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Titel  

Skolans värdegrund - en paradox? 

– en kritisk diskursanalys av programmen SET och Steg Vis 

 

The value foundation of the school - a paradox? 

- a critical discourse analysis of the programs SET and Steg Vis 

 

Sammanfattning 

Dagens svenska samhälle har förändrats från att ha varit av kollektivistiskt karaktär till att bli mer 

individualistiskt där fokus numera ligger på individen och hans/hennes fria val. Frågan är hur detta 

individualistiska tänkande kan förenas med lagen om alla barns och elevers rätt till lika behandling 

oavsett, kön, etnicitet, sexualitet, religion/trosuppfattning och funktionshinder? Denna uppsats är en 

kritisk diskursanalys av programmen SET och Steg Vis, vilka är program som i grundskolan används för 

att främja socialt och emotionellt lärande hos elever för att i förlängningen motverka våld och 

diskriminering. Mitt syfte med uppsatsen är att se vilken värdegrund programmen förmedlar och hur de 

förhåller sig till den svenska kontemporära utbildningspolitiska diskursen. Det som till synes verkar vara 

två liknande program har under analysen visat sig vila på, till viss del, olika värdegrunder. Gemensamt 

för programmen är att båda ser familjen vara viktigast för barnets socialisation men att även skolan har 

betydelse för hur välanpassat barnet blir, särskilt i de fall den primära socialisationen varit bristfällig. Det 

som skiljer programmen åt är synen på individen respektive kollektivet. Medan SET- programmet, likväl 

som läroplanen, förespråkar ett individuellt perspektiv så grundar sig Steg Vis- programmet på ett mer 

kollektivistiskt perspektiv. Under uppsatsens gång har det framkommit vissa paradoxer mellan å ena 

sidan synen på den fria individen och å andra sidan alla elevers rätt till lika behandling. Men också 

mellan likformighetstänkande och strukturella orättvisor. Det blir svårt att arbeta för alla människors lika 

behandling när olika förutsättningar exempelvis i form av kön, klass eller etnicitet inte explicit 

behandlas i skolans styrdokument eller i de båda programmen. Det räcker inte att formulera en 

likabehandlingsplan utan ett arbete med den måste ske i realiteten. När detta inte görs så tenderar 

skillnader mellan olika gruppers förutsättningar till lika behandling att negligeras. 

 

Nyckelord 

skola, likvärdighet, likformighet, likabehandlingsplan, SET, Steg Vis, demokrati, värdegrund, läroplan, 

individualism, kollektivism 

 

 

 

 

 



Förord 
När jag befann mig i inledningsfasen till denna uppsats, tvivlade jag på min egen 

förmåga att någonsin kunna skriva en uppsats igen. Efter att ha varit föräldraledig och 

haft ett uppehåll från studierna var det svårt att se hur jag skulle lösa detta stora 

åtagande jag hade framför mig. Tack och lov hade jag stöd från min kloka handledare, 

Catarina Lundqvist, som med möda fick mig att förstå att man måste ta en sak i taget 

och att det är omöjligt att från början veta hur slutresultatet kommer att se ut. Hon 

förklarade att när uppsatsen till sist är klar så sitter man där och undrar hur det gick 

till. Precis så känns det nu. 

 

Nu när uppsatsen är färdig så inser jag att det som var min intention från början för 

länge sedan är glömd. Uppsatsen har tagit för mig främmande vägar och dessa har 

ibland känts svåra att reda ut. Även i dessa fall har jag fått stöd från min handledare 

Catarina Lundqvist men också från min kära vän Sofia Strid som stått ut med tusen 

frågor om hur allt fungerar här i världen. Tack till er båda. Stort tack även till min man 

och mina tre älskade barn som haft enormt tålamod med mig under denna tid. Tack 

för att ni orkat med mig när jag varit stressad och inte hunnit eller mäktat med att vara 

en bra fru och mamma. Tack för att ni alltid tycker att jag är bäst ändå.  

 

 

 

Jag ska förklara varför alla feminister uppfattas som militanta och aggressiva 

(…) det blir man för att man tröttnar på att vara vänlig och förstående för att 

vissa puckon inte fattar varför det är viktigt att förstå samhällets strukturer, 

varför människor med olika kön, klassbakgrund och etnicitet beter sig olika 

och behandlas olika. 

”- Anja Gatu”
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1. Inledning 
Inom utbildningsområdet i likhet med övriga samhällsinstitutioner betraktas det som 

självfallet att arbeta mot diskriminering och annan kränkande behandling av den 

enskilda individen. I september 2003 beslutade regeringen att utse en utredare med 

uppgift att lämna förslag till en lagstiftning som stöder lika rättigheter och arbetar mot 

diskriminering och annan kränkande behandling inom grundskolan och övrig 

utbildning.1 Denna utredning bidrog så småningom till att riksdagen den 1:a april år 

2006 fattade beslut om Lagen (SFS 2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever. Lagen syftar till att främja alla barns och 

elevers rättigheter till likabehandling, oavsett kön, etnicitet, sexualitet, funktionshinder 

samt religion eller annan trosuppfattning. Enligt denna barn- och elevskyddslag ska 

alla skolor förvalta över en likabehandlingsplan som ska ersätta de tidigare 

handlingsplanerna eller antimobbingsplanerna.2 Inom kommunen är det 

skolförvaltningens ansvar att sammanställa en likabehandlingsplan, vilken ska gälla för 

samtliga verksamheter inom kommunens skolförvaltning. Därefter är det 

huvudmannens för verksamheten (eller av huvudman utsedd persons) ansvar att 

skolan arbetar förebyggande mot trakasserier och annan kränkande behandling.3 När 

det gäller grundskolan är det följaktligen rektorns ansvar att likabehandlingsplanen 

tillämpas i praktiken. Således ska, enligt lag, samtliga skolor följa 

likabehandlingsplanen, men lagen syftar även till att ett preventivt arbete mot 

diskriminering och mobbing ska ske.  

 

Trots att lagen om likabehandling har funnits i två år är det väldigt få skolor som 

arbetar aktivt med att förebygga diskriminering. Lars Arrhenius, Skolverkets barn- och 

elevombud (BEO) har gett som förslag att lagstiftningen måste skärpas och att de 

skolor som inte arbetar efter planen ska straffas med böter eller vite.4 Hur detta förslag 

tas emot av regeringen återstår att se. Att alla barn ska ha rätt till en trygg skolmiljö 

och bemötas med respekt i grundskolan låter som något självklart. Tyvärr ser, trots 

lagen, inte verkligheten ut så idag, utan det är många barn och elever som varje dag 

trakasseras eller diskrimineras i skolan. Det är kanske enkelt för skolan att 

sammanställa en likabehandlingsplan men sedan är frågan hur ett arbete för alla barns 

och elevers rättigheter ska ske i realiteten. 

 

Det svenska samhället baseras på en demokratisk värdegrund, vilket innebär att 

samhället har som uppgift att skapa demokratiska individer.5 Detta i sin tur ställer krav 
                                       
1 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/89/36/96e3fc43.pdf 2008-04-10 
2 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060067.HTM 2008-04-10 
3 Ibid., 2008-04-10 
4 http://tv4nyheterna.se/1.263620/2008/02/02/mobbning_orsakar_huvudvark_och_magont 2008-04-10 
5 http://www.riksdagen.se/templates/r_page 275.aspx 2008-05-12 
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på skolan att lyckas utbilda dessa demokratiska välanpassade medborgare, vilket har 

gjort att förutom de sedvanliga ämnena, måste även andra mer moraliska färdigheter 

föras in i skolarbetet. Min avsikt med denna uppsats är att studera två preventiva 

program som används av flera skolor i landet och som arbetar med att förmedla vikten 

av dessa moraliska färdigheter. Det första programmet heter SET och det andra heter 

Steg Vis och båda är program som syftar till att öva upp elevens sociala och 

emotionella förmåga för att därigenom, i förlängningen, motverka diskriminering av 

elever inom skolan.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Inom skolan, liksom i övriga samhället, är värdegrund ett återkommande begrepp. 

Skolan är skyldig att förmedla en grund av värden till alla elever, men vilka element 

eller specifika värden består denna grund av och vilka effekter har tolkningen av 

dessa? Ett av de viktigaste värdena skolan förmedlar är tanken om ett demokratiskt 

samhälle, men vad innebär ett demokratiskt samhälle egentligen? Syftet med denna 

uppsats är att genom en kritisk diskursanalys av de två programmen SET och Steg Vis 

få en inblick i vilken värdegrund programmen förmedlar och hur de förhåller sig till 

den svenska kontemporära utbildningspolitiska diskursen. Fokus kommer att ligga på 

följande frågeställningar:  

• Hur definieras social och emotionell intelligens i programmen? 

• Vilken roll anser programmen att familjen respektive skolan har för barnens 

utveckling till demokratiska medborgare? 

• Fokuserar programmen på de specifika grupper som anges i lagen, såsom kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder? 

• Hur förmedlas synen på individen respektive kollektivet i programmen och 

vilka konsekvenser får det för valmöjligheter och ansvar?  

 

Jag ämnar att till en början att analysera programmen var för sig, för att sedan jämföra 

dem med varandra och se vilka likheter/skillnader det finns, samt jämföra dem med 

olika forskares utgångspunkter.  

1. 2 Uppsatsens disposition  
Dispositionen av uppsatsen ser ut som följer: I denna första inledande del följer 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Därefter följer en redogörelse av den metod jag 

använt mig av som tolkningsram. Uppsatsens första del avslutas med en kortfattad 

information kring programmen SET och Steg Vis. Uppsatsens huvuddel består av en 

analys av mitt empiriska material och utgörs av totalt fyra kapitel, varav tre även består 

av varsitt underkapitel. Uppsatsen sista del består av en sammanfattande diskussion, 

där jag reflekterar över det som behandlats under uppsatsens gång.  
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1.3 Tidigare forskning 
Mina egna efterforskningar kring programmen har visat att ingen tidigare har utfört en 

kritisk diskursanalys av programmens värdegrund. Det har inte heller tidigare skett en 

jämförande studie mellan de båda programmen. Däremot har det skett ett antal 

utvärderingar inom ramen för programmen, vilka kommer att presenteras under 

informationen av respektive program. Relevant för min uppsats är dock tidigare 

forskningar kring skolans diskursiva praktiker. Bland annat har Mats Palmblad och Eva 

Börjesson forskat kring hur diskursen om så kallade ”problembarn” konstrueras i 

skolan. Caroline Ljungberg har skrivit en avhandling om hur skolan diskursivt 

förmedlar den demokratiska värdegrunden till sina elever och Karin Hjälmeskog har 

gjort en analys av läroplanen. Dessa forskare och deras resultat kommer jag att relatera 

till under uppsatsens gång.  

2. Teoretiska utgångspunkter  
Under detta kapitel redogör jag först och främst för socialkonstruktionismen, vars syn 

på ”verkligheten” stämmer väl överens med min egen uppfattning, samt med den 

kritiska diskursanalysen. Numera är det socialkonstruktionistiska synsättet ett välkänt 

perspektiv och kan relateras till bland annat den symboliska interaktionismen med 

exempelvis Mead och Goffman som företrädare.6 Därefter ämnar jag beskriva 

individens socialisationsprocess med utgångspunkt i Anthony Giddens och Berger & 

Luckmanns tes om den primära och sekundära socialisationen, George Herbert Meads 

tes om jaget, miget och självet samt Anna-Liisa Närvänens teori om biografiska 

scheman och signifikanta andra. Dessa teorier kommer att ligga till grund för hela 

analysen. Ytterligare teorier eller ståndpunkter kommer inte att presenteras i detta 

kapitel, utan kommer att jämföras med mitt empiriska material under analysens gång.  

2.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism används allmänt som kännetecken för flera nyare teorier om 

kultur och samhälle.7 Enligt Mats Hilte är huvudtankarna inom socialkonstruktionismen 

att individen själv konstruerar det samhälle den befinner sig i. Det finns således ingen 

självklar ”verklighet”, utan individens uppfattning av omvärlden är beroende av hur 

han/hon tolkar den. Socialkonstruktionismen betonar även faktorn att vi föds in i en 

kultur, vilken beroende på kontexten kan se olika ut och denna kultur utgörs av 

institutioner som skapar social ordning och som socialiserar individerna till ”rätt” 

beteende. Genom en interaktion med andra skapas identiteten och därigenom blir 

livsvillkoren beroende av kontexten. De samhälleliga institutionerna är formade av 

                                       
6 Månsson, Per. (2004). Moderna samhällsteorier. Stockholm: Raben Prisma. s.151ff 
7 Jørgensen Winther, Marianne & Phillips, Louise. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. s.11 
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människor och utövar inflytande på samtliga individer i samhället och således etableras 

individens relation till världen inom ramen för den samhällskultur som existerar, samt 

dess institutioner.8  

 

Forskarna Peter Berger & Thomas Luckmann menar att verklighetens sociala 

konstruktion grundas i det vardagskunnande som människan har kring olika 

förhållanden i samhället. De menar att individens upplevelse av samhället bygger på 

en verklighet som skapas genom relationer och möten mellan människor. Kunskapen 

om hur samhället fungerar formas genom individers samspel och hur respektive 

individ handlar enligt inlärda mönster. Även teoretikern Richard Jenkins menar att den 

unika individuella identiteten och den kollektiva gemensamma identiteten kan förstås 

som snarlika. Han menar att dessa interagerar med varandra och att den ena inte 

skulle finnas utan den andra. Processen när de skapas och återskapas är densamma, 

därför borde man i beskrivandet av identifikation inte skilja dessa åt. Han menar att 

människan är placerad i hjärtat av den mänskliga världen (eller samhället) och att 

utsikten därifrån är utgångspunkten från hur vi ser på världen. Det är på denna plats 

individen och kollektivet möts.9 

2.2 Socialisationsprocesser 
Socialisation är enligt Anthony Giddens de sociala processer som hos barn formar en 

kunskap om jaget och om sociala normer och värden. 10 Socialisationen fortgår genom 

hela livet även om processerna är särskilt viktiga under barndomen. Giddens menar att 

det framförallt finns två stadier som är betydelsefulla för individens identitetsskapande 

och socialisation. Det första stadiet är den primära socialisationen, vilken individen 

påbörjar redan innan födseln och genom vilken han eller hon blir en medlem i 

samhället. Det andra stadiet är den sekundära socialisationen och det äger rum efter 

det tidiga barndomsstadiet och framöver.11 Enligt Berger & Luckmann anses den 

primära socialisationen vara mest väsentlig för individen eftersom det är här grunden 

för individens framtida värderingar skapas. Under det primära stadiet förmedlar de 

signifikanta andra en kontakt med omvärlden och deras definition av verkligheten tas 

för given och upplevs för barnet som sann. Den samhällsklass barnet föds i inverkar 

på vilket perspektiv barnet får på den sociala världen. Barnet identifierar sig med de 

signifikanta andra genom ett övertagande av de signifikanta andras roller och attityder 

och ombildar dessa till sina egna. Kort sagt reproduceras de signifikanta andras roller 

och attityder genom barnen. Berger & Luckmann menar också att vid den primära 

socialisationen uppfattar barnet sina signifikanta andra som förmedlare av verkligheten 

                                       
8 Hilte, Mats. (2005). Avvikande beteende – en sociologisk introduktion. Lund: Studentlitteratur. s.23 
9 Jenkins, Richard. (2004). Social Identity. London: Routledge. s.88f 
10 Giddens, Anthony. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. s.42 
11 Ibid., s.42 
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och en del av de kriser som uppkommer efter den primära socialisationen beror ofta 

på insikten att ens närståendes världsbild inte är den enda som existerar, utan har en 

social lokalisering, karakteristisk för medlemmar tillhörande deras samhällsklass.12  

 

Forskaren Anna-Liisa Närvänen menar att alla individer har ett slags biografiska 

scheman som vi använder oss av när vi skapar vår framtid. Hon menar att redan vid 

barndomen presenterar föräldrarna olika scheman, exempelvis när det gäller framtida 

tankar om studier eller kommande yrkesval. Närvänen anser att det inte enbart 

behöver vara familjen som påverkar barnets framtida handlingar, utan att även 

klasskompisar, vänner och övriga närstående kan påverka.13 Detta resonemang 

stämmer överens med Berger & Luckmanns tes om att signifikanta andra, det vill säga 

familj eller andra betydelsefulla människor i individens närhet, såsom skolan, har stor 

betydelse för hur individen handlar och när handlingarna upprepas blir de till en 

vana.14  

 

Det andra socialisationsstadiet kallas som sagt den sekundära socialisationen och är en 

process som introducerar en redan socialiserad individ nya områden i samhällets 

objektiva värld. Ibland kan denna process upplevas problematisk eftersom det är andra 

och nya regler och normer som formar det ungdomliga och vuxna livet. Ytterligare 

problem kan vara att individen introduceras för nya institutioner (exempelvis skolan) 

som kanske förmedlar en annorlunda världsbild än den individen fått med sig 

hemifrån.15 I denna uppsats diskuteras både den primära och den sekundära 

socialisationens betydelse för individen, men när det gäller den sekundära 

socialisationen ligger fokus enbart på skolans roll för individens utveckling. 

 

Giddens menar att individens livsvillkor utgörs av de förhållanden som individen lever 

under, exempelvis vilken klass individen tillhör, vilket kön, vilket etniskt ursprung, 

sexualitet eller vilken ålder individen har. Dessa olika omständigheter skapar olika 

förutsättningar och huruvida livsvillkoren uppfattas som dåliga eller goda är en 

individuell värdering. Livsvillkoren ser olika ut för de flesta människor och till följd 

därav skiljer sig också socialisationsprocessen åt.16 Detta resonemang är högst 

väsentligt för denna studie eftersom hela studien bygger på just Lagen om alla elevers 

rätt till likabehandling oavsett kön, etnicitet, sexualitet, religion/tro och 

funktionshinder. 

 

                                       
12 Berger, Peter & Luckmann, Thomas. (1998). Kunskapssociologi. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

s.153ff.  
13 Närvänen, Anna-Liisa. (1994). Temporalitet och social ordning. Linköping: Tema universitet. s.55 
14 Berger & Luckmann. (1998). s.42ff 
15 Ibid., s.162ff  
16 Giddens. (2003). s.42ff 
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George Herbert Mead menar att individen och samhället är oupplösligt förenade, då 

individen finns i samhället och samhället i individen. Den så kallade verkligheten är 

endast en skapelse av våra egna tankar och handlingar. Meads grundtanke är att 

individens jag växer fram i samspel med andra individer och tillgången till vårat jag får 

vi när vi kan se oss själva med andras ögon. När individen blir ett objekt för sig själv 

skapas möjligheter till självreflektion. Individen förebrår sig själv vid misslyckande och 

är stolt när den lyckas. Förmågan att se sig själv ur en annans perspektiv kallar Mead 

för rollövertagande. Mead talar om ett Jag (I) och ett Mig (Me), där Jaget är den 

spontana och handlande individen som har relationer med andra människor medan 

Miget står för reflekterandet över vad som förmedlas i relationerna. Ur denna dialog 

mellan Jag och Mig, växer sedan Självet (Self) successivt fram.17 Det vill säga den 

individen egentligen är.  

3. Metod  

Carl-Anders Säfström menar att metod och teori kompletterar varandra därför att man 

genom metoden undersöker hur verkligheten ser ut och genom teorin hur världen kan 

förstås.18 Enligt Steinar Kvale har det vetenskapliga arbetet tidigare uppfattats som 

oberoende av forskarens värderingar och utgångspunkter. Att använda sig av en 

tillförlitlig metod ansågs ge forskaren en ”sanning” om världens beskaffenhet men det 

senaste halvseklets filosofi har bestått av en del förändringar när det gäller synen på 

kunskap. I stället för att som tidigare se kunskap som ”verklighetens spegel”, ses 

kunskap snarare som ”verklighetens sociala konstruktion”. Kvale menar att de tidigare 

vetenskapliga modellerna med ståndpunkten; att det existerar en objektiv verklighet 

har ersatts med ett intresse för diskurser och förhandlingar kring hur världen fungerar.19  

 

Det finns ett flertal socialkonstruktionistiska metoder men det finns fyra 

utgångspunkter som flätar samman ideologin. För det första förespråkas en kritisk 

inställning till självklar kunskap. För det andra bör vi vara medvetna om att vårt sätt att 

se på verkligheten är präglad av historien och kulturen och därmed kontextbunden 

men också föränderlig. För det tredje finns ett samband mellan kunskap och social 

interaktion, det vill säga att kunskap skapas i social interaktion med andra. För det 

fjärde finns också ett samband mellan kunskap och social handling. Det vill säga att en 

handling i en viss världsbild kan ses som naturlig medan den i en annan världsbild kan 

anses vara otänkbar, vilket i den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 

                                       
17 Mead, George H. (1934/1974). Mind, self and society: from the standpoint of a social behaviorist. 

Chicago: University of Chicago press. s.135ff  
18 Säfström, Carl-Anders & Östman Leif. (1999). Textanalys. Lund: Studentlitteratur. s.237f 
19 Kvale, Steinar. ”Intervjun som kunskapskonstruktion”. s.60 i Säfström, C-A & Östman L. (1999). 

Textanalys. Lund: Studentlitteratur 
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konkreta sociala konsekvenser.20 När det gäller min studie är dessa utgångspunkter 

relevanta eftersom det programmen förmedlar till skolans berörda, i form av lärare och 

elever, antingen kommer upprätthålla eller förändra rådande samhälleliga värdegrund. 

Jag har som nämnt för avsikt att använda mig av kritisk diskursanalys som metod i 

denna uppsats och min teoretiska utgångspunkt har sitt säte i socialkonstruktionismen. 

Diskursanalys är endast en av flera socialkonstruktionistiska metoder, men som många 

socialkonstruktionister använder. 

3.1 Metod och teori med utgångsläge i diskursanalys  
Inom de perspektiv där språket är utgångspunkten för förståelsen av verkligheten 

används vanligtvis begreppet diskurs i stället för språk.21 För att enkelt sammanfatta 

innebörden av begreppet kan man beskriva en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.22 I boken Diskursanalys som teori 

och metod (2000) skriver Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips att begreppet 

diskurs kan tolkas på olika sätt beroende på sammanhang och att diskursanalys är 

lämpligt för forskning som inriktar sig på kommunikation, kultur och samhälle.23 

Begreppet diskurs är oftast utformat efter olika mönster som våra berättelser följer när 

vi handlar i olika miljöer, exempelvis talar man om medicinsk diskurs eller (som i 

denna uppsats) politisk diskurs. På jämförligt sätt är diskursanalys en analys av dessa 

mönster. Diskursanalys kan användas på flera sätt och inom många områden. 

Jørgensen och Phillips betonar dock att diskursanalysen vilar på en metodologisk och 

teoretisk grund med utgångspunkt i socialkonstruktionismen och bör därför inte 

användas inom vilken teoretisk ram som helst. Diskursanalysen ska snarare ses som en 

paketlösning som innehåller ontologiska och epistemologiska utgångspunkter kring 

språkets innebörd för den sociala konstruktionen av världen. Detta paket innehåller 

även teoretiska modeller och metodologiska direktiv för forskningens tillvägagångssätt 

och särskilda tekniker för språkanalys. Teori och metod är med andra ord 

sammanbundna i diskursanalysen och därmed måste ett accepterande av de 

grundläggande filosofiska utgångspunkterna ske för att diskursanalysen ska vara 

tillämpbar som metod i empiriska analyser.24 Jørgensen och Phillips menar att Michel 

Foucault är den som genom sitt engagemang haft störst del i att utforma 

diskursanalysen. Foucault utgår i sin forskning från ett socialkonstruktionistiskt 

tankesystem och menar att ”sanningen” är en diskursiv konstruktion. Det vill säga att 

ingen sanning finns förutom den som konstrueras i språket.25 Språket har således stor 

betydelse för hur individen hanterar sin situation, sin omgivning, sig själv och sina 

                                       
20 Jørgensen & Phillips. (2000). s.11f 
21 Säfström & Östman. ( 1999). s.312 
22 Jørgensen & Phillips. (2000). s.7 
23 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. (2005) Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. s.305. 
24 Jørgensen & Phillips. (2000). s.7ff 
25 Ibid., s.19 
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relationer med andra. Det har också betydelse för hur självbilden skapas och 

återskapas. Dessa tankar kring diskursanalysen är i stort sett desamma som jag 

redogjorde för under teorikapitlet och socialkonstruktionismen, vilket visar att metod 

och teori i denna uppsats är sammanflätade. 

3.1.1 Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen utgår från att diskursen formar den sociala världen men 

också själv är formbar och kan påverkas av samhällskrafter, såsom politiska system. 

Det huvudsakliga syftet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga de ojämlika 

maktförhållanden som återfinns i samhället och som vidmakthålls genom diskursen. 

Kartläggningen syftar till att illustrera de maktförhållanden som finns inom det 

specifika forskningsområdet för att på så sätt bidra till en social förändring. Den 

kritiska diskursanalysen anknyter till Foucaults resonemang att makt är något som 

skapar subjekt och representanter snarare än att makt skulle vara en tvångskraft som 

någon utövar över andra. Men den avviker också från Foucault genom att tillämpa 

teoretiska begrepp när en social grupp underkastas andra grupper. Den kritiska 

diskursanalysen fokuserar följaktligen delvis på de diskursiva praktiker som 

konstruerar världsbilder, sociala subjekt, sociala relationer och maktrelationer, men 

även på hur dessa diskursiva konstruktioner främjar specifika sociala gruppers 

intressen.27 Detta är också anledningen till att jag valde den kritiska diskursanalysen 

som metod, det vill säga att min studie handlar inte bara om vilka diskursiva praktiker 

som formuleras inom utbildningspolitiken, utan även om att dessa diskurser skapar 

klyftor där vissa grupper har bättre villkor än andra. Skolans rådande värdegrund 

uppfattas som naturlig för eleverna och på så sätt kan de diskursiva praktiker som 

finns i skolan förankras hos eleverna och i förlängningen hos samhället i övrigt.  

 

Den kritiska diskursanalysen analyserar en diskurs utifrån två dimensioner, varav den 

första är den kommunikativa händelsen, som exempelvis en tidningsartikel, en film, en 

intervju eller ett politiskt tal. Den andra dimensionen är diskursordningen, det vill säga 

mängden av de diskurser som används inom ett visst område eller inom en social 

institution.29 Fokus i denna uppsats ligger, som nämnt, på de två programmen, SET och 

Steg Vis. Min avsikt är att till en början undersöka hur programmen framställer sig 

själva och genom att dekonstruera programmens dokument och granska 

återkommande begrepp har jag för avsikt att göra en analys av bland annat vilken 

värdegrund programmen förmedlar.  

 

                                       
26 Ibid., s.67ff 
27 Ibid., s.67ff 
28 Jørgensen & Phillips. (2000). s.69 
29 Jørgensen & Phillips. (2000). s.73 
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Den kritiska diskursanalysen har flera angreppssätt,30 men min avsikt är att låta mig 

influeras av Norman Faircloughs tredimensionella modell. Texten betraktas genom 

denna modell utifrån följande tre dimensioner: 1. Text 2. Diskursiv praktik 3. Social 

praktik. När en analys av texten görs ska forskaren studera dess egenskaper, 

exempelvis genom att granska textens språkliga struktur för att därigenom se hur 

texten förhåller sig till den diskursiva praktiken. Analysen av den diskursiva praktiken 

innebär en fokusering på hur texten förmedlar redan existerande diskurser men också 

på hur mottagaren av texten tolkar texten utifrån dessa redan etablerade diskurser. 

Texten och den sociala praktiken binds samman med hjälp av den diskursiva 

praktiken eftersom det: ”… bara är genom diskursiv praktik – där människor använder 

språk för att producera och konsumera texter – som texter formar och formas av social 

praktik.”.31 Vid en analys av den sociala praktiken ska först och främst relationen 

mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning den ingår i utforskas. För att 

utforska de strukturer som konstruerar ramarna för diskurserna måste forskaren utgå 

från en relevant teori, exempelvis socialkonstruktionismen. Genom att utgå från teorin 

kan man urskilja om den diskursiva praktiken upprätthåller diskursordningen eller om 

den bidrar till förändring. 32  

 

Några problem med den kritiska diskursanalysen är att det inte finns några klara 

direktiv för vad som utgör skillnaden mellan det som är diskursivt eller inte. Det görs 

inga tydliga gränser mellan diskursanalysen och den sociala praktiken och ingen 

hänvisning till hur mycket social analys som krävs eller vilka sorts sociologiska teorier 

man bör eller kan utgå ifrån. Fairclough utgår själv från ett flertal teoretiker men gör 

inte klart om detta innebär att vilken teori som helst kan användas.33 Med dessa 

problem i åtanke reserverar jag mig för eventuella feltolkningar av Faircloughs modell.  

När den politiska och moraliska värdegrunden i samhället förändras kanske den 

viktigaste målgruppen för att vidmakthålla diskursiva praktiker är den kommande 

generationen och därmed grundskolan som institution. Analyser av 

utbildningsdiskurser kan bidra till att identifiera och klargöra för de valmöjligheter som 

finns till buds i samhället. I ett diskursanalytiskt perspektiv kan den samhälleliga 

utvecklingen beskrivas i termer av vilka praktiker och diskurser som är framträdande i 

människors lärande och som har en viktig plats i samhället.   

                                       
30 Ibid., s.94 
31 Ibid., s.75 
32 Ibid., s.90 
33 Ibid., s.93 
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4. Tillvägagångssätt och urval av empiriskt material 
Min intention är som sagt att genomföra en kritisk diskursanalys av programmen SET 

och Steg Vis för att se vilka praktiker och diskurser som förmedlas inom ramen för 

programmen. Jag ämnar med utgångspunkt i ovanstående låta mig inspireras av den 

kritiska diskursanalysens tredimensionella modell. Jag kommer således att till en början 

studera den språkliga strukturen i mitt empiriska material, vilka diskurser som är 

återkommande och hur de värdekategoriseras. Därefter kommer jag att fokusera på 

materialets befintliga diskurser, var de har sin grund. När det gäller analysen av den 

sociala praktiken, kommer jag att ställa frågor kring vilka ideal och värdegrunder 

programmen är uppbyggda och därefter relatera dessa till mitt socialkonstruktionistiska 

tänkande samt andra relevanta teorier. Mitt empiriska material när det gäller de båda 

programmen utgörs dels från introduktionsböcker riktade till lärare och dels av 

information från respektive programs hemsida. Det empiriska materialet kommer att 

presenteras under analysens gång, men för att få en insikt i vad programmen handlar 

om har jag för avsikt att först introducera dem lite kortfattat. 

4.1 Information om SET  

SET-programmet och dess läromedel Livsviktigt är skapat av Birgitta Kimber som bland 

annat är utbildad speciallärare och psykoterapeut.34 SET bedrevs från början som ett 

projekt på två skolområden i Botkyrka kommun. Syftet med projektet var att se 

huruvida ett långvarigt metodiskt och samordnat arbete med social och emotionell 

träning i skolan skulle kunna bidra till en bättre psykisk hälsa och anpassning för 

elever, både i och utanför skolan. Projektet ansågs lyckat och numera arbetar ett flertal 

skolor i landet med SET, vars syfte framförallt är att arbeta preventivt mot bland annat 

våld, droger, mobbing och depressivitet. I det förebyggande arbetet använder sig 

skolan av ett strukturerat pedagogiskt program samt av läromedlet Livsviktigt. 

Programmet har för avsikt att träna upp elevernas sociala och emotionella förmåga och 

används från förskoleklass upp till årskurs nio.35  

 

SET programmet och läromedlet Livsviktigt är uppbyggt av fem moment som skolan 

arbetar med regelbundet. Från förskoleklass och upp till skolår sex används 

programmet två gånger per vecka och därefter en gång per vecka.  Det första 

momentet handlar om självkännedom, det vill säga att eleven ska lära sig känna igen 

sina känslor och kunna använda dem vid beslutsfattning, samt erhålla en realistisk 

självuppfattning och ett sunt självförtroende. Det andra momentet är att kunna 

hantera sina känslor, det vill säga att lära sig identifiera känslorna och hantera och 

kontrollera dem. Det handlar om att kunna vänta med belöning för att nå ett mål. Det 

tredje momentet är empati, att förstå hur andra känner och kunna se saker ur deras 
                                       
34 Kimber, Birgitta. Livsviktigt. Föräldrainformation, Momentförteckning. Stockholm: Natur och kultur 
35 http://www.set.st/syfte.htm 2008-04-10 
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perspektiv, att lära sig uppskatta att andra känner annorlunda samt att kunna hantera 

och förstå dessa olikheter. Det fjärde momentet är motivation, det handlar om att 

eleven ska lära sig ta initiativ och sträva efter förbättring. Att lära sig hantera 

besvikelser på vägen mot målet och kunna vänta på att belöningen kommer senare. 

Det femte och sista momentet är social kompetens, vilket innebär att eleven ska kunna 

hantera känslor och förhållanden i relation till andra människor.36 Efter att ha kontaktat 

ansvarig för SET- programmet har jag fått svar via E-post att det skett en del 

utvärderingar kring programmets positiva aspekter. Dels har det publicerats en tvåårig 

longitudinell studie där positiva effekter på: psykiskt välmående, utagerande 

problematik, droger, alkohol och mobbning har visat sig. Detta paper är publicerat för 

Health Promotion International. Dels pågår för tillfället en femårsuppföljning 

(tvärsnittstudie) där preliminära analyser visar effekt dessutom på inåtvänd problematik 

samt skoltrivsel.37 

4.2 Information om Steg Vis 
Steg Vis är ett undervisningsprogram som riktar sig till förskola och grundskola. Syftet 

med programmet är, liksom med SET – programmet, att främja elevernas sociala och 

emotionella förmåga och att arbeta mot våld och diskriminering. Programmet är till för 

pedagoger som arbetar med barn i åldrarna fyra till femton år. Steg Vis fokuserar på tre 

huvudområden, vilka är; empati, impulskontroll och problemlösning samt självkontroll 

och man arbetar med dessa olika områden cirka en halvtimme i veckan. Materialet och 

arbetssättet är anpassat för olika åldersgrupper, barn i åldrarna fyra till elva år arbetar 

främst med att läsa och tolka personer och situationer genom bilder, samt värdera 

problemlösningsförslag, lösa problem och tillämpa strategier i rollspel. Medan arbetet 

med ungdomar (tolv till femton år) grundas mer kring aktiviteter, uppgifter och 

övningar. Exempelvis får eleverna diskutera olika frågeställningar, spela rollspel eller 

se på problembaserade filmer. Önskvärt är att positivt beteende uppmuntras av den 

vuxne, exempelvis läraren. Eleverna får öva upp sin empatiska förmåga genom att 

sätta ord på känslomässiga upplevelser och på de känslor han eller hon kan se hos 

andra individer. Eleven får också öva på att tolka situationer och att kunna ändra 

uppfattning och till sist att känslomässigt kunna förhålla sig till en annan person. 

Impulskontroll och problemlösning innebär att individen kan stanna upp och tänka 

igenom konsekvenserna av sitt handlande innan handlandet. Det sista området 

självkontroll grundar sig i att barnen ska lära sig hantera sin ilska och att minska 

stressen som kan uppstå i vissa situationer. Genom övningar får barnen hjälp att 

identifiera situationer som framkallar ilska. Tekniker för detta kan vara att sätta ord på 

vad som händer, ta tre djupa andetag, räkna till tio samt tala högt med sig själv.38 Även 

                                       
36 Kimber. Livsviktigt, Föräldrainformation, Momentförteckning 
37 E- post från Birgitta Kimber. ansvarig för SET- programmet i Sverige 2008-02-26 
38 http://bou.spt.stockholm.se/typo3/index.php?id=31 2008-04-10 
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när det gäller Steg Vis- programmet kontaktade jag en av de ansvariga och undrade 

om det forskats kring programmet tidigare. Jag fick svar via E- post att det i Sverige 

dels har gjorts en utvärdering av ett pilotprojekt i Spånga - Tensta år 2000-2003 och 

dels en uppföljning gjord av psykolog Ulrika Sylwan. Dessa undersökningar bygger på 

intervjuer av lärare.  Det har även gjorts flera utvärderingar i USA, Tyskland och i 

Norge, där man använder samma program. Just nu pågår en utvärdering av Steg Vis i 

Sverige som Myndigheten för Skolutveckling står bakom. Den utvärderingen genomförs 

av forskare vid Umeå universitet.39  

5. Analys 
Med utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen har jag funnit ett antal centrala 

diskurser som har resulterat i min analys. Analysen består av fyra kapitel som grundar 

sig på dessa diskurser och rubrikerna är skapade utefter diskurserna och ska på något 

sätt representera innehållet. Det första kapitlet Social och emotionell kompetens är 

avsett att fungera som en introduktion till följande kapitel och i detta förmedlas en bild 

av programmens syn på social och emotionell intelligens. Andra kapitlet Familjen VS 

Skolan, handlar om den roll familjen och skolan spelar för barnens socialisering och en 

fråga jag ställt mig här är om skolan har ersatt familjen till viss del? I detta kapitel finns 

en underrubrik med namnet Brister i den primära socialisationen, där jag mer specifikt 

inriktar mig på programmens syn på elever med brister i den sociala och emotionella 

intelligensen. Tredje kapitlet Den generaliserande andre kontra Den konkrete andre 

behandlar paradoxen mellan läroplanens intention att vissa gemensamma värden ska 

förmedlas till och förankras hos eleverna samtidigt som de ska finna sin unika 

individualitet. Även i detta kapitel finns ett underkapitel med rubriken Likvärdighet VS 

Likformighet, där fokus ligger på likvärdighetsdiskursens betydelse i det senmoderna 

samhället och hur det påverkar skolan och dess elever. I femte kapitlet 

Individualiseringens tidsådra fortsätter jag diskussionen kring likvärdighetsdiskursen 

och jag diskuterar kring samtidens krav på anpassning. Här finns också ett 

underkapitel med rubriken Individuellt eller kollektivt ansvar?, vilket inriktar sig på hur 

programmen ser på valmöjligheter och ansvar.  

5.1 Social och emotionell kompetens 
Karin Hjälmeskog menar att i dagens samhälle måste individen, när den ställs inför en 

annan individs behov, agera på ytterligare vis än att bara hävda sina rättigheter och 

skyldigheter. Detta kräver moraliska färdigheter såsom ansvar, personliga band och 

deltagande med andra och de parallellt moraliska känslorna av kärlek, omsorg, 

sympati och solidaritet.40 Enligt min tolkning av SET och Steg Vis är utvecklandet av 

                                       
39 E- post från Björn Gislason. ansvarig för Steg Vis i Sverige 2008-05-13 
40 Hjälmeskog, Karin. “Feminism, pragmatism och utbildning”. s.320 i Säfström, C-A & Östman, L. (1999). 

Textanalys. Lund: Studentlitteratur 
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dessa moraliska färdigheter grundtanken, dels för att underlätta klivet in i 

vuxenvärlden med alla dess krav och regler och dels för att i förlängningen känna en 

samhällelig samhörighet. Båda programmen syftar, som nämnt, till att öva upp elevens 

sociala och emotionella kompetens för att i förlängningen motverka diskriminering av 

elever inom skolan.  

 

I SET- programmet förmedlas tanken att de individer som har utvecklat sin sociala och 

emotionella kompetens har lätt att förstå sina egna och andras känslor. De kan 

uttrycka känslorna på ett sunt sätt och är trevliga att ha i sin närvaro.41 Även Steg Vis- 

programmets tanke är att empati är grunden till social kompetens och gör att 

barnet/eleven får en förmåga sätta sig in i hur andra individer tänker och känner, 

vilket är grundvalen till medkänsla.42 Båda programmen menar således att genom att 

utveckla sin egen sociala och emotionella kompetens kan individen uppnå mer 

livsnjutning, både för sig själv och för andra. Detta skulle kunna härledas till Richard 

Jenkins resonemang om att den unika individuella identiteten och den kollektiva 

gemensamma identiteten kan förstås som snarlika. Jenkins menar som jag nämnde 

under teorikapitlet att identiteterna interagerar med varandra och att de med anledning 

av detta inte borde skiljas åt.43 För att mötet mellan individen och kollektivet ska bli så 

betydelsefullt som möjligt krävs enligt programmen, med min tolkning, en social och 

emotionell kompetens. 

 

SET- programmet definierar emotionell intelligens på följande vis: 

Emotionell intelligens definieras som förmåga att kontinuerligt observera sina egna 

och andras känslor och sinnesstämningar, att kunna urskilja dem och låta den 

informationen vägleda ens tänkande och agerande. Att vara känslomässigt intelligent 

innebär enligt denna definition att veta vad man känner och också kunna läsa av 

vad andra känner samt att använda den informationen på bästa sätt, t.ex. uppmuntra 

någon då man tror att det behövs eller motivera flera att sträva mot ett gemensamt 

mål.44 

I SET- programmet innebär emotionell intelligens sålunda två saker. För det första att 

man har en förmåga att notera, tolka och förstå vad man själv känner och för det andra 

en förmåga att notera, tolka och förstå vad andra känner. Citatet ovan kan tolkas som 

att ett interagerande människor sinsemellan kan resultera i att alla strävar mot ett 

gemensamt mål, vilket i detta fall skulle kunna vara att stärka den demokratiska 

värdegrunden i samhället.  

 

                                       
41 http://www.set.st/set.htm 2008-04-14  
42 Löwenborg & Gislason. (2003). s.11f 
43 Jenkins. (2004). s.88f 
44 Kimber, Birgitta. (2007). Livsviktigt - Lärarhandledning. Malmö: Gleerups utbildning. s.5 
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Även Steg Vis- programmet definierar social kompetens som något nödvändigt och 

väsentligt för att samspelet och relationerna i skolan, i familjen, i yrkeslivet och i 

samhället i stort ska fungera på ett positivt sätt.45 Empatisk förmåga skildras som en del 

av den sociala kompetensen och definieras i Steg Vis- programmet enligt följande: 

… empati är kärnan i social kompetens. Empati är förmågan att kunna leva sig in i 
hur andra människor tänker och känner. Här finns grunden för medkänsla, aktivt 
lyssnande och för att kunna ta andras perspektiv.46 

Empatisk kompetens anses i Steg Vis- programmet vara grundläggande för den sociala 

kompetensen och liksom i SET- programmet framställs empati som en förmåga att 

förstå hur andra tänker och känner. Jag tolkar båda programmen som att det är viktigt 

att individen erhåller denna sociala och emotionella kompetens för att därigenom, 

uppfylla samhällets krav på demokratiska individer. George Herbert Meads grundtanke 

är, som nämnt, att individens jag växer fram i samspel med andra individer och hur de 

reagerar på det vi gör. Genom att se oss själva med andras ögon kan vi bättre förstå 

vilka vi själva är.47 Meads tanke om Jaget, Miget och Självet skulle kunna appliceras på 

båda programmen, där tanken är att genom ett utvecklande av självkännedom kan 

individen också lättare förstå hur andra känner och tänker.  

 

SET- programmet menar att även om skolan fungerar som en sorts förberedande 

instans till det ”verkliga” livet är det viktigt att komma ihåg att livet pågår här och nu 

för eleverna: 

Vi kan se skolans uppgift som att den ska förbereda barn och ungdomar för livet. 

Visst är det så, men vi får inte glömma att livet pågår här och nu för eleverna. Skolan 

är deras vardag – fylld av glädjeämnen och bekymmer. Eleverna har fullt upp med 

att klara denna vardag. De förväntas bland annat kunna samarbeta, ha kamrater, 

passa in i gruppen och lära sig nya saker. Ju äldre eleverna blir, desto större krav 

ställs på dem. 49 

Med hänvisning till ovanstående citat är min tolkning att SET- programmet inte ser 

skolan som separerad från samhället, utan som en del av ett större samhällssystem och 

att det är viktigt att ha detta i åtanke vid utformningen av utbildningen. Att dagens 

skola inte är en avskiljbar verklighet menar även forskaren Jonas Frykman,50 vars 

resonemang blir mer detaljerat efter nästa citat. Dock kvarstår faktumet att skolan har 

en viktig uppgift i att förbereda eleverna för det liv som kommer efter skolan. Följande 

                                       
45 Löwenborg, Lars & Gislason, Björn. (2003). Steg Vis 2. Köpenhamn: Bookpartner. s.8 
46 Ibid., s.8 
47 Mead. (1934/1974). s.135ff 
48 Hjälmeskog, Karin. “Feminism, pragmatism och utbildning”. s.320 i Säfström, C-A & Östman, L. (1999). 

Textanalys. Lund: Studentlitteratur 
49 Kimber, Birgitta. (2007). SET, Social och emotionell träning – en introduktion. Stockholm: Natur och 

kultur. s.7 
50 Frykman, Jonas. (1998). Ljusnande framtid. Lund: Historiska media. s.18 
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citat är hämtat från Steg Vis- programmet och pekar även detta på skolans ansvar för 

eleverna: 

Det finns redan idag forskningsrön som tyder på att fleråriga program fungerar bättre 

än korta insatser, att ett multipelt fokus för insatserna som elever, skolpersonal, 

familjerna är mer effektiva än att bara fokusera på barnet, att ett centralt fokus bör 

läggas på skolans ekologi och klimat, att framgång bygger på en kombination av 

olika insatser för att förändra elevers, lärares och föräldrars beteende, relationerna 

mellan skola och hem, och skola och grannskap.51 

I Steg Vis programmet skildras alltså tanken att det är viktigt att komma ihåg att 

eventuella problem i skolan inte bara kan härledas till eleverna själva eller till deras 

föräldrar, utan att även skolmiljön är viktig för utvecklandet av social och emotionell 

kompetens. Jag tolkar detta, liksom när det gäller SET- programmet, som att skolan ses 

som en del av samhället och att det är viktigt att arbeta för att relationer inom skolan 

ska fungera på ett bra sätt. Forskaren Jonas Frykman menar att de problem som 

förekommer i skolan beror på relationer mellan lärare och elever och elever 

sinsemellan, snarare än att problemen skulle bero på trassliga hemförhållanden och 

det mångkulturella samhälle vi lever i. Frykman menar att skolan är i kris men vänder 

sig emot massmedias förståelse av de anledningar som ligger till grund för krisen. Han 

menar att man måste gå djupare såväl i historien som i nuet för att förstå vad som 

händer i skolan.53 Frykmans resonemang kring att problem inom skolan beror på 

inbördes relationer, anser jag, till viss del återspeglas i programmen. Men som vi 

senare under analysen ska se tenderar programmen trots detta att hänvisa brister i den 

sociala och emotionella kompetensen till trassliga hemförhållanden eller till den 

individuella eleven själv. 

 

Vid min analys av programmen har jag funnit en hel del gemensamheter när det gäller 

synen på social och emotionell kompetens. Programmen SET och Steg Vis syftar båda 

till att främja den sociala och emotionella kompetensen hos elever. Eleverna ska tränas 

i att förhålla sig känslomässigt till andra människor och att erhålla en förmåga att förstå 

andras känslor. Eleverna ska också lära sig hantera känslor och konflikter på ett sunt 

sätt och att tänka efter före handlandet. Dessutom syftar programmen till att eleverna 

ska bli självständiga individer som kan fatta beslut, samarbeta, ta egna initiativ, samt 

kunna vistas i sociala miljöer. Båda programmen framstår ha liknande värdegrund och 

det enda som till synes skiljer programmen åt är deras undervisningsform. Båda 

programmen grundar sig på Skolverkets läroplan och lagen om lika behandling i 

skolan och således borde programmen spegla den samhällssyn som råder i Sverige 

                                       
51 http://www.gislasonlowenborg.com/ 2008-04-25 
52 Frykman. (1998). s.18 
53 Ibid., s.18 



 16

idag. De båda programmen syftar, som sagt, till att förebygga diskriminering och våld, 

vilket i förlängningen förhoppningsvis genererar ett mer humant samhälle.  

 

Min tolkning är att både SET- programmet och Steg Vis- programmet betonar skolans 

betydelse för att främja den sociala och emotionella intelligensen hos eleverna. I 

programmen skildras tanken att de problem som uppstår i skolan inte enbart kan 

härledas till problematik i övriga samhället eller till instabila hemförhållanden. Jag 

tolkar programmen som att det är viktigt att inte glömma bort att skolan faktiskt är en 

del av samhället och inte enbart en introduktion inför det ”verkliga” livet. Men skolan 

har även ett ansvar för att elevernas socialisering utfaller rätt, i den bemärkelsen att 

skolan lyckas förankra den samhälleliga värdegrunden hos eleverna. I ett samhälle där 

skolans betydelse för barnens socialisering blivit allt viktigare ställs ofta frågan om 

ansvaret för barnets socialisering har förskjutits från att ha varit föräldrarnas till att i 

samtiden bli skolans?  

5.2 Familjen VS Skolan? 
När det gäller familjens respektive skolans roll för barnets socialisering menar Michael 

Mitterauer att dessa i dag utgörs av två skilda instanser. Han menar att barnets roll i 

skolan till stor del är prestationsinriktad, medan rollen i familjen är mer emotionell, 

men att familjens uppfostran också är under ständig påverkan av skolan.57 De två 

program jag studerat menar att både familj och skola är viktiga för barnets 

socialisationsprocess men att familjen fortfarande är viktigast. I SET- programmet 

skildras detta på följande sätt:  

Det säger sig självt att familjen är viktigast för att stärka de skyddande faktorerna hos 

barn och ungdomar, men på god andra plats kommer skolan.58 

I Steg Vis- programmet förmedlas liknande tanke: 

Det är naturligtvis av avgörande betydelse för självkänslan att känna sig älskad och 

accepterad som man är. Här är de primära omsorgspersonerna de viktigaste. Då kan 

en positiv spiral utvecklas som hjälper barn att utveckla väl fungerande sociala 

kompetenser.(…)Lärare och andra vuxna i skolan kan spela en avgörande roll, när 

det gäller att bidra med viktiga, och ibland avgörande pusselbitar, som gör att barn 

utvecklar självkänsla och social kompetens.59 

Enligt båda programmen är följaktligen familjen den viktigaste institutionen för 

individens sociala och emotionella kompetens. Detta kan jämföras med Berger & 

                                       
54 http://www.set.st/set.htm 2008-04-14  
55 Löwenborg & Gislason. (2003). s.11f 
56 Jenkins. (2004). s.88f 
57 Michael, Mitterauer. (1999). Ungdomens sociala historia. Göteborg: Röda bokförlaget. s.165ff 
58 Kimber. (2007). s.8 
59 Löwenborg & Gislason. (2003). s.8 
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Luckmanns teori om att den primära socialisationen är mest väsentlig för individen, 

eftersom det är här grunden för individens framtida värderingar skapas.60 I Steg Vis- 

programmet skildras även tanken att det är viktigt för självkänslan att få vara ”som man 

är”. Jag tolkar detta som att Steg Vis- programmet åsyftar att alla individer har fasta 

identiteter, snarare än att identiteterna skulle vara beroende av kontexten. Detta 

kommer inte att analyseras närmre nu men under kapitlet den generaliserande andre 

och den konkrete andre återkommer jag till detta och som vi ska se är denna syn på 

individen återkommande i Steg Vis- programmet.  

 

I citaten från programmen ovan förmedlas också tanken att näst efter familjen utgör 

skolan störst betydelse för främjandet av den sociala och emotionella kompetensen 

hos barnet. Jag tolkar det som att skolan, enligt båda programmen, följaktligen är en 

viktig instans för barnets socialisationsprocess. Skolan kan således, genom 

programmen, bidra till att stärka barnens sociala och emotionella kompetens och 

därigenom förmedla budskap om hur en anpassad samhällsmedborgare bör uppföra 

sig. I Steg Vis- programmet förmedlas tanken att familjens och skolans roll för 

socialisationsprocessen inte behöver utesluta varandra: 

Man kan hävda att den sociala fostran inte är skolans sak utan vilar på hemmen. 

Visst vilar detta ansvar på hemmen, men det är inte en antingen-eller-fråga. Vad 

skulle konsekvenserna bli om skolan frånsade sig detta ansvar?  Alla föräldrar har 

inte förmåga att ge denna fostran eller lever under sådan stress att de inte mäktar 

med att vara de föräldrar de skulle vilja.62 

Steg Vis- programmet menar att ansvaret för barnets sociala fostran inte är en antingen 

- eller -fråga, utan att familjen tillsammans med skolan har ett ansvar för barnets 

utveckling. Denna tanke kontrasterar till Mitterauers resonemang, det vill säga att familj 

och skola skulle vara två skilda socialisationsinstanser. Steg Vis menar vidare att i de 

fall föräldrarna inte mäktar med sitt ansvar får skolan rycka in för att göra det bästa av 

situationen. Forskarna Mats Börjesson och Eva Palmblad menar att inom den moderna 

utbildningspolitiken uppfattas föräldrar vara i behov av upplysning och vägledning. 

Experterna, exempelvis i form av lärare, har ett uppdrag i att satsa energi på att 

medborgare ska anpassas till rådande samhällsordning. Föräldrarna, som anses vara 

lekmän på området, förväntas i sin tur hysa tillit till experternas råd och expertis. 63 

Börjesson och Palmblad menar att i tidigare samhällsordningar var det främst modern 

som hade ansvaret över barnets utveckling till att bli en anpassad medborgare, nu har 

det ansvaret istället förskjutits till att bli barnets eget.64 Min tolkning av programmen är 

                                       
60 Berger & Luckmann. (1998). s.153ff.  
61 Närvänen. (1994). s.55 
62 http://www.gislasonlowenborg.com/ 2008-04-25 
63 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva. (2005). I problembarnens tid. Stockholm: Carlsson. s.39ff  
64 Ibid., s.39ff 
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att om inte barnet klarar av att ta detta ansvar kan skolan hjälpa till och vägleda barnet 

rätt. Som jag nämnde under teorikapitlet menar Närvänen att det inte enbart behöver 

vara familjen som påverkar barnets framtida handlingar, utan att även klasskompisar, 

vänner och övriga närstående kan påverka.65 Detta resonemang anser jag återspeglas 

inom båda programmen.  

 

I både SET och Steg Vis anses det vara vuxnas ansvar att lära ut social och emotionell 

kompetens för att därigenom skapa demokratiska medborgare. I programmen skildras 

detta ansvar genom följande citat, det första från SET- programmet och det andra från 

Steg Vis- programmet: 

Eftersom kunskapen finns om hur vi lär ut den sociala och emotionella förmågan 

borde vi också göra det i större utsträckning än vad som sker i dag. Därför borde 

social och emotionell intelligens ingå i alla barns och ungdomars utbildning.66 

En huvuduppgift och ett ansvar för alla vuxna är att lära kommande generationer de 

färdigheter som krävs för ett prosocialt beteende.67  

Den vuxna befolkningen har följaktligen ett ansvar för att barnen lär sig ett anpassat 

beteende, så att barnen senare ska kunna agera korrekt i ”verkliga livet”. I en rapport 

från regeringskansliet (SOU: 2006: 4) skriver forskarna Masoud Kamali och Lena 

Sawyer att elevernas uppgift i skolan inte enbart är att lära sig ny kunskap, utan även 

att övas i demokratiska förhållningssätt, för att när de avslutar skolan ska kunna utöva 

sina demokratiska rättigheter och skyldigheter.68 Skolan är alltså skyldig, enligt de 

policyskrivningar som omger den, att utöva påverkan på eleverna i en viss riktning 

och ska till sina elever förmedla att vissa värderingar är korrekta och andra är 

felaktiga.69 Denna skyldighet anser jag genom ovanstående citat tydligt avspeglas i de 

båda programmen. 

 

För att återgå till föräldrarnas roll i socialiseringsprocessen kan, enligt båda 

programmen, deras engagemang och intresse för vad barnet gör i skolan ha stor 

betydelse för barnets sociala och emotionella utveckling. Följande citat är från SET- 

programmet: 

                                       
65 Närvänen. (1994). s .55 
66 Kimber. (2007). s.5 
67 http://www.gislasonlowenborg.com/ 2008-04-25 
68 Sawyer, Lena & Kamali, Masoud. (2006). Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och 

andrafierande praxis. Stockholm: Statens offentliga utredningar. s.4 
69 Ljungberg, Caroline. (2005). Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?. Malmö: IMER 

Malmö högskola. s.77 
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En viktig del av projektet är att göra föräldrarna delaktiga genom så detaljerad 

information om vilka moment som för tillfället övas att de skall kunna hjälpa till att 

träna barnen i de aktuella färdigheterna, bl.a. genom att eleverna får läxor.70 

Att föräldrarna görs delaktiga i barnens skolarbeten är således viktigt för deras sociala 

och emotionella utveckling. Min tolkning av SET- programmet är att de barn som får 

stöd av föräldrar eller andra signifikanta har troligtvis större chans att klara sig i 

framtiden än de som inte får samma stöd. I Steg Vis- programmet förmedlas samma 

syn på vikten av föräldrarnas insikt i skolarbetet:   

Barnens föräldrar måste naturligtvis få information om vad arbetet med Steg Vis 

innebär och innehåller. Den informationen bör ges både skriftligt och muntligt. 

Information kan med fördel ges på föräldramöte, där föräldrarna också kan få ställa 

frågor och diskutera. Man når inte alla föräldrar på föräldramöten, därför måste 

information också ges på annat sätt. Ett brev till samtliga föräldrar, där alla får 

samma information är ett nödvändigt inslag. I vissa skolor kan det vara nödvändigt 

att ge information på olika språk.71 

Det som skiljer sig mellan SET och Steg Vis när det gäller föräldrainformationen är att 

Steg Vis- programmet tänkt (eller åtminstone formulerat sig) ett steg längre. Med tanke 

på att vi lever i ett så kallat mångkulturellt samhälle är det viktigt att även föräldrar 

som inte behärskar svenska språket får ta del av vad deras barn egentligen gör i 

skolan. Jag har under min analys uppfattat att båda programmen syftar till att 

tillsammans med föräldrarna arbeta för barnets utvecklande och att även skolan bör 

bli mer familjär i betydelsen att emotionella värden bör föras in i undervisningen. Detta 

är, enligt mig, en följd av de krav ett demokratiskt samhälle ställer på sina medborgare, 

det vill säga att samhällets värdegrund ska i tidig ålder förankras hos befolkningen. Att 

alla vuxna gemensamt ansvarar för barnens anpassning till samhällets rådande normer 

och regler är den återkommande grundtanken i båda programmen. Frågan är vad som 

händer om föräldrarna inte tar sitt ansvar för barnets utvecklande av social och 

emotionell kompetens eller om barnet redan från början, rent genetiskt lider brist på 

social och emotionell förmåga? 

5.2.1 Brister i den primära socialisationen 
Som vi kunde se tidigare är programmens avsikter att förmedla social och emotionell 

kompetens hos skolelever för att i förlängningen skapa demokratiska medborgare. 

Dock kan det självklart uppstå problem när skolan ska förankra de demokratiska 

värdena hos sina elever. Ett problem skulle kunna vara, liksom Berger & Luckmann 

menar, att den primära socialisationen inte förmedlat samma värdegrund som råder 

inom samhället i övrigt, vilket kan leda till en kris hos individen.72 Ett ytterligare 
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72 Berger & Luckmann. (1998). s.162ff  
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problem skulle kunna vara att barnet lider brist på sociala och emotionella färdigheter, 

antingen på grund av egna tillkortakommanden eller på grund av brister hos 

föräldrarna. I SET – programmet förmedlas följande tanke: 

Forskning har visat att det i så måtto är skillnad mellan barn/ungdomar med socio-

emotionella störningar och barn/ungdomar utan sådana att de senare bättre förmår 

styra sina affekter än de socio-emotionellt störda. Att förstå känslor och att kunna 

hantera dem blir av vikt både för barn/ungdomar i riskzon och andra 

barn/ungdomar, och att utveckla den förmågan bör därmed vara en viktig ingrediens 

i preventivt arbete. Om barn/ungdomar har svårt att identifiera eller missbedömer 

sina egna och andras känslor är sannolikheten större att de hittar dåliga eller asociala 

sätt att lösa problem oberoende av hur intelligenta barnen/ungdomarna är.73 

Således utgör de elever som är välanpassade, förmodligen på grund av att de genom 

den primära socialisationen lärt sig ”rätt” beteende, en skillnad gentemot de elever som 

inte uppfyller skolans/samhällets norm om ”den välanpassade eleven”. Dock är det av 

vikt för både den förra som den senare att lära sig förstå känslor och kunna hantera 

dem på ett sunt sätt, för oavsett elevens intelligens kan det inträffa svårigheter att 

identifiera eller missbedöma sina egna och andras känslor om inte den emotionella 

förmågan tränas upp. Fokus ligger i SET- programmet på individens intelligens och det 

verkar som att eventuella brister i den sociala och emotionella intelligensen beror på 

medfödda faktorer snarare än på strukturella faktorer och livsvillkor. Börjesson och 

Palmblad menar i en studie av så kallade ”problembarn” att inom skolan antas barnets 

kompetens bero på något som finns i barnets egna naturliga utrustning och inte på 

grund av skolans misslyckade eller lyckade utbildning.74 Med hänvisning till 

ovanstående anser jag att detta resonemang även avspeglas i SET- programmet. Som 

nämnt tidigare menar Giddens att livsvillkoren skiljer sig åt beroende på kontexten och 

ser olika ut för olika människor. 75 Denna faktor tas inte upp av SET- programmet och 

som jag ska visa under följande kapitel är det individualistiska tänkandet något som 

genomsyrar programmets värdegrund. 

 

I Steg Vis- programmet menar man att ett flertal barn utvecklar social kompetens redan 

i tidig barndom, medan andra barn har det svårare eller behöver längre tid på sig. 

Det finns barn som inte vet hur de ska bete sig i vissa sociala sammanhang eftersom 

de har saknat förebilder. Ingen har kunnat visa dem goda alternativ till 

konflikthantering(…)Barn från dysfunktionella hem eller hem som präglas av 

bristande vuxenkontakt, får inte tillägna sig de problemlösningsfärdigheter som 

skulle hjälpa dem att uppnå mer socialt anpassade lösningar på olika 
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vardagsdilemman. Föräldrarna kanske inte förmår visa barnen goda exempel på 

problemlösning p.g.a. egna brister och tillkortakommanden.76 

Steg Vis- programmet menar sålunda att det barn som inte är socialt kompetent har 

saknat vuxna förebilder som kunnat lära honom/henne ett anpassat beteende. 

Föräldrarna har följaktligen brustit i sitt ansvar att förmedla den sociala kompetensen 

till barnet på grund av att de förmodligen själva har brister eller tillkortakommanden 

när det gäller denna kompetens. Nu blir det således skolans ansvar att se till att barnet 

introduceras för samhällets förväntningar. Även följande citat från Steg Vis- 

programmet betonar skolans roll för barnet i de fall den primära socialisationen varit 

bristfällig: 

Pedagoger kan uppleva det som svårt att fylla tomrum som härstammar från brister i 

barns hemsituation. Studier har emellertid visat att barn som klarat sig bra trots svåra 

omständigheter och brister i omsorg, alltid haft stark anknytning till någon eller flera 

vuxna utanför familjen. Dessa för barnen så betydelsefulla vuxna har ofta varit 

pedagoger.77  

När föräldrarna brustit i ansvar att förmedla den sociala och emotionella intelligensen 

till sina barn kan som sagt skolan vara av avgörande betydelse för utvecklingen. 

Liksom Berger & Luckmann samt Närvänen, menar Steg Vis att betydelsefulla andra har 

stor betydelse för barnets socialisation och att de till viss del kan ersätta föräldrarnas 

roll i de fall föräldrarna inte kan eller vill ta sitt ansvar för barnet.  

 

Skillnaden mellan de båda programmen verkar vara synen på varför den sociala och 

emotionella intelligensen är bristfällig. I SET- programmet verkar bristen på social och 

emotionell intelligens bero på individens medfödda kompetens, medan Steg Vis- 

programmet hänvisar till föräldrarnas brister och tillkortakommanden. Inget av 

programmen förespråkar betydelsen av olika livsvillkor och strukturella ojämlikheter, 

vilket hädanefter kommer vara en återkommande faktor i min analys av programmen. 

Även om programmen, som vi kunde se under tidigare kapitel, hävdar att problem i 

skolan inte bara får härledas till eleverna själva eller deras hemförhållanden är det 

exakt vad de gör i och med ovanstående synpunkter. Kanske det snarare är så att 

skolan har ett inskränkt tankesätt och att det därför blir svårt för vissa elever att 

tillgodogöra sig kompetensen? Ibland kanske den så kallade socio-emotionella 

störningen beror på att skolan inte lär ut på det sätt eleven är i behov av eller kan 

förstå, snarare än att eleven skulle lida brist på intelligens? 

 

Följande citat från Arne Maltèns bok Vad är kunskap? illustrerar problemet med det 

utbildningspolitiska syftet att skapa demokratiska medborgare:  
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I Sverige har vi rätt att utbilda individualister under förutsättning att de dessutom blir 

tillräckligt sociala eller socialiserade för att ”platsa” i dagens samhälle samt därutöver 

äger kapacitet för och beredskap till medverkan i en positiv utveckling av 

morgondagens samhälle.78  

Vad innebär det egentligen att man måste ”platsa” i samhället? Måste individen kanske 

”platsa” i viss betydelse redan från början? Under uppsatsens gång har jag ställt mig 

frågan om skolan till viss del ersatt familjens betydelse för socialisationsprocessen. Det 

som framkommit under min analys är att programmen SET och Steg Vis båda 

förmedlar tanken att familjen fortfarande utgör den viktigaste institutionen för barnets 

socialisation men att även skolan har en viktig roll att spela, framförallt i de fall 

familjen misslyckats med sitt uppdrag. Som jag nämnde tidigare har samhällets krav på 

demokratiska medborgare gjort att skolan varit tvungen att omprofilera sig och även 

föra in mer värden som tidigare varit ålagda familjen, såsom social och emotionell 

kompetens. Inget av programmen förmedlar tanken att det skulle vara negativt att 

skolan fått ta allt större ansvar för elevernas socialisering, utan att det är av godo för 

samhället. Min tolkning är att programmen uppfattar det som skolans uppgift att 

utbilda barnen till socialiserade, välanpassade individer, men att denna uppgift blir 

enklare när barnen har fått med sig viss baskunskap från hemmen, då ”platsar” de 

kanske lättare. Men vad är det då egentligen för värden skolan ska förmedla till och 

förankra hos sina elever?  

5.3 Den generaliserande andre kontra Den konkrete andre 
Skolverket och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94) förmedlar budskapet att ”alla barn och elever ska kunna känna 

sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart.”.79 Förskolan, 

skolbarnomsorg, skolan samt vuxenutbildning ska utgöra miljöer där det inte pågår 

diskriminering, trakasserier, och övrig kränkande behandling. Diskriminering, 

trakasserier och övrig kränkande behandling är frågor som hör samman med 

människosyn och grundläggande demokratiska värderingar och skolverksamheten ska 

därför formuleras i enlighet med dessa värderingar.80 Lpo94 skulle kunna tolkas som ett 

argument för ett särskilt förhållningssätt, där fokus ligger på att skapa en önskvärd 

individ som fritt formar sitt liv på basis av medvetna och oberoende val. Läroplanen 

uttrycker att respekt måste tas till individens ”egenart” och när läroplanen använder sig 

av detta begrepp är min tolkning att de individuella förutsättningarna ligger i fokus vid 

utformandet av utbildningen. Läroplanen skildrar samtidigt vikten av att arbeta för 

gemenskap mellan individer och att öka förståelsen för att alla inte är likadana. Skolan 
                                       
78 Maltén, Arne. (1981/1996). Vad är kunskap?. Malmö: Gleerups förlag. s.147 
79 Skolverkets allmänna råd. (2006). Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja 

likabehandling - och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Stockholm. s.9 

(se även Lpo94) 
80 Ibid., s.9 
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har enligt läroplanens direktiv en uppgift och ett ansvar i att utbilda demokratiska 

samhällsmedborgare och Lpo94 förmedlar explicit värden som alla elever ska fostras 

till.  

 

Karin Hjälmeskog (1999) menar att det finns två tolkningar av läroplanens 

föreställningar kring individen, dels den generaliserande andre och dels den konkrete 

andre. Dessa två innehåller olika värderingar och normer. När det å ena sidan gäller 

synen på den generaliserande andre är utgångspunkten att individen är rationell och 

att alla individer har samma rättigheter och skyldigheter. Det som understryks är 

individers likhet och att relationen till andra bestäms genom vedertagna principer för 

att skapa jämlikhet och ömsesidighet. När det å andra sidan gäller synen på individen 

som den konkrete andre ses den rationella individen som bärare av sin egen historia, 

sin identitet och sina känslor. Här ligger i stället fokus på olikheter och på 

individualiteten och relationen till andra individer utgörs snarare av normer för 

rimlighet och samspel och vi försöker förstå varandras behov. Hjälmeskog skriver att 

enligt ett dualistiskt tänkande är individen antingen den generaliserande andre eller 

den konkrete andre men det blir svårt för dessa att var för sig kunna svara upp mot 

läroplanens grundläggande formuleringar.81 Vid min analys av SET- programmet har jag 

funnit att den generaliserande andre och den konkrete andre förmedlas till lärarna och 

eleverna på flera sätt och alltid i relation till varandra. Följande citat är en övning för 

elever, hämtat från lärarhandboken i SET – programmet: 

Dela in eleverna i grupper och låt dem hitta fem (två för de yngre) sätt som de är 

lika på eller har gemensamt. Låt dem också hitta fem (två) sätt som de är olika på. 

Avsluta med att tala med eleverna om hur härligt det är att vara lika och ha saker 

gemensamt med andra, men berätta också om hur viktigt det är att vara unik. Vi är 

alla unika, speciella människor och varje elev är en unik och speciell person.82 

Det är alltså betydelsefullt och ”härligt” att känna gemenskap med andra, samtidigt 

som det är viktigt att vara unik. Enligt Hjälmeskog är läroplanen paradoxal i 

bemärkelsen att vissa gemensamma värden ska förmedlas till och förankras hos 

eleverna samtidigt som de ska finna sin unika individualitet. Det vill säga den 

generaliserande andres offentliga rum konfronteras med den konkrete andres privata 

rum. Den självständighet som symboliserar den generaliserande andre framstår som 

norm inom samhället och betraktas ofta som ett maskulint kännetecken. Därmed 

uppstår, enligt Hjälmeskog, en paradox mellan läroplanens intentioner att uppfatta 

individen som den generaliserande andre och exempelvis jämställdhet mellan kvinnor 

och män.83 Det som kan bli ett problem när det förs diskussioner kring likhet och 

olikhet är att anledningen till olikheten/likheten eller olika förutsättningar oftast glöms 

                                       
81 Hjälmeskog. (1999). s.322  
82 Kimber. (2007). s.25 
83 Hjälmeskog. (1999). s.320ff  
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bort. Det diskuteras inte i termer av kön, etnicitet, klass etcetera och således skildras 

inte olika maktförhållanden i samhället, utan det förutsätts att alla har samma 

utgångspunkter. Enligt Caroline Ljungberg finns ytterligare ett dilemma inom skolan, 

då vissa elever får eller tar sig mer utrymme än andra, vilket leder till att vissa intressen 

prioriteras framför andra. De elever som har lätt för att uttrycka sig har lättare att 

påverka, vilket enligt Ljungberg illustrerar demokratins baksida, det vill säga att ”svaga” 

elever inte har samma möjligheter. Enligt den idealiska demokratiska modellen ska 

allas röster och intressen få samma inflytande och utrymme men för att kunna uttrycka 

sig ”rätt” måste man känna till både vad rätt sätt är och kunna formulera sig i 

förhållande till det.84 Min uppfattning av programmen SET och Steg Vis är att de syftar 

till att lära eleverna detta ”rätta” sätt, för att därigenom i förlängningen skapa lika 

förutsättningar. 

 

Även i Steg Vis- programmet diskuteras vikten av att acceptera olikheter:  

Att kunna se saker genom andras ögon kan bryta ner fördomsfulla stereotypier och 

bidra till att vi kan vara toleranta och acceptera olikheter. Alla detta är ju nödvändiga 

ingredienser i ett pluralistiskt samhälle, där människor måste kunna leva sida vid 

sida i samförstånd, med ömsesidig respekt och fruktbar kommunikation. 

Samhället skulle alltså bli en trevligare plats om vi kunde acceptera varandras olikheter 

och om vi kunde bryta ned fördomsfulla stereotypier. Detta resonemang blir till viss 

del paradoxalt i bemärkelsen att vi både ska acceptera olikheter, samtidigt som det är 

viktigt att arbeta mot den stereotypa bild som finns av vissa människor. Att acceptera 

att människor är olika är självklart viktigt, men genom att säga att; - vi är olika och det 

är bra, blir betydelsen implicit att alla olikheter är bra. Detta bidrar till ett 

åsidosättande av faktumet att vissa olikheter varken är bra eller rättvisa och därigenom 

kan ett accepterande av olikheter även befästa orättvisa olikheter. Slutsatsen av detta 

blir; att det som från början var en tanke att skapa jämlikhet och likvärdighet istället 

tenderar att bli ett särartstänkande, som implicerar en biologisk och essentialistisk 

skillnad mellan människor. Även under kapitlet Familjen VS Skolan formulerade Steg 

Vis- programmet att det är viktigt att få vara ”som man är”, vilket jag tolkar som att alla 

individer har fasta identiteter, oberoende av kontexten, som vi måste lära oss att 

respektera oavsett.  

 

I SET- programmet finns flera övningar som handlar om ett accepterande av individers 

olikheter och likheter, en övning lyder som följer: 

Berätta för eleverna om din egen familj och om din partners familj. (om du inte har 

någon partner hitta på.) Berätta för eleverna om två likheter mellan era båda familjer 

                                       
84 Ljungberg. (2005). s.84 
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och två olikheter (det kan handla om värderingar, hur ni bor, vad ni anser vara 

viktigt osv.)85 

I ovanstående övning handlar det återigen om att identifiera likheter och olikheter 

eleverna emellan, för att hos eleverna skapa både en känsla av gemenskap och 

individualitet. Budskapet att alla individer är unika men med gemensamma 

kännetecken är positivt i talet om mångfald och gemenskap. Problemet blir dock 

återigen att det enbart syftas på individen som unik och inte på varför vi är olika och 

att vissa kategoriseras som olika fast de inte vill. Det är inget val individen gör att 

födas i en viss samhällsklass med ett visst kön och en viss etnicitet, utan det är 

rådande samhällsordning som kategoriserat dem i dessa grupper, där vissa har mer 

ojämlika villkor än andra. Hjälmeskog menar å ena sidan att när individers 

gemensamma kännetecken framhävs betyder det inte implicit att olikheter förnekas, 

men de blir oväsentliga, begrepp som mänsklig mångfald åsidosätts och tycks 

oväsentliga när det gäller interaktion med andra. Detta blir inkonsekvent då ett 

nonchalerande av mångfalden kan vara svårt att sammanföra med värden såsom alla 

människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta. Å andra sidan; det som 

anses skilja oss åt i termer av kön, etnicitet och klass samt psykiska och fysiska 

förmågor är våra identiteter som konkreta andra, men om relationer mellan människor 

grundas på skillnader i stället för likheter, finns då inte en risk för rasism, sexism 

etcetera?86 Detta dilemma har diskuterats utifrån många perspektiv och kan uppfattas 

som svårlöst. Jag menar att om alla i grunden var exakt lika med exakt samma 

förutsättningar, bakgrund och historia så skulle samhället, för att betraktas som 

demokratiskt, vara tvunget att behandla alla exakt lika. I ett samhälle där alla inte är 

exakt lika, har samma förutsättningar, bakgrund och historia blir det i stället 

diskriminerande att behandla alla lika. För att uppnå likhet kan således skillnad 

användas som metod i strävan efter ett demokratiskt samhälle. Hur ser då samhället 

och utbildningspolitiken på rätten till lika behandling och hur återspeglas detta i de 

båda programmen jag studerat?  

5.4.1 Likvärdighet VS Likformighet 
Både likvärdighetspolitiken och särartspolitiken grundar sig i resonemanget att alla 

individer ska ha rätt till samma respekt och lika behandling. Dock hamnar dessa två 

politiska ideologier i konflikt eftersom den första å sin sida kritiserar den andra för att 

den inte ser till principen om icke-diskriminering utan förespråkar individuell 

behandling. Den andra ideologin kritiserar å sin sida den första för att tvinga in 

människor i en likartad form och därigenom undertrycka multipla identiteter.87 Dock är 

                                       
85 Kimber. (2007). s.38 
86 Hjälmeskog. (1999). s.320  
87 Taylor Charles. (1995). Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: Daidalos. 

s.50 
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det likvärdighetsbegreppet som fått fäste inom svensk utbildningspolitik, även om dess 

innebörd är något debatterad. Fram till 1980- talet var det lika tillgång och 

gemensamma värderingar som utgjorde likvärdighetsbegreppet men i samband med en 

rapport från utbildningsdepartementet utmanades begreppet och fick snart en ny 

innebörd. Grunden till detta är att rapporten från Utbildningsdepartementet betonade 

att en för alla elever likvärdig utbildning inte kan vara likformig, på grund av att elever 

har olika intresse och fallenhet för att tillgodogöra sig vissa utbildningsmoment.88 

Likvärdighetsbegreppet har således förändrats från att ha varit av kollektivistisk 

karaktär till att bli mer individualistiskt, vilket även återspeglas inom 

utbildningspolitiken, såväl som i samhället i övrigt. Även om begreppets innebörd har 

förändrats över tid har dess positiva betydelse bevarats och begreppet har i samspel 

med andra samhälleliga förändringar fungerat performativt med betydelsen att det har 

tenderat att forma en förändrad verklighet i skolan.89 I en utredning från 1990 (SOU 

1990:14) står att läsa att:  

Utbildningens huvudsyfte är att möjliggöra för eleven att successivt finna rätt på sina 

komparativa fördelar och sin egentliga intresseriktning och att ge henne eller honom 

chansen att vidareutveckla sin individuella kreativa potential i största möjliga 

utsträckning.90  

Det väsentliga syftet för utbildningen är, enligt SOU-utredningen, att eleverna ska få 

chans att utveckla sina egna färdigheter och inte att utbildningen ska utformas på 

samma sätt överallt. Det är viktigt att ta hänsyn till den individuella elevens behov och 

därefter fördelas resurserna. Likvärdighetsbegreppet har följaktligen fått en mer 

individuell prägel i motsats till tidigare och har utvecklats från att ha betecknat en 

social rättighet till att tolkas som en civil rättighet till valfrihet och utbildning.91 Under 

min analys av SET och Steg Vis kunde jag se att även SET- programmet uttrycker sig i 

termer av individuell potential: 

Som lärare vill vi att eleverna ska inhämta kunskaper och utvecklas utifrån den 

potential som var och en av dem har.92 (Mina kursiveringar) 

När SET- programmet formulerar sig i termer av individuell potential är min tolkning 

att det är medfödda faktorer som avgör potentialen. Dels pågrund av formuleringen 

som var och en av dem har och dels genom det jag tolkat under tidigare kapitel. 

Utbildningen bör således utformas utifrån den enskilda individens medfödda potential 

för att i förlängningen skapa en mer likvärdig och rättvis skola. Detta är också något 

                                       
88 Englund. ”Talet om likvärdighet i svensk utbildningspolitik”. s. 325ff i Säfström, C-A & Östman, L. 

(1999). Textanalys. Lund: Studentlitteratur 
89 Ibid., s.325ff 
90 Andrén, C-G. Wallin, E. Ysander, B-C. (SOU 1990:14). Långtidsutredningen bilaga 22. Utbildning inför 

2000-talet. Stockholm: Statens offentliga utredningar 
91 Englund. (1999). s.332f   
92 Kimber. (2007). s.7 
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jag själv påpekade i kapitlet innan, det vill säga att i syfte att skapa rättvisa/likhet kan 

ett särbehandlande vara av godo. SET- programmet grundas, utifrån läroplanens 

direktiv, alltså på individers olika förutsättningar och behov. Exempelvis beskriver SET- 

programmet elevernas förutsättningar till utveckling på följande vis: 

Det finns mycket vi kan göra för att se till att eleverna utvecklas optimalt i skolan. 

Skolans främsta uppgift är att ge varje barn rätt att utvecklas utifrån de 

förutsättningar det har. Skolan måste vara en plats där varje barn ges denna 

möjlighet. 93 (Mina kursiveringar) 

Detta citat kan tolkas på flera sätt. Först och främst bör inte utbildningen vara 

likformig, utan hänsyn måste tas till varje enskild elev, vilket är ett individualistiskt 

tänkande, typisk för det senmoderna samhället (se Giddens, 1996). SET- programmet 

skildrar individen som separerad från gruppen och det är individens enskilda 

rättigheter och skyldigheter som är framträdande. För det andra uttrycker citatet att alla 

individer har olika förutsättningar och att skolan måste ta hänsyn till detta i 

utformandet av utbildningen. Det vill säga, för att varje elev ska få möjlighet att 

utvecklas optimalt bör utbildningen ta hänsyn till den enskilde elevens förutsättningar 

till lärande. Detta skulle kunna tolkas som att SET- programmet tar hänsyn till 

strukturella faktorer, såsom kön, klass och etnicitet. Vid min analys har jag dock inte 

funnit att SET- programmet hänvisar till dessa faktorer, utan förutsättningarna, tolkar 

jag, åsyftar i programmet medfödda egenskaper. Det är möjligt att SET- programmets 

tanke är att även utgå från hur strukturella förutsättningar påverkar individens 

utveckling. Dock bidrar faktumet att detta inte explicit uttrycks till ett åsidosättande av 

att individens förutsättningar även är beroende av kontexten och grundas på 

kategoriseringar och strukturella ojämlikheter baserade på exempelvis, kön, klass och 

etnicitet.94 Börjesson och Palmblad menar att i skolan befästs upplysningen att det inte 

är det strukturella förhållandet som avgör individens position i samhället, utan 

individens egen kapacitet,95 vilket jag med hänvisning till ovanstående diskussion anser 

återspeglas i SET- programmet.  

 

När det istället gäller Stegvis- programmets tal om individen nämns den i förhållande 

till gruppen. Som exempelvis i följande citat:  

 
Vilken betydelse har gruppen för individens utveckling? Har alla elever en plats i 

elevgruppen?96 

 

                                       
93 Kimber. (2007). s.8 
94 Brannen, Julia & Nilsen, Ann. (2005). Individualisation, choice and structure: a discussion of current 

trends in sociological analysis. Malden USA: Blackwell Publishing Ltd. s.414 
95 Börjesson & Palmblad. (2005). s.75 
96 www.gislasonlowenborg.com 2008-05-06 
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Även detta citat kan tolkas på olika sätt. Först och främst kan man tolka det som att 

gruppen riskerar att utesluta individen, att det är individens plats som är viktig och att 

fokus ligger på hur gruppen möjliggör eller hindrar individen. En annan tolkning av 

citatet skulle kunna vara att Steg Vis- programmet fokuserar på hela elevgruppen, 

snarare än att hänvisa till varje enskild elev, det vill säga att den sociala och 

emotionella kompetensen utvecklas i relation till andra, vilket både stämmer överens 

med Meads grundtanke att individens jag växer fram i samspel med andra människor,97 

och det socialkonstruktionistiska synsättet med fokus på att individen tillsammans med 

andra individer konstruerar samhället.98 Även följande citat är hämtat från Steg Vis- 

programmet och i detta ligger fokus uttryckligen på gruppens utvecklande, snarare än 

på den enskilde eleven: 

Steg Vis riktar sig till hela barngruppen. Detta för att öka alla barns sociala 

kompetens och klimatet i hela förskolegruppen/skolklassen. Programmet pekar inte 

ut de barn som har de största svårigheterna. Dessa barn tjänar på att hela 

gruppklimatet blir bättre.99   

Steg Vis- programmet fokuserar således inte på någon enskild elev utan alla vinner på 

att gruppklimatet blir bättre. Elever med svårigheter pekas inte ut eller särbehandlas, 

utan alla behandlas lika. Då ställs vi inför den svåra paradoxen mellan likvärdighet och 

särart. Om alla vore precis lika från början, skulle ett demokratiskt samhälle kräva att 

alla behandlades precis lika. Men i ett samhälle där alla inte är precis lika kräver likhet 

olikhet som medel. Ergo: när Steg Vis- programmet behandlar alla lika och inte 

särbehandlar elever med svårigheter blir slutresultatet fortfarande ett ojämlikt 

förhållande. Tanken att alla individer har samma chanser innebär ju att alla har precis 

samma förutsättningar från början. Enligt detta tankesätt skulle framgång tyda på bättre 

personlig kapacitet och viljestyrka, medan misslyckande skulle tyda på bristande 

förmåga och karaktär. Börjesson och Palmblad menar att de individer som befinner sig 

på toppen av samhällsstegen har förmodligen inga problem med att acceptera att deras 

höga position beror på personlig kompetens. Däremot blir det förmodligen svårt att 

övertyga de individer som befinner sig längst ner på samhällsstegen att acceptera att 

de gör det på grund av en medfödd oförmåga. Detta kräver en hel del insatser och ett 

ansenligt identitetsbearbetande.100 Dock hänvisar Steg- Vis- programmet till läroplanen 

för förskolan (Lpfö98), där det sägs att det är viktigt för barnen att få: 

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk 

bakgrund101 

                                       
97 Mead. (1934/1974). s.135ff 
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Steg Vis- programmet behandlar således faktumet att det är viktigt att lära eleverna att 

alla har lika värde oavsett, kön, klass och etnicitet. Dock problematiseras inte detta 

ytterligare, exempelvis i form av hur de ska arbeta med att föra över denna 

värdegrund till eleverna. Inte heller diskuteras det kring att olika strukturella faktorer 

faktiskt kan vara orättvisa och att detta också är ett problem som bör föras fram i 

skolan. I vilket fall som helst så tolkar jag Steg Vis- programmet som att målsättningen, 

trots allt, är att alla elever ska erkännas lika värde oavsett kön, klass och etnicitet. 

Programmet hänvisar även ibland till dessa faktorer, även om hänvisningarna är mer av 

konstaterande art.  

 

Det finns således ett antal problem med alla individers rätt till lika behandling inom 

den svenska utbildningspolitiken, som i förlängningen drabbar även preventiva 

program såsom SET och Steg Vis. Problemet är att oavsett om alla behandlas efter 

individuell kapacitet eller om alla behandlas exakt lika, åsidosätts faktumet att vissa 

utgångspunkter är; gemensamma för flera, kontextuella och formade av strukturella 

faktorer. Det uppstår följaktligen en paradox mellan först och främst synen på den fria 

individen kontra lika behandling oavsett kön, etnicitet, sexualitet, tro/religion och 

funktionshinder. Men även mellan synsättet att alla ska behandlas lika kontra vissa 

gruppers/individers orättvisa villkor. Dessa problem skulle kunna vara en följd av att 

läroplanen förmedlar paradoxala värden som ska förankras hos eleverna. Det blir inte 

lätt för skolan att tyda läroplanen när den å ena sidan betonar individens egenart och å 

andra sidan gemenskapen och rätten till lika behandling oavsett kön, etnicitet, 

sexualitet etcetera. Som Hjälmeskog menar uppstår en paradox mellan den 

generaliserande andre och den konkrete andre, vilken blir svår för skolan att 

problematisera, eftersom rådande värdegrund inom skolan bygger på vad som 

innefattas av ett demokratiskt samhälle. Men hur ser den svenska demokratin ut i 

Sverige i dag och hur återspeglas detta i programmen? 

5.5 Individualiseringens tidsådra 
Dagens svenska samhälle skulle kunna betecknas som ett föränderligt 

kunskapssamhälle som ställer allt högre krav på sina medborgare.102 Samhället har 

under senare tid förändrats från att ha varit av kollektivistisk karaktär, till att bli mer 

individualistiskt. Det som typifierar ett individualistiskt tänkande är förgivettagandet av 

att individen vet bäst och att samhället endast får blanda sig i individuella 

angelägenheter om det föreligger behov.103 Denna förändring har fått direkta och 

konkreta konsekvenser även för hur policydokument formuleras.104 Exempelvis har 

skolans läroplan, som vi kunde se tidigare, förändrats från att på 1980-talet sett till 
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kollektivets bästa till att under 1990-talet mer fokusera på individen. Eftersom ett 

individualistiskt perspektiv är förknippat med en syn på skolan som 

konkurrensinriktad och att kunskap är mätbar resulteras den enskilde/a elevens 

framgång genom vilka betyg han eller hon får.105  

 

Under perioden 1978-1998 får likvärdighetsbegreppet ökad betydelse och i begreppet 

betonas individens självständighet och ansvar för sina egna handlingar och sitt eget 

liv.106 Det personliga ansvaret har blivit en allt viktigare ingrediens för individens 

kompetens och begrepp som lydnad och disciplin har ersatts med ansvar och 

motivation. Dessa nya begrepp döljer dock att den ena parten har ett övertag över den 

andra, i termer av diskursiv makt.107 Giddens menar att utvecklingen under den 

moderna tiden har förändrats i en mycket snabbare takt än under tidigare tidsperioder. 

Genom globaliseringen har det blivit enklare att upprätthålla sociala institutioner och 

det är nya system som formar den moderna samhällsuppbyggnaden i dag.108 I SET – 

programmet diskuteras dessa samhälleliga förändringar och vad de medför för barnen 

och ungdomarna: 

Barnen och ungdomarna måste lära sig att på ett konstruktivt sätt kunna hantera 

svårigheter som de möter. Detta skapar ett behov av att starkare betona vårt 

samhälles värdegrund med nyckelord som respekt och tolerans. Det ställs i dag 

också allt större krav på anpassning till snabba yttre förändringar. Man förväntas 

kunna samspela med sin omgivning för att nå både egna och gemensamma mål. I 

såväl privat- som arbetslivet är därför social och emotionell kompetens en stor 

tillgång för den enskilda individen. God social och emotionell kompetens bidrar på 

ett positivt sätt till varje individs möjligheter att lyckas i sin strävan efter framgång, i 

praktiskt taget alla sammanhang och i livets alla skeden.109  

SET- programmet menar att i takt med att samhället har förändrats har även barnens 

position i samhället förändrats, vilket har gjort att det ställts högre krav på individuell 

anpassning. I samband med skapandet av ett välfärdssamhälle formas tanken att 

medborgaren måste anpassas till den nya rådande samhällsordningen och detta görs 

enklast genom att inpränta vikten av personlig autonomi och personligt ansvar.110 

Giddens menar att dagens samhälle kräver att självet eller identiteten, utforskas och 

konstrueras av individen själv, 111  vilket jag anser reflekteras i SET- programmet. Dock 

hävdar Giddens även att dagens samhälle utgör en skillnad emot tidigare samhällen i 

bemärkelsen att det inte längre finns en given väg att genom livet vandra. Detta 
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tänkande finner jag vara något paradoxalt, människor föds med olika livsvillkor och 

det kulturella, sociala och ekonomiska arvet, exempelvis individens klasstillhörighet, 

påverkar individens möjligheter och förutsättningar till vilka alternativa val det finns att 

välja på. Ulrich Beck menar att individualiseringens värdegrund består av tesen att 

individen har skyldigheter mot sig själv, vilket enligt den traditionella etiken är en 

oförenlighet, eftersom skyldigheter alltid har en social karaktär och är förenade med 

helheten.112 Denna oförenlighet tycker jag mig skåda inom svensk utbildningspolitik, då 

begrepp som självständighet och ansvar anses vara viktiga, samtidigt som samhället 

ställer krav på välanpassade individer. Det blir skolans ansvar att eleverna socialiseras 

till goda samhällsmedborgare och om inte skolan lyckas med detta uppdrag kan 

skulden läggas på den enskilda elevens kompetens eller fria vilja till anpassning. 

Således leder den ökade individualiseringen till att samhället slipper ta ansvar för de 

individer som inte följer normen. Jag menar därför att individens val inte heller är fritt i 

den bemärkelsen att, det gäller att välja ”rätt” för att få ta del av samhällets förmåner. 

Även i Steg Vis- programmet nämns begreppet värdegrund och citatet nedan visar på 

att sociala färdigheter blivit viktiga i dagens samhälle: 

Vi har på senare år berikats med en rad begrepp. Det talas om social och emotionell 

kompetens. Värdegrunden är ett nytt ord som lanserats av våra politiker.(…) De alla 

flesta arbetsplatser och uppgifter i livet kräver en hög grad av social 

samarbetsförmåga.(…) Går skolutvecklingen i Lpo-94:as anda? 113 

Steg Vis- programmet menar, liksom SET- programmet, att individens sociala och 

emotionella kompetens är en viktig faktor i dagens moderna samhälle. Genom att 

främja kompetensen hos barnen kan samhällets värdegrund förankras hos sina 

medborgare. Dock formulerar inte Steg Vis- programmet explicit vilken värdegrund det 

vilar på, men hänvisar ändå till läroplanen, som vid det här laget har konstaterats vara 

relativt individorienterad med fokus på ”egenarten”. Enligt Börjesson och Palmblad har 

skolan tidigare setts som en institution vars syfte var att dels vidmakthålla och 

legitimera maktförhållanden och dels gruppera och dela upp individer med hänsyn till 

framtida samhällsställning. Nuförtiden måste utbildningssystemets fostrande ske på ett 

mer diskret sätt, det vill säga att individerna måste själva vilja agera rätt och 

nyckelorden till detta är eget ställningstagande och medansvar. En god medborgare 

respekterar rådande social ordning och de normer och regler den utgörs av och bör 

även vara nöjd med den position den tilldelas. Medborgarna ska av skolan fostras till 

aktivitet och effektivitet och vägledas in i det moderna samhället och dess krav.114  Men 

vem har egentligen ansvaret över att medborgarna anpassas enligt rådande 

värdegrund, individen själv eller kanske kollektivet? 
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5.5.1 Individuellt eller kollektivt ansvar? 
Giddens menar att individen påverkas av grupptryck, synliga förebilder och av 

socioekonomiska förhållanden, men han menar också att livsstil inte är något som går i 

arv, utan något som individen själv väljer.115 Detta resonemang är motsägelsefullt 

eftersom Giddens å ena sidan hävdar att individen blir påverkad av sin kontext och å 

andra sidan inte är beroende av sitt arv, 116 (som jag tolkar som det sociala, kulturella 

och ekonomiska arvet). I motsats till Giddens, hävdar jag att det med all säkerhet finns 

avgränsade vägar för individen och när en individ står i valet mellan olika beslut, 

bland annat vilken livsstil individen ska hänge sig åt är beslutet mer komplext som 

sådant än att individen själv kan välja sin livsstil. Även om livsstilar inte går i arv på 

samma sätt som i tidigare samhällen, påverkas individen mycket av sin bakgrund i 

fråga vad den kan välja. Anna-Liisa Närvänen menar, som jag nämnde under tidigare 

kapitel, att våra biografiska scheman påverkar oss i skapandet av vår framtid och en 

individ med sämre ekonomisk bakgrund och färre sociala möjligheter har mindre 

förutsättningar att välja väg i livet, än individer med mer stabil tillvaro.117 Således är 

valen i dagens samhälle begränsade, delvis på grund av sociala, kulturella och 

ekonomiska faktorer men även, som jag diskuterade kring tidigare, på grund av 

strukturella faktorer som exempelvis vilket kön individen tillhör. Kontexten och 

människor som har medverkat och fortfarande medverkar i den har, som vi noterat, 

stor betydelse för individen exempelvis när det gäller val av utbildning och arbete, 

men kanske viktigast av allt påverkas självbilden, vilken i grund och botten är den 

största möjligheten eller begränsningen hos individen. Hur skildras då individens 

valmöjligheter i de båda programmen? I SET- programmet menar man att: 

Det är viktigt att träna eleverna i att hitta många olika lösningar. Vad eleverna lär sig 

i denna övning är inte att hitta den rätta lösningen, utan att det finns många olika 

lösningar på ett problem och att de har ett val. Att inte göra något är också ett aktivt 

val som får konsekvenser. Den som gör ett val får också leva med det. Insikten om 

att de nu har ett val ger eleverna en stark känsla av att de kan påverka sina liv – 

både nu och i framtiden.118  

Fokus ligger alltså i SET- programmet på individen och hans/hennes val, vilket 

överensstämmer med Giddens resonemang att valet, i dagens moderna samhälle, är 

det elementära för individens liv.119 SET- programmet förmedlar att det är nyttigt och 

bra för barnet att känna att det kan påverka sitt liv. Detta tror jag till viss del är sant, 

men att hävda att ett barn måste ta ansvar över sitt val, skildrar en verklighet som inte 
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tar hänsyn till individers eller gruppers möjligheter och förutsättningar till ett rättvist 

val. Resonemanget att den som gör ett val får även stå till svars för det valet, är ett 

nyliberalt tänkande som inte alls passar in i resonemanget att alla ska ha rätt till lika 

behandling. Även Beck menar att tanken om individers frihet är en illusion, eftersom vi 

fortfarande, i allra högsta grad, är påverkade av samhällets institutioner. Det 

individualistiska tänkandet leder snarare till att individen får allt svårare att göra sig 

självständig, eftersom det hela tiden ställs krav på anpassning från samhällets 

institutioner.120 Exempelvis är individen beroende av utbildning för att kunna möta 

arbetsmarknadens krav och av arbete för att kunna möta ekonomiska krav och av 

ekonomi för att kunna möta konsumtionssamhällets krav. Listan skulle kunna fortsätta i 

evinnerlighet men poängen är att individen inte är mer fri nu än under tidigare 

samhällsordningar, det är bara nya institutioner som formar oss och som låter oss ta 

individuellt ansvar för våra brister och tillkortakommanden. När det i stället gäller Steg 

Vis- programmet så förespråkas samhällets ansvar för barnens framtid, snarare än 

barnens eget: 

Samhället måste ta ett ansvar för kommande generationer och kan inte på ett 

”nyliberalt” sätt lämna de barn som inte har föräldrar med kompetens eller resurser 

åt sitt öde. Detta kommer på ett eller annat sätt att slå tillbaka på samhället. För att 

förebygga uppkomsten av problembeteende i klassrummet och ge alla elever en 

möjlighet att inkluderas i gemenskapen.121  

Inte någonstans i Steg Vis- programmet formuleras det i termer av ”individens val” eller 

”den enskilde elevens förutsättningar”. Detta tolkar jag, som även konstaterades i förra 

kapitlet, att programmet tenderar att se mer till gruppen och gemenskapen. Steg Vis 

uttrycker också att: ett nyliberalt samhälle inte är något eftersträvansvärt och att barn 

till föräldrar utan kompetens eller resurser inte kan lämnas åt sitt öde. Dock fokuseras 

det till stor del just på föräldrarnas förmågor och oförmågor. Anledningen till 

ojämlikheterna i klassrummet gestaltas bero på brister hos föräldrarna, snarare än att 

vissa grupper i samhället skulle vara mer prioriterade än andra. Samtidigt menar Steg 

Vis- programmet att sociala orättvisor också kan vara hinder för barnets utvecklande av 

kompetens, dock framkommer det inte vilka sociala orättvisor programmet syftar till: 

Har vi inte ett gemensamt samhällsansvar för de barn som växt upp under mindre 

privilegierade förhållanden? Om barn inte blir omsorgsfullt bemötta så växer 

bitterhet, hat och hämnd. Detta är fakta. Vi ser idag en rad problem och konflikter 

som delvis har att göra med bristande social kompetens, allt ifrån ökat våld i skolan, 

mobbning, ambitiösa lärare som inte vet hur de ska orka med sin vardag, 

främlingsfientlighet, internationella konflikter och terrorism. Allt detta handlar 
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givetvis om sociala orättvisor, men också om bristande bemötande och bristande 

sociala färdigheter.122 (Min kursivering) 

Samtliga medborgare i samhället har således ett ansvar för alla barns välmående och 

utveckling. Tas inte detta ansvar på allvar kommer barnen få bristande social 

kompetens som i sin tur leder till en ökning av våld, mobbing etcetera. De sociala 

orättvisorna skapar, enligt Steg Vis, samhällsproblem, men genom att öka den sociala 

kompetensen kan dessa problem förebyggas. Jag tolkar detta som att Steg Vis i högre 

grad än läroplanen(Lpo94) och SET- programmet förespråkar kollektivets betydelse för 

elevernas utveckling. Fokus ligger inte i lika stor omfattning på individens 

förutsättningar och ansvar över sitt eget liv, utan snarare på att samtliga berörda parter, 

såsom föräldrar, lärare och elever gemensamt ansvarar för hur relationerna dem 

emellan fungerar. Detta kunde vi även se under kapitlet Social och emotionell 

intelligens, då programmet förespråkade vikten av att problem i skolan inte bara bör 

hänvisas till eleverna själva, utan att även relationer inom och utom skolan bör 

analyseras. Medan SET- programmet hänvisar till den enskilda individens 

förutsättningar och ansvar, lägger Steg Vis- programmet fokus på individens samspel 

med sin omgivning. Under min analys har jag funnit att SET- programmet anammat 

den senare tolkningen av begreppet likvärdighet. Det vill säga att likvärdighet i 

programmet förmedlas som en civil/enskild rättighet och att programmet fokuserar på 

just individens enskilda kompetenser och på att individen har ett val. När det i stället 

gäller Steg Vis- programmet är min tolkning att den tidigare definitionen av 

likvärdighetsbegreppet dominerar, det vill säga att det är viktigt att föra fram 

gemensamma grundläggande värderingar och att likvärdighetsbegreppet är 

sammanbundet med en likformig social/kollektiv rättighet. Barnet själv ska inte behöva 

ta ansvar i de fall hemmet brustit i ansvarsförmågan och det är skolans och samhällets 

ansvar att se till att dessa barn får samma behandling som mer gynnade barn. 

Programmen SET och Steg Vis skiljer sig således från varandra när det gäller både 

synen på individen kontra kollektivet och individuellt ansvar kontra kollektivt ansvar. 

Även om båda programmen har goda avsikter så blir deras formuleranden i vissa fall 

paradoxala, vilket jag kommer diskutera ytterligare under min sammanfattande 

diskussion. 

6. Sammanfattande diskussion 
Ser vi till att utveckla elevernas sociala och emotionella förmåga arbetar vi dessutom 

samtidigt med att stärka vår demokratiska värdegrund.123 

Ovanstående citat från SET- programmet indikerar att när skolan utvecklar den sociala 

och emotionella förmågan hos sina elever, stärks i sin tur den demokratiska 
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värdegrunden i samhället. Skolans syfte att främja den demokratiska värdegrunden hos 

eleverna, kan tolkas som att eleverna efter genomgången utbildning ska, såväl 

identifiera sig som en demokratisk individ, som förmedla de demokratiska 

värderingarna vidare. Dock finns, som Ljungberg menar, ett problem inom den 

svenska demokratin, å ena sidan vilar den på en föreställning om alla individers lika 

värde, rättigheter och möjligheter och å andra sidan på att majoriteten har 

beslutanderätt, det vill säga att majoritetsgrupper ges mer plats och legitimitet att hävda 

sin rätt, jämfört med minoritetsgrupper.124  

 

Den svenska värdegrunden kan, enligt Ljungberg, tolkas som ett sorts kontrakt mellan 

samhället och dess medborgare, i vilken de enskilda medborgarna kan hävda vissa 

rättigheter. Men samhället kräver också att medborgarna uppfyller vissa skyldigheter 

och inte bara mot en överordnad stat utan också mot andra medborgare. Samhället är 

uppbyggt kring sociala relationer och den allmänna uppfattningen är att samhället för 

att fungera måste innehålla vissa elementära normer och värden som hos medborgarna 

ska förankras.125 Som jag nämnde under mitt syfte indikerar begreppet värdegrund just 

detta, det vill säga att skolan är skyldig att förmedla en grund av värden till alla elever. 

I denna uppsats har, som vi kunnat se, dessa värden formulerats på olika sätt i de 

båda programmen.  

 

För att sammanfatta programmen, uppfattas värdegrunden inom både SET och Steg Vis 

som generell och därmed också som lika gällande för alla medborgare oavsett kontext. 

Samtidigt finns en idé om att värdena karakteriserar något speciellt, som vissa 

medborgare lider brist på, kanske på grund av sin sociala bakgrund, där det inte 

funnits förebilder som kunnat socialisera medborgaren till ”rätt” värdegrund. 

Programmen SET och Steg Vis menar att det är skolans ansvar att vidta åtgärder mot 

detta problem. De elever som har socialiserats ”rätt” hemifrån har en fördel gentemot 

andra elever och det blir således skolans plikt att se till att dessa ojämlika 

bakgrundsförhållanden utjämnas. Båda programmen anser också att föräldrarna har det 

största ansvaret för barnets socialisation, men att även skolan har en skyldighet att 

utveckla barnet till en god samhällsmedborgare. När det dock gäller hur individen ska 

utveckla social och emotionell intelligens skiljer sig de båda programmen åt. Medan 

SET- programmet hänvisar till den enskilda individens förutsättningar och ansvar, 

lägger Steg Vis- programmet fokus på individens samspel med sin omgivning.  

 

Under uppsatsens gång har det framkommit vissa paradoxer mellan å ena sidan synen 

på den fria individen och å andra sidan synen på alla elevers rätt till lika behandling, 

men också mellan likformighetstänkande och strukturella orättvisor. Jag menar att det 
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blir svårt att arbeta för alla människors rätt till lika behandling när strukturella 

förutsättningar inte explicit behandlas i skolans styrdokument eller i de båda 

programmen. Som jag konstaterat under min analys formulerar läroplanen paradoxala 

värden som ska förankras hos eleverna. Dessa värden blir svåra för skolan att 

problematisera, eftersom rådande värdegrund inom skolan bygger på vad som 

innefattas av ett demokratiskt samhälle. Som jag tidigare nämnde så uppfattas skolans 

värdegrund som naturlig för eleverna och på så sätt kan de diskursiva praktiker som 

finns i skolan förankras hos eleverna och i förlängningen hos samhället i övrigt. 

 

Ann Runfors menar att även om modernitetens centrala vision är att människor ska ha 

rättigheter och möjligheter att påverka sina liv som fria och oberoende individer, 

fungerar visionen inte alltid frigörande. Tvärtom kan den bidra till praktiker som 

begränsar handlingsutrymmet för människor. De strukturer som samhället och dess 

institutioner är uppbyggda kring kan omedvetet men systematiskt gynna vissa grupper 

av människor, medan andra grupper missgynnas. Således råder ett dilemma mellan 

utbildningens demokratiska åliggande och innefattande mål å ena sidan och dess 

praxis å den andra. Detta är ett elementärt problem i utbildningspolitiken som också 

borde betraktas med allvar för att kunna hindra att en av de viktigaste 

samhällsinstitutionerna för främjande av demokrati och social sammanhållning inte 

utövar strukturell diskriminering.126  

 

Men hur kan vi då föra samman individen med gemenskapen så att ingen individ eller 

grupp i ett samhälle blir mer privilegierad än någon annan, utan att alla får samma 

förutsättningar till ett gott liv? Det är ingen lätt uppgift för utbildningspolitiken att reda 

ut och inte heller för mig som amatör på området. Det som jag konstaterat är dock att 

det inte är tillräckligt att inom skolan formulera en likabehandlingsplan och sedan tro 

att man uppfyller Lagen (SFS 2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever, som nämndes i inledningskapitlet. Med 

tanke på att lagen även syftar till att ett preventivt arbete mot diskriminering ska ske, 

är programmen jag studerat bra initiativ som fler skolor definitivt borde använda sig av. 

Jag har analyserat programmen och i vissa lägen varit kritisk, men i det stora hela 

tycker jag att båda programmen för fram viktiga punkter och att det material de 

använder sig av i undervisningen är riktigt intressant och väsentligt. Detta material har 

dock inte ingått i min analys, utan jag har koncentrerat mig på hur programmen själva, 

genom lärarhandböcker och hemsidor, gestaltar sin värdegrund. Jag anser dock att det 

skulle vara en fördel om ett intersektionellt perspektiv kunde föras in i programmens 
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läromedel och undervisning för att även strukturella ojämlikheter ska uppmärksammas 

inom skolan.  

 

Intersektionalitet är ett teoretiskt synsätt som analyserar makt och ojämlika 

förhållanden med utgångspunkt i samspelande kategoriseringar grundade på kön, 

klass, ras/etnicitet och sexualitet.127 Exempelvis är individen inte bara kvinna eller man, 

svensk eller utländsk, utan kanske en indisk homosexuell kvinna från överklassen, 

vilket också tar sig uttryck i vilka utgångspunkter hon har. Grundvalen för 

intersektionella analyser är att makt förstås som beroende av kontexten och av sociala 

praktiker. Det som styr maktutövandet är de normer som utesluter, stämplar och 

naturaliserar vissa gruppers underlägsenhet, därmed sätter intersektionalitetsanalysen 

makten i fokus och ifrågasätter särskiljandets logik.128 Genom att öppna upp ögonen 

för de ojämlikheter som föreligger för vissa grupper i samhället blir det lättare att 

arbeta mot ett förtryck och mot en diskriminering av dessa inom såväl skolan, som i 

samhället i övrigt. När dessa ojämlikheter inte diskuteras blir följden implicit att de 

tenderar att åsidosättas och därigenom kan strukturella ojämlikheter upprätthållas och 

reproduceras. Lagen om att alla elever ska ha rätt till lika behandling skulle således 

vara lättare att uppfylla om skolan tillämpade ett intersektionellt perspektiv i sin 

undervisning. För det är viktigt att komma i håg att människor fortfarande, även i 

dagens Sverige, diskrimineras på grund av kön, etnicitet, sexualitet, religion/tro, 

psykiska och fysiska funktionshinder. 

 

 

 

                                       
127 de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana. (2005). Intersektionalitet. Malmö: Liber: AB. s. 15ff 
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