samarbetsvillighet. I det fall detta håller något mått av sanning skulle 
kristdemokraternas ovana vid den rikspolitiska processen överhuvud åtminstone ge perspektiv 
till den situation vi har för handen. Regeringskrisens eventualitet varken vill eller kan jag ta 
ställning till men jag kan i vilket fall inte ignorera förekomsten av dess möjliga inverkan på 
beslutet. Detta förhållande kan få mycket olika konsekvenser, vilket vi skall återkomma till. 
Men när det kommer till de tidigare skolpolitiska besluten så har alltså moderaterna inte varit 
involverade i framvaskningen av dem. Detta är med andra ord första gången i modern tid som 
moderata samlingspartiet utarbetat en läroplan, eller snarare: första gången de fått ett reellt 
inflytande på en läroplans utformning. Detta skulle i sig kunna vara inverkande på innehållet. 
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Dessutom bygger alltså regeringssamarbetet på ett i rikdagens nyligen invalt parti som säger 
sig företräda den kristna etiken i politiken. Med viss risk för att slå in öppna dörrar kan man 
väl på ett generellt plan säga att moderaternas skolpolitik åtminstone traditionellt sett, skilt sig 
ganska markant från de övriga riksdagspartiernas. Det vore inte att ta sig vatten över öronen 
att hävda att detta måste påverka utformningen av läroplanen. 

Lena Hjelm-Wallen är bitsk i sina uttalanden och kallar till och med dessa båda 
partier för ”ytterlighetspartier”: kristdemokraterna i värdegrundsfrågan och moderaterna i 
betygsfrågan. Dessutom gör hon gällande att liberalernas ömtåliga planta hamnat i dåligt 
sällskap, i en parafras av Tage Erlanders bevingade ord. Som sagt varken vill eller kan jag 
uttala mig om regeringens hantering av denna fråga, men att det förekommit oenighet och att 
inte alla känner sig inkluderade är tydligt – å andra sidan är ju inte detta något ovanligt i den 
politiska processen.  

Något som är väldigt intressant är den vändning diskussionen tar efter Marianne 
Jönssons inlägg i debatten. Hennes särskilda yttrande tillsammans med Christer Lindblom 
talar, som jag ser det, inte bara för att de anser det särdeles olyckligt att utskottet inte kunnat 
ena sig, utan att de snarare anser att oenigheten kanske t.o.m. är något otillständig. Hennes 
yttranden i kammaren är fulla av saker som stämmer väl överens med eurocentrisk teori, hon 
talar inledningsvis om att läroplanen är ett av de viktigaste kulturdokumenten i ett samhälle 
och att det är viktigt att skolan skall ge kunskaper om vårt kulturarv, inget konstigt i det men 
sedan talar hon om att den stabila grund som ett säkert kulturarv innebär ”blir som en spegel 
där vi kan spegla andra länders värderingsmönster och kulturella mönster; som kristen nation 
måste vi erkänna att de värden vårt samhälle vilar på har sin grund i kristen etik och 
västerländsk humanism, säger hon vidare; ”det [är] snarare avsaknaden av kristen etik och 
västerländsk humanism som får människor att vända sig mot människor”; ”vi är inte 
muslimer, vi är inte judar, vi är inte hinduer /…/ detta måste slås fast” etc. Just dessa citat är 
tagna ur sitt sammanhang, jämför gärna med referaten ovan, men i huvudsak är det detta hon 
säger. Detta tycker inte jag skall ses som något exceptionellt, många av främst – men inte 
endast! – regeringspartierna talar i dessa ordalag, om än inte i sådana explicita termer.  Skall 
jag uttrycka min högst personliga uppfattning av dessa uttalanden så tror jag att hon i detta 
läge är verkligt pressad, jag tycker mig se att debatten blir allt hätskare och man ställer 
verkligen på henne, tränger in henne i ett hörn där hon skall försvara regeringsskrivelsen (en 
skrivelse om vars innehåll hon gjorde ett särskilt yttrande om, som enligt min uppfattning 
snarare står i motsats till de uppfattningar hon här tycks göra gällande). Min som sagt högst 
personliga tolkning är att dessa ord är ord som kommer från en människa som tvingats 
försvara en uppfattning hon i själva verket inte delar. Å andra sidan förändrar det ju inte 
hennes ställningstagande. Förhåller det sig på det sättet att min uppfattning är riktig, är 
problemet i sak ännu värre, för då ger det en bild av hur hon ser på försvaret av dessa 
begrepp; verkligt etnocentriska och nedvärderande gentemot andra kulturer. Oavsett hur det 
förhåller sig med detta gör hon ytterligare ett uppseendeväckande uttalande: ”Det var detta 
byråkratiska mening som stjälpte det hela. Jag såg det som en nödvändighet att avge detta 
särskilda yttrande just för att ta udden av den oro som kan uppstå ute i landet”. Detta, 
tillsammans med hennes nästa yttrande om kds intentioner och krav, måste klargöras lite. 

Om man kan tänka sig att det inte bara är hennes högst personliga uppfattning 
av frågan, dvs. om fler inom utskottsmajoriteten uppfattar det hela som en byråkratsisk fråga, 
så får detta egentligen stora konsekvenser för tolkningen av skolans värdegrund, och därmed 
för våra frågeställningar. Förutsatt att kristdemokraterna varit pådrivande, vilket flera av 
riksdagsmännen menar och som man tydligt kan se, och övriga majoriteten uppfattat detta 
som en ”byråkratisk” fråga – så får det kan man tänka sig två olika slags utfall. Vi måste 
komma ihåg att Kristdemokraterna är ett kristet parti, ett parti med en mission om att återföra 
de etiska frågorna in i rikspolitiken, som upprepade gånger uttalat sig i enlighet med en 
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eurocentrisk diskurs och på ett närmast överlägset sätt gentemot andra kulturyttringar och 
religioner, ett parti som uppenbarligen, efter vad vi sett, betecknar kristendomen som den 
högsta av sanningar och som helt enkelt anses ”bättre” än andra religioner (exempelvis 
Skånbergs uttalanden som frågar sig om det finns någon bättre etik än kristendomen, och hans 
glädje över att skolan skall förankras i kristendomen som i förhållande till andra religioner, 
inte tynger och dömer utan snarare ”bär och befriar”). Detta parti insisterar om en skrivelse 
om skolans förankring i kristen etik och västerländsk humanism, som man definierar efter det 
sätt jag redogjort och sammanfattat. 

För att renodla diskussionen litet: Om vi tänker oss att kristdemokraterna agerar helt och 
hållet efter övertygelse, med eurocentrisk grund, och om övriga utskottsmajoriteten saknar 
egna övertygelser och menar att dessa skrivelser skall/kan godtas av rent realpolitiska skäl så 
kan detta få två konsekvenser: 
 
 

• Man kan betrakta detta som att då utskottsmajoriteten inte haft några intentioner eller 
motiv (andra än realpolitisk hänsyn) när de klubbade igenom den ”byråkratiska 
meningen” så är kristdemokraternas eurocentriska perspektiv inte det som väglett 
beslutet, och heller inte det som då skall sägas vara betecknande för utskottets 
intention. Utskottets mening är således inte eurocentrisk, även om dess företrädare kan 
ha yttrat sig i sådana ordalag.  

• Man kan betrakta detta som att då utskottsmajoriteten inte haft några invändningar 
eller motiv (annat än realpolitisk hänsyn) när de klubbade igenom den ”byråkratiska 
meningen” så är kristdemokraternas eurocentriska perspektiv det som har väglett 
beslutet, dvs. det enda som är meningsbärande i beslutet, och alltså kan betecknas som 
den enda av utskottets intentioner som fått genomslagskraft.  

 
I det första fallet kan man säga att det som fick utskottet att fatta det beslut de gjorde var 
viljan att undvika regeringskris, och att beslutet som sådant handlar om regeringsfrågan, inte 
om skolans värdegrund. På detta sätt har meningen om kristen etik och västerländsk 
humanism inget innehållsligt värde. I det andra fallet handlar det också om ett 
”likgiltighetsuppsåt” från majoritetens sida men då bejakar man den meningsbärande 
intentionens roll i ett i övrigt passivt utskott: eftersom majoriteten ”vek sig” för 
kristdemokraternas eurocentriska intention, var det den allena som fick genomslagskraft.  
 Åter igen bör poängteras att denna framställning är allt för statisk och inte tar 
hänsyn till faktiska omständigheter. Först kan man väl konstatera att utskottets beslut som 
sådant, som ändå blir vägledande i den politiska processen, inte är avgörande för om 
ledamöterna är präglade av en eurocentrisk diskurs eller ej – det är de flesta ledamöter på ett 
eller annat sätt – men man måste ändå komma ihåg att utskottets beslut får praktiska 
konsekvenser, i det att det ligger till grund för att skolans värdegrund nu bygger på kristen 
etik och västerländsk humanism. Det är alltså i sig intressant att ledamöterna yttrar sig i 
eurocentriska ordalag, men än mer intressant att veta om det är sådana uttryckliga intentioner 
som ligger till grund för beslutet att skolan skall bygga på dessa värden. Om den 
parlamentariska sammansättningen sett annorlunda ut, med socialistisk majoritet, hade 
uppenbarligen inte skolan förankrats i dessa grunder – men det skulle för den delen inte 
innebära att ledamöterna, också socialdemokrater och vänsterpartister, uttrycker sig i 
eurocentriska ordalag. Beslutet som sådant är därför för läroplanens del intressant, därav 
denna kanske litet underliga diskussion.  
 Hur skall då slutligen perspektiven uppfattas? Vilka motiv ligger till grund för 
skolans förankring i den kristna etiken och den västerländska humanismen? Ja, detta har ju nu 
från olika perspektiv stötts och blötts och jag hoppas att jag har kunnat tydliggöra detta något 
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och inte bara frambringat förvirring. Först kan sägas att båda blocken tycks vara överens om 
värdena. Man tycker att skolan skall gestalta t.ex. människolivets okränkbarhet och solidaritet 
med svaga och utsatta, men man skulle kunna säga att det råder oenighet kring varför de skall 
hävdas. Det blir alltså denna sinnelagsetik som får fälla avgörandet vid kategoriseringen av 
perspektiven. Om man är överens om värdena – varför finns då en diskussion? Många 
ledamöter frågar sig detta. En liten utvikning i all välmening: betänk diskussionen kring 
nedläggandet av integrationsverket. Två personer anser att detta är en god idé: den förste 
anser att det är en god idé då förekomsten av ett integrationsverk sänder ut signaler om att 
invandrare behöver hjälp med att ”passas in” i det svenska samhället, men nu öppnar vi alltså 
upp för jämlik samexistens; den andre anser också att det är en god idé då förekomsten av ett 
integrationsverk gör att invandrare integreras in i det svenska samhället, något som inte är 
önskvärt, nu stänger man dörren för invandrarnas utbredning i samhället; är saken frid och 
fröjd eftersom de är överens i sakfrågan om det praktiska beslutet om att lägga ned 
integrationsverket? En liknande diskussion har förts i kammaren: i princip överens om det 
praktiska, men inte om det som föranlett den andres praktiska ställningstagande.  

Jag vill åter poängtera att man måste beakta att det är en orolig tid man verkar i: 
internationell lågkonjunktur, Sverige på god väg in i den värsta ekonomiska krisen sedan 30-
talet, den världspolitiska världen i gungning efter öststatskommunismens fall, krigen på 
balkan, stora flyktingströmmar till Sverige, nynazistiska strömmingar breder ut sig i landet, 
politisk turbulens: det behövs således en etiskt förankrad politik. Denna konservatism, som 
jag tycker är tydlig och knappast behöver argumentera med för: ett slags återgång till gamla 
värden, vårdandet av ett kulturarv, fastställandet av det typiskt svenska om man så vill: allt 
detta tror jag bör ses mot bakgrund av denna situation. Motiven bakom förankrandet av den 
svenska skolans värdegrund kan ses mot bakgrund av detta, men resonemangen, argumenten 
tyder också på att det finns konservativa motiv för denna förankring. Oppositionen är inte lika 
angelägen att stämma in i denna kör men menar ändå att det är viktigt att skolan inte förblir 
värdeneutral, dessa värden som regeringen vill slå fast skall hävdas men det finns, menar man 
ingen anledning att dessa på något sätt skall göras gällande som betecknande för svensk 
kultur. Detta skall inte, menar jag, betraktas som att man motsätter sig vad den s.k. kristna 
etiken innebär, ej heller att man anser att den s.k. västerländska humanismen skulle innebära 
uppfattningar man inte delar – det hela tycks basera sig på en ovilja att avgränsa 
allmänmänskliga värden till att bara röra dessa två riktningar. Man vill inte säga att vårt lands 
värderingar kommer från dessa två källor: p.g.a. värdenas allmängiltighet skall inte skolans 
värdegrund sägas emanera från två specifika källor, när man vet att samma värden alltså delas 
av också andra källor. Här finns alltså ytterligare en skiljelinje mellan blocken: 
regeringspartierna menar att Sverige är ett land som präglats av kristen etik och den 
västerländsk humanism och det enda man gör när man alltså förankrar skolan i dessa grunder 
är att konstatera ett faktum. Sverige kan inte förstås utan kristendom och humanism, dessutom 
förändrar det inget i sak – det är ju bara ett konstaterande, ett erkännande, av ett faktum. Detta 
förhållningssätt kan förstås utifrån eurocentrismen som bl.a. redogör för den europeiska 
uppfattningen om dess egen härlighet och en inbillad rak utveckling från antikens grekland till 
dagens västerländska samhälle, som utesluter andra alternativa influenser. Regeringspartierna 
kan alltså sägas vara direkt präglande av en eurocentrisk diskurs, även om oppositionen i sig 
inte har några invändningar rent sakligt mot föreställningen om någonting västerländskt, med 
tillhörande motsats, över huvud taget. Det är alltså frågan om en konservativ argumentation 
som i sig är präglad av en eurocentrisk diskurs.  

Den ekonomiska dimensionen är, tror jag, viktig men jag har inte mer än i 
förbigående gått in på den. Denna ekonomiska dimension är viktigare för de socialistiska 
partierna och hänger snarare samman med den filosofiska aspekten.  Förhållningssättet till 
värden som sådana hör samman med den materialistiska uppfattningen av världen: man skulle 
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kunna säga att de socialistiska partierna har drag i sin argumentation som överensstämmer 
med diskursteorin: världen konstitueras efter vårt förhållningssätt till och våra utsagor om den 
(massorna skapar historien). Det är således människors viljor som är det intressanta, inte 
någon ”sanning”. Det intressanta är inte om de värden skolan skall förvalta är typiskt kristna 
eller typiskt västerländska utan om de är värden som människor med glädje ställer upp på: 
världen konstitueras efter vårt förhållningssätt till den och det finns inga givna värden. Några 
av de borgerliga företrädarna skyr dessa nihilistiska tendenser och menar att människor måste 
ha en fast grund att stå på, Skånberg menar t.o.m. att vårt samhälle står och faller med den 
kristna etiken. Det handlar alltså inte bara om hur de olika företrädarna ser på samhället, en 
rent ideologisk fråga, utan också deras uppfattning om bl.a. de filosofiska dikotomierna 
objektivitet/subjektivitet och materialism/idealism. Regeringspartierna resonerar efter 
uppfattningen om att det finns vissa oförytterliga värden som skall försvaras och att det är 
dessa som förvaltats av den kristna etiken och den västerländska humanismen. 

Slutsatsen är att de motiv/resonemang som ligger till grund för fastställandet av 
skolans värdegrund såsom förankrad i kristen etik och västerländsk humansim bygger på i 
huvudsak tre grunder: en konservativ ideologisk grund där man menar att det är viktigt att vi 
fastställer vår kulturs influenser, att vi klargör vilka värden vi säger oss stå för och att dessa 
värden hävdas, något som är extra viktigt p.g.a. den rotlöshet många människor upplever i det 
moderna samhället; en filosofisk/religiös grund som bygger på förhållningssättet att det finns 
oförytterliga värden som måste hävdas, dessa värden är de traditionella liberala frihetsvärdena 
samt den kristna etiken, mellan vilka man även anser det finnas ett klart samband; en 
eurocentrisk/psykologisk grund, då man verkar behöva formulera sig utifrån att definiera vad 
som är typiskt vårt, och vad som är typiskt andras. Utöver detta måste konstateras att en 
realpolitisk grund i viss mån har varit inverkande. Detta är i viss mån det mest intressanta 
eftersom det är den som ligger till grund för det praktiska resultatet. Kristdemokraterna har 
varit mycket pådrivande i frågan om att denna förankring är viktig för dem – frågan är i vilken 
mån detta faktum varit bidragande till läroplanstextens utformning.  

Konstateras kan dock att regeringspartierna gemensamt fattat beslut om att 
skolans värdegrund skall sägas vara förankrad i kristen etik och västerländsk humanism, trots 
intensiv kritik från oppositionen. I motiven till detta kan, som jag ser det, uttydas ovanstående 
fyra huvuddrag för att inte tala om det övergripande argumentet som ständigt åberopas, 
nämligen att det hela handlar om självklarheter, att diskussionen är en icke-diskussion: man 
konstaterar bara ett faktum. Den didaktiska konsekvensen av denna uppsats: även om 
argumenten och politikernas resonemang i och för sig överensstämmer med eurocentrisk 
teori, så kan inte de slutgiltiga intentionerna sägas vara att skolan skall förmedla en 
eurocentrisk världsbild. Oppositionens argument om dessa formuleringars olämplighet förstås 
inte av regeringspartierna, då de inte befinner sig inom samma diskurs: regeringspartierna 
värjer sig från tanken om att de skulle vilja förmedla ett perspektiv som överensstämmer med 
det eurocentriska, och även om deras argument i sig tyder på att de är influerade av en 
eurocentrisk diskurs, får vi vad gäller deras intentioner tro dem på deras ord; en slutsats som 
stärks, anser jag, mot bakgrund av att formuleringen av allt att döma dessutom verkar vara 
resultatet av en realpolitisk kompromiss. 
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