
Acta Universitatis Upsaliensis  
Studia Didactica Upsaliensia 10 

  



 

  



 

 

Mona-Lisa Henriksson  

Rätt och moral 
Meningar med skolämnet juridik  
på gymnasienivå  

 
 



Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in 10:K102 Eva
Netzelius-salen, von Kraemers Allé 1, Uppsala, Friday, 1 October 2021 at 13:15 for
the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in Swedish.
Faculty examiner: Docent Andreas Nordin (Institutionen för pedagogik och lärande,
Linnéuniversitetet).

Abstract
Henriksson, M.-L. 2021. Rätt och moral. Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå.
(Law and morality. Meanings with the school subject law at upper secondary level).
Studia didactica Upsaliensia 10. 175 pp. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
ISBN 978-91-513-1261-3.
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previous research, curricula, teachers’ speech, textbooks and students’ final papers.

The dissertation takes its departure in both legal and didactic theory. Theories offered by
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are of particular interest, along with curriculum theory and pragmatism.

Pragmatic discourse analysis has been operationalized for the analyzes. The method starts
with the identification and analyzes of meaningful utterances, which are synthesized into
discourses. The method ends with reflection on conceivable consequences of the identified
discourses.

Five discourses about purposes of law education at the upper secondary level have been
identified: (1) The social science discourse, (2) The private utility discourse, (3) The academic
discourse, (4) The discourse about business purposes, and (5) The criminological discourse.

A possible consequence of the most prominent academic and social science discourses is
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Furthermore, a comprehensive central content in the syllabi for law in Gy11 means a re-
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legal and societal norms and practices.
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Förord 

Det har varit ett privilegium att få ägna tid åt att utveckla mig själv och under-
söka en frågeställning som jag är intresserad av – undervisning i juridik. Juri-
disk ämnesdidaktik är ett forskningsområde i sin linda och jag vill rikta ett 
stort tack till alla som läst och kommenterat mina texter, trots att de ligger mer 
eller mindre utanför er komfortzon. 

Inte minst gäller detta min excellente huvudhandledare Jonas Almqvist, dig 
vill jag tacka först och mest för den viktiga trygghet som du har bidragit med 
genom hela utbildningsprocessen. Med fingertoppskänsla har du anpassat 
handledningen till mina behov i olika stadier av forskarutbildningen. Högtids-
stunder under doktorandtiden har varit handledningstillfällena med dig, då 
höga krav och träffsäkra kommentarer har varvats med mycket humor och 
skratt. Jag har lärt mig så mycket av att bearbeta texten utifrån dina syn-
punkter, det är ovärderliga kunskaper. Ditt bidrag till avhandlingens innehåll 
är betydande framför allt med avseende på ett sätt att tänka och uttrycka sig, 
men även när det gäller sökandet efter källor, de teoretiska perspektiven och 
operationaliseringen av en analysmetod.  

Nästa person jag vill tacka är min biträdande handledare Torbjörn Ingvars-
son. Jag minns det som igår när jag satt i det stora konferensrummet på Juri-
dicum, något förvånad eftersom jag hade föreställt mig en anställningsintervju 
med ett fåtal personer. Om inte du hade trott på mig så kan det hända att denna 
avhandling aldrig hade blivit skriven. Dina synpunkter har varit av särskild 
betydelse för innehållets juridiska aspekter. Jag vill tacka dig för all upp-
muntran och för att du har bidragit till en tvärvetenskaplig avhandling med 
öppet sinne. 

Jag vill vidare tacka mina läsare vid de tre högre seminarier där avhand-
lingen diskuterats. Tack till Malena Lidar som läste mitt 10 % -manus. Din 
förtjänstfulla vägledning fick jag i ett läge när få pusselbitar fanns på plats. 
Jag vill även tacka dig för din insats som mentor i min utveckling till högsko-
lepedagog, samt för dina värdefulla råd inför de intervjuer som jag har genom-
fört med gymnasielärare i juridik. Tack till Pernilla Andersson som läste mitt 
50 % -manus. Med dina ögon på manuset blev juridikens relation till samhället 
ett tydligt intresse. Tack för en god diskussion, inspiration och värdefulla 
kommentarer inför det fortsatta arbetet. Tack Karim Hamza som läste mitt 90 
% -manus, vilken omfattande granskning du gjorde. Inför det sista seminariet 
önskade jag mig en läsare med riktigt höga krav och det är precis vad jag fick. 
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Dina träffsäkra kommentarer har haft avgörande betydelse för avhandlingens 
slutgiltiga utformning och innehåll. 

Jag vill även tacka fyra anonyma lärare för att ni så generöst har bidragit 
med er tid och era värdefulla erfarenheter av juridikundervisning på gymnasi-
enivå.  

Trots att jag är ensam inom mitt område så har jag inte för en sekund känt 
mig ensam. Jag har befunnit mig i en miljö där passion för didaktikforskning 
förenas med en kollegial samhörighet som även inkluderar doktoranderna. Jag 
vill tacka alla som deltar i forskarmiljön SCOD och särskilt nämna forskarna 
Malena Lidar, Eva Lundqvist, Thomas Nygren, Eva Hultin, Anna Danielsson, 
Petra Hansson, Caroline Liberg, Jenny W. Folkeryd, Maria Westman, Maria 
Hedefalk, Karin Hjälmeskog, Åsa af Geijerstam och Lotta Brantefors som bi-
dragit som läsare, lärare, inspiratörer och förebilder. Jag vill även tacka mina 
chefer under doktorandtiden, Kajsa Bråting, Marie Karlsson och Mikael 
Palme, för ert engagemang. Ett särskilt tack går till Magdalena Nygaard för 
att du på ett förtjänstfullt sätt styrt upp administrativa frågor och därmed un-
derlättat min tillvaro. 

Jag har haft förmånen att ingå i två gemenskaper, dels med doktoranderna 
på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och dels med 
de doktorander som deltagit i forskarskolan UpRiSE. Jag vill tacka alla dok-
torander vid institutionen för fruktbar social samvaro och särskilt nämna Olle 
N., Oscar, Olle U., Kristina, Lolita, Emma, Cecilia, Martin, Anna, Josefine, 
Judit, Lars, Maarten, Helena, Viktoria och Fredrika. Tack Jessica för trevligt 
sällskap i arbetsrummet och Nils för värdefulla råd och kommentarer. Ett sär-
skilt tack går till Jonas för givande didaktiska diskussioner i arla morgonstund. 
UpRiSE är en bred satsning på ämnesdidaktisk forskning vid Uppsala univer-
sitet. Att ha haft förmånen att ingå i denna forskarskola har bidragit till att 
avhandlingsarbetet fått en extra dimension. Jag vill rikta ett tack till de lärare 
vid olika institutioner som bidragit till de kurser, seminarier och konferenser 
som anordnats. Framför allt vill jag tacka mina doktorandkollegor: Kristina, 
Anna, Gita, Oscar, Maria, Sebastian, Robin, Tina, Julie, Virginia, Elias, Ma-
lin, Karin, Trevor, Fayiq och Josef. Ett särskilt tack och en varm tanke går till 
Åsa Olovsson, min vän och kollega i UpRiSE som ofattbart nog inte finns 
bland oss längre. Vi skulle ju göra det här tillsammans, saknaden är stor.  

Sist men inte minst vill jag tacka släkt och vänner för ert stöd. Tack Berith 
och Egon Söderberg för värdefull praktisk hjälp. Tack Gabriela Nohldén och 
Börje Jovurfast för att ni läste manus. Ett särskilt tack till dig Gaby för att du 
har så värdefulla perspektiv på olika frågor och för att du alltid finns där. Vi 
har vandrat över tusen mil och pratat om allt från hästar och hundar till mitt 
avhandlingsarbete. Nu kan vi äntligen skriva klart den där påbörjade decka-
ren! 

 
Mona-Lisa Henriksson 
Uppsala, 2021  
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1 Inledning 

En ambition med föreliggande avhandling är att bidra till ett svenskt forsk-
ningsområde inriktat på juridisk ämnesdidaktik. Avhandlingens studieobjekt 
är skolämnet juridik på gymnasienivå och kunskapsobjekt är de didaktiska 
diskurser om ämnet som kan identifieras i texter och tal från olika delar av 
skolsystemet, samt i tidigare forskning. En aspekt av särskilt intresse är frågan 
om vilka meningar med ämnet som erbjuds diskursivt. Wickman (2012) me-
nar att undervisningens syfte är av särskild betydelse för lärares val. Han re-
laterar didaktik och didaktisk forskning till undervisningsrelaterade frågor om 
hur lärare kan välja innehåll och undervisningsmetod i förhållande till en viss 
kontext.  

Didactics may be defined as answering to the questions ”What content should 
be taught?” and “How should it be taught?”. These questions define what a 
teacher faces when planning, carrying through and assessing the results of 
teaching. They concern the teachers’ selection of content and methods in rela-
tion to specific students taught at a specific place and time. To support the 
choices of teachers in a systematic way, didactics research needs to make in-
quiries into the reasons for making certain selections of content and methods 
in relation to certain contexts. To emphasise this basis for rational and system-
atic choice, the question ”Why?” is added: “Why this content?” and “Why 
these methods of teaching?”. (Wickman, 2012, s. 485)   

Frågan om syftet med juridikundervisning på gymnasienivå har blivit central 
vid identifieringen av meningar med ämnet. I analysen av tidigare forskning 
framgår det att samma ämnesinnehåll och undervisningsmetoder kan väljas 
för olika syften, beroende på hur de kontextualiseras.  

Juridik har funnits som skolämne under hela det svenska enhetliga gymna-
siet som startade år 1971. Trots det har ämnet aldrig varit föremål för didaktisk 
forskning i Sverige. Internationellt finns det ett mindre antal relevanta veten-
skapliga artiklar, med ursprung från framför allt USA och Australien. Det 
finns flera skäl till att området nu aktualiseras i Sverige. Ett motiv bakom fö-
religgande avhandling är tillkomsten av en ny grupp ämneslärare i juridik i 
samband med läroplansreformen år 2011. Enligt Skolverket (2021b, s. 176) 
råder det för närvarande brist på legitimerade lärare i juridik i Sverige.  

I Sverige ingår juridik som skolämne framför allt i den gymnasiala ekono-
miutbildningen. Tidigare har lärare i ekonomiska ämnen betraktats som behö-
riga att undervisa även i juridik, men efter reformen har lärarlegitimation i 
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juridik införts med krav på en lärarexamen som inkluderar minst 90 högsko-
lepoäng juridik. Med denna nytillkomna grupp ämneslärare följer krav på lä-
rarutbildningen om att erbjuda ämnesdidaktisk undervisning i juridik.   

För gymnasieelever har ämnet juridik utvecklats från att vara ett alternativ 
till maskinskrivning enligt läroplanen Lgy70, till att enligt läroplanen Gy11 
ha blivit en helt egen inriktning. Denna utveckling innebär att juridik inte 
längre är ett ämne underordnat ekonomi, utan istället har blivit ett likvärdigt 
alternativ till den ekonomiska inriktningen, men fortfarande inom ramen för 
ekonomiprogrammet.  

Ekonomiprogrammet erbjuds av 376 skolenheter i 169 kommuner. Läsåret 
20/21 hade ekonomiprogrammet näst mest sökande av alla gymnasieprogram, 
16 % av eleverna hade det som förstahandsval. När Gy11 introducerades läså-
ret 11/12 hade drygt 8 % av eleverna ekonomiprogrammet som förstahands-
val, sedan dess har det passerat både de estetiska och naturvetenskapliga pro-
grammen i popularitet. Endast samhällsvetenskapsprogrammet är större och 
bibehåller sin topplacering under hela tidsperioden. Den andel av ekonomi-
programmets elever som väljer den juridiska inriktningen har också ökat, från 
24 % läsåret 11/12 till 35 % läsåret 20/21. År 2018, tre år efter examen från 
ekonomiprogrammets juridikinriktning, studerade 50 % av de tidigare ele-
verna på högskola och 33 % hade en etablerad anställning. Bland alla högsko-
leförberedandande program är det ekonomiprogrammets juridiska inriktning 
som har störst andel tidigare elever som etablerat sig på arbetsmarknaden 
(Skolverket, 2021b). Av de 59 032 elever som avslutade ett högskoleförbere-
dande program läsåret 19/20, hade knappt 8 % betyg från ekonomiprogram-
mets juridiska inriktning (Skolverket, 2021c). 

Ytterligare motiv för att aktualisera forskningsområdet juridisk ämnesdi-
daktik kan hänföras till samhällsutvecklingen. Blichner & Molander (2008, s. 
42) beskriver en dimension av den pågående juridifieringen av samhället som 
en process där en aktivitet blir föremål för juridisk reglering eller alternativt 
mer detaljerad juridisk reglering. Juridifiering är en fråga med relevans för 
hela samhället, exempelvis så har Novak (2018) studerat juridifieringens ef-
fekter på skolsystemet. Relationen mellan rätt och moral är ett återkommande 
tema i föreliggande avhandling, juridifiering av samhället innebär att juridiken 
successivt stärker sin ställning som normgivande system. Balansen mellan 
rättsliga och moraliska normer i samhället är en tämligen förbisedd fråga av 
såväl media som politiker. Juridifiering framstår som ett självklart och okon-
troversiellt sätt att hantera samhällsproblem. Novak (2018, s. 61) menar till 
exempel att styrningen av skolan under de senaste decennierna inte kan förstås 
utan att juridifieringen i form de rättigheter som infördes i skollagen från 2010 
beaktas. I detta sammanhang betonar hon särskilt Skolinspektionen som en 
viktig mellanhand mellan stat och skola. När skolsystemet ifrågasätts av med-
borgarna blir juridifiering ett sätt att kompensera för bristerna och ge legitimi-
tet åt verksamheten.  
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 Utvecklingen innebär att juridik blivit ett vanligare sätt att styra olika pro-
cesser i samhället och det medför i sin tur ett behov av juridiskt bildade per-
soner på fler positioner, både inom offentlig och privat verksamhet. Med detta 
följer även ett ökat behov av juridisk kunskap inom den privata sfären. På 
universitetsnivå är juristprogrammet ett av de populäraste alternativen och 
mot bakgrund av denna utveckling förefaller det logiskt att juridik även har 
fått en mer framträdande position i den senaste gymnasiala läroplansreformen. 
Elever erbjuds många olika valmöjligheter inom ramen för de olika utbild-
ningsprogrammen på gymnasienivå. Det är svårt att peka ut något specifikt 
ämne som fått stå tillbaka på grund av juridikens expansion. Däremot står det 
klart att juridik nu i egen kraft blivit ett tydligt alternativ till andra inriktningar 
på gymnasiestudier. 

Det finns ett spänningsfält mellan rätt och moral som har relevans för sko-
lämnet juridik och det kan illustreras med ett aktuellt exempel på civil olyd-
nad. Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet kan samtidigt ha varit ett brott 
mot skolplikten. Hennes aktivism har uppmärksammats runt om i världen. 
Hon har inbjudits att tala i FN:s generalförsamling och nominerats till Nobels 
fredspris vid två tillfällen. Skolstrejken har fått internationell spridning och 
uppfattas som moraliskt god av många. I praktiken utformade skolan där Greta 
Thunberg var elev en individuell lösning, men av skollagen 7 kap. 20 § fram-
går det att vårdnadshavare är ansvariga för att deras barn fullgör skolplikten. 
Vid underlåtelse kan de föreläggas att fullgöra skyldigheten förenat med vite 
enligt skollagen 7 kap. 23 §. Det finns undantag från skolplikten, exempelvis 
om familjen vistas utomlands. Hypotetiskt kunde ärendet ha prövas av dom-
stol, men det juridiska utfallet kan inte definieras entydigt, det kan finnas flera 
tänkbara utfall beroende på rättens bedömning. Som en följd av Greta Thun-
bergs agerande har en debatt om elevers rätt att strejka initierats.  

Att ”identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk 
och etisk synvinkel” är ett av ämnesplanens kunskapskrav i juridik som lärare 
delvis beskriver som problematiskt och som de endast erbjuder eleverna nå-
gon gång i månaden (se kap. 6). Det finns många rättsfilosofer och en mängd 
olika teorier om relationen mellan rätt och moral (Nergelius, 2006). Rättsfilo-
sofiskt innehåll är omfattande och komplext att använda i juridikundervisning 
på gymnasienivå. Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara att inrikta under-
visningen på en specifik rättsfilosofisk synvinkel. En möjlighet är att använda 
Kants kategoriska imperativ som norm. Peczenik & Reidhav (2006, s.75) be-
skriver att innebörden av detta imperativ är att en människa aldrig ska utföra 
en handling som hon inte vill ska upphöjas till lag.  

När det gäller den etiska synvinkeln skulle reflektionerna kunna relateras 
till olika principer för moraliskt meningsskapande, till exempel konsekvens-
etiska eller pliktetiska principer. Reidhav (2006, s. 87f) beskriver att pliktetik 
innebär att principer ska följas av moraliska skäl, konsekvensetiskt är det där-
emot handlingens följder för samhället som kan räknas.  
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Jag argumenterar för att rättssociologin erbjuder teorier som skulle kunna 
användas till stöd för hur ämnesinnehåll om rätt, samhälle och moral kan kon-
strueras på ett för skolämnet juridik adekvat sätt. Baier et al. (2018) menar att 
rättssociologin kan beskrivas som undran inför samhället, den är tvärveten-
skaplig med rätten som ämnet och sociologin som det andra perspektivet. En-
ligt Baier et al. påverkar både rätt och samhälle individers moraliska besluts-
fattande (se 2.1.2). Som underlag för ett förslag om hur ämnesinnehållet i ju-
ridik på gymnasienivå kan konstrueras används en rättssociologisk modell 
från Baier et al. (Ibid., s. 13ff). Modellen utgår från att såväl rätten som sam-
hället kan analyseras med utgångspunkt från både normativa och faktiska 
aspekter.  

Bernstein (1987) menar att tillämpning av vetenskapliga metoder är ett sätt 
att nå bortom objektivism och relativism (se 2). När det gäller undervisning i 
juridik kan lösningar på juridiska problem framstå som objektiva. Eleverna 
kan få intrycket att det finns en korrekt lösning på alla problem om rätt lagpa-
ragraf kan identifieras, samtidigt som moraliskt meningsskapande riskerar att 
förbli relativistiskt tyckande. I analogi med Bernstein menar jag att det kan 
finnas en poäng med att låta systematiken i en vetenskaplig metod ligga till 
grund för hur ett ämnesinnehåll konstrueras. Den rättssociologiska modellen 
kan bidra till ett meningsskapande bortom objektivism och relativism, genom 
att juridisk problemlösning relateras till andra perspektiv på samma problem. 
Resultatet av detta meningsskapande är situerat och kontingent, varje konkret 
fall är mer eller mindre unikt. Målet med ämnesinnehållets konstruktion är 
framför allt att eleverna ska förstå hur det är möjligt att föra systematiska re-
sonemang om juridiska frågor ur olika perspektiv.  

Ett tänkbart innehåll indelat i fem steg exemplifieras i tabell 1. Utgångs-
punkten är ett fingerat fall om Albert 17 år. Han har utfört handlingen att skjuta 
en jämnårig man till döds på öppen gata. Som motiv anger han att det är en 
hämnd för att en medlem i hans egen gruppering blev skjuten för en tid sedan.
   

Tabell 1. Förslag på hur ett ämnesinnehåll i juridik på gymnasienivå relaterar juri-
disk problemlösning till moraliskt meningsskapande utifrån en rättssociologisk mo-
dell 

Exempel: Ett fiktivt gängrelaterat mord 

 

Steg 1: Rättslig norm (Vad gäller enligt lagen?) 

 

Enligt brottsbalken 3 kap. l § gäller att ”[d]en som berövar annan livet, döms för mord till 

fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid”. För att det ska vara möjligt 

att döma Albert för mordet måste vissa rekvisit vara uppfyllda. För det första att någon har 

blivit dödad och att det är just Alberts handlingar som har orsakat denna effekt och för det 

andra att Albert hade uppsåt, det vill säga en avsikt att döda. Åklagaren måste i samband med 
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huvudförhandlingen bevisa ”utom rimligt tvivel” att det är Albert som har begått mordet, an-

nars kan han inte dömas för gärningen. Om han blir fälld så omfattas han av de särskilda 

straffregler som gäller för ungdomar. För den som är 15-17 år är fängelsestraff endast aktuellt 

om det finns särskilda skäl. Enligt brottsbalken 32 kap. 5 § ska rätten istället döma till särskild 

ungdomsvård under viss tid, högst fyra år. När straffet bestäms väger domstolen in olika om-

ständigheter som kan vara antingen förmildrande eller försvårande. I samhället finns det en 

politisk debatt om slopande av ”ungdomsrabatten”, men en statlig utredning (SOU 2018:85) 

kom fram till slutsatsen att det saknas stöd för att åtgärden skulle minska brottsligheten. Ar-

gument som framförs är bland annat att den mänskliga hjärnan inte är färdigutvecklad förrän 

efter 20-årsåldern.  

 

Steg 2: Rättslig praktik (Hur effektiv är rätten i praktiken?) 

  

När det gäller dödligt våld efterlevs lagen till nära 100 %. Enligt Brottsförebyggande rådets 

webbplats konstaterades 124 fall av dödligt våld i Sverige år 2020, en ökning med 13 fall 

jämfört med 2019. Ökningen består framför allt av fall i kriminella miljöer, där såväl offer 

som gärningspersoner blivit yngre och skjutvapen används mer frekvent.  

 

Steg 3: Social norm (Vilka normer gäller i samhället?) 

 

Att inte döda en annan människa är en självklar norm i det svenska samhället. En majoritet av 

befolkningen uppfattar rättsnormen som legitim och lagens strängaste straff har preventiv ef-

fekt. Det finns ingen allmänt förekommande önskan om att leva i ett samhälle där mord kan 

begås utan påföljd och dessutom drabbas den som begår dödligt våld av en social ”skamstäm-

pel”.  

 

Steg 4: Social praktik (Vad händer i samhället?)  

 

Albert är medlem i ett kriminellt gäng och det kan vara så att det inom gruppen råder en 

alternativ världsbild, som innebär att det meningslösa med en upptrappad våldsspiral inte får 

någon genomslagskraft. Gruppen har egna normer för hur man bör vara och bete sig jämfört 

med de rättsliga och sociala normerna, därför är gärningen som Albert har begått varken skam- 

eller skuldbelagd inom denna krets. Han kan vara utsatt för grupptryck och äldre medlemmar 

kan vilja utnyttja hans straffrabatt. Det är möjligt att Albert fruktar att han ska få gruppen 

emot sig om han inte gör som de vill, samtidigt som han kanske lockas av ökad status. Han 

utsätter både sig själv och anhöriga för risk om ett rivaliserande gäng vill hämnas, men grup-

pens normer har sannolikt störst betydelse för hans val av vilken handling som i just detta fall 

är det bästa alternativet.  

 

Steg 5: Hur ser du på Alberts handling och på straffet han kan få för gärningen? Motivera ditt 

svar. 
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Att konstruera det juridiska ämnesinnehållet i enlighet med tabell 1 erbjuder 
flera möjligheter. Lärare kan erbjuda elever att arbeta såväl självständigt som 
i grupper eller helklass med den rättssociologiska modellen som utgångspunkt 
för meningsskapandet. Eleverna kan med fördel erbjudas en vana att ange 
källa och/eller goda skäl för sina argument. Dewey (1925/1995) menar att 
kommunikation och social interaktion erbjuder nya erfarenheter och att det är 
språket som skapar en kontinuitet mellan det gamla och det nya (se 2). I syn-
nerhet när det gäller steg 5, blir det sannolikt mest givande om eleverna er-
bjuds tillfälle att reflektera moraliskt i grupper eller helklass. Med detta sätt 
att konstruera ämnesinnehållet i juridikundervisning på gymnasienivå skulle 
juridisk problemlösning kunna utvecklas till att bli en del av elevernas infor-
merade moraliska meningsskapande om juridiska frågor. Potentiella fördelar 
med modellen är att elever kan erbjudas ett holistiskt perspektiv på en juridisk 
fråga. De får både träna på juridisk problemlösning och på att antingen ta del 
av eller själva söka efter andra aspekter på frågan. Med utgångspunkt från 
fakta och olika perspektiv på frågan kan elever reflektera, diskutera och bilda 
sig en egen moralisk uppfattning. Med ett holistiskt perspektiv på juridiska 
frågor skapas underlag för ett moraliskt meningsskapande i linje med Deweys 
(1922/1983) teorier. Ur sitt pragmatiska perspektiv framhåller han hur mora-
liska meningar skapas situerat, genom utvärdering av vilket bland flera hand-
lingsalternativ som framstår som det godaste (se 2.1). Syftet med att konstru-
era ämnesinnehållet i juridik enligt tabell 1 är inte att elever ska blanda in 
andra normer än rättsreglerna när de löser juridiska problem. Däremot erbju-
der modellen underlag för kritisk granskning av de rättsliga normerna. Försla-
get kan genomföras i linje med Klafkis (1995) synsätt att undervisningens in-
nehåll både ska fokuseras på elevens framtida roll som demokratisk medbor-
gare och lyfta frågor som är av intresse för eleven i nutid (se 2.2.2).   

Ämnesplanen för juridik i Gy11 erbjuder eleverna rättsfilosofisk och etisk 
reflektion (Skolverket, 2021a). En för lärarna aktuell fråga blir därmed hur ett 
ämnesinnehåll med moraliskt meningsskapande på dessa grunder kan kon-
strueras. Lärare skulle till exempel kunna erbjuda elever rättsfilosofisk reflekt-
ion med utgångspunkt från Kants kategoriska imperativ. När det gäller gäng-
mordet (se tabell 1) är ett tänkbart resultat av en sådan analys att Albert knapp-
ast anser att alla bör ägna sig åt att mörda och följaktligen borde inte han heller 
göra det. Hans handlande är inte i enlighet med Kants kategoriska imperativ. 
Däremot skulle Alberts handlande kunna förklaras med utgångspunkt från 
kommunitarianismen. Denna rättsfilosofiska inriktning framhåller att frågor 
om hur vi ska handla bestäms av den tradition inom vilken vi befinner oss. Ett 
problem med detta tänkande gäller avvägningen av gemenskapens omfattning 
(Dahlman et al., 2006, s. 159). När det gäller Albert uppstår frågan om varför 
det inte finns andra gemenskaper av större betydelse för honom än gänget, till 
exempel hem, skola eller fritidsaktiviteter.   

Etiska reflektioner ingår i läroplanens förslag på hur ett kunskapskrav rela-
terat till moraliskt meningsskapande ska operationaliseras (Skolverket, 



 19

2021a). Ett tänkbart resultat av en etisk grund för det moraliska meningsskap-
andet är i detta fall att Albert knappast kan ha en pliktetisk uppfattning om att 
det är rätt att mörda oavsett konsekvenserna. Det är även osannolikt att han ur 
ett konsekvensetiskt perspektiv anser att mord bidrar till ökad samhällsnytta. 
Han har helt andra motiv för sitt handlande i den aktuella situationen. Ett pro-
blem med att erbjuda eleverna reflektion med utgångspunkt från de exempli-
fierade rättsfilosofiska eller etiska principerna är att de i detta fall inte leder 
till något fördjupat resonemang om varför Albert mördat, trots att både rätt 
och moral indikerar att det är en felaktig handling. Albert vet säkert att mord 
är både olagligt och omoraliskt, det är osannolikt att bristande kunskap ligger 
till grund för hans gärning. I den specifika situationen är det istället gängets 
normer som är avgörande för hans handlande. För att förklara hans handlande 
är det snarare Deweys (1922/1983, s. 193) pragmatiska syn på moraliskt me-
ningsskapande som erbjuder den rimligaste förklaringsmodellen.  

Rättsregler är generiska och därmed potentiellt otillräckliga som vägled-
ning för alla tänkbara former av mänskligt beteende och agerande i specifika 
situationer. Det finns en skyldighet att förhindra smittspridning, men vad 
denna skyldighet innebär kan inte fastställas i detalj och lagens begränsningar 
adresserades av statsminister Stefan Löfven (2020) i samband med en press-
konferens föranledd av Covid-19 pandemin. 

Alla vi som individer måste ta vårt ansvar. Vi kommer aldrig att kunna lagstifta 
om allt, vi kommer aldrig att kunna förbjuda allt skadligt beteende, utan nu är 
det också faktiskt en fråga om folkvett. Det finns ett individuellt ansvar och 
varje individ måste ta ansvar för sig själv, för sina medmänniskor och för sitt 
land. Om alla gör det, ja då kommer vårt samhälle att klara av också den här 
krisen, vi gör det tillsammans. (Löfven, 2020) 

 
Även denna fråga aktualiserar rättens relation till moralen. I tabell 2 redovisas 
ett förslag på hur ett undervisningsinnehåll inriktat på moraliskt meningsskap-
ande relaterat till covid-19 pandemin kan konstrueras med stöd av den tidigare 
beskrivna rättssociologiska modellen.  

Tabell 2. Förslag på hur ett ämnesinnehåll i juridik på gymnasienivå relaterar juri-
disk problemlösning till moraliskt meningsskapande utifrån en rättssociologisk mo-
dell  

Exempel: Pandemin covid-19 

Steg 1: Rättsnorm 

Covid-19 är ett coronavirus och lyder därmed under smittskyddslagstiftningen. Tillsammans 

med ebola, sars och smittkoppor är det klassificerat som både allmänfarlig och samhällsfarlig 

smitta. Enligt smittskyddslagen 2 kap. 1 § är var och en genom uppmärksamhet och rimliga 
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försiktighetsåtgärder skyldig att förebygga smittspridning. Den som bryter mot bestämmel-

sernas kan enligt smittskyddslagen 5 kap. 1 § dömas till tvångsisolering. Det är förvaltnings-

rätten som kan utfärda en sådan dom efter anmälan från en smittskyddsläkare. Smittspridning 

kan även dömas enligt strafflagstiftningen. De aktuella brottsrubriceringarna är då misshandel 

med straffet fängelse högst två år enligt brottsbalken 3 kap. 5 §, alternativt grov misshandel 

med straffet fängelse högst sex år enligt 6 § eller spridning av gift och smitta enligt brottsbal-

ken 13 kap. 7 §, i grova fall innefattar straffskalan fängelse på livstid för detta brott.  

 

Steg 2: Rättslig praktik 

 

Enligt uppgifter på Folkhälsomyndighetens webbplats den 18 maj 2021 uppgick det totala 

antalet avlidna i covid-19 till 14 275 personer i Sverige och antalet laboratoriebekräftade sjuk-

domsfall till 1 037 126 personer. Rätten har således inte förmått stoppa smittspridningen. Med 

utgångspunkt från den debatt som förs kan antas att konsekvenserna av viruset kunde ha varit 

både bättre och sämre. Covid-19 är ett nytt virus och kunskapen om det är bristfällig, men 

förbättras successivt. Effekterna av lagen, i jämförelse med myndigheternas råd, är en intres-

sant men svårbedömd fråga.  

 

Steg 3: Social norm 

 

Enligt uppgifter på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats visar en under-

sökning att det finns en norm bland många i befolkningen om att följa Folkhälsomyndighetens 

anvisningar om att hålla avstånd, undvika fysisk kontakt, tvätta och sprita händerna samt be-

gränsa de sociala kontakterna. Samtidigt finns det även en oro bland många, främst över eko-

nomiska aspekter som ökad arbetslöshet och att företag ska få allvarliga problem, men även 

över hur välfärdssystemen ska klara effekterna av covid-19. Sådan oro kan ligga till grund för 

önskemål om färre och mildare sociala begränsningar. Vaccinationer av den svenska befolk-

ningen pågår under år 2021 och enligt statistik från Folkhälsomyndigheten från den 12 maj 

hade 32 % fått en första vaccindos och 9.4% var fullvaccinerade.  

 

Steg 4: Social praktik 

 

Efter en medial debatt om vaccinens potentiella biverkningar tycks ändå de flesta ta emot de 

doser som erbjuds. Enligt uppgifter på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webb-

plats visar en undersökning att hela 98 % av allmänheten har förändrat något i sitt beteende 

på grund av covid-19, kvinnor och åldersgruppen 65-79 år har ändrat sitt beteende i störst 

utsträckning.  

Även beteenden som avviker från de allmänna rekommendationerna förekommer i samhället, 

vissa agerar utöver Folkhälsomyndighetens råd och använder alltid munskydd eller visir när 

de vistas bland andra människor, samtidigt som andra nonchalerar reglerna och anordnar fes-

ter. Inom gymnasieskolan har undervisningen tidvis bedrivits på distans och studentfiranden 

har ställts in. Under pandemin har stora evenemang som till exempel konserter ställts in, sam-

tidigt som Folkkälsomyndigheten prioriterar kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga 
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upp till och med gymnasieåldern, under förutsättning att de allmänt smittförebyggande åtgär-

derna kan iakttas. 

 

Steg 5: Har du själv förändrat ditt beteende på grund av smittorisker och i så fall hur? Motivera 

svaret. 
  

 
Ett fingerat gängmord och en verklig pandemi exemplifierar hur det skulle 
vara möjligt att konstruera ämnesinnehåll om rätt och moral i skolämnet juri-
dik på gymnasienivå. Elever kan tränas i att kombinera juridisk problemlös-
ning med moraliskt meningsskapande, med hjälp av modellen för rättssocio-
logisk reflektion. För att öka elevernas motivation kan fall som är aktuella och 
relevanta för ungdomar användas. En möjlighet är att eleverna själva får välja 
vilka fall de vill undersöka, men då krävs det att läraren släpper kontrollen och 
accepterar att det inte finns något förberett facit för uppgiften. De rättsfiloso-
fiska och etiska principerna kan förefalla enklare att använda, men det är tvek-
samt om de är de effektivaste verktygen för att relatera rätt till socialisering 
och personlighetsutveckling.  

1.1 Bakgrund 
Englund (1997b) erbjuder stöd för den typ av ämnesdidaktisk forskning som 
föreliggande avhandling utgör. Han beskriver undervisning som en diskursiv, 
meningsskapande process där olika perspektiv och argument ställs emot 
varandra. 

Skolkunskapens moraliska dimension är således ständigt närvarande genom att 
kunskapen i socialisations- och kommunikationsprocesser är diskursiv, per-
spektiverande och argumentativ. Samtidigt konstitueras det i dessa processer 
olika former av mening som ofta är ställda emot varann: olika kunskapsper-
spektiv möts, och ofta är det auktoriteten i en viss mening som fungerar som 
norm. Dessa processer är således uttryck för sociala handlingar av en alldeles 
bestämd art. För att analysera den diskursiva kunskapen krävs läroplanshisto-
riska analyser och textanalyser som visar vilka former av kontextualiseringar 
som bär fram olika slags (sociala) meningar. (Englund, 1997b, s. 132) 

Enligt Almqvist (2021) är den didaktiska vetenskapen relaterad till undervis-
ning, lärares professionella utveckling, samt elevers lärande och socialisering. 
Inom lärarutbildningen är didaktik en fråga om att utveckla handlingsförmåga 
inför olika undervisningssituationer, samt även en förmåga att reflektera över 
undervisning och professionell utveckling. Centrala ämnesdidaktiska frågor 
är relaterade till undervisningen i ett visst ämne och handlar om syften, inne-
håll och undervisningsmetoder. Undervisningens uppläggning är således en 
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didaktisk fråga och lärare kan göra mer eller mindre ändamålsenliga val i för-
hållande till aktuella syften och mål. Englund (1997b) framhåller betydelsen 
av att utveckla didaktiska typologier i form av modeller över olika sätt att 
kontextualisera ett ämnesinnehåll.  

Att i lärarutbildningen kunna återföra olika ämnen på olika didaktiska typolo-
gier, d.v.s. att ha och kunna förmedla en kunskap om olika kontextualiseringar 
av ett innehåll, olika sätt att förhålla sig till och ge mening åt undervisningen i 
ett specifikt ämne, ser jag som en fundamental komponent i lärarutbildarens 
didaktiska undervisning och kompetens. Med denna didaktiska kompetens av-
ses mer preciserat att man känner till de historiska rötterna och den successiva 
utvecklingen av respektive ämnes didaktiska typologi samt argumenteringen 
för dem. Denna kompetens förutsätter således kunskaper som går utöver de 
traditionella ämnesmetodiska, och den skiljer sig också helt från ämnesteorin 
och ämnesteoretikern genom sin betoning av skolkunskap som problematisk i 
förhållande till vetenskapligt disciplinär kunskap och ämnesteori. Slutligen be-
traktar jag det som ett centralt inslag i lärarnas didaktiska kompetens att välja 
innehåll och metod, medvetna om att det existerar alternativ (allra helst också 
ha kännedom om dessa skilda didaktiska typologier för ämnet i fråga). Valen 
måste ju ständigt göras, men vad den didaktiska kompetensen kan tillföra är en 
argumentation för att ett specifikt val av innehåll och ett specifikt sätt att un-
dervisa, ett specifikt meningserbjudande, väljs framför ett annat. Tillgången 
till argumentation för ett visst val ökar troligen också förmågan att lyssna på 
argument för alternativa modeller. (Englund, 1997b, s. 142) 

Wahlström (2019, s.118f) menar att ett skolämnes karaktär och innehåll för-
ändras, både utifrån samhällsutvecklingen och den vetenskapliga disciplinens 
utveckling. Skolämnen är bredare än den vetenskapliga disciplinen och om-
fattar ofta flera discipliner, inklusive frågor om värden, etik och moral. Ef-
tersom skolkunskaper ofta framställs som monokulturella och enhetliga för-
medlas intrycket att det endast finns en skolkunskap, vilket gör att utrymmet 
för varierande uppfattningar och ämnets inneboende konflikter begränsas. 
Som ett redskap för att illustrera dessa uppfattningar och konflikter kan mo-
deller över ämneskonceptioner användas (se 9.2).  

Den begreppsapparat som Englund (1997b) använder är passande i förhål-
lande till inriktningen på avhandlingens delstudier, med betraktande av under-
visning som ett erbjudanden av mening och lärande som skapande av mening. 
Terminologin öppnar för ett kritiskt förhållningssätt till förgivettaganden om 
vad som sker i samband med undervisning. En lärares erbjudanden ingår i ett 
större kontextuellt sammanhang och det är inte heller nödvändigtvis så att de 
meningar läraren avser att erbjuda är de som skapas av eleverna. 

Östman (2008, s. 114) menar att det är vanligt att skilja mellan utbildning-
ens kunskapsinnehåll och dess socialisationsinnehåll, exempelvis så är läro-
böcker ofta upplagda enligt principen ”först basfakta och sen samhällelig eller 
vardaglig tillämpning”. Men även med ett innehåll som på ytan kan uppfattas 
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som neutralt följer normativitet, med kunskapen följer ett socialisationsinne-
håll. Om ett visst innehåll väljs före ett annat bygger det på en underliggande 
värdering. När lärare undervisar innebär det att göra val som kräver en värde-
ring, dessa urval får konsekvenser för vilken världsbild som eleverna erbjuds 
(se även Östman & Almqvist, 2011, s. 162). Östman (2008) föreslår kompa-
ration av texter med samma socialisationsinnehåll som en tänkbar möjlighet 
för att analysera normativitet. 

I föreliggande avhandlings delstudier är intresset särskilt inriktat på relat-
ionen mellan juridiska fördefinierade fakta och moraliskt meningsskapande. 
Den senaste ämnesplanen i juridik erbjuder både fördefinierat juridiskt kun-
skapsinnehåll, inriktat på att ”identifiera, analysera och lösa juridiska problem 
utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler” och 
moraliskt meningsskapande i form av förmåga att ”identifiera och diskutera 
juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel” (Skolverket, 
2021a). Enligt Bleazby (2019, s. 8) kan lärare bidra till elevers moraliska ka-
pacitet genom att konfrontera dem med åldersanpassade moraliska problem 
som provocerar dem till att ta ställning. Hon menar att det är önskvärt att ett 
beslut om att avstå från att stjäla inte enbart är baserat på den juridiska 
aspekten att det är olagligt, utan även på ett moraliskt ställningstagande. 

[P]eople who have the capacity for moral inquiry are better equipped to work 
through new or complex moral situations. Bleazby (2019, s. 8) 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att identifiera diskurser om skolämnet juridik på 
gymnasienivå. Analyserna av epistemiska och icke-epistemiska meningser-
bjudanden visar hur diskurser legitimeras inom olika delar av skolsystemet 
och i tidigare forskning. Det är yttranden relaterade till de centrala didaktiska 
frågorna om undervisningens syften (varför?), innehåll (vad?) och undervis-
ningsmetoder (hur?) som analyserats i forskning, läroplaner, läroböcker, ele-
vers gymnasiearbeten och lärares tal om sin undervisning. Epistemologiska 
meningar avser fördefinierad juridisk kunskap om vad som är juridiskt berät-
tigat, medan icke-epistemologiska meningar avser moraliskt meningsskap-
ande om vad som är det goda.  

Avhandlingen omfattar fem delstudier där meningserbjudanden från olika 
källor analyserats. Varje delstudie besvarar en av avhandlingens fem fråge-
ställningar som redovisas var för sig i kapitlen 4-8.  

 
 Vilka diskurser om juridik på gymnasienivå kan identifieras genom analys 

av forskares meningserbjudanden i vetenskapliga artiklar? (kap. 4) 
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 Vilka diskurser om juridik på gymnasienivå kan identifieras genom analys 
av institutionella meningserbjudanden i läroplaner för gymnasieskolan 
under perioden 1971 och fram till idag? (kap. 5) 

 Vilka diskurser om juridik på gymnasienivå kan identifieras genom analys 
av lärares meningserbjudanden, när de talar om sin egen undervisning i 
kursen Rätten och samhället. (kap. 6) 

 Vilka diskurser om juridik på gymnasienivå kan identifieras genom analys 
av meningserbjudanden i läroböcker avsedda för kursen Rätten och sam-
hället? (kap. 7) 

 Vilka diskurser om juridik på gymnasienivå kan identifieras genom analys 
av elevers meningserbjudanden till sina lärare i gymnasiearbetet? (kap.8) 

1.3 Avhandlingens disposition 
I avhandlingens inledning presenteras ett nytt svenskt forskningsområde in-
riktat på studieobjektet juridikundervisning på gymnasienivå. Även den för 
avhandlingen centrala analytiska separationen av epistemiska fördefinierade 
juridiska kunskaper från icke-epistemiskt moraliskt meningsskapande intro-
duceras. Vidare exemplifieras en rättssociologisk modell för hur juridikäm-
nets innehåll skulle kunna konstrueras med ett holistiskt perspektiv på juri-
diska frågor. Under rubriken bakgrund introduceras ämnesdidaktiska och lä-
roplansteoretiska utgångspunkter för avhandlingens delstudier. De frågeställ-
ningar som formuleras för delstudierna utgår från centrala didaktiska frågor 
om ämnets syften, innehåll och undervisningsmetoder. Englunds betraktande 
av undervisning som ett diskursivt meningserbjudande är av särskild betydelse 
för delstudierna. Ett övergripande syfte med avhandlingen är att identifiera 
diskurser om skolämnet juridik på gymnasienivå. Avhandlingen omfattar fem 
övergripande frågeställningar om vilka meningar med skolämnet juridik som 
erbjuds i tidigare forskning samt av olika källor inom skolsystemet.  

På en övergripande nivå är avsnittet om teori indelat i två delar. Dels rätts-
filosofiska och rättssociologiska perspektiv på relationen mellan rätt och mo-
ral och dels ett avsnitt med fokus på Englunds läroplansteori på didaktisk 
grund. Avhandlingen har ett pragmatiskt perspektiv både med avseende på 
kunskapssyn och den utvalda metoden. Den språkliga vändningen har inne-
burit en perspektivförskjutning i riktning mot språket. Englund menar att det 
är mer relevant att tala om diskursivt meningsskapande än om lärande.  

Avhandlingens kunskapsobjekt utgörs av de diskurser om syften med juri-
dikundervisning på gymnasienivå som kan identifieras i olika källor. Med till-
lämpning av pragmatisk metodologi har metoden pragmatisk diskursanalys 
operationaliserats för analyserna av källdata. Metoden indelas i tre steg, iden-
tifiering och analys av meningsfulla yttranden, syntes av dessa yttranden till 
diskurser, samt reflektion över konsekvenser av diskurserna. En grundläg-
gande förutsättning för metoden är att språket kan relateras till mening via 
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den konstruktivistiska premissen att meningar inte är isolerade inom individer 
utan kommer till uttryck i form av språkliga handlingar. Metodavsnittet avslu-
tas med reflektioner över kvalitativa aspekter på forskningen med utgångs-
punkt från ämnets värde, vetenskaplig stringens, uppriktighet, trovärdighet, 
resonans, bidragets signifikans, etiska aspekter samt koherens. 

I kapitlen 4-8  redovisas fem analyser av meningserbjudanden från fors-
kare, läroplaner, lärare, läroböcker och elever. Ett sammanfattande resultat 
presenteras i form av fem diskurser om olika syften med undervisningen, de 
kan användas som en typologi över juridikämnet. Tre diskurser om samhälls-
nytta, akademisk nytta och privat nytta av kunskaper i juridik kan identifieras 
i alla delstudier. En diskurs om affärslivets behov kan identifieras i de svenska 
läroplanerna och en diskurs om kriminologi kan identifieras i elevers gymna-
siearbeten. Resultaten har analyserats i förhållande till Englunds beskrivning 
av utbildningsfilosofier och hans teori om ämneskonceptioner. Under rubriken 
diskussion argumenterar jag för en alternativ konstruktion av ämnesinnehållet 
i skolämnet juridik, samt lämnar förslag på hur forskningsområdet juridisk 
ämnesdidaktik kan utvecklas vidare.  
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2 Teori 

Avhandlingen är pragmatiskt infärgad både med avseende på kunskapssyn 
och forskningsmetod. Pragmatisk diskursanalys har tillämpats genomgående 
i alla delstudier. Det som gör metoden pragmatisk är framför allt de avslutande 
reflektionerna över konsekvenser av de diskurser som identifieras (se 3.2).  

I sin helhet utgör avhandlingen en studie av hur meningar med ett skolämne 
legitimeras diskursivt av olika källor inom forskning och skolsystemet. När 
det gäller juridikundervisning på gymnasienivå argumenterar jag för ett hol-
istiskt ämnesinnehåll, med juridisk problemlösning inplacerad i sin samhälle-
liga kontext, till skillnad från ett ämnesinnehåll konstruerat som fragmentise-
rade fakta om olika rättsområden. Utifrån en pragmatisk kunskapssyn är ve-
tande situerat och kontingent i förhållande till ett specifikt fall, såväl rättsliga 
som sociala normer och praktiker kan förändras och tolkas på olika sätt (e.g. 
Cherryholmes, 2000). Skolämnet juridik skulle kunna inriktas på att eleverna 
erbjuds adekvata metoder för att lösa och analysera juridiska problem, till 
skillnad från erbjudanden om instrumentell inlärning av innehållet i regler 
inom olika rättsområden.  

Avhandlingen är tvärvetenskaplig med didaktik som grunddisciplin och 
skolämnet juridik på gymnasienivå som det valda perspektivet. I en svensk 
kontext utgör kombinationen av didaktik och juridik ett outvecklat område 
och det finns inga givna teoretiska utgångspunkter för det. Den internationella 
forskningen är knapphändig och utgörs framför allt av praktikrelaterade rap-
porter om utbildningsprojekt i USA och diskussioner om hur juridikutbildning 
på gymnasienivå skulle kunna utvecklas i Australien. Tidsmässigt är merpar-
ten av forskningen koncentrerad till 1980-talet (se kap. 4). I föreliggande av-
handling är studierna utformade med utgångspunkt från Englunds läroplans-
teori på didaktisk grund. Eftersom icke-epistemiskt meningsskapande i ämnet 
juridik är ett genomgående fokus är en annan teoretisk utgångspunkt rättsve-
tenskapliga perspektiv på relationen mellan rätt och moral.  

Synen på förhållandet mellan vetenskap och moral varierar (se 2.1.1). Re-
lationen mellan rätt och moral är av relevans för skolämnet juridik på gymna-
sienivå. Ämnesplanen för juridik erbjuder eleverna ”[f]örmåga att identifiera 
och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvin-
kel” (Skolverket, 2021a). Även i den internationella forskningen finns det stöd 
för att relatera skolämnet juridik till moraliskt meningsskapande. Framför allt 
gäller detta en amerikansk kursplan med inriktning på att socialisera elever 
genom undervisning om olika rättsområden. Även forskare från Australien 
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framhåller juridikundervisningens socialiserande och personlighetsutveck-
lande potential (se kap. 4). 

Enligt Dewey (1925/1995) är mening ett bredare begrepp än sant eller 
falskt, med moraliska frågor som rika källor till mening. Meningar skapas ut-
ifrån våra tidigare erfarenheter och kan inte erbjudas i färdigförpackat format, 
det är tänkandet som överbryggar gapet mellan det tidigare kända och det nya. 
Via kommunikation och social interaktion erbjuds vi nya erfarenheter och via 
språket skapas kontinuitet. Dewey (1916/1997) betraktar moral som ett reflek-
terat resultat i relation till de specifika konsekvenserna av en viss handling.  

All utbildning som utvecklar förmågan att delta i samhällslivet är moralisk. 
Den danar en personlighet som inte bara utför de speciella handlingar som är 
socialt nödvändiga utan också en personlighet som vill delta i den ständigt fort-
löpande anpassningsprocess som är väsentlig för fortsatt utveckling. Intresset 
av att lära av och genom alla livets relationer är det väsentliga moraliska in-
tresset. (Dewey, 1916/1997, s. 416) 

Med ett pragmatiskt perspektiv på moral och meningsskapande menar Dewey 
(1922/1983) att det moraliskt goda är den handling vi kan identifiera som det 
bästa alternativet. 

The foremost conclusion is that morals has to do with all activity into which 
alternative possibilities enter. For wherever they enter a difference between 
better and worse arises. Reflection upon action means uncertainty and conse-
quent need of decision as to which course is better. The better is the good; the 
best is not better than the good but is simply the discovered good. Comparative 
and superlative degrees are only paths to the positive degree of action. The 
worse or evil is a rejected good. In deliberation and before choice no evil pre-
sents itself as evil. Until it is rejected, it is a competing good. After rejection, 
it figures not as a lesser good, but as the bad of that situation. (Dewey, 
1922/1983, s. 193) 

Östman & Almqvist (2011) menar att det finns två synsätt när det gäller vilken 
plats normer och värden har inom utbildning. Enligt vision ett är frågor om 
normer något som står i motsatsförhållande till vetenskapliga, objektiva fakta 
och bör undvikas i undervisningssammanhang. Subjektiva värderingar om hur 
något borde vara kan inte betraktas som kunskap, det är endast genom tillämp-
ning av vetenskapliga metoder som elever kan fatta objektiva beslut i kontro-
versiella frågor. En alternativ position inom vision ett accepterar värden, men 
endast om de är underbyggda av fakta. Enligt vision två, å andra sidan, är 
normer istället en naturlig, ofrånkomlig och central del av undervisningen. 
Östman & Almqvist (2011, s. 160f) definierar den normativa dimensionen av 
undervisning som normer, värden, intressen, världsbild och makt. De menar 
att det är en illusion att tro att det går att undvika värderingar i undervisning.  
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The point that we want to highlight is that even if we lived in a world that only 
consisted of true facts we would still have to make choices. For example, if we 
intend to teach physics for one lesson and we have access to all relevant facts, 
we still need to make a choice about which facts we want to use as guidance 
for our teaching – for the simple reason that it is not possible to accommodate 
all scientific results in one lesson. Such choices involve valuation. Which fact 
is more worthy to highlight than the others? If we strip the world of values, 
though, no valuation will be possible. Here it is important to recognize that this 
is not necessarily a relativistic standpoint but simply a plain recognition that 
actions inevitably involve some kind of judgement. (Östman & Almqvist, 
2011, s. 162) 

Med en relativistisk utgångspunkt existerar det inga kulturellt oberoende nor-
mer för vad som ska räknas som rätt eller fel ur moralisk synpunkt (Gilje & 
Grimen, 1992). Bernstein (1987) menar att relativisten förstår sanningen, det 
goda eller normer som relativa i förhållande till ett visst begreppsschema, sam-
hälle eller kultur. Utifrån övertygelsen att det kan finnas en oreducerbar mång-
fald av begreppsscheman menar relativisten att begreppen aldrig kan få någon 
entydig betydelse. I motsats till relativisten är en objektivist övertygad om att 
det finns en permanent, överhistorisk ram eller matris som slutligen fastställer 
sanningens, godhetens eller rättvisans natur. Objektivisten menar dessutom att 
relativism har en inbyggd paradox, eftersom sanningen är relativ kan själva 
relativismen vara falsk. Enligt Andersen (2007), accepteras den relativistiska 
positionen framför allt av riktningar som influeras av Wittgensteins uppfatt-
ning att ordens betydelse fastställs i deras användning inom olika språkspel. 
Ur ett pragmatiskt perspektiv är meningsskapande varken relativistiskt eller 
objektivistiskt. Även om vi inte kan nå några slutgiltiga sanningar, så skapar 
vi successivt mer förfinade meningar om världen. Bernstein (1987) framhåller 
en rationalitet bortom polariseringen mellan objektivism och relativism; kor-
rekt tillämpade vetenskapliga metoder leder till ökad, men inte slutgiltig, kun-
skap. 

Vad som är att räkna som bevis och argument till stöd för en framlagd teori 
kan rationellt bestridas – även vad som är att räkna som riktig kritik. Ingivelser, 
intuition och gissningar har alla en roll att spela i den vetenskapliga forsk-
ningen, men forskaren undgår aldrig kravet att underbygga sina omdömen med 
bästa tänkbara argument och resonemang. Gemensamma beslut och val är inte 
godtyckliga eller enbart subjektiva. Det kan ske förluster och landvinningar 
när en vetenskaplig tradition ersätts av en annan, men vetenskapen rör sig fak-
tiskt framåt. Den nya vetenskapsuppfattningen ifrågasätter inte det vetenskap-
liga framåtskridandet och den vetenskapliga kunskapens tillväxt utan bara 
bristfälliga kunskapsteoretiska doktriner. (Bernstein, 1987, s. 236)  

När det gäller moralisk undervisning varnar Dewey för att moralfrågan riske-
rar att vackla mellan fokus på antingen goda avsikter eller konsekvenser. Ur 
ett perspektiv värderas goda avsikter så högt att individens ansvar för sina 
handlingar reduceras. Ur ett annat perspektiv betonas hänsynstagande till 
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andra individers behov och intressen på ett sådant sätt att handlingar kan be-
traktas som nödvändiga, oavsett enskilda intressen. Dualismer är något som 
Dewey (1916/1997) vänder sig emot, exempelvis att sätta själviskt egenin-
tresse i kontrast till oegennyttigt, principiellt handlande. Båda dessa föreställ-
ningar baseras enligt Dewey på föreställningen om ett jag som är isolerat från 
omvärlden. 

Det generösa jaget identifierar sig medvetet med hela skalan av relationer im-
plicerade i handlingen ifråga, i stället för att dra en skiljelinje mellan sig själv 
och hänsyn som betraktas som främmande eller likgiltiga … det omorganiserar 
och utökar sina tidigare tankar om sig själv och tar hänsyn till nya omständig-
heter allteftersom de dyker upp. (Dewey, 1916/1997, s. 407). 

Greta Thunbergs aktivism kan användas som ett exempel på Deweys invänd-
ning mot den dualistiska synen på egenintressen som en motsats till principer. 
Hon påbörjade sin skolstrejk för klimatet den 20 augusti 2019, sittandes helt 
ensam med ett plakat utanför riksdagen. Utifrån detta handlande är det rimligt 
att anta att hennes egenintresse för klimatfrågor är stort. Hon fick snabbt ökad 
uppmärksamhet, men att påstå att hennes klimatintresse är en ursäkt för att 
uppnå slutgiltiga egoistiska mål skulle vara att förvränga fakta. Greta Thun-
berg hade knappast några initiala tankar om att hon personligen skulle bli en 
global opinionsbildare, men hennes generösa och större jag har utvidgats i takt 
med nya omständigheter. 

Dewey (1916/1997) invänder även mot en dualistisk separation av det inre 
från det yttre, där karaktär och motiv betraktas som ett inre sinnestillstånd, till 
skillnad från beteende och konsekvenser som räknas som något fysiskt. Han 
menar att en psykisk process inte plötsligt övergår till en fysisk, om en hand-
ling har ett syfte är den mentalt övervägd under en kontinuerlig process. Mo-
ralisk undervisning har endast varit effektiv när den använts som ett medel för 
att utöva förtryck.  

I själva verket har undervisning i moral bara varit effektiv i sociala grupper där 
den utgjort en del av fåtalets auktoritära kontroll av flertalet. Det var inte under-
visningen i sig utan det faktum att undervisningen var en del i en förtryckarap-
parat som gjorde den effektiv. Att försöka uppnå liknande resultat med hjälp 
av lektioner i moral i ett demokratiskt samhälle är att förlita sig på sentimental 
magi. (Dewey, 1916/1997, s. 409) 

För den som inte redan har respekt och förståelse för andras känslor riskerar 
undervisning om moraliskt innehåll att få lika stor personlighetsutvecklande 
signifikans som information om geografiska namn. Dewey menar att sociala 
uppfattningar och intressen utvecklas när gemensamma erfarenheter byggs 
upp transaktionellt, genom givande och tagande i en social omgivning. Infor-
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mativa utsagor går att tillgodogöra sig språkligt, men för att gestalta lingvist-
iska teckens innebörd krävs det en kontext av arbete och lek tillsamman med 
andra (Dewey, 1916/1997). 

Kronlid & Öhman (2014) menar att etiska och moraliska frågor handlar om 
hur vi bör förhålla oss till andra människor och vad ett gott liv innebär, vilket 
ansvar vi har för våra handlingar och gentemot vem vi har detta ansvar. Man-
sell (2015) beskriver socialisering som en livsnödvändig form av hjärntvätt. 

[E]very child’s socialization can be seen as a destruction of potential or, more 
emotively, as a brain wash exercise, though of course no child could survive 
as human without it. (Mansell, 2015, s. 19) 

2.1 Relationen mellan rätt och moral 
Marmor & Sarch (2019) betonar likheterna mellan juridik och moral. Juridik 
är en social och normativ praktik som vägleder mänskligt beteende och hand-
lande, med jurister som intresserar sig för rättsreglerna inom ett visst juridiskt 
område. Men juridik är inte det enda normerande området i vår kultur, moral 
vägleder också mänskligt handlande på ett liknande sätt.  

Enligt Baier et al. (2018, s. 9) finns det ämnen inom rättsvetenskapen som 
ställer andra frågor än om rättsreglernas konstruktion och tillämpning, till ex-
empel allmän rättslära, rättsteori, rättsfilosofi, kritisk rättsteori, genusrättsve-
tenskap, rättshistoria, jämförande rätt och rättssociologi. Med inspiration från 
Nergelius (2006) och Baier et al. (2018) har jag valt att problematisera relat-
ionen mellan rätt och moral ur de rättsfilosofiska och rättssociologiska per-
spektiven. 

2.1.1 Rättsfilosofiska perspektiv 
Rättsfilosofin innehåller många mer eller mindre skilda synsätt. Ett skäl för 
kartläggningen av olika rättsfilosofiska ståndpunkter är kunskapskravet i lä-
roplanen Gy11 inriktat på att gymnasieelever ska reflektera om juridiska frå-
gor ur etisk och rättsfilosofisk synvinkel (Skolverket, 2021a). Med inspiration 
från Nergelius (2006) kategoriseras några framträdande rättsfilosofiska stånd-
punkter som historiska, rättspositivistiska, kritiska och moderna. 

2.1.1.1 Historiska perspektiv 
Spänningsfältet mellan det juridiskt berättigade kontra det moraliskt goda in-
går i ett större sammanhang och under historien har synen på moraliska frågors 
ställning inom vetenskapen varit föremål för varierande analyser. Enligt An-
dersen (2007) har uppdelningen mellan juridisk och moralisk rätt fått bety-
delse för den moderna kulturen. Historiskt har rätten relaterats till religiösa 
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och kosmologiska idésystem, utifrån idén om att dessa utgör en i moralisk 
mening mer grundläggande rättvisa än den som utövas av makten. 

Statens legitimitet att avgöra vad som är rätt adresserades redan under an-
tiken och detta tänkande har enligt Wong (2006) fått inflytande över den mo-
derna rätten. Med en kunskapsteoretisk hänvisning menar Platon (427-347 
f.Kr.) att den som har överlägsna kunskaper måste lydas, han jämför relationen 
mellan stat och medborgare med relationen mellan barn och föräldrar. Han 
anför ytterligare skäl för statens legitimitet med hänvisning till medborgarnas 
samtycke, de är skyldiga att lyda staten om de vill tillgodogöra sig det goda 
som den erbjuder, annars är de fria att flytta. Platons lärjunge Aristoteles (384-
322 f.Kr.) företräder en etik som innebär att det goda jämställs med målupp-
fyllelse, den rationella människan ska anpassa sina handlingar efter det som 
bidrar till ett gott liv. Han menar att det är dygder som framkallar det goda. 
Ett exempel på en dygd är vänskap präglad av ömsesidighet, respekt och tillit, 
den ska tjäna som ett mönster för alla relationer. En annan dygd är enligt 
Aristoteles förmågan att avgöra vad som är rättvist, han skiljer mellan två 
olika sätt att uppnå rättvisa, distributivt eller kommutativt. Den distributiva 
rättvisan är inriktad på proportioner, lika ska behandlas lika, medan den kom-
mutativa rättvisan är inriktad på korrektion av en obalans genom att lägga till 
eller dra ifrån. Den katolske prästen och filosofen Thomas av Aquino (1225-
1274) har bidragit till rättsfilosofin med en distinktion mellan evig rätt, natur-
lig rätt och positiv rätt. Han menar att den eviga lagen, som härstammar ur 
guds vishet, står högst i hierarkin, med naturlagen och den mänskliga lagen 
som delar av denna vishet. Naturlagen består av de logiska delar av den eviga 
lagen som människan kan uppfatta och förstå, till exempel förmågan att skilja 
mellan gott och ont. Den positiva rätten är enligt Thomas av Aquino dels en 
precisering av de högre lagarna, men även en utfyllnad till människors nytta 
och med möjlighet till anpassning utifrån olika samhällens förutsättningar 
(Wong, 2006). 

Teorier om samhällskontraktet är inriktade på medborgarnas politiska för-
pliktelser; vem ska lydas, i vilken omfattning och varför. Samhällskontraktet 
baseras dels på den demokratiska utgångspunkten att den offentliga makten 
vilar på de styrdas samtycke och dels på den naturrättsliga principen om att 
avtal ska hållas. Thomas Hobbes (1588-1679) grundar sin rättsfilosofi på 
materialistisk grund. Han menar att rättigheter, som till exempel äganderätten, 
endast kan försvaras av en offentlig och med tvångsmedel uppbackad totalitär 
rättsordning. I motsats till Hobbes framhåller John Locke (1632-1704) natu-
rens/förnuftets lagar. Locke menar att rättigheter finns redan i naturtillståndet, 
utan att behöva erkännas av lagen, äganderätten härleds från naturrätten och 
inte från styret. I likhet med Hobbes ser Locke fördelar med samhället och 
menar att dess uppgift är att precisera och upprätthålla den naturliga lagen med 
hjälp av opartiska domare. (Nergelius & Zetterquist, 2006). 

Den kritiske rationalisten Immanuel Kant (1724-1804) menar att moraliska 
principer kan bevisas förnuftsmässigt, hans kategoriska imperativ innebär att 
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en människa aldrig ska utföra en handling som hon inte vill ska upphöjas till 
lag (Andersen, 2007, s. 199). Kant menar att det är den goda viljan och inte 
konsekvenserna som avgör om en handling är moralisk. Juridikens funktion 
ska vara att skydda mot andras omoraliska handlingar, straffansvar ska an-
tingen baseras på gärningspersonens avsikter eller på medveten vårdslöshet. 
Kant skiljer den subjektiva viljan från den förnuftiga, som han menar dikterar 
moralen. Människan kan välja att handla impulsivt eller förnuftigt, men det är 
förnuftet som står för det moraliskt goda. Det är fel att inte hjälpa en människa 
i nöd, eftersom vi inte kan vilja att alla skulle handla så (Peczenik & Reidhav, 
2006). 

Enligt Dewey (1916/1997) resulterade fokuseringen på inre moral och goda 
avsikter i en motreaktion. Inom utilitarismen är det följderna av en persons 
handlingar som framhålls som den moraliska måttstocken. Den inre moralen 
betraktas ur det utilitaristiska perspektivet som subjektiv och därmed som en 
potentiellt negativ möjlighet att skydda godtyckliga intressen.   

Historiskt har uppfattningar om det moraliskt goda relaterats till teorier om 
samhället, men i moderna samhällsteorier förmedlas uppfattningar om hur ett 
bra och rättvist samhälle bör vara sporadiskt och mellan raderna. Utgångs-
punkten för detta tänkande är renässansen och Niccolò Machiavellis (1469-
1527) tankar om en stat och furstemakt höjd över moralen. Från upplysnings-
tiden blir distinktionen mellan är och bör central för den världsbild som ut-
vecklas. Med upplysningen och bildandet av moderna rättsstater följer den 
positivistiska rättsuppfattningen om att den faktiskt gällande rätten utövas av 
samhällets rättsväsende, utan legitimitet från några djupare moraliska princi-
per (Andersen, 2007).  

2.1.1.2 Rättspositivistiska perspektiv 
Inom rättspositivismen betraktas värderingar av huruvida ett juridiskt utfall är 
gott eller ont ofta som irrelevanta, för bibehållande av rättssäkerheten är det 
viktiga att utfallet av en rättegång är objektivt. Den rättsliga proceduren prio-
riteras högre än resultatets godhet.  

Under 1800-talet intar den tyska rättsfilosofin en särställning. Georg Wil-
helm Friedrich Hegel (1770-1831) menar att människans kunskap är historiskt 
och socialt betingad och därmed föränderlig över tid. Hans moralfilosofi byg-
ger på en distinktion mellan individuell moral och samhälleliga värderingar. 
Den individuella moralen erbjuder en normativ grund, till skillnad från rätten 
som endast erbjuder innehåll. Det är socialmoralen/sedligheten som binder 
den individuella moralen till rättens innehåll och gör att rätten gäller. Den sed-
liga substansen består av familjen, det borgerliga samhället och staten, beskri-
ven av Hegel som en verklig och organisk ande. Friedrich Carl von Savigny 
(1779-1861) grundade den rättsvetenskapliga skolan som betonar rättens sys-
tematik. Han menar att det är en folksjäl i form av det allmänna rättsmedvetan-
det som skapar rätten. Rättsmedvetandet utvecklas spontant på samma sätt 
som språk, sedvänjor och statens styrelseskick. Det kan studeras indirekt via 
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de lagar som gällt länge utan opposition, folkets seder och bruk, samt rättsve-
tenskaplig doktrin (Peczenik, 2006).   

Hans Kelsen (1881-1973) introducerade den autonoma rättsvetenskapliga 
”rena rättsläran”. Den fokuserar på de rättsliga normernas logiska struktur och 
inte på det materiella innehållet. Med ”ren” menas att läran är fri från icke-
juridiska synsätt, i synnerhet moraliska eller naturvetenskapliga element. En-
ligt Kelsen bör rättsnormerna efterlevas, men han implicerar ingen moralisk 
värdering av deras innehåll. Kelsen menar att rättvisa är en ouppnåelig dröm 
som ingen människa kan veta vad den är. Han vill istället rekonstruera rätten 
som ett system av hierarkiskt ordnade och bindande normer. Systemets giltig-
het bygger på att grundlagsnormen om att statens grundlag bör följas tas för 
given. För att grundnormen ska kunna förutsättas och rättsordningen därmed 
gälla måste tre kriterier uppfyllas: reglernas hierarkiska ordning, tvångsmöj-
ligheten, samt att rättsnormerna i huvudsak efterlevs (Bindreiter & Edvinsson, 
2006). 

Vid sidan av Kelsen är Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) en fram-
trädande rättspositivist. Han inriktar sig på rättssystemets struktur och skiljer 
mellan beskrivningar av rätten och värderande omdömen om den. Enligt Hart 
består rättssystemet av primära och sekundära regler. De primära reglerna 
handlar om vilka handlingar som är tillåtna, medan de sekundära reglerna spe-
cificerar kriterier för rättens giltighet. Hart menar att igenkänningsregeln pe-
kar ut vilka regler som gäller. Förutom de primära reglerna handlar det om 
regler för hur rätten ska ändras och genomdrivas. Han påtalar att det finns ett 
gränsområde av osäkerhet runt rättsreglers betydelseområde. Eftersom rätts-
reglerna måste vara generella föranleder det en viss vaghet om hur de ska till-
lämpas och i vilka fall de är giltiga. Hart menar att kriterier för gällande rätt 
även kan hänföras till moraliska principer eller allmän moraluppfattning och 
därför brukar hans positivism benämnas som ”mjuk”. Han gör generali-
seringar om människans natur och beskriver henne som ömtålig, relativt jäm-
lik, måttligt altruistisk, utrustad med begränsat förstånd och begränsad vilje-
styrka i en värld med begränsade resurser. Utifrån dessa förutsättningar menar 
Hart att vissa förbud och påbud måste ingå i ett fungerande rättssystem 
(Bindreiter & Edvinsson, 2006). 

Till skillnad från Hart är Joseph Raz (1939-) anhängare av den hårda 
positivismen som kännetecknas av två teser, separationstesen om att rätten är 
skild från moralen och den sociala tesen, som han delar in i en svag och en 
mjuk. Den svaga tesen utgörs av villkoren att rätten är institutionaliserad och 
effektiv, medan den starka tesen ställer ett krav på att rätten ska bestämmas av 
rättskällor (Bindreiter & Edvinsson, 2006). 

Den vetenskapsbaserade världsbilden skiljer vetenskaplig teori från mora-
liska värderingar. Under 1900-talet får Webers krav på en metodologiskt vär-
defri samhällsvetenskap inflytande och inom den logiska positivismen upp-
fattas moraliska omdömen som meningslösa, eftersom de varken kan vara 
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sanna eller falska. De logiska empiristerna förespråkar jämställande av natur-
vetenskaplig och social kunskap, med betraktande av båda som läror om det 
som är. I realiteten har det inte skett någon total avskiljning av moraliska vär-
deringar (Andersen, 2007). 

Inom moralteorin separeras den konsekvensorienterade moraluppfatt-
ningen från den deontologiska. I vår tid finns det en stark tendens till konse-
kvensorienterat tänkande, med bedömning av institutioner, normer och regler 
i förhållande till måluppfyllnad. Konsekvensorienteringen innebär att hand-
lingar bedöms utifrån sina konsekvenser. Att tala sanning har inget egenvärde. 
Deontologiskt är det däremot principen bakom en handling som avgör dess 
värde, oavsett konsekvenserna. (Andersen, 2007) 

Den positivistiska separationstesen innebär att de enda legitima rättskäl-
lorna är de i lagstiftningen fastlagda, även om de skulle strida emot moraliska 
normer. Andersen (2007) menar att enligt en bredare och mer realistisk upp-
fattning bygger rättsutövningen även på kulturella traditioner.  

Att rättsreglerna frikopplas från moralen banar väg för en mer värdeneutral, 
formalistisk och teknokratisk uppfattning av rätten, som kan betraktas som ett 
element i utbredningen av den målrationella rationaliseringen i moderna sam-
hällen. Lagar och rättsregler kan införas, ändras och avskaffas utifrån effekti-
vitets- och styrningsbehov oberoende av personliga moraluppfattningar. Rät-
ten blir i högre grad ett organisations- och styrinstrument, en designad kon-
struktion, som dynamiskt kan anpassas till samhällets funktionella behov. Kon-
sekvensen blir att rättsväsendets koppling till moralföreställningar försvagas, 
även om den inte helt elimineras. Rätten har i betydande grad transformerats 
till en yttre facilitet, en objektivt och faktiskt existerande verklighet som fram-
träder som givna handlingsramar utan moraliskt egenvärde och som man där-
för kan förhålla sig målrationell till. (Andersen, 2007, s. 404) 

Den juridiska positivismens fokus på att hålla juridiken separerad från mora-
len står inte oemotsagt. Rättsfilosofer framhåller ofta hur rättssystemet åstad-
kommer ett rättvist och rättssäkert samhälle, men det finns även de som ägnar 
sig åt kritisk rättsteori och som ifrågasätter rättens sätt att fungera. De kan till 
exempel framföra meningar om att rätten används som ett politiskt instrument 
för att befästa orättvisor i samhället (Dahlman, 2006).  

2.1.1.3 Kritiska perspektiv 
Karl Marx (1818-1883) företräder den materialistiska uppfattningen. Han me-
nar att rätten får sitt innehåll baserat på ekonomiska realiteter om hur varor 
och tjänster produceras, vilket står i strid med en idealistisk uppfattning om 
att rätten representerar högre moraliska värden. Marx menar att samhället vilar 
på en materiell bas bestående av produktionsförhållandena, samt en ideologisk 
överbyggnad bestående av rätt, moral, politik och religion. Han intresserar sig 
särskilt för det kapitalistiska systemet och menar att proletärer tvingas sälja 
sitt arbete till de kapitalister som äger produktionsresurserna. Proletärerna får 
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lön för sitt arbete, men bidrar även till ett mervärde som kapitalisterna kan 
tillgodogöra sig. Marx menar att detta är en orättvisa som understöds av rätts-
systemet. Han anser att den kapitalistiska ideologin förmedlar en världsbild 
som får det kapitalistiska samhället att framstå som förnuftigt och moraliskt 
legitimt. Exempelvis så är det proletärens fria val att sälja sin arbetskraft, men 
genom att hänvisa till avtalsfriheten döljer juridiken att den egendomslöse inte 
har några egentliga alternativ (Dahlman, 2006). 

Critical Legal Studies är en amerikansk rättsvetenskaplig rörelse som star-
tade under 1970-talet. De vill visa att rätten inte har de goda egenskaper som 
den tillskrivs och är inriktade på att krossa en del myter som de menar frodas 
inom den liberala rättsfilosofin. En myt är till exempel att rätten har ett bestämt 
innehåll, de menar att rättskällorna i många fall kan tolkas på olika sätt. Inom 
Critical Legal Studies anses rättskällorna och metoder för juridisk problem-
lösning vara otillräckliga för att besvara alla juridiska problem, eftersom det 
är möjligt att tolka rättskällorna på olika sätt. Avgöranden fastställs i tvek-
samma fall utifrån domstolens godtycke och i dessa fall är det domstolen som 
skapar rätten. De menar vidare att rätt i själva verket är politik och att det finns 
möjlighet att fylla de juridiska begreppen med ideologiskt innehåll. Critical 
Legal Studies menar inte att vi ska leva utan rättssystem, eftersom det skulle 
leda till kaos. De vill krossa myten om att det finns en enhetlig moralteori 
bakom rätten som rättfärdigar alla juridiska beslut. Roberto Unger (1947-) 
menar att språket alltid innehåller värderingar och är utformat efter vissa in-
tressen. Han menar att det är en myt att uttalanden kan vara mer eller mindre 
riktiga, allt är i grunden en fråga om retorik. Michel Foucault (1927-1984) är 
inne på ett liknande spår, han menar att det är diskurser som styr hur världen 
är möjlig att tolkas. Exempelvis så betraktas människor som nyttomaximer-
ande inom den ekonomiska diskursen och inte som irrationella eller osjäl-
viska. När en människa går in i en viss diskurs begränsas hon och blir dess 
fånge. Både Foucault och Unger menar att juridiska regler är tomma och fylls 
med olika innehåll under olika tider beroende på vilken diskurs som har hege-
moni. Mot deras argument kan framföras att både Unger och Foucault samti-
digt är begränsade av sina egna diskurser och deras teorier kan därmed också 
betraktas som retorik, relativismen blir på detta sätt självförstörande (Dahl-
man, 2006). 

Harts efterträdare Ronald Dworkin (1931-2013) är av motsatt åsikt i för-
hållande till medlemmarna i Critical Legal Studies. Han menar att rätten inte 
alls är dagspolitiskt godtycklig utan att dess integritet bevaras genom att de 
juridiska grundprinciperna upprätthålls. Enligt Dworkin har rätten ett bestämt 
innehåll och därmed finns det ett korrekt svar på varje juridisk fråga. Han 
motsätter sig inte att det kan finnas olika tolkningar, men någon av dessa är 
alltid mer korrekt än de andra. När domare har olika åsikter beror det enligt 
Dworkin på deras personliga oförmåga att överblicka juridiken (Dahlman, 
2006). 
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Feministisk rättsteori är en annan inriktning inom den kritiska rättsteorin. 
Feministerna delar uppfattningen att kvinnor diskrimineras på ett systematiskt 
sätt. I likhet med Unger och Foucault menar de att det sker en dold maktutöv-
ning via språket. De skiljer mellan det biologiskt betingade könet och genus. 
Genus skapas via socialisering med föreställningar om vad som är manligt 
eller kvinnligt där kvinnor underordnas män. Feministiska rättsteoretiker me-
nar att rättsordningen bidrar till att kvinnor behandlas orättvist genom att den 
tillämpar perspektiv och argument som ger kvinnor sämre rättslig ställning. 
Ett exempel på det är arbetsskadeförsäkringen som är utformad med utgångs-
punkt från de skador som oftare drabbar män, till exempel tungt arbete inom 
industrin. Skador som oftare drabbar kvinnor, till exempel förslitningsskador 
inom vården, åtnjuter inte samma skydd inom rättsordningen (Dahlman, 
2006). 

Enligt Mansell (2015) är juridik definierad utifrån sunt förnuft ideologiskt 
relaterad till det kapitalistiska, demokratiska samhällssystem och bygger på 
antagandet att juridiken är separerad från moral och värden. Lagen måste lydas 
eftersom den tillkommit på rätt sätt. Mansell beskriver rättspositivismen i ter-
mer av att juridik har ett egenvärde, det existerar en skyldighet att följa vissa 
regler eftersom de är lag, oavsett individens vilja. Rätten är nödvändig för 
ordningen i samhället, den definierar vilka handlingar vi är skyldiga att utföra 
och vilka handlingar som är otillåtna, i kombination med en legitim rätt att 
utöva tvång vid olydnad. Enligt Mansell kan definitionen av juridisk positiv-
ism uppfattas som en ren observation, men han menar att beskrivningen sam-
tidigt bidrar till att konstituera verkligheten. Han relaterar juridik till rättvisa i 
den bemärkelsen att olika individer behandlas opartiskt, men invänder att en 
kritisk ansats alltid innefattar reflektion över vilka intressen kunskapen tjänar, 
till exempel att privat egendom är något naturligt eller att kvinnans plats skulle 
vara i hemmet. Mansell menar att den grundläggande principen om likhet in-
för lagen kan ifrågasättas, om det inte råder jämlikhet i utgångsläget kommer 
inte likhet inför lagen att leda till rättvisa. Han hänvisar till etnografiska stu-
dier som erbjuder alternativ till det juridiskt organiserade samhället, med 
andra uppfattningar om sociala relationer än mellan tävlingsinriktade främ-
lingar som inte litar på varandra. Den grönländska befolkningen utgör ett ex-
empel på hur samhället kan organiseras med utgångspunkt från alternativa 
värderingar. De uppfattar samarbete som naturligare än konkurrens och att se 
till att alla har det de behöver som naturligare än individuella mål att förfoga 
över överflödiga resurser. 

Även Bauhn (2012) riktar kritik mot den rättspositivistiska positionen att 
juridik och moral inte bör blandas ihop. Han menar att sådant tänkande medför 
en risk att makt blir till rätt.  

Såväl moral som lag hör till den normativa begreppsvärlden. Moral och lag 
anger vad vi bör och inte bör göra mot varandra. … Moraliska argument om 



 37

vad som är rätt och orätt, gott och ont, kan ha giltighet oberoende om vad lagen 
säger och oberoende av vad politiska församlingar anser. (Bauhn, 2012, s. 319) 

Bauhn (2012) framhåller Tyskland som ett exempel. Där har erfarenheterna 
från nazitiden medfört en orientering bort från det positivistiska tänkandet, 
med hänvisning till att även den lagstiftande församlingen kan skapa orättvisa.  

2.1.1.4 Moderna perspektiv 
John Rawls (1921-2002) tänker sig ett hypotetiskt samhällskontrakt mellan 
medborgarna. Utgångspunkten för detta kontrakt är inte ett anarkistiskt natur-
tillstånd, utan en ursprungsposition där ingen vet något om sin egen personliga 
ställning. Reglerna antas bakom en neutral ”okunnighetsslöja”. Rawls rättvi-
seteori bygger på två principer, för det första att alla människor har grundläg-
gande fri- och rättigheter och för det andra att sociala och ekonomiska till-
gångar ska fördelas mellan medborgarna. Han menar att det finns en moralisk 
skyldighet att följa lagen, men medger att brott mot lagen kan vara motiverade 
i orättvisa samhällen. Inom den filosofiska motrörelsen kommunitarianismen 
ifrågasätts möjligheten att ha en sådan abstrakt utgångspunkt. De menar att 
förståelse för en enskilds situation är en nödvändig förutsättning för en me-
ningsfull moraldiskussion. Kommunitarianismen vänder sig emot Kants kate-
goriska imperativ och menar att individualistiska perspektiv inte kan ligga till 
grund för rationella analyser. Ett exempel på detta är föräldern som räddar sitt 
eget barn först ur ett brinnande hus, före andra kanske mer behövande barn. 
Anta att det finns en överenskommelse om att det är en plikt att hjälpa den 
mest behövande. Handlingen skulle utifrån denna princip betraktas som mo-
raliskt förkastlig, men den kan förklaras av moralisk svaghet eller förmild-
rande omständigheter. Att ingå i gemenskapen förälder-barn är av väsentlig 
betydelse för handlingen och även om den är orätt så är den ursäktlig. Inom 
kommunitarianismen är den centrala tesen att frågor om hur vi ska handla be-
stäms av den tradition inom vilken vi befinner oss. Ett problem med detta tän-
kande gäller avvägningen av gemenskapens omfattning, såväl i tid som rum. 
(Dahlman et al., 2006). 

Den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas (1929-) är en infly-
telserik samhällsteoretiker och en av förgrundsfigurerna inom Frankfurtersko-
lan. Hans kritik inspireras av Marx och syftar till att blottlägga värderingar 
bakom den härskande världsbilden. I grunden har han liberala värderingar och 
sympatiserade inte med studentrevolterna år 1968, utan menade att studen-
terna istället borde förändra samhället genom att delta i det offentliga samtalet. 
Han skiljer mellan två typer av socialt handlande, strategiskt och kommunika-
tivt. Den som handlar strategiskt är målinriktad och betraktar andra människor 
som medel för att uppnå egoistiska intressen. Kommunikativt handlande utgår 
istället från Kants praktiska imperativ, som innebär att behandling av andra 
människor blir ett mål i sig. Imperativet innefattar ett genuint intresse för and-
ras perspektiv och en förmåga att ändra uppfattning utifrån goda argument, 
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samt en vilja att genom diskussion komma fram till en gemensam ståndpunkt. 
Habermas skiljer mellan den offentliga sfären och livsvärlden. Den offentliga 
sfären består av olika system, till exempel rättssystemet. Inom dessa system 
dominerar det strategiska handlandet, medan den privata livsvärlden domine-
ras av kommunikativt handlande. Habermas menar att det moderna samhällets 
moraliska och demokratiska brister kan förklaras av att det strategiska hand-
landet blivit alltför dominerande. När strategiskt handlande används i situat-
ioner där konsensus är en möjlighet förlorar det sin moraliska giltighet. Om 
vissa individer stängs ute från diskussionen och deras befogade intressen be-
traktas som irrelevanta undergrävs systemens legitimitet. Habermas menar att 
detta legitimitetsproblem kan likställas med frågan om hur det ska bli möjligt 
att öka det kommunikativa handlandet i de sociala systemen. Som en lösning 
på problemet anför han den rationella diskursen. Den är en filosofisk tanke-
konstruktion om ett samtal som följer etiska regler; alla åsikter måste motive-
ras, alla måste vara ärliga och ingen får hindras från att framföra sin åsikt. 
Habermas kallar sin moralteori diskursetik. Enligt den har en offentlig norm 
endast moralisk giltighet om den är produkten av en rationell diskurs. Det är 
endast om alla som berörs av normen kunde ha kommit fram till en konsensus 
om den som den bör gälla. Konsensus menas inte bokstavligt i detta samman-
hang, det är tillräckligt om det finns förutsättningar för en hypotetisk konsen-
sus. Diskursetiken är enligt Habermas en procedurteori om hur vi kan komma 
fram till det goda, den säger inget om vari det goda består. Hans motståndare 
invänder att det finns meningsmotsättningar som inte kan lösas med denna 
metod. I vissa situationer finns det goda argument för motstridiga påståenden 
och en neutral lösning saknas, som exempel på en sådan fråga nämns abort. 
Under 1990-talet har Habermas i huvudsak ägnat sig åt rättsfilosofiska frågor. 
Han menar att en rättsregel förutom att vara faktiskt gällande även måste anses 
vara moraliskt giltig och för att uppnå detta bör den rationella diskursen fram-
hållas som ett ideal. Habermas nämner det svenska systemet med ombudsmän 
som ett exempel på hur nya perspektiv kan föras in i det offentliga rummet. 
Att legitimera rätten med det sätt på vilket den tillkommit är enligt Habermas 
endast godtagbart om denna process uppfyller diskursetikens krav. Han skiljer 
även mellan liberal och republikansk syn på demokrati. Inom det liberala syn-
sättet läggs fokus på medborgarens rättigheter, medan det republikanska syn-
sättet har fokus på den engagerade medborgaren. Habermas menar dock att 
spänningen mellan synsätten överdrivs, de är beroende av varandra och det 
går inte att säga vad som kom först, demokratiska rättigheter eller medborgar-
nas deltagande (Dahlman et al., 2006). 

Bland de moderna teorierna märks även rättsekonomin. Den är inriktad på 
metoder för att undersöka samhällsekonomiska konsekvenserna av olika reg-
ler. En invändning mot denna typ av resonemang är att ekonomiska konse-
kvensanalyser inte säger något om huruvida en lösning är önskvärd, det kan 
finnas andra hänsyn som väger tyngre, till exempel rättvisa. Richard A. Posner 
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(1939-) förespråkar välståndsmaximering, vilken innebär att önskvärda juri-
diska lösningar ska leda till ekonomisk effektivitet. Han anför två argument 
för detta, ett pragmatiskt och ett som handlar om att ekonomisk effektivitet 
bygger på samtycke. Det pragmatiska argumentet går ut på att det alltid är 
rationellt att maximera välståndet i samhället, oavsett vilken politisk eller mo-
ralfilosofisk teori som faktiskt är korrekt. Posner betraktar välstånd som en 
primär nyttighet som alltid är eftersträvansvärd, oavsett övriga preferenser. 
Samhällen med stort välstånd erbjuder i större utsträckning individuell frihet 
och självbestämmanderätt. Samtyckesargumentet utgår från att det finns im-
plicit samtycke om Kaldor- Hickskriteriet i samhället. Det innebär att en åt-
gärd är ekonomiskt effektiv om några får det bättre än vad andra får det sämre. 
Posner menar att det är sannolikt att en individs sammanlagda välstånd kom-
mer att öka i längden, även om kriteriet stundtals kommer att innebära vinst 
och stundtals förlust för den enskilde (Dahlman et al., 2006).  

2.1.2 Rättssociologiska perspektiv 
Enligt Baier et al. (2018) erbjuder rättssociologin tvärvetenskaplig kunskap 
om rätt och inte i rätt. Rättssociologin innefattar ett utifrånperspektiv på juri-
diken, där rätten är själva ämnet och sociologin står för det andra perspektivet. 
Frågor som ställs inom rättssociologi kan handla om rättens legitimitet, ut-
veckling, design, effekter och konsekvenser, demokratiska frågor om vilka 
som har makten över rätten samt om rättens relation till andra normsystem. 
Frågor om hållbar utveckling, jämställdhet och migration är några exempel på 
utmaningar som rätten har att förhålla sig till. Baier et al. (2018) använder en 
fråga inriktad på en viss skolas normativitet som ett exempel på hur rättsso-
ciologins normativa kalejdoskop kan användas för att undersöka händelser, 
relationer och problem i samhället. 

Skollagen gäller i alla skolor, men samtidigt finns det många andra både for-
mella och informella normer som existerar i en skola – vilken som helst. Att 
öppna dörren och träda in i en skola innebär troligtvis att träda in i ett normativt 
klimat med flera olika normer som möter varandra, samarbetar med varandra 
men också står i konflikt med varandra. Skollagen är formellt gällande, men 
för att den ska realiseras måste personalen på skolan tolka den och använda 
den. Skolpersonalen är till viss del beroende av föräldrarnas åsikter men till 
stor del beroende av elevernas åsikter. Det är inte säkert att eleverna och deras 
föräldrar i dag har homogena uppfattningar om normer, rätt och fel. Sannolikt 
handlar en viss del av skollagen om förhandlingar om vilka normer som ska 
gälla i skolan; förhandlingar som kanske aldrig kommer till ett slut. I värsta 
fall kallas polisen till skolan för att hantera våldsamheter som inte kan lösas 
inom ramen för skolans normer. Allt oftare klagas det också på undervis-
ningen, klagomål som riktar sig till myndigheter utanför skolan. (Baier et al., 
2018, s. 100)  
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Baier et al. (2018) definierar rättssociologin med utgångspunkt från rättens 
respektive samhällets relationer till det faktiska respektive det normativa, där 
den faktiska praktiken definieras som varat och normerna som börat. Till dessa 
fyra relationer kan olika vetenskapliga förhållningssätt adderas, vilket resul-
terat i den modell med 12 potentiellt relevanta rättssociologiska relationer som 
redovisas i tabell 3. Relationerna är primärt avsedda att användas som fråge-
verktyg i rättssociologiska undersökningar. 

Tabell 3. Sammanställning av 12 rättssociologiska relationer med utgångspunkt från 
Baier et al. (2006, s. 16ff) 

Relation                                            Beskrivning 

Rättsnormer  Rättslig praktik Enligt regeringsformen 1 kap. 1 § utövas den offentliga 
makten under lagarna. 

 
Rättslig praktik  Social praktik Styrmedel och sanktioner påverkar oss. Huruvida vi ef-

terlever förbudet mot att köra bil och samtidigt hålla i en 
mobiltelefon beror sannolikt på polisens kontroller och 
risken för straff. 

 
Social praktik  Sociala normer Vanligt förekommande beteenden tenderar att övergå 

till normer. Det offentliga rökförbudet har fått många att 
ta avstånd från rökning. 

 
Sociala normer  Rättsnormer Via den demokratiska processen har människor indirekt 

makt över lagstiftningen, men ibland leder politiska för-
ändringsprocesser till att relationen förefaller svag.  

 
Rättsnormer  Sociala normer Prevention innebär att lagen formar eller stärker vår mo-

ral. 
 
Sociala normer  Social praktik De sociala normerna vägleder vårt handlande, men de 

finns inte nedtecknade utan måste undersökas empiriskt 
och kan observeras genom våra handlingar. 

 
Social praktik  Rättslig praktik I vissa sammanhang finns det utrymme för att med avtal 

komma överens om andra regler än den gällande rätten. 
Vidare kan praxis mellan parter, handelsbruk eller sed-
vänja ersätta den formella lagen. 

 
Rättslig praktik  Rättsnormer Praxis från de högsta domstolarna inverkar på beslut i 

lägre instanser, inom anglo-amerikansk rätt är denna 
rättsbildning särskilt vanlig. 

 
Rättsnormer  Social praktik Prevention innebär att lika väl som rätten påverkar vår 

moral, påverkar den även våra handlingar. 
 
Social praktik   Rättsnormer Det är sannolikt att både lagstiftare och rättskipare tar 

intryck av sociala praktiker. Politiker gör anspråk på att 
veta hur människor handlar och känner och det finns ex-
empel på rättsfall där nya beteenden ansetts relevanta 
och har fått ligga till grund för beslut. 
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Rättslig praktik  Sociala normer Preventionen påverkar de sociala normerna. Domstols-

beslut ligger till grund för legitimitet och mänskliga 
normbildningsprocesser. 

 
Sociala normer  Rättslig praktik En utgångspunkt för de rättsliga besluten är att de fattas 

utifrån gällande rätt, men det finns exempel där en opin-
ion argumenterat för att beslut eller domar är orättvisa, 
via traditionella eller sociala medier. 

  

Modellen definierar olika relationer mellan juridiska och sociala normer och 
praktiker, inklusive relationernas inflytande över den individuella moralen. 
Det rättssociologiska perspektivet är utvalt eftersom det erbjuder en tänkbar 
modell för hur elever kan erbjudas informerat moraliskt meningsskapande ut-
ifrån olika perspektiv på ett juridiskt problem. I modellen fastställs att rättsliga 
normer och praktiker har betydelse för den individuella moralen, men sociala 
normer och praktiker vägleder också våra handlingar, de fungerar som ett so-
cialt tryck att handla på ett visst sätt. De finns inte nedtecknade, men kan un-
dersökas empiriskt. Via undersökningar eller via sin egen socialisering kan 
elever ha uppfattningar om vilka normer och praktiker som gäller inom olika 
områden. Ett exempel som liknar den rättssociologiska ansatsen är när en av 
de lärare som intervjuats erbjuder eleverna tillfälle att undersöka såväl medi-
ala som politiska ställningstaganden i relation till ett aktuellt fall, samtidigt 
som de uppmanas att även formulera egna åsikter (se 6.3.1). 

2.2 Englunds läroplansteori 
Utbildning kan enligt Englund (2006) betraktas som ett etiskt och politiskt 
område, snarare än enbart kunskapsteoretiskt. Han bidrar med ett för avhand-
lingen adekvat perspektiv på skolsystemets socialiserande funktion, med be-
toning på skolans socialt reproducerande funktion och kontrollerande roll.  

Englund (1997b, s. 134f) beskriver spänningsfält mellan olika utbildnings-
filosofier. Den perennialistiska filosofin betonar klassiska verk och kulturarv, 
medan rekonstruktivismen har fokus på elevernas kritiska fostran och roll som 
framtida medborgare. Essentialismen betonar ämnets faktainnehåll och den 
akademiska anknytningen, medan den progressivistiska utbildningsfilosofin 
betonar elevernas erfarenheter, samarbete och elevaktiva arbetssätt.  

De olika utbildningsfilosofierna ger skolans undervisningsinnehåll olika status 
och definierar dess karaktär … genom att de representeras av olika sociala 
krafter och intellektuella. (Englund, 2005a, s. 33)  
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Didaktiska typologier för skolämnen återspeglar ofta de varierande utbild-
ningsfilosofiska perspektiven på undervisningen. I föreliggande avhandling 
relateras resultatet i form av de fem diskurser som identifierats till de fyra 
utbildningsfilosofierna. Med ett fingerat exempel är det möjligt att konkreti-
sera hur undervisning i skolämnet juridik på gymnasienivå skulle kunna ut-
formas i enlighet med olika utbildningsfilosofier.  

Undervisning i enlighet med den perennialisiska utbildningsfilosofin skulle 
kunna innehålla rättsfilosofiskt relaterade meningserbjudanden om den histo-
riska synen på relationen mellan rätt och moral. En essentialistisk ansats kan 
vara att läraren erbjuder fakta om olika rättsområden, medan en progressivist-
isk ansats skulle kunna vara att läraren erbjuder eleverna juridisk problemlös-
ning eller empiriska erfarenheter, till exempel genom att iscensätta en dom-
stolsförhandling i form av ett rollspel. Ett sätt att erbjuda elever en autentisk 
kontext är att arrangera ett studiebesök och låta dem närvara vid en huvudför-
handling. Efter besöket kan eleverna efterlikna den process de bevittnat och 
genomföra ett rollspel där de ställs inför ett kunskapsgap som erbjuder pot-
ential för fördjupat meningsskapande om den juridiska processen. Schuitema, 
ten Dam & Veugelers (2008) framhåller rollspel som ett sätt att stimulera ele-
vers moraliska lärande. 

The main argument for using literature and drama is that they provide a stim-
ulating context for students in which they can think and reason about moral 
dilemmas ... drama has been put forward because of its potential to involve 
individuals emotionally. (Schuitema, ten Dam & Veugelers, 2008, s. 78-79) 

När elever gestaltar en professionell yrkesroll och argumenterar inom denna 
kontext erbjuder aktiviteten potential för socialisering och personlighetsut-
veckling.  

Om lärare istället erbjuder elever moraliskt meningsskapande ur ett rätts-
sociologiskt perspektiv skulle det vara en ansats i enlighet med den rekon-
struktivistiska utbildningsfilosofin. I tidigare forskning finns exempel på 
andra rekonstruktivistiska undervisningsmetoder med potential för moraliskt 
meningsskapande. Englund (2016) betonar värdet av medborgerlig och mora-
lisk utbildning, men menar att dessa aspekter på undervisningens innehåll 
hamnat i skuggan av de smalspåriga effektivitetsmål som New Public mana-
gement medför. Han förespråkar deliberativ kommunikation, en undervis-
ningsmetod som innebär att olika perspektiv på ett problem konfronteras med 
varandra under bibehållen, ömsesidig respekt och tolerans. Målet kan antingen 
vara att uppnå samförstånd eller att fokusera på de olika ståndpunkter som 
finns, inklusive ifrågasättande av traditionella uppfattningar. Metoden inne-
fattar att eleverna ska erbjudas möjlighet att kommunicera runt lösningar 
självständigt, med utrymme för deras olika åsikter och med läraren i en tillba-
kadragen roll. Kronlid & Öhman (2014) menar att moraliska frågor bör lyftas 
i alla ämnen och föreslår undervisningsmetoden Praktisk Etisk Reflektion 
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(PER). Som utgångspunkt för undervisningen används ett autentiskt fall där 
elevers moraliska reaktioner fångas upp, i nästa steg väljer läraren ut en fråga 
som ska bli föremål för närmare reflektion och slutligen reflekterar eleverna 
tillsammans med läraren. Jämfört med Englund (2016), tilldelar Kronlid & 
Öhman (2014) läraren en mer aktiv roll vid det moraliska meningsskapandet. 

Det är Englunds (1997b, s. 120) variant av det didaktiska fältets läroplans-
teoretiska inriktning, med betoning på ”läroplanshistoria, utbildningsfilosofi 
och textanalys”, som inspirerat till utformningen av avhandlingens fem delstu-
dier. I kap. 4 analyseras forskares meningserbjudanden om juridikundervis-
ning på gymnasienivå, medan analyserna i kap. 5-8 är inriktade på menings-
erbjudanden om skolämnet juridik från skolsystemet: den institutionella ni-
vån, undervisningsnivån och lärandenivån. Indelningen av skolsystemet i 
dessa nivåer är genomförd med inspiration från Rogoff (1995).  

Kap. 5 innehåller en historisk analys av institutionella meningserbjudanden 
i läro-, ämnes- och kursplaner för den enhetliga gymnasieskolan från åren 
1971, 1994 och 2011. Englund (2005a, s. 25, kursivering enligt original) me-
nar att läroplanerna förmedlar grundläggande aspekter av ”den svenska sko-
lans övergripande målsättning och vissa innehållsliga bestämningar (determi-
nanter) för skolans samhällssyn och kunskap”. 

[D]en konfliktfria konsensusvärld som förmedlas via läroplanerna är en central 
aspekt i upprätthållandet av en viss social ordning. Läroplaner och skolkunskap 
ses här som ett uttryck för en ideologi och hegemoni som råder, och de kan 
även analyseras i sådana termer. (Englund, 2005a, s. 55) 

Läroplanen är ett diskursivt redskap som erbjuder institutionella meningar till 
undervisningsnivån. Eftersom lärare och läromedelsförfattare har möjlighet 
att tolka och skapa egna meningar om läroplanens innehåll är det motiverat att 
betrakta den som just ett erbjudande. Enligt Englund (1997a) utgör läroplaner 
även en del av elevernas meningsskapande kontext och han menar att den ut-
bildningsvetenskapliga forskningen i större utsträckning borde problematisera 
undervisningens kunskapsinnehåll, framför allt dess socialiserande innehåll.   

By concentrating educational analysis on the meaning-creating content on so-
cialization, and looking at the content as historically and socially dependent 
and subject to permanent pressure to change, we can create a dynamic educa-
tional research. (Englund, 1997a, s. 267) 

Att definiera undervisningen som ett erbjudande av mening är ett didaktiskt 
fält relaterat till Englunds (1997b) tolkning av läroplansteorin. Englund 
(1998) menar att de val som görs via läromedel, lärare och även eleverna 
själva innebär att undervisningen erbjuder specifika diskursiva meningar, 
samtidigt som andra exkluderas. I linje med Englunds syn på undervisnings-
nivån utgörs den empiri som ligger till grund för analyserna i kap. 6-7 av lä-
rares tal och läroböckers texter. Enligt Englund är en didaktiskt kompetent 
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lärare öppen för olika alternativ och har kunskap om konsekvenserna av att 
välja olika innehåll och undervisningsmetoder.  

[T]eaching is a kind of moral and social action implying different forms of 
choices. The choices can be more or less conscious as expressions of histori-
cally, institutionalized practices, a selective tradition, or very deliberate ac-
tions; whatever – there is a room for contingency in the teaching processes and 
the choices made (through textbooks, teachers and students) imply that stu-
dents are offered specific, discursive meanings and others are excluded. 
(Englund, 1998, s. 217, kursivering enligt original) 

För att klargöra olika meningsskapande perspektiv inom ett ämne förespråkar 
Englund (1997b) analyser av lärares tal om syften, innehåll och undervis-
ningsmetoder. Även läroböcker utgör val mellan jämförbara möjligheter och 
kan bli föremål för didaktisk analys enligt Englund (1998).  

I kap. 8 analyseras de meningar som elever erbjuder sina lärare i juridiskt 
inriktade gymnasiearbeten. Elevernas förhållningssätt till relationen mellan 
epistemiskt, fördefinierat juridiskt ämnesinnehåll och icke-epistemiskt, mora-
liskt meningsskapande är i fokus för analysen. Almqvist et al. (2008) förtyd-
ligar distinktionen mellan meningsskapande relaterat till fördefinierade kun-
skapsanspråk och meningsskapandets socialiserande och personlighetsut-
vecklande innebörder.  

Ett skäl för att välja meningsskapande som centralt forskningsobjekt är att i de 
flesta utbildningsprocesser sker mer än bara ett lärande av kunskap; förutom 
lärande av kunskap kan vi också tala om att det sker en socialisation och att 
utbildningen leder till en viss personlighetsutveckling. Med socialisation me-
nas hur vi tillägnar oss ett visst sätt att förhålla oss till världen och människans 
plats och funktion i den – antagande och attityder som ofta benämns som di-
mensioner av en persons världsbild. Det som avses är sålunda hur deltagarna i 
en pedagogisk verksamhet blir delaktiga i vissa föreställningar, värderingar, 
normer och synsätt som råder i en viss kultur, ett visst samhälle eller en viss 
verksamhet och gemenskap. Med personlighetsutveckling avses hur vi i en viss 
verksamhet ”blir någon”. Det finns i verksamheter inbyggda förväntningar på 
hur vi bör uppträda, vilken sorts människor vi bör vara, vilken karaktär vi bör 
ha och så vidare. (Almqvist et al., 2008, s. 13, kursivering enligt original) 

I föreliggande avhandling är förhållandet mellan meningserbjudanden om för-
definierade fakta och läroplansteoretiskt inspirerade meningserbjudanden, in-
riktade på elevers socialisering och personlighetsutveckling, av särskilt in-
tresse. När Säfström & Östman (1995, s. 15) betonar kontrasten mellan gre-
kiskans episteme, ”det säkra vetandet” och doxa, ”det vi erfar genom våra sin-
nen i världen” utgör det en indikation på vad den moraliska dimensionen 
handlar om. Englund (1997a) gör en distinktion mellan epistemiskt och icke-
epistemiskt kunskapsinnehåll, där han med epistemiskt innehåll syftar på den 
akademiska vetenskapen. Jag använder kontrasteringen mellan epistemisk och 
icke-epistemisk på ett liknande sätt som Englund, men utvidgar termerna till 
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att, förutom kunskapsinnehållet, även avse syften och undervisningsmetoder. 
Med termen icke-epistemisk menar jag erbjudanden inriktade på moraliskt 
meningsskapande, medan jag med termen epistemisk menar erbjudanden av 
fördefinierad kunskap. Tabell 4 illustrerar det teoretiska ramverk som ligger 
till grund för analyserna av skolämnet juridik på gymnasienivå i föreliggande 
avhandling. 

Tabell 4. Ämnesdidaktiskt ramverk för analys av skolämnet juridik på gymnasienivå 

 Syfte Innehåll Metod 

Epistemisk, fördefini-
erad kunskap 
 
Icke-epistemiska mo-
raliska meningar    
    

Det är inte självklart hur undervisning i juridik på gymnasienivå ska bedrivas, 
till exempel hur lärare i ämnet ska hantera relationen mellan fakta och värden. 
Användning av termen fördefinierad kunskap istället för sanning är ett med-
vetet pragmatiskt val av mig. Enligt James (2003, s 127) är det absolut sanna 
som inga erfarenheter kan förändra ”en ideal gränspunkt mot vilken vi före-
ställer oss att alla temporära sanningar en dag ska konvergera”. Hur än säkra 
våra resultat eller upplevelser verkar vara finns det inget som säger att de inte 
kan förändras. 

2.2.1 Den språkliga vändningen 
Nittiotalet medförde ett nytt intresse för filosofi inom didaktiken, en föränd-
ring som snarast kan beskrivas som en förflyttning av perspektiv. Den språk-
liga och kommunikativa vändningen som var en del av den rörelsen, har inne-
burit en ökad medvetenhet om den betydelse som språk och ordval har för 
meningsskapande om verkligheten (Englund, 2006). Enligt Englund (2011) 
kan den språkliga vändningen bland annat relateras till Wittgensteins argu-
mentation om att filosofiska problem kan relateras till språkets användning. 
Vändningen består i att intresset riktas mot analyser av språk och kommuni-
kation, samtidigt som idén om att språket enbart är en representation av verk-
liga objekt i världen nyanseras. Många diskursteorier och analysmetoder kan 
enligt Sundberg (2007) betraktas som en postmodern kritik mot modernism-
ens instrumentella värdeneutrala rationalitet.   

Englund (2011, s.194) menar att den språkliga vändningen har fått konse-
kvenser för studier av meningsskapande inom sociala praktiker, med frågor 
om mening och makt, språk och samhälle i förgrunden; “the linguistic turn has 
helped to create new methods and visions within curriculum theory”.  
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Enligt Englund (2007, s. 3) är det mer relevant att tala om diskursivt me-
ningsskapande än om lärande. Historisk pragmatism beskrivs av Englund 
(2005b, s. 40) som en diskursanalytisk tradition inriktad på relationen mellan 
samhällsutveckling och språkanvändning, med fokus på de aspekter som be-
traktas som politiskt korrekta i ett visst samhälle vid en viss tid. 

If, as the linguistic turn has taught us, there is no representational knowledge, 
but more agreements and/or struggles over how to talk and learn about what 
we call reality, we need to address and analyse the consequences of different 
vocabularies of educational phenomena and schooling, in order to better un-
derstand and make use of both the performativity of language and the force of 
communicative action for normative rationalization. (Englund, 2011, s. 193) 

En ambition med föreliggande avhandling är att analysera yttranden om sko-
lämnet juridik på gymnasienivå från forskning och skolsystemet. Delstudierna 
bidrar till förståelse för hur meningar med juridikundervisning på gymnasie-
nivå legitimeras inom olika diskurser. 

2.2.2 Den didaktiska grunden 
Englunds läroplansteori är en av flera grenar som utvecklats inom det didak-
tiska fältet. Det teoretiska ramverk som används i delstudierna i kap. 4-8 är de 
grundläggande didaktiska frågorna om syften, innehåll och undervisningsme-
toder, kompletterade med ett läroplansteoretiskt perspektiv på elevers sociali-
sering och personlighetsutveckling (e.g. Biesta & Burbules, 2003; Almqvist 
et al., 2008). 

Den didaktiska vetenskapen har i likhet med rättsfilosofin sina rötter hos 
grekiska filosofer som Platon och Aristoteles. Undervisningens flerdimens-
ionalitet uppmärksammades redan av Aristoteles när han kategoriserade olika 
typer av kunskaper: techne som den praktiska kunskapen, episteme som den 
vetenskapliga kunskapen och fronesis som det etisk-praktiska omdömet 
(Wahlström, 2019, s. 14f). 

Det är först under medeltiden som didaktiken kan betraktas som ett sam-
manhållet område. Senare definitioner utgår från Comenius (1657/1999, s. 80) 
som betonar att ”människan måste bildas om hon ska bli människa”. Han me-
nar att alla har rätt till kunskaper, dygd och religion, genom konkret undervis-
ning och samtal med utgångspunkt från verkligheten ska de unga fostras till 
sedlighet och gudstro. Hopmann & Riquarts (2000, s. 4f) sammanfattar Come-
nius uppfattningar om undervisning och lärande i tre punkter. För det första 
förespråkar Comenius innehållet att lära alla allt, vilket förutsätter en medve-
tenhet om både hur innehållet kan representeras och hur det kan användas. För 
det andra menar han att lärande endast kan äga rum om läraren tar hänsyn till 
såväl lärandets progression som elevens successiva utveckling, slutligen 
måste den undervisande läraren ta hänsyn till såväl innehållet som eleven. 
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I modern tid kan ett tysk-nordiskt didaktiskt fält relateras till två andra trad-
itioner, den anglo-amerikanska curriculumtraditionen och den franska didak-
tiken (Hopmann, 2007; Wahlström, 2019). Den tysk-nordiska didaktiken har 
enligt Hopmann (2007) fokus på ämnesinnehållet, medan den franska didak-
tiken främst fokuserar på lärarens roll och transformeringen av akademisk 
kunskap till skolkunskap. Den anglo-amerikanska curriculumtraditionen har 
enligt Hopmann (Ibid., s. 109) fokus på läroplanens anvisningar och undervis-
ningsmetoder. Klafki (1997. s. 215) framför en något avvikande åsikt och me-
nar att det egentligen inte finns några grundläggande skillnader mellan didak-
tik och curriculumtraditionen, frågan är omtvistad (se även Westbury et al., 
2000). 

Undervisningens moraliska dimension tillmäts betydelse inom den tysk-
nordiska traditionen, till skillnad från den franska didaktiken där moraliska 
frågor av tradition inte ska behandlas av skolan. Inom den anglo-amerikanska 
curriculumtraditionen beror den moraliska dimensionens ställning av vad som 
är fastställt inom ramen för ett visst program. Den tidigare forskningen om 
skolämnet juridik på gymnasienivå visar till exempel att ett amerikanskt pro-
gram riktat mot icke-jurister, law-related education, har moraliskt menings-
skapande som en målsättning. Beskrivningarna av de olika undervisningspro-
jekten innehåller detaljerade beskrivningar av såväl ämnesinnehåll som under-
visningsmetoder. I den traditionella juridikundervisningen är det enligt den 
tidigare forskningen kännedom om innehållet i juridiska regler som brukar 
prioriteras (se 4.3.1).  

Inom den tyska didaktiktraditionen är begreppet ”bildung” centralt. Det 
syftar på att utbildning inte enbart är inriktad på fakta och förmågor, utan även 
på individens utveckling. I denna bemärkelse handlar inte utbildning om ren 
informationsöverföring från samhälle eller vetenskap, utan om elevens socia-
lisering och personlighetsutveckling och idén om att återhållsam undervisning 
öppnar för elevens utveckling (Hopmann, 2007). Enligt Wahlström (2019, s. 
24) handlar bildning om ”formande av den egna personligheten med hjälp av 
att söka sig kunskap”. Wahlström menar att didaktiken erbjuder utrymme för 
”elevens eget växande … [l]äraren kan öppna upp världen för eleven, men det 
är eleven som måste öppna upp sig själv för världen”. Särskiljandet mellan 
undervisningens innehåll och dess mening är något som framhålls inom den 
tyska didaktiken. 

Ur didaktisk synpunkt finns det ingen given betydelse eller mening i ett visst 
kunskapsinnehåll. Den meningen skapas först i innehållets möte med läraren 
och eleven. Det innebär att ett visst innehåll kan öppna upp för flera möjliga 
meningar och att varje given mening kan öppna upp för flera möjliga val av 
innehåll. (Wahlström, 2019, s. 25) 

Enligt Klafki (2000b) måste begreppet bildning förstås mot bakgrund av sin 
historia. Den klassiska bildningsteorin från slutet av 1700-talet och början av 
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1800-talet karaktäriseras av resonemang om individens relation till sin omgi-
vande livsvärld. Bildning kan förstås som förmåga till rimligt självbestäm-
mande, vilket är en förutsättning för individuella moraliska ställningstagan-
den.  

[M]oral training must form a part of education. It is not enough that a man 
shall be fitted for any end, but his disposition must be so trained that he shall 
choose none but good ends—good ends being those which are necessarily ap-
proved by everyone, and which may at the same time be the aim of everyone. 
(Kant, 1899/2003, s. 20, kursivering enligt original) 

Klafki (2000b, s. 87) menar att det är felaktigt att uppfatta Kants position som 
ett extremt uttryck för subjektivism. Grunden för självbestämmande är långt-
ifrån subjektiv. Individen utvecklas genom att länkas till världen och detta 
samspel ska inte vara förbehållet vissa grupper, bildning är för alla. 

… reasonableness, capacity for self-determination, and freedom of thought and 
action are attained only in the processes of acquiring and examining the content 
of something that does not at first come from the person himself or herself, but 
is the objectification of activities in the culture-and this in the widest sense: in 
the objectification of activities in which possibilities of human self-determina-
tion, the development of human reason, human freedom, or else their oppo-
sites, have taken shape; in civilization’s achievements in the satisfaction of 
needs, knowledge of nature and the world of humankind, political constitutions 
and actions, moral orders, systems of norms and moral action, forms of social 
life, aesthetic products or works of art, interpretations of the nature of human 
existence in philosophies, religions and world views (Weltanschauungen). 
(Klafki, 2000b, s. 88f, kursivering enligt original)       

Enligt Klafki (2000b) är språklig kompetens en särskilt viktig förutsättning 
för personlighetsutveckling. Han beskriver tre olika dimensioner av bildning. 
För det första en moralisk dimension som handlar om moraliskt ansvar, samt 
beredskap och förmåga att handla moraliskt. För det andra en dimension av 
att veta och tänka, den är vetenskapligt orienterad både i instrumentella termer 
och med avseende på förmåga till rationell reflektion. Den tredje estetiska di-
mensionen handlar inte enbart om litteratur, konst, musik och teater, utan även 
om utveckling av fantasi, smak, kapacitet att känna glädje, uttrycka estetiska 
omdömen och förmåga att leka och agera socialt.  

Klafki (2000a) erbjuder en teori för didaktisk analys av innehåll. Den består 
av frågeställningar om vad som exemplifierar, representerar eller kategorise-
rar ett innehåll, hur det blir signifikant för eleven nu och i framtiden, hur det 
kan struktureras och vad det är som måste ingå för att innehållet ska betraktas 
som komplett. I undervisningen menar Klafki (1995) att fokus kan inriktas på 
två olika perspektiv. Ett perspektiv som avser elevens framtida roller som till 
exempel demokratisk medborgare, medlem i ett religiöst samfund eller kritisk 
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konsument. Ur ett annat perspektiv måste läraren sätta sig in i elevens tän-
kande och lyfta de frågor, intressen och attityder som berör och motiverar ele-
ven i nuet.   

Didaktik är en förhållandevis ny inriktning inom svensk utbildningsveten-
skap. Etableringen som ägde rum under 1980-talet medförde en formering av 
två ansatser: didaktisk forskning på läroplansteoretisk grund respektive feno-
menografisk didaktik. Enligt Englund (2007) är det dessa forskningsansatser 
som har banat väg för ämnesdidaktikens legitimitet och expansion.  

När det gäller didaktik grundad på läroplansteori, menar Sundberg (2007) 
att det läroplansteoretiska fältet är brett och fragmenterat och att det har influ-
erats av både didaktikteorin och curriculumtraditionen. Läroplansfrågor utgör 
en central del av didaktiken och berör hela samhället, även om det är lärarna 
som kan uppfattas som den primära målgruppen. Det finns en inneboende kon-
flikt i vem som ska ha företrädesrätt till de didaktiska frågorna om skolans 
innehåll, om det är lärarna, politikerna eller den breda allmänheten.  

Inom den anglo-amerikanska curriculumtraditionen betraktas läraren enligt 
Westbury (1998) som vilken tjänsteman som helst. I uppdraget ingår att im-
plementera en läroplan innehållande detaljerade anvisningar om mål, innehåll 
och undervisningsmetoder. Undervisningen betraktas som en tjänst som ska 
hålla verifierbar kvalité och läroplanen fungerar som en teknisk instruktion 
för hur tjänsten ska utföras. Det är samhällets och elevens behov som ska ligga 
till grund för skolans mål och valen av vilka undervisningsmetoder som ska 
användas.  

Enligt Wahlström (2019, s. 30f) vilar den franska didaktiken på två princi-
per. Den ena principen är en jämlikhetstanke, inriktad på majoritetens intres-
sen och förbättringar för olika grupper, medan den andra principen handlar 
om att skolan inte ska adressera religiösa eller moraliska frågor. Enligt 
Colomb (1999) är lärarrollen i centrum inom den franska didaktiktraditionen. 
För det första styr läraren över hur tiden fördelas mellan undervisning och 
lärande. För det andra har läraren ansvar för kunskapens mening och i vilken 
utsträckning detta ansvar överförs till eleven. Denna fördelning av ansvar kan 
exemplifieras med två ytterligheter, föreläsande undervisning i motsats till 
konstruktivistisk pedagogik. Den franska didaktiken är ämnesinriktad, det är 
lärarens ansvar att via ”didaktisk transposition” omvandla legitim akademisk 
vetenskap till skolkunskap anpassad för eleverna. Ett ”didaktiskt kontrakt” ba-
serat på lärare och elevers förväntningar på varandra ska bidra till att skillna-
den mellan vetenskap och skolämne blir så liten som möjligt. Det är ett lång-
siktigt kontrakt som handlar om hur kunskapen successivt modifieras i relat-
ion till lärares och elevers ansvar i olika stadier. Kontraktet inom den franska 
didaktiken kan jämföras med Comenius (1999/1657) syn på undervisningens 
innehåll. Han menar att det måste anpassas till elevens förutsättningar, inne-
hållet ska gå från det lilla till det stora men ta sin början i en helhetsbild. Ele-
ven kan inte betraktas som ett tomt kärl som ska fyllas. Colomb (1999) menar 
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att läraren alltid måste utgå från elevens förförståelse, även en felaktig upp-
fattning kan ligga till grund för lärande. En trend inom den franska didaktik-
forskningen är enligt Caillot (2007) att representanter från olika ämnesdisci-
pliner möts och bedriver komparativ forskning om både innehåll och metoder. 

Almqvist (2021) menar att didaktisk forskning bedrivs i många europeiska 
länder med ett ökande intresse för komparativa studier. Tidigare har didaktisk 
forskning ofta bedrivits utifrån psykologiska eller sociologiska perspektiv. 
Numera är studier inriktade på meningsskapande processer vanliga. I Sverige 
fick didaktik en central plats inom lärarutbildningen i samband med att den 
blev en del av universitet och högskola år 1977. Vid Uppsala universitet tog 
den didaktiska forskningen fart under 80-talet. Den är av tvärvetenskaplig ka-
raktär med forskare från olika discipliner. Almqvist är ledare för forskarmiljön 
SCOD, Studies of Comparative Didactics (Uppsala universitet, 2021). Den 
har inriktning mot studier och jämförelser av undervisning inom olika ämnes-
områden. 

Forskningen i komparativ didaktik bidrar således med kunskap inom en rad 
områden relaterade till planering, genomförande och uppföljning av undervis-
ning. Det handlar bl.a. om undervisning, lärande, val av innehåll, bedömning, 
identitetsfrågor och så vidare. Alla dessa frågor har betydelse för lärares pro-
fession, professionella utveckling och utbildning. (Uppsala universitet, 2021)  

Föreliggande avhandling är även influerad av en didaktiska tradition som in-
spirerats av amerikansk pragmatism och är inriktad på studier av menings-
skapande som kommunikativ, politisk och moralisk handling. Inom forskar-
gruppen SMED, Studies of Meaning-making in Educational Discourses, stu-
deras framför allt frågor om meningsskapande ur pragmatiskt perspektiv. 
Forskningen bygger till stor del på John Deweys transaktionsteori och Ludvig 
Wittgensteins syn på hur ord får sin betydelse i olika språkspel. Gruppen är 
verksam inom didaktik och utbildningsvetenskap vid universiteten i Uppsala 
och Örebro.1 

Cherryholmes (2000) definierar pragmatismen som fallibilistisk, holistisk, 
kontingent och kontextuell. Fallibilism innebär att det inte finns något som 
gäller för evigt, hur än säkra våra resultat eller upplevelser verkar vara finns 
det inget som säger att de inte kan förändras i framtiden. Holism står för att 
det finns många olika faktorer som kan påverka ett resultat. Det är därför nöd-
vändigt att anlägga en helhetssyn på problem. Kontingens innebär att världen 
inte är stabil och att företeelser alltid skulle kunna vara annorlunda. När det 
gäller kontext finns det inget som säger att det som fungerar i en viss situation 
även gör det i en annan. Mot pragmatismen står enligt Cherryholmes (2000, 
s. 20) positivister, empirister och fenomenologer som söker ”korrekt tal om 

                               
1 Mer information om SMED i Uppsala finns på https://www.edu.uu.se/research/curriculum-
studies/smed/. Information om SMED i Örebro finns på https://www.oru.se/forskning/forsk-
ningsmiljoer/hs/smed. 
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världen”, till skillnad från pragmatiker som strävar efter att ”tala och handla 
effektivt i världen”. Den kritik som riktas mot pragmatismen handlar enligt 
Cherryholmes främst om två invändningar. Dels att den saknar något som ut-
märker den och dels att den inte kan kopplas till någon speciell politik, till 
exempel demokrati. Men även om den filosofiska pragmatismen inte explicit 
förespråkar någon särskild ideologi, så är den demokratisk till sin natur. Min 
syn på pragmatismen är att den erbjuder utrymme för folkviljan, dels utifrån 
principer om kunskapens mångfald och dels med teorier om vetandets konti-
nuerliga utveckling. 
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3 Pragmatisk metodologi 

Meningar om skolämnet juridik på gymnasienivå har analyserats i fem olika 
källor: vetenskapliga artiklar, läroplaner, läroböcker, elevers gymnasiearbe-
ten, samt i lärares tal om sin egen undervisning. Diskurser har identifierats 
genom en syntes av de skriftliga och muntliga yttranden som identifierats som 
meningsfulla i förhållande till de fem delstudiernas frågeställningar.  

Enligt Cherryholmes (1988), består diskurser av både talade och skrivna 
utbyten, men för att till fullo förstå en diskurs måste den relateras till sitt so-
ciala sammanhang. Winther Jørgensen & Phillips (1999) understryker diskur-
sens kontingens, när representationer av verkligheten skapas med hjälp av 
språket bidrar dessa representationer samtidigt till att skapa verkligheten. Den 
fysiska världen finns, men språket är inte enbart speglingar av denna värld 
utan bidrar även till den betydelse världen får via diskursen. Med andra ord, 
det sätt på vilket det talas och skrivs om skolämnet juridik på gymnasienivå i 
olika källor, både representerar och påverkar undervisning och lärande.  

Mina val av källor och syntesen av meningsfulla yttranden resulterar i en 
diskursiv konstruktion av skolämnet juridik på gymnasienivå, utan anspråk på 
att få fram en beskrivning av ämnet som det är ”i-sig själv”. Säfström & Öst-
man (1999, s. 23f) beskriver den pragmatiska forskningen som syftesrelaterad. 
Det innebär att vissa perspektiv är utvalda, utan att för den skull utesluta att 
det finns andra perspektiv som kan vara relevanta för andra syften.  

Delstudiernas uppläggning innebär att skolämnet juridik på gymnasienivå 
studeras i såväl tidigare forskning (kap. 4) som i källor inom skolsystemet: 
den institutionella nivån (kap. 5), undervisningsnivån (kap 6-7) och lärande-
nivån (kap. 8). Rogoff (1995) menar att en sociokulturell ansats inbegriper 
analys utifrån dessa tre oskiljaktiga, ömsesidigt konstituerande, analytiska 
perspektiv. Var och en av dessa nivåer kan vara primärt objekt för analys, men 
de andra finns alltid med i bakgrunden. Separeringen av skolsystemet i nivåer 
är genomförd för analysens skull. I realiteten ingår forskning och skolsyste-
mets delar i kontinuerligt pågående, ömsesidiga transaktioner med varandra 
och omgivningen. Ur ett pragmatiskt perspektiv refererar Almqvist et al. 
(2008) till delarna som olika perspektiv på meningar: påbjudna, erbjudna eller 
skapade. 

[D]et pragmatiska angreppssättet inrymmer analyser såväl av erbjuden, påbju-
den som skapad mening, och att dessa analyser kan relateras till varandra inom 
en metodologisk ram. Angreppssättet ger på detta sätt möjligheter att sätta in 
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meningsskapande i såväl ett övergripande utbildningspolitiskt sammanhang 
som ett sammanhang som utgörs av de studerandes erfarenheter (Almqvist et 
al. 2008, s. 21). 

Analyserna är inriktade på meningserbjudanden. Tabell 5 visar en modell över 
hur den ämnesdidaktiska studien av skolämnet juridik på gymnasienivå är 
upplagd. De fem delstudierna bidrar gemensamt till ett slutresultat i form av 
olika diskurser om meningar med juridikundervisning på gymnasienivå. Till-
sammans kan diskurserna tolkas som en typologi över ämnet. 

Tabell 5. Ämnesdidaktisk modell över hur studien om skolämnet juridik på gymnasi-
enivå har utformats 

Epistemiska/icke-
epistemiska 

Syften Innehåll Metoder 

 
Kap. 4 Forskares me-
ningserbjudanden 
 
Kap. 5 Institutionella 
meningserbjudanden 
 
Kap. 6-7 Lärares och 
läroböckers menings-
erbjudanden 
 
Kap. 8 Elevers me-
ningserbjudanden 
 

   

Det finns en komparativ ansats i avhandlingen, dels inom ramen för de olika 
delstudierna, men även på en övergripande nivå. Det är likartade didaktiska 
frågeställningar som ställs till olika material och som sen kan kompareras. 
Studien av 21 vetenskapliga artiklar är en komparation av vilka diskurser som 
kan identifieras från olika forskare, analysen av institutionella meningserbju-
danden är en komparation av diskurser i tre svenska läroplaner, studien av 
lärares meningserbjudanden innefattar en komparation av fyra lärares diskur-
ser och i studien av elevers meningserbjudanden kompareras deras diskurser i 
22 gymnasiearbeten.  

3.1 Relationen mellan språk och mening 
Att relatera meningar till användningen av det talade och skrivna språket är en 
följd av den språkliga vändningen. Almqvist et al. (2008) menar att diskursa-
nalys är en användbar analysmetod tack vare premissen att meningar inte är 
isolerade inom individen, utan kommer till uttryck i form av språkliga hand-
lingar. 
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Ur ett pragmatiskt perspektiv relaterar Mead (2008) meningsskapande till 
kommunikativa, språkliga transaktioner. Enligt Mead (1934) är meningar 
framför allt ett resultat av språklig kommunikation. I likhet med Dewey in-
vänder han emot den psykologiskt inriktade behaviorismen, med teorin om 
klassisk betingning som förklaringsmodell för språkets mening. Såväl Mead 
som Dewey riktar istället fokus mot handlingar. 

By a conditioning of reflexes, the horse has become associated with the word 
“horse”, and this in turn releases a set of responses. We use the word, and the 
response may be that of mounting, buying, selling or trading. We are ready to 
do all these different things. This statement however, lacks the recognition that 
these different processes which the behaviorist says are identified with the 
word “horse” must be worked into the act itself, or the group of acts, which 
gather about the horse (Mead, 1934, s. 13). 

Enligt Mead (2008) är det inte enbart resultatet i form av skapade meningar 
som är relevant, utan även det sätt på vilket meningarna formades, det spår 
som följdes eller den metod som användes. 

So we will view education, not only as a method of giving facts to the rising 
generation, but we shall also consider the effect which the process of handing 
down has had on the material itself, as handed down from generation to gener-
ation. We know that our ideas are determined largely by the nature of language. 
(Mead, 2008, s 23) 

Mead (1934) menar att handling inte enbart är en betingad reflex, utan åter-
speglar en bakomliggande idé. När en vokal gest återspeglar en idé och dess-
utom väcker samma idé hos en annan individ blir den en meningsbärande sig-
nifikant symbol, det vi kallar språk. Säfström (1994) beskriver övergången 
från språk till diskurs som en rörelse från strukturalism till poststrukturalism, 
eller som en rörelse från kedjor av objektiva tecken till diskurser i form av 
uttryck, handlingar och sociala erfarenheter, involverande talare och skriben-
ter, såväl som lyssnare och läsare.  

Det kan tänkas att de meningar som lärare i juridik på gymnasienivå erbju-
der sina elever är influerade av deras egna akademiska studier och diskurser 
de mött där. Enligt Wetherell et al. (2001) skapas mening genom att diskurser 
vi mött tidigare rekonstrueras i nya transaktioner. 

Begreppen diskurs och diskursanalys är inte entydiga. Det finns olika defi-
nitioner av vad en diskurs är och olika metoder för att genomföra en diskurs-
analys. I föreliggande avhandling används Macnaghtens (1993) definition av 
diskurser som de sociala relationer, synsätt och aktiviteter som legitimeras. 
Vilka diskurser som kan identifieras är enligt Macnaghten beroende av de stra-
tegier för argumentation som väljs och hur dessa överensstämmer med, eller 
alternativt utmanar, existerande maktstrukturer. 
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Discourse constructions obviously use grammar but what lies central to each 
construction is not the use of the same grammatical terms but the social rela-
tionship encapsulated by these terms, the outlook they engender, and the activ-
ities they legitimate (whether these will be achieved or not depending, how-
ever, on the process of argumentation). (Macnaghten, 1993, s. 55)  

På en skala är det tänkbart att placera diskursanalytiska metoder som antingen 
nära den lingvistiska, språkligt inriktade analysen eller också nära den mer 
generella innehållsanalysen. Jag har valt metoden pragmatisk diskursanalys, 
som på en sådan skala skulle ligga närmare innehållsanalysen. Skillnaden mel-
lan pragmatisk diskursanalys och innehållsanalys ligger framför allt i använ-
dandet av språkliga analysenheter, till skillnad från innehållsanalysens mer 
övergripande perspektiv på ett textinnehåll. I den pragmatiska diskursanalysen 
ingår dessutom reflektion över konsekvenser av de diskurser som identifierats. 
Valet av metod är gjort med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställ-
ningar. Winther Jørgensen & Phillips (1999) beskriver alternativa ansatser ba-
serade på konstruktionistiska, diskursanalytiska teorier som till exempel Fair-
cloughs (1995) kritiska diskursanalys kompletterad med Hallidays (1994) 
funktionella grammatik eller Laclau & Mouffes (1985) diskursteori. Dessa te-
orier erbjuder begreppsapparater som enligt min mening inte är de mest ända-
målsenliga i förhållande till föreliggande avhandlings syften.  

3.2 Pragmatisk diskursanalys 
Att studera ett skolämne genom analyser av text är en metod som framhålls 
av Englund (1997b). Av olika tänkbara diskursanalytiska angreppssätt har jag 
valt att med inspiration från Quennerstedt (2006, 2008) göra en pragmatisk 
diskursanalys. Motivet för detta val är relaterat till delstudiernas syften inrik-
tade på att undersöka vilka diskurser om skolämnet juridik som legitimeras i 
läroplaner och läroböcker, samt av forskare, lärare och elever. Quennerstedt 
(2006) har tidigare använt pragmatisk diskursanalys i en studie av institution-
ella förutsättningar för meningsskapande i idrott och hälsa. Det är med ut-
gångspunkt från hans angreppssätt som metoden operationaliserats för ana-
lyserna av texter och tal i föreliggande avhandlings delstudier.  

Pragmatisk diskursanalys inleds med en strukturell analys av det språkliga-
innehållet utifrån de aktuella frågeställningarna. Den efterföljande syntesen 
till diskurser synliggör de underliggande mönster som döljer sig bakom språ-
kets yta. Det som gör den pragmatiska diskursanalysen pragmatisk är dels 
flexibiliteten i förhållande till olika syften, men framför allt den avslutande 
reflektionen över diskursernas tänkbara konsekvenser. Enligt Peirces 
(1905/1982) pragmatiska maxim utgörs meningar av de tänkbara konsekven-
serna av en uppfattning. Cherryholmes (1999, s. 75f) menar att en texts me-
ning är beroende av dess tänkbara konsekvenser. Ur ett pragmatiskt perspektiv 
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finns det en mängd tänkbara tolkningar som är beroende av tolkarens perspek-
tiv i den specifika situationen. Med tillämpning av tillförlitliga forskningsme-
toder blir det möjligt att fastställa vilka resultat som är trovärdiga. 

I denna version delas pragmatisk diskursanalys in i tre steg där analysen 
kan uppfattas som sekventiell, men i verkligheten är det fråga om en iterativ 
process med återkommande förflyttningar fram och tillbaka mellan de olika 
stegen.  

 

 
Figur 1. Modell över pragmatisk diskursanalys 

I modellens första steg identifieras meningsfulla yttranden som språkliga en-
heter med möjlighet att tolka in tänkbara konsekvenser med relevans för den 
aktuella frågeställningen. Cherryholmes (1988) definierar mening som det 
som är avsett att överföras, i synnerhet språkligt. Han betonar att meningar 
finns i pågående diskurser och beskriver mening som en primitiv, intuitivt för-
stådd, strukturell term, men samtidigt som en nödvändig startpunkt för ana-
lyser. Socialkonstruktivisten Bakhtin (1986) beskriver relationen mellan språ-
kets mening och verkligheten, det är föreningen mellan dessa som har relevans 
(se även Wittgenstein, (1945/1992). 

[O]nly the contact between the language meaning and the concrete reality that 
takes place in the utterance can create the spark of expression. It exists neither 
in the system of language nor in the objective reality surrounding us. Bakhtin 
(1986, s. 87)    

Bakhtins (1986) beskrivning är relaterad till analyser av dialoger, men den är 
även fruktbar för definitionen av ett meningsfullt yttrande. Han bidrar med en 
närmare beskrivning av den diskursiva analysenheten som ett meningsfullt 
yttrande i form av ett situerat stycke språk med mening.   

Steg 1. Identifiering och 
analys av meningsfulla 
yttranden

Steg 3. Reflektion över 
konsekvenser av de 
identifierade diskurserna

Steg 2. Syntes av 
meningsfulla yttranden  till 
diskurser
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Enligt Burr (1995) innebär den inledande inläsningen att materialet organi-
seras i huvudfrågor eller teman. Med hjälp av ett citat ur en artikel av O’Brien 
& Arbetman (1978) exemplifieras hur meningsfulla yttranden identifierats 
och analyserats. Exemplet illustrerar även det analytiska särskiljandet mellan 
epistemisk och icke-epistemisk mening.  

The primary emphasis of the course is on the teaching of practical law as it 
affects high school students or inmates in their daily lives [privat, epistemiskt] 
... However, other goals of the course include development of a better attitude 
on the part of students [socialiserande, icke-epistemiskt], improvement in clear 
thinking and reasoning skills on the part of the students [akademiskt, epistem-
iskt], examination of moral and ethical values [socialiserande, icke-epistemi-
skt] ... (O’Brien & Arbetman, 1978, s. 569)  

Ur ovanstående citat är det möjligt att identifiera ett flertal meningsfulla ytt-
randen om syftet med skolämnet juridik. De har dels kategoriserats utifrån den 
mening med juridikundervisning på gymnasienivå som yttrandet ger uttryck 
för och dels som epistemiskt eller icke-epistemiskt. Vid analysen av tidigare 
forskning har yttranden som kan relateras till de aktuella frågeställningarna 
om syften, innehåll eller undervisningsmetoder numrerats och sammanställts 
i form av tre separerade listor. I tabell 6 redovisas den påbörjade listan över 
syften med juridikundervisning på gymnasienivå enligt tidigare forskning, där 
resultaten från citatet har registrerats. 

Tabell 6. Påbörjad lista över syften med juridikundervisning på gymnasienivå baserad på 
citatet från O’Brien & Arbetman (1978, s. 569). 

Syften med undervisningen (Varför?) 

1. Privat, epistemisk 

2. Socialiserande, icke-epistemisk 

3. Akademiskt, epistemisk 
 

Det ämnesinnehåll som kan identifieras i citatet är ”moral and ethical values”. 
Jag tolkar inte ”practical law” som en beskrivning av ett juridiskt ämnesinne-
håll. Tabell 7 visar den påbörjade listan över innehåll. 

Tabell 7. Påbörjad lista över ämnesinnehållet i juridikundervisning på gymnasienivå base-
rad på citatet från O’Brien & Arbetman (1978, s. 569) 

Ämnesinnehåll i skolämnet juridik (Vad?) 

 
1. Moraliska och etiska värden, icke-epistemiskt 
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Inga meningsfulla yttranden om undervisningsmetoder kan identifieras i cita-
tet från O’Brien & Arbetman (1978, s. 569). Listorna över syften, innehåll och 
undervisningsmetoder sammanställs i form av en matris som utgör underlag 
för syntesen till diskurser i steg två. Numreringen gör det möjligt att få en 
överblick över materialet. Av de meningsfulla yttranden som identifierats i det 
tidigare återgivna citatet från O’Brien & Arbetman (Ibid.) kan två kategorise-
ras som icke-epistemiska. Det är dels det socialiserande syftet att eleverna ska 
utveckla förbättrade attityder och dels ämnesinnehållet moraliska och etiska 
värden. Den sista kolumnen med rubriken moral används för att särskilja ytt-
randen som implicerar en icke-epistemisk, moralisk dimension av skolämnet 
juridik på gymnasienivå. Tabell 8 visar en påbörjad matris, där meningsfulla 
yttranden från tabellerna 6 och 7 har sammanställts. Matrisen färdigställs suc-
cessivt genom att alla resultat från de tre listorna sammanställs. 

Tabell 8. Påbörjad matris över meningsfulla yttranden i forskning om skolämnet juridik på 
gymnasienivå. 

Källa Syfte Innehåll Metod Moral 

 
O´Brien & Ar-
betman (1978) 1, 2, 3 1  

 
Syfte: Socialis-
erande (2) 

    Innehåll: Mora-
liska och etiska 
värden (1) 
 

Cherryholmes (1988) menar att diskurser består av både talade och skrivna 
utbyten, men för att till fullo förstå en diskurs måste den relateras till sitt so-
ciala sammanhang. I föreliggande avhandling är språkspelet kontextuellt rela-
terat till det aktuella didaktiska området och jag har haft nytta av min bakgrund 
som lärare i ämnet. Enligt Wittgenstein (1945/1992) fastställs ordens bety-
delse genom deras användning inom ett specifikt språkspel. Säfström (1994) 
argumenterar för att textanalyser innefattar socialt underbyggda definitioner 
och gränsdragningar inom olika språkspel.  

Kategoriseringen av yttranden och identifieringen av diskurser innebär att 
olika bedömningar och gränsdragningar måste göras. Analysen har varit fylld 
av överväganden, där jag i slutänden gjort de val som utifrån mina tolkningar 
ter sig som rimligast. 

Ett delikat gränsdragningsproblem gäller till exempel hur ett antal ameri-
kanska diskussionsartiklar om law-related education för icke-jurister ska tol-
kas. Undervisningen beskrivs i generella ordalag som att den har ett sociali-
serande syfte via erbjudanden av juridiska kunskaper. Den har konstruerats på 
lite olika sätt med variationer mellan olika projekt och över tid. I slutänden 
blev det en tolkningsfråga i förhållande till varje artikel. Även om ett yttrande 
med en akademiskt präglad mening identifierats i O’Brien & Arbetman 
(1978), så blev det i slutänden inte tillräckligt för att tolka in en diskurs om ett 
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akademiskt syfte med undervisningen. När det gäller en annan artikel om law-
related education från VaanderStaay (2007) har jag gjort den motsatta bedöm-
ningen. I jämförelse med till exempel O’Brien & Arbetman (1978) så fram-
träder ett akademiskt syfte med den studerade undervisningen som en diskurs 
(se 4.3.3).  

Ett citat från Golden & McDonald (1998, s. 166) kan exemplifiera ett annat 
gränsdragningsproblem och hur jag har hanterat det.  

The competitiveness of the Unites States lies in a skilled, adaptable, and inno-
vative work force that responds with an expanding vision to a shrinking world. 
(Golden & McDonald, 1998, s. 166) 

Golden & McDonald (1998) diskuterar integration av internationell juridik i 
en affärsjuridisk kurs på gymnasienivå. Temat återkommer inte i någon annan 
forskning och uttalandet är dessutom vagt i förhållande till skolämnet juridik 
på gymnasienivå. Därför har jag valt att inte bedöma statens behov av kvalifi-
cerad arbetskraft som en diskurs om skolämnet juridik på gymnasienivå. 

Syntesen i steg två består av att regelbundna mönster av meningsfulla ytt-
randen identifieras som diskurser. Kvantifiering av antalet yttranden till stöd 
för en viss diskurs har begränsat värde i en kvalitativ studie, samtidigt som det 
inte heller är meningsfullt att klassificera enstaka yttranden som diskurser. 
Säfström (1999) kallar processen för utläsning. Edwards & Potter (2001) me-
nar att det handlar om att utveckla en känsla för mönster och regelbundenheter 
genom upprepad läsning och analys av texten. Utläsningen består av sökande 
efter kontraster, likheter, kontinuitet och motsägelser, men även sökande efter 
det som inte sägs i förhållande till det valda perspektivet (Burr, 1995; Potter 
& Wetherell, 1987). För att ett mönster ska identifieras som en diskurs krävs 
att det förekommer med regelbundenhet, med avseende på såväl tid som rum.  

Vid analysen av skolämnet juridik på gymnasienivå kom syftet med under-
visningen att utgöra utgångspunkt för identifieringen av diskurser. Förutom 
syftets centrala betydelse för undervisningens utformning är en ytterligare an-
ledning att ämnesinnehåll och undervisningsmetoder inte uppvisar några tyd-
liga mönster. Samma innehåll och undervisningsmetoder återkommer i för-
hållande till olika syften med undervisningen. Innehåll kan ges olika meningar 
beroende på vilka val lärare gör. De diskurser om syftet med juridikundervis-
ning på gymnasienivå som identifierats i den tidigare forskningen är: (1) Den 
samhällsvetenskapliga diskursen, (2) Diskursen om privat nytta och (3) Den 
akademiska diskursen.  

Metodens tredje steg består av reflektion över tänkbara konsekvenser av de 
diskurser som identifierats, detta avslutande steg utgör en viktig del av ana-
lysen (Burr, 1995; Potter & Wetherell, 1987; Macnaghten, 1993). Det kan fin-
nas olika tänkbara konsekvenser av diskurserna, beroende på i vilka samman-
hang forskningen kommer till användning. En tänkbar möjlighet är att diskur-
serna får konsekvenser för kommande forskning. Exempelvis så är det möjligt 
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att den samhällsvetenskapliga diskurs om skolämnet juridik som kan identi-
fieras i forskning från både USA och Australien kan påverka inriktningen på 
svensk forskning. Westbury (1998, s. 67) uppmärksammar hur den ameri-
kanska curriculumtraditionen influerade det svenska skolsystemet i mitten av 
1900-talet. Det är tänkbart att den amerikanska synen på skolämnet juridik på 
gymnasienivå, via en forskningsbaserad läroplansutveckling, skulle kunna få 
konsekvenser för innehållet i svenska kursplaner. 

En fundamental skillnad mellan de källor som analyserats har fått betydelse 
för hur den pragmatiska diskursanalysen operationaliserats för de olika delstu-
dierna. När det gäller den tidigare forskningen, läroplanerna och lärarnas upp-
fattningar så innehåller alla dessa källor yttranden som handlar om undervis-
ning i skolämnet juridik på gymnasienivå. Det innebär att det är möjligt att 
finna direkta svar på frågan om undervisningens syften i texter och tal. Läro-
böckerna och elevernas gymnasiearbeten handlar inte om ämnet, utan de in-
nehåller yttranden i ämnet. I dessa fall måste syften med undervisningen iden-
tifieras indirekt, via analyser av texternas ämnesinnehåll.  

3.3 Kvalitativa aspekter 
Mina reflektioner över kvalitativa aspekter på avhandlingen är inspirerade av 
Tracys (2010) kriterier för god kvalitativ forskning: ämnets värde, vetenskap-
lig stringens, uppriktighet, trovärdighet, resonans, bidragets signifikans, etiska 
aspekter samt koherens.  

Jag menar att forskning om juridikundervisning på gymnasienivå har rele-
vans mot bakgrund av såväl skolämnets expansion som juridifieringen av sam-
hället. Det analytiska särskiljandet mellan fördefinierade juridiska fakta och 
moraliskt meningsskapande ligger till grund för insikter om hur ämnesinne-
hållet kan utvecklas till att bli relevant för både elever och samhälle. Jag ar-
gumenterar för att förmåga att placera in de juridiska normerna i sin samhäl-
leliga och praktiska kontext skulle kunna bidra till formering av kritiskt kon-
struktiva medborgare med förmåga att skapa informerade moraliska meningar 
om juridiska frågor. Exempel i avhandlingen illustrerar att juridiken har be-
gränsningar. Det finns goda grunder för att problematisera juridikens effekter 
i förhållande till aktuella samhällsproblem, som till exempel pandemier eller 
gängkriminalitet.  

Vetenskapliga studier ska innehålla erforderliga beskrivningar av teoretisk 
konstruktion, datakällor, kontexter och urval. För föreliggande avhandling bi-
drar Rogoff (1995) med de tre perspektiv på skolsystemet som ligger till grund 
för valen av källdata i fyra av delstudierna. Englunds läroplansteori bidrar med 
en relevant begreppsapparat, till exempel betraktande av undervisning som ett 
meningserbjudande och lärande som diskursivt meningsskapande. Han bidrar 
även med fruktbara perspektiv på undervisningens socialiserande funktion. 
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Delstudierna innehåller redogörelser för de urval som gjorts och konkreta ex-
empel på de tillämpade angreppssätten. Avhandlingen bidrar till ökat vetande 
om undervisning i skolämnet juridik på gymnasienivå, men det återstår att un-
dersöka vilken betydelse olika sätt att undervisa och olika val av undervis-
ningsinnehåll har för elevers lärande och socialisation i juridikämnet. Tracy 
(2010, s. 841) menar att även mindre urval kan bidra till meningsfulla resultat 
vid forskning på nya data. Mitt val att analysera källdata från olika relevanta 
kontexter bidrar till resultatens jämförbarhet och ökar därmed undersökning-
ens validitet.  

Uppriktighet innefattar framför allt självkritik och transparens. Veten-
skapsrådet (2017) betonar vikten av att tala sanning om forskningen, samt att 
öppet redovisa metoder och resultat. Den tillämpade analysmetoden pragma-
tisk diskursanalys beskrivs och kompletteras med exempel på angreppssätten 
för alla delstudier. Jag har även exemplifierat hur jag hanterat några proble-
matiska tolkningar och gränsdragningar (se 3.2). Vetenskapsrådet betonar att 
forskarens intressen eller bindningar ska redovisas, samt att utgångspunkterna 
för en studie ska granskas och redovisas. Mitt intresse för juridikundervisning 
på gymnasienivå härrör från många år som lärare i ämnet. Jag har undervisat 
i juridik enligt alla de tre analyserade läroplanerna: Lgy70, Lpf 94 och Gy11. 
Mitt intresse för att forska om juridikundervisning emanerar även från ut-
vecklingen av ekonomiprogrammets juridiska inriktning på den skola där jag 
arbetade när Gy11 trädde i kraft. I den processen väcktes mitt intresse för att 
undersöka olika sätt att undervisa om juridik. Framför allt intresserade jag mig 
för hur eleverna skulle kunna erbjudas ett helhetsperspektiv på ämnet, istället 
för fragmenterade fakta, samt hur rollspel skulle kunna användas som en ut-
gångspunkt för undervisningen. I praktiken innebar det att jag erbjöd eleverna 
det ämnesinnehåll som blev relevant för dem utifrån den praktiska uppgift som 
för tillfället var aktuell. Att jag själv har arbetat som gymnasielärare i juridik 
innebär att jag har personliga erfarenheter av studieobjektet, vilket kan vara 
både positivt och negativt. Det är en tillgång att ha erfarenheter av det aktuella 
språkspelet. Det ger mig möjlighet att föra diskussioner med lärarna på ett 
initierat sätt, samt att göra tolkningar av språket utifrån den aktuella kontexten. 
Samtidigt finns det en risk att mina personliga erfarenheter från en yrkesiden-
titet som lärare hamnar i konflikt med en ny roll som forskare. Jag måste kon-
tinuerligt ifrågasätta mina tolkningar ur detta perspektiv. Gränsdragningen 
mellan att å ena sidan använda tidigare erfarenheter för att förstå vad lärare 
menar och att å andra sidan riskera att tolka in mina personliga meningar om 
juridikundervisning är utmanande. Konkretiserande följdfrågor har varit av 
stor betydelse för tolkningen av lärares tal. Citeringar från källorna ökar mot-
tagarens möjlighet att göra egna bedömningar av tolkningarnas rimlighet. Så-
dan transparens är ett sätt på vilket studiernas reliabilitet har kunnat stärkas.  

Trovärdighet handlar enligt Tracy (2010, s. 843) om huruvida forskningen 
är övertygande och rimlig. Mottagarna ska känna att resultaten är så tillförlit-
liga att de blir användbara som beslutsunderlag och kan vara till vägledning 
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för framtida handlingar. I föreliggande avhandling är det framför allt ana-
lyserna av olika relevanta kontexter som bidrar till en ”thick description” av 
studieobjektet. Ett systematiskt tillvägagångssätt där svaren på centrala didak-
tiska frågeställningar analyserats i olika källor ökar mottagarens möjlighet att 
avgöra om de tolkningar som gjorts är rimliga och relevanta. Vidare har alla 
delstudier diskuterats med forskare i samband med olika seminarier, framför 
allt inom forskningsmiljön SCOD (Studies of Comparative Didactics) vid 
Uppsala universitet2. Två av delstudierna har antagits till internationella ut-
bildningsvetenskapliga konferenser. Delstudien om tidigare forskning har pre-
senterats på ERC (Emerging Researchers’ Conference) 2018 i Bolzano3 och 
studien om lärares meningserbjudanden presenterades på ECER (European 
Conference on Educational Research) 2019 i Hamburg4. Vidare har olika delar 
av avhandlingen presenterats i samband med seminarier arrangerade av fors-
karskolan UpRiSE (Uppsala Research School in Subject Education)5, samt vid 
tre högre seminarier i didaktik anordnade av institutionen för pedagogik, di-
daktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet6.  

Med tanke på olika tänkbara mottagare har jag strävat efter att uttrycka mig 
så klart som möjligt om relevanta aspekter av juridikundervisning på gymna-
sienivå. Såväl forskare som lärare, läromedelsförfattare, tjänstemän och skol-
politiker utgör potentiella mottagare av studierna. Jag argumenterar för vissa 
möjligheter, men det är upp till mottagarna att tolka och använda bidragen för 
att göra egna val utifrån sina syften. 

Delstudierna bidrar med olika perspektiv på ämnet som kan vara fruktbara 
i olika sammanhang. De bidrar till ökat vetande om ämnet och kan även an-
vändas för att formulera nya forsknings- och enkätfrågor. Ur ett teoretiskt per-
spektiv utgör avhandlingen ett exempel på en möjlighet att med metoden prag-
matisk diskursanalys analysera hur meningserbjudanden i ett ämne legitime-
ras och kan definieras som giltiga diskurser. 

 För praktiken skulle studierna kunna bidra med underlag för kommande 
kursrevideringar och läroplansreformer. De kan även bidra med kunskap rela-
terad till lärares yrkespraktik eller ämnesinnehållets konstruktion i nya läro-
medel. Utifrån ett socialiserande och personlighetsutvecklande syfte med ju-
ridikundervisning på gymnasienivå är förslaget om hur moraliskt menings-
skapande kan relateras till juridiska och samhälleliga normer och praktiker 
särskilt anpassat.  Björklund (1996, s. 110) framhåller att det är granskning av 
”skälen för ett omdöme som vi har att hålla oss till”. När jag argumenterar för 
en rättssociologisk konstruktion av det juridiska ämnesinnehållet så är det 
både resultat från delstudierna och den argumentation som konkretiseras i 
form av exemplen i tabell 1-2 som utgör de goda skälen för detta. Delstudierna 

                               
2 https://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/scod/ 
3 https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/44562/ 
4 https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/48124/ 
5 https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/forskarskola 
6 https://www.edu.uu.se/ 



 63

visar att det kan vara mer eller mindre problematiskt att erbjuda elever rättsfi-
losofisk och etisk reflektion över juridiska frågor. Vidare är relationen mellan 
juridisk problemlösning och moraliskt meningsskapande svag enligt ana-
lyserna av de undervisningsrelaterade kontexterna. De behandlas som mer el-
ler mindre separerade företeelser och rättssociologin erbjuder en lösning på 
detta problem.  

Den etiskt mest känsliga delstudien handlar om lärares meningserbjudan-
den i skolämnet juridik. Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 26) är intervjun en 
metod där människors uppfattningar blir tolkade. I den aktuella delstudien har 
intervjuer med fyra lärare spelats in. För dessa lärare skulle didaktiska ställ-
ningstaganden relaterade till yrkesutövningen kunna vara av känslig natur. 
Vetenskapsrådet (Ibid., s. 40) definierar anonymisering som att kopplingen 
mellan intervjusvar och en bestämd individs identitet har eliminerats. I den 
aktuella studien skyddas informanternas integritet och inga onödiga detaljer 
relaterade till deras identiteter presenteras. Lärarna garanteras att den inform-
ation de lämnar endast kommer att användas för forskningssyften, samt att 
materialet kommer att förvaras på ett säkert sätt. Den empiri som lärarna bi-
dragit med sparas i anonymiserad form på ett USB-minne som förvaras inlåst 
i ett kassaskåp på institutionen. En negativ aspekt av anonymiteten är samti-
digt att lärarna inte får något officiellt erkännande för de värden de tillfört 
studien. Jag har tecknat ett etikavtal om informerat samtycke med samtliga 
lärare, det innebär bland annat att de har fått information om studien samt till-
fälle att ställa frågor. Att lämna korrekt och väl avvägd information till infor-
manterna innebär att olika intressen måste balanseras, det är inte önskvärt att 
leda lärarnas svar i någon särskild riktning. Det intryck jag i praktiken fick av 
de deltagande lärarna är att de med integritet kunde redogöra för sina egna 
uppfattningar på ett klart och engagerat sätt. Förutom anonymitet garanterar 
etikavtalet även frivillighet. Lärarna har möjlighet att avbryta deltagandet i 
studien när som helst. En av dem svarade aldrig på inbjudan till intervju num-
mer två och efter att ha skickat en påminnelse utövade jag inga fortsatta på-
tryckningar. Jag har ingen information om orsaken till avbrottet. 

Min ambition är att en konsekvent genomförd struktur ska bidra till ett tyd-
liggörande av relationen mellan avhandlingens syfte och resultaten i form av 
meningserbjudanden identifierade som diskurser.  
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4 Forskares meningserbjudanden 

Cherryholmes (1988, s. 3) menar att artiklar i vetenskapliga tidskrifter utgör 
en del av den utbildningsvetenskapliga diskursen. I avhandlingens första 
delstudie är det vetenskapliga artiklar om skolämnet juridik på gymnasienivå 
som har analyserats. Den pragmatiska diskursanalysen är genomförd i enlig-
het med ett tidigare redovisat exempel (se 3.2). 

4.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med forskningsöversikten är att identifiera vilka diskurser om skoläm-
net juridik på gymnasienivå som kan identifieras i vetenskapliga artiklar om 
ämnet, samt hur relationen mellan rätt och moral framställs. Analysen har ge-
nomförts genom att meningsfulla yttranden om syften, innehåll och undervis-
ningsmetoder har identifierats och analyserats.   

 
1. Vilka meningar om syften yttras i tidigare forskning? 
2. Vilka meningar om innehåll yttras i tidigare forskning? 
3. Vilka meningar om undervisningsmetoder yttras i tidigare forsk-

ning?  

Frågorna studeras genomgående utifrån två dimensioner, dels med avseende 
på epistemologiska meningar, relaterade till fördefinierad kunskap och dels 
med avseende på icke-epistemologiska meningar, relaterade till moraliskt me-
ningsskapande.  

4.2 Empiri 
Underlaget för forskningsöversikten består av 21 vetenskapliga artiklar som 
har identifierats genom sökningar i databaserna HeinOnline och Eric, med 
sökorden gymnasienivå, gymnasiet, utbildning, juridisk, juridik och innehåll i 
olika kombinationer. För att säkerställa resultaten har artiklarnas referenslistor 
genomsökts efter ytterligare källor. De artiklar som kunde identifieras är pub-
licerade från år 1975 fram till år 2016. Artiklarna har valts ut på grundval av i 
första hand titeln och i andra hand sammanfattningen. Val och bortval innebär 
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ett ansvar för den som väljer, inget specifikt resultat ska privilegieras. En cen-
tral vetenskaplig aspekt är opartiskhet och de artiklar som ingår i studien upp-
fyller därför ett antal kriterier. För det första är ett kriterium att åtminstone en 
av studiens tre frågeställningar om syften, innehåll eller undervisningsmetoder 
behandlas. För det andra säkerställs resultatets kvalitet genom att endast källor 
från vetenskapligt granskade tidskrifter valts ut. Användning av citat och käll-
hänvisningar bidrar ytterligare till resultatets verifierbarhet. Nitton identifie-
rade artiklar har uteslutits från studien beroende på att de inte kan relateras till 
gymnasienivån eller på grund av att tidskriften inte tillämpar kollegial gransk-
ning. Ingen av de artiklar som uppfyller kriterierna har valts bort.  

4.3 Resultat 
Forskningen om skolämnet juridik är av varierande karaktär, men en inrikt-
ning på utveckling av undervisningen kan noteras. Traditionell undervisning 
beskrivs i summariska ordalag som lärande av lagregler (Spiro, 1980; Kam-
vounias, 1994) eller som prioritering av innehåll före kunskap om den juri-
diska problemlösningsmetoden (Le Brun & Clark, 1989). Tre diskurser om 
skolämnet juridik på gymnasienivå kan identifieras i den tidigare forskningen: 
(1) Den samhällsvetenskapliga diskursen, (2) Diskursen om privat nytta och 
(3) Den akademiska diskursen.  

Tabell 9 innehåller en sammanställning över vilka diskurser som identifie-
rats i de 21 vetenskapliga artiklar som analyserats. Tabellen innehåller även 
en kolumn där identifieringen av en moralisk dimension av ämnet redovisas. 
I merparten av dessa artiklar kan fler än en diskurs om syftet med undervis-
ningen identifieras, samtidigt som det finns några artiklar som inte förordar 
något explicit syfte. 

Tabell 9. Lista över artiklarna och de diskurser som identifierats: S= Den samhällsvetenskap-
liga diskursen, P=Diskursen om privat nytta och A=Den akademiska diskursen. Vidare indi-
kerar bokstaven M att en moralisk dimension av skolämnet juridik på gymnasienivå har iden-
tifierats i artikeln. 

Artikel  S P A M 

Barack (1975)  S P  M 

Pietrovito (1976)  S   M                 

O’Brien & Arbetman (1978) S P                           M 

Spiro (1980)   P                                              

Naylor (1981)  S   M 

Fielding et al. (1983)                            M 

O’Neil (1983)  S   M                     

Ripps & Berkowitz (1986) S P  M 
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Golden & McDonald (1988)       

Le Brun & Clark (1989) S   M     

Le Brun (1990)  S   M               

Bjorklun (1993)   P   

Kamvounias (1994) S P                            M 

Pinder (1998)  S   M                    

Engelhardt & Steinbrink (2001) S                       M 

Leins (2002)  S                   M 

VanderStaay (2007) S  A M 

Yuen & Chong (2012)                                                                         M 

Kohlmeyer & Saye (2014) S                                                 M 

Marsh & Ramsden (2015)   A 

Addington (2016)  S   M 

En moralisk dimension av undervisningen kan identifieras i 17 artiklar och 
hänförs till den samhällsvetenskapliga diskursen. Den moraliska dimensionen 
kan även identifieras i två komparativa studier som saknar explicit angivet 
syfte med undervisningen.  

Amerikanerna Fielding, Kameeui & Gersten (1983, s. 287) jämför under-
visningsmetoden ”direct instruction treatment” med ”inquiry treatment”. Jäm-
förelsen är gjord inom ramen för ett två veckor långt utbildningsprojekt om 
ungas konstitutionella rättigheter, med trettio deltagande elever. När ”direct 
instruction” tillämpas är lektionerna välstrukturerade och delas in i olika mo-
ment. Eleverna erbjuds att arbeta med exempel och får återkoppling av läraren 
när de tillämpar sina kunskaper. Lärare som tillämpar ”inquiry” ställer utma-
nande frågor till eleverna och säkerställer att de för meningsfulla resonemang, 
snarare än talar om för dem vad som är rätt eller fel svar. Ett uppföljande test 
visar att ”direct instruction” är det effektivaste sättet att lära sig juridiska be-
grepp, samt förmåga att tillämpa begrepp i nya sammanhang, medan ”inquiry” 
ökar förmågan att uttrycka egna åsikter. De elever som erbjudits ”inquiry-tre-
atement” menar att undervisningen varit utmanande och att de haft svårt att 
förstå alla aspekter av materialet. Gränsen mellan utmanande och oklar upp-
fattades som otydlig av eleverna, som tyckte att undervisningen varit intres-
sant men svår att förstå. Förmodligen tar det tid innan fördelarna med ”in-
quiry” förverkligas menar Fielding, Kameeui & Gersten (1983), som föresprå-
kar att en kombination av båda undervisningsmetoderna kan vara optimalt.  

En liknande forskningsansats har genomförts av Yuen & Chong (2012), 
som är verksamma vid Hong Kong Institute of Education. De gör en distinkt-
ion mellan akademisk respektive handlingsorienterad undervisning. Utifrån 
ett pågående projekt i de studerade klassrummen har de valt mänskliga rättig-
heter och konstitutionell rätt som utbildningsinnehåll i sin komparativa studie. 
De har intervjuat två lärare som är verksamma vid olika skolor i Hong Kong. 
Lärare X arbetar vid en välrenommerad skola som grundats av en välgören-
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hetsorganisation. Undervisningen är akademiskt orienterad och frivilliga akti-
viteter uppmuntras. Lärare X utvaldes för studien eftersom han är erfaren, 
kunnig och inflytelserik på sin skola. Eleverna lyssnar på X, som låter dem 
träna upp sin analytiska förmåga, med fokus inriktat på förståelse och begrepp. 
Lärare Y arbetar på en skola med större frihet med avseende på styrning, kurs-
planer och rekrytering. Den är inriktad på att involvera eleverna med kreativ 
undervisning om såväl multimedial konst som akademiska ämnen. Y valdes 
ut eftersom han var den enda deltagande läraren i det redan pågående pro-
jektet. Han är en ung och kunnig men oerfaren lärare med ett förflutet som 
aktivist. Y är inte lika akademiskt inriktad som lärare X, utan använder varie-
rande material för att exemplifiera och illustrera begrepp. Lärare Y delar med 
sig av sina personliga erfarenheter som aktivist samtidigt som han accepterar 
att eleverna har olika synsätt. Med fokus på sociala orättvisor uppmuntrar han 
eleverna till praktiska handlingar. Vid den slutliga utvärderingen menar ele-
verna från den mer traditionella skolan att de har lärt sig fakta som de har 
användning av för att klara examinationen, medan eleverna från den mindre 
formella skolan menar att de har blivit mer kritiskt medvetna.  

4.3.1 Den samhällsvetenskapliga diskursen 
I den samhällsvetenskapliga diskursen kan framför allt ett erbjudande om mo-
raliskt meningsskapande identifieras. Det är inriktad på elevers socialisering 
och personlighetsutveckling till kritiskt konstruktiva medborgare. Straffrätt 
och kunskaper om det juridiska systemets roll och funktion i samhället är van-
liga ämnesinnehåll. Den vanligaste undervisningsmetoden är rollspel och ett 
återkommande tema är samarbeten mellan gymnasieskola och universitet. En 
samhällsvetenskaplig diskurs har identifierats i 15 av de 21 artiklar som ana-
lyserats.  

I nio av dessa artiklar diskuteras konkreta undervisningsprojekt. Åtta kom-
mer från USA (Pietrovito, 1976; O’Brien & Arbetman, 1978; Naylor, 1981; 
O’Neil, 1983; Ripps & Berkowitz, 1986; Pinder, 1998; Engelhardt & Stein-
brink, 2001; Addington, 2016) och en artikel kommer från Australien (Leins, 
2002). Sju av dessa artiklar handlar om det amerikanska programmet law-re-
lated education. Pinder (1998) beskriver undervisningen, fortsättningsvis be-
nämnd LRE, som ämnad för icke-jurister och inriktad på kritiskt tänkande via 
studier i juridik. Programmet erbjuder innehåll av akademisk karaktär, även 
om det primära syftet är socialiserande.  

Although teaching substantive law is one of the goals of LRE, the primary 
objective of such a curriculum is to promote critical thinking and analysis of 
complex topics through the study of law and justice. (Pinder, 1998, s. 212) 

LRE har funnits i USA ända sen 1930-talet. Enkätundersökningar från 1950- 
och 1960-talen avslöjar en bristande känsla och respekt för den amerikanska 
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konstitutionen. Även senare varnas för bristande medborgerlig bildning i en 
tvåårig studie från 1980-talet (O’Neil, 1983). 

Två artiklar innehåller generella reflektioner över LRE (Naylor, 1981; 
O’Neil, 1983). Naylor (1981, s. 194) menar att medborgarutbildning består av 
fyra delar: kunskap, värdering, förmåga och socialt deltagande. Han anser att 
delarna ska införlivas med den undervisning som redan bedrivs och inte läggas 
till som något extra. Innehåll som förordas av Naylor är rangordning av kol-
oniala lagar utifrån den betydelse de haft för sin tid eller studier av hur kvin-
nors rättigheter har utvecklats över tid. O’Neil (1983) menar att elever måste 
lära sig mer om konstitutionell rätt och fundamentala medborgerliga rättig-
heter som yttrandefrihet och rösträtt. Med utgångspunkt från elevernas intres-
sen menar han att undervisningen även borde inriktas på intressanta straffrätts-
liga fall. Enligt O’Neil (Ibid., s. 15) är det viktigaste syftet med LRE att ut-
mana elevernas tänkande genom att konfrontera dem med ”the conflicting va-
lue judgements inherent in the law”.  

I fem artiklar om LRE diskuteras tre konkreta projekt: Project Justice (Pi-
etrovito, 1976), Street Law (O’Brien & Arbetman, 1978; Ripps & Berkowitz, 
1986; Pinder, 1998), samt Marshall Brennan Constitutional Literacy Project 
(Addington, 2016). Pietrovito (1976, p. 73) kritiserar användning av LRE för 
att möta ett problem han beskriver som “breakdown in law and order”. Att 
lösa detta problem med socialisering till laglydnad resulterar enligt Pietrovito 
i att undervisningen fylls av plattityder, när den istället borde inriktas på ung-
domars värderingar och intressen. Han är kritisk mot undervisning som går ut 
på att elever ska lära sig fakta utantill, istället för att utveckla sin förmåga att 
tänka kritiskt. 

A relevant program in “law-related education” will provide the skills and 
knowledge to help people identify their values and interests and their sources 
of power and to allow them to express their interests and values through their 
instruments of power. (Pietrovito, 1976, s. 73) 

Project Justice framhålls av Pietrovito (1976) som ett sätt att möta elevers ut-
tryckliga intresse för brott, straff och rättvisa. Mål med undervisningen är att 
de ska få förståelse för maktförhållanden mellan olika grupper i samhället, 
skilda värderingar och intressen, samt att de ska kunna relatera lokala problem 
till bredare sociala frågor. Undervisningen består av både akademiska och er-
farenhetsinriktade aktiviteter. Det akademiska består i att eleverna skapar en 
antologi och erfarenhetsdelen av praktikplaceringar. Aktiviteterna förenas av-
slutningsvis genom att eleverna skapar ett bildspel baserat på intervjuer med 
experter. 

Gemensamma nämnare i de tre artiklar där programmet Street Law disku-
teras är samarbeten mellan gymnasieskola och universitet, innehållen straff-
rätt, processrätt och familjerätt, samt undervisningsmetoden rollspel. Enligt 
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O’Brien & Arbetman (1978) startade Street Law 1972. Då var det huvudsak-
ligen vita juriststudenter som undervisade i innerstadsskolor med övervägande 
svarta elever. Entusiasm från båda parter resulterade i att programmet ut-
vidgades. 

The thrust of this [Street Law] course is consistent with the findings and rec-
ommendations of a recent U.S. Office of Education study which concluded that 
a quarter of the adult populations – more than 30 million Americans – were 
functionally incompetent with respect to their legal rights. However, other 
goals of the course include development of a better attitude on the part of stu-
dents toward law and the legal system, improvement in clear thinking and rea-
soning skills on the part of the students, examination of moral and ethical val-
ues, and exposure to vocational opportunities within the legal system. (O’Brien 
& Arbetman, 1978, s. 569) 

Ripps & Berkowitz (1986) diskuterar erfarenheter från två liknande program, 
ett Street Law program i en offentlig skola och programmet “Introduction to 
Law” som genomförts i en privatskola under en femveckorsperiod. Undervis-
ningen på privatskolan bedrivs av juriststudenter i universitetets lokaler. Syf-
ten med programmet är att lära eleverna att uppskatta juridiken och den roll 
den spelar i deras liv, att ge dem förmåga att hantera juridiska spörsmål samt 
även att visa dem hur juridiken återspeglar moraliska och sociala värderingar, 
eller åtminstone borde göra det. Kursens mål är att erbjuda kunskaper om 
rättssystemet, straffrätt, civilrätt, familjerätt, könsdiskriminering och rättsliga 
frågor som särskilt berör ungdomar. Andra mål är att introducera juridisk 
forskning och metodik, samt att erbjuda eleverna tillfälle att utveckla sin ana-
lytiska förmåga. Kursen bedrivs i form av konferenser och föreläsningar, även 
med besökande gästföreläsare och eleverna har dessutom fått läsa domar och 
referat av domar. Varje elev ska skriva en uppsats om ett tilldelat ämne, som 
sen ska presenteras muntligt och diskuteras. Uppsatsen ska skrivas i enlighet 
med akademiska normer och eleverna uppmuntras till att besöka rättegångar 
och fängelser, samt även till att genomföra intervjuer. Resultaten av program-
met är positiva och elevernas uppsatser håller generellt en extremt hög nivå 
enligt Ripps & Berkowitz (Ibid., s. 24). På den offentliga skolan delas under-
visningen in i en akademisk del på universitetet och en praktikdel som genom-
förs på elevernas egen skola. Den akademiska delen innehåller seminarier med 
undervisning om rätt och juridisk problemlösning. Under praktikperioden be-
handlas straffrätt och den straffrättsliga processen, familjerätt, fastighetsrätt 
och konsumenträtt. Mål med undervisningen är dels att förklara hur det juri-
diska systemet fungerar och dels att öka elevernas medvetenhet om sina rät-
tigheter och skyldigheter som medborgare, familjemedlemmar, konsumenter 
och hyresgäster. Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, roll-
spel, studiebesök och besök av gästföreläsare. Efter att det visat sig att ele-
verna inte anstränger sig tillräckligt mycket infördes ett betygssatt skriftligt 
prov vid programmets slut. De juriststudenter som agerar lärare gör det som 
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en del av sin egen utbildning och erbjuds att diskutera sina egna prestationer 
med närvarande gymnasielärare. Studenterna uppmuntras till att utveckla sin 
egen lärarstil och även till att dela och diskutera erfarenheter med varandra. 
De menar att diskussioner runt hypotetiska fall är den bästa undervisningsme-
toden, eftersom eleverna då får tillfälle att bidra aktivt med sina egna erfaren-
heter och sin egen moraliska logik. En annan metod som framhålls som effek-
tiv är rollspel, antingen i form av att juriststudenterna själva genomför rollspel 
inför gymnasieeleverna eller också genom att de medverkar i rollspelen till-
sammans med eleverna. En erfarenhet är att minst en av juriststudenterna bör 
delta i elevernas avslutande rollspel för att säkerställa att uppgiften blir ge-
nomförd på ett korrekt sätt. Ripps & Berkowitz (Ibid., s. 28) menar att jurist-
utbildningar som finansieras av samhället har ett ansvar att bidra tillbaka till 
samhället, exempelvis genom att medverka vid LRE-program för icke-juris-
ter.  

Pinder (1998, s. 217) beskriver ett annat Street Law program där juriststu-
denter undervisar gymnasieelever om förenklade småmål, köprätt, personrätt, 
familjerätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, straffrätt och den straffrättsliga pro-
cessen. Det är undervisningsmetoder i enlighet med principen om ”learning-
by-doing” som tillämpas, till exempel skriftlig och muntlig produktion, roll-
spel, debatter, grupparbeten, brainstorming, diskussioner, studiebesök på 
domstolar samt deltagande i juridiskt relaterade samhällsprojekt. Programmet 
avslutas med en regional rättegångstävling där olika lag tävlar emot varandra. 
Förberedelserna inför tävlingen är omfattande, men det goda resultatet besk-
rivs som ett fullgott motiv för ansträngningen. Pinder menar att elevernas pre-
stationer överträffar alla förväntningar. De fall som använts handlar om ut-
bildning som inte genomförts på ett lagligt sätt, våld i hemmet, våldtäkt, olag-
lig vapenförvaring och användning av anabola steroider på en skola.  

Marshall Brennen Consttutional Literacy Project är ett annat samarbetspro-
gram som liknar Street Law, där juriststudenter på sitt andra eller tredje studi-
eår undervisar gymnasieelever. Ett explicit syfte med programmet är att för-
bättra elevernas bristfälliga kunskaper om den amerikanska konstitutionen, 
samt att bidra till effektivare undervisning i samhällskunskap. Addington 
(2016) menar att syftet är att öka elevernas delaktighet i samhället, särskilt 
bland grupper som är fattiga, invandrare, etniska minoriteter eller boende i 
underprivilegierade bostadsområden. Det är elever från dessa grupper som oft-
ast kommer i kontakt med skolans säkerhetsorganisation och polisen. Under-
visningen baseras på fall från Högsta domstolen med inriktning på medbor-
gerliga rättigheter och friheter, särskilt ämnen som berör elever som går på 
offentliga innerstadsskolor. De undervisningsmetoder som används är dis-
kussioner runt hypotetiska fall, rollspelsövningar och studiebesök. En utvär-
dering av programmet visar att eleverna är extra intresserade av att lära om 
sina egna rättigheter. 

Två artiklar handlar om kortare program (Engelhardt & Steinbrink, 2001; 
Leins, 2002). Engelhardt & Steinbrink (2001) menar att ett två dagar långt 
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projekt med inriktning på konstitutionell rätt bidrar till insikter om vikten av 
medborgerliga skyldigheter, särskilt jurytjänstgöring. Första dagen inleds med 
en brainstorming inriktad på att identifiera medborgerliga skyldigheter, till ex-
empel skolplikt eller att betala skatt. Dagen avslutas med en diskussion om 
hur en jury fungerar och komponeras. Den andra dagen inleds med ett fall där 
en elev har blivit oskyldigt anklagad för att ha startat ett slagsmål, kombinerat 
med en diskussion om vikten av att bli dömd av en opartisk jury. Dagen av-
slutas med ett rollspel där eleverna sätter samman en jury med hjälp av inter-
vjuer. Övningen följs upp med en diskussion om resultatet av rollspelet. Leins 
(2002) menar att rollspel är ett sätt att skapa empati när orden inte räcker. Ett 
endast en timme långt program med fokus på mänskliga rättigheter organise-
ras av Röda korset. Eleverna erbjuds tillfälle att erfara vad som händer när en 
flykting kommer till Australien. Deltagarna i rollspelet tilldelas kort med rol-
ler som olika familjemedlemmar med varierande förmågor med avseende på 
språk och utbildning. Under rollspelet utsätts deltagarna för olika svårigheter 
och det avbryts med jämna mellanrum då deltagarna erbjuds tillfällen att dis-
kutera sina känslor. 

I Australien har det bedrivits forskning inriktad på institutionella aspekter 
av juridikundervisning på gymnasienivå. I två artiklar jämförs olika filosofier 
bakom ämnets utformning (Le Brun, 1990; Kamvounias, 1994). Le Brun 
(1990) har identifierat två konkurrerande perspektiv på undervisningen; an-
tingen definieras den i instrumentella termer som ett regelstyrt hantverk eller 
också som signifikant i sig självt. Le Brun (1990, s. 390) argumenterar för 
”liberal education” och betonar juridikundervisning på gymnasienivå ”as a 
form of knowledge, itself of essential value”. Hon är skeptisk till utbildning 
inriktad på personlig nytta eller arbetsliv och betonar istället juridikundervis-
ningens potential för elevernas personliga utveckling. Le Brun menar att om 
undervisningen betraktas som något mer än kännedom om regler, så kan den 
utveckla elevernas världsbild, värderingar och personlighet. Hon motsätter sig 
uppfattningen att det kan sättas likhetstecken mellan moralisk utbildning och 
indoktrinering. 

When education becomes reduced to workforce planning requirements and 
teaching reduced to fail safe techniques, education itself is destroyed ... These 
changes (not to be referred to as developments) may be seen as the culmination 
of an educational trend, which has developed quite recently, in which ‘social-
ization’ is replaced by, is seen as an alternative to, education. (Le Brun, 1990, 
s. 397-398) 

Le Brun & Clark (1989) argumenterar för att juridikundervisningen i Austra-
lien behöver granskas. De fokuserar på potentialer för samarbeten mellan 
gymnasium och universitet och föreslår även fallstudier av framgångsrika lä-
rare. En överambitiös läroplansreform i New South Wales kritiseras av Kam-
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vounias (1994, s. 23). Hon skiljer mellan juridikkurser inriktade på lagens in-
nehåll och kurser där fundamentala juridiska principer, samt lagens roll i sam-
hället är i fokus. Följaktligen delar Le Brun (1990) och Kamvounias (1994) 
uppfattningen att det finns konkurrerande perspektiv på undervisningen. De-
ras första perspektiv är gemensamt. Det handlar om en utbildning där det finns 
en lösning på alla juridiska problem om eleven känner till den rätta lagregeln. 
Däremot formulerar de alternativet ur lite olika perspektiv. Le Brun (1990) 
fokuserar på elevers personliga utveckling, medan Kamvounias (1994) fram-
håller undervisningens socialiserande syfte.   

Kohlmeyer & Saye (2014) har analyserat elevers meningsskapande när de 
konfronteras med några problematiska juridiska frågeställningar: (1) Är det 
rättvist att en elev som kommit till USA på illegal väg, tillsammans med sina 
föräldrar, ska få ett stipendium? (2) Ska ett utvisat par tillåtas att återvända till 
USA? (3) Ska en domare bryta mot lagen och viga ett homosexuellt par?  Un-
der sex seminarier analyseras om eleverna använder sig av juridisk eller etisk 
argumentering.  

We believe this study begins a line of inquiry that could benefit the field by 
illuminating the reasoning of secondary students, the decisions of teachers, the 
potential and limitations of whole-class discussions and the ethical frameworks 
used by students in deliberating on controversial questions of the public good. 
(Kohlmeyer & Saye, 2014, s. 570) 

Analysen visar att elevers kön har betydelse för vilken argumentering de väl-
jer. Flickor tycks vara mer benägna att ifrågasätta eller till och med bryta mot 
en lag, framför allt när det gäller fallen om ett stipendium och en vigsel av ett 
homosexuellt par. Pojkarna använder sig i högre grad av etiska argument när 
det gäller utvisningsfallet. 

4.3.2 Diskursen om privat nytta 
Diskursen om privat nytta är inriktad på elevernas personliga behov av juri-
diska kunskaper. Många juridiska rättsområden aktualiseras inom diskursen 
men det är framför allt familjerätten som är det fokuserade ämnesinnehållet, 
samtidigt som diskussioner och rollspel är vanligt förekommande undervis-
ningsmetoder. Diskursen om privat nytta av juridik identifieras i sex artiklar 
från USA, som alla är publicerade före millennieskiftet. 

Det finns ingen framträdande moralisk dimension av ämnet inom diskur-
sen. Det som kommer närmast är när Spiro (1980, s. 28) framhåller elevers 
behov att känna till sina ”rights as members of minority groups”. Kamvounias 
(1994, s. 21) beskriver ett syfte med ämnet som ”survival skills”, medan Ripps 
& Berkowitz (1986, s. 23) formulerar ett syfte inriktat på ”students’ abilities 
to deal with the legal concerns of our society”. O’Brien & Arbetman (1978, s. 
569) framhåller ”teaching of practical law as it affects high school students or 
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inmates in their daily lives”. Privat nytta av juridik på gymnasienivå framhålls 
särskilt i tre artiklar (Barack, 1975; Spiro, 1980; Bjorklun 1993). 

Barack (1975, s. 104) argumenterar för ett program som tillgodoser elever-
nas behov av “a working knowledge of law as it effects their lives as adoles-
cents and later as adults”. Kursen behandlar inte enbart juridiska fakta utan ett 
syfte är även att förmedla en positiv bild av juridik i allmänhet. En juriststu-
dent på sitt fjärde studieår koordinerar detta samarbetsprogram där även ett 
antal praktiserande advokater ställer upp som resurs. Innehåll som behandlas 
är kontrakt, räntor, amorteringar, skilsmässolagstiftning, affärsjuridik och pro-
cessrättsliga begrepp. Bjorklun (1993) föreslår en aktivitet där eleverna löser 
uppgifter som kretsar kring ett ungt par i färd med att gifta sig och de olika 
situationer som paret ställs inför under livet. Han argumenterar för vikten av 
att känna till familjelagstiftningen, särskilt med avseende på äktenskap och 
skilsmässa. Spiro (1980) menar att det finns ett behov av att revidera under-
visningen i affärsjuridik på gymnasienivå. Han föreslår att den ska inriktas på 
områden som konkurrensrätt, marknadsföringsrätt och miljörätt, men även på 
arbetsrättsliga frågor om kvotering, minimilön, arbetstid, arbetsskador, fack-
föreningar och det sociala försäkringssystemet. Han motsätter sig undervis-
ning som går ut på att elever ska lära sig regler utantill och menar att det är 
viktigare att de lär sig hur juridiken fungerar. 

Long before secondary school students will be called upon to review contracts 
for their new employer or worry about restrictive endorsements on checks, they 
will face questions about their rights as applicants for jobs, their responsibili-
ties as union members, or their rights as members of minority groups. Very 
few business law texts cover these subjects in detail. Even fewer high school 
teachers deal with these subjects as part of the regular course; yet, they are 
vitally important. (Spiro, 1980, s. 28) 

I motsats till Le Brun (1990) framhåller Golden & McDonald (1998, s. 166) 
ett behov av kvalificerad arbetskraft. Men till skillnad från Spiro (1980), som 
betonar den privata nyttan, fokuserar de istället på nationens behov. Golden 
& McDonald (1998) föreslår att internationell affärsjuridik ska ingå som en 
del av affärsjuridik på gymnasienivå. Det kan ske på två sätt, antingen genom 
att skapa en ny kurs eller också genom att inkludera internationell rätt i de 
redan existerande kurserna. Eftersom de har noterat en ovilja mot att ändra det 
nationellt inriktade programmet rekommenderar Golden & McDonald att 
grundläggande kunskaper om internationell affärsjuridik ska relateras till 
USA:s nationella affärsjuridik, inom ramen för redan existerande kurser. De 
föreslår ett innehåll inriktat på: de utmaningar som olika språk innebär, med-
ling och konfliktlösning, finansiering, valuta, skatter, immateriella rättigheter, 
multinationell affärsverksamhet samt kunskaper om historiska ansträngningar 
till förmån för frihandel. 



 74 

4.3.3 Den akademiska diskursen 
Den akademiska diskursen är inriktad på utveckling av elevers akademiska 
förmågor och på deras förberedelser inför fortsatta studier. Diskursen kan 
identifieras som ett explicit syfte i två artiklar från USA, som båda är publice-
rade efter millennieskiftet (VaanderStaay, 2007; Marsh & Ramsden, 2015). 
Dessa artiklar påvisar en mångfald av innehåll och undervisningsmetoder, 
med konstitutionell rätt och rollspel som gemensamma teman.  

Kategoriseringen av de amerikanska programmen inom LRE är komplex. 
Syftet med programmen framställs primärt som socialiserande, men undervis-
ning har ett mer eller mindre akademiskt präglat innehåll. Trots att Vaan-
derStaay (2007) studerat ett LRE-program, så är min tolkning att ett akade-
miskt syfte med undervisningen prioriteras. Ett annat gränsfall är Ripps & 
Berkowitz (1986) jämförelse mellan ett Street Law program och ett program 
på en privatskola. I artikeln beskrivs en delvis akademiskt präglad undervis-
ning med innehåll som juridisk problemlösning, forskning och metod, men 
syftet med undervisningen beskrivs i termer av att skapa en ansvarsfull med-
borgare.    

VanderStaay (2007, s. 362) refererar till en meta-analys av Maguin & Loe-
ber (1996) angående relationen mellan akademisk förmåga och brott. Studien 
är inte specifikt inriktad på gymnasieelever, men en slutsats som dras är att en 
kombination av LRE och moralisk undervisning genererar de bästa resultaten 
med avseende på såväl akademisk prestation som laglydnad. I sin egen etno-
grafiska studie har VaanderStaay (2007) följt en framgångsrik samhällskun-
skapslärare som med sin personliga stil spelar en viktig roll i klassrummet. 
VaanderStaay uppskattar den prisbelönte läraren och menar att han är en fö-
rebild för kulturellt lyhörd, juridiskt relaterad undervisning i en mångkulturell 
innerstadsmiljö. Läraren beskrivs som strikt, rättvis och krävande, samtidigt 
som han har omsorg om eleverna och utmanar dem att lära från sin egen verk-
lighet. Han värdesätter elevernas etniska ursprung och uppmanar dem att be-
rätta om sina egna erfarenheter av diskriminering, samtidigt som han utmanar 
dem på att använda lagen till sitt försvar. Enligt VanderStaay så relateras aka-
demiska och samhälleliga syften till varandra i den studerade lärarens under-
visning. 

In a school beset by absenteeism, litter and routine classroom disorder, Mr. 
Nagel taught dynamic, engaging and orderly classes renowned for their quality 
and difficulty ... The reading of briefs and cases, the writing of arguments and 
rebuttals, and the use of mock trials impressed me [akademiskt, epistemiskt]. 
These placed literate activities in context, fostering active, participatory de-
mocracy [socialiserande, icke-epistemiskt]. (VanderStaay, 2007, s. 361-362)  

Den studerade läraren menar att skolans viktigaste regel är inspirerad av 
Aretha Franklings sång “Respect”. Eleverna ska respektera såväl varandra 
som lärare, gästföreläsare och inte minst sig själva. Respekten är ömsesidig 
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och allt som eleverna skriver blir läst. Lag från den aktuella skolan har vunnit 
staten Washingtons rollspelstävling nio gånger. Undervisningen omfattar läs- 
och skrivaktiviteter, fallstudier, träning i att argumentera, gästföreläsare, nar-
rativ, filmer och diskussioner samt studiebesök på juristbyråer, domstolar och 
fängelser. Eleverna förväntas inte att minnas några juridiska regler, det viktiga 
är att de förstår hur juridiken fungerar. VanderStaay (2007, s. 366) fäster även 
avseende vid den moraliska dimensionen av skolämnet juridik. Eleverna upp-
skattar undervisningens medborgerliga inriktning och att färgade jurister och 
hjältar uppmärksammas. 

Marsh & Ramsden (2015, s. 323) förordar rollspelstävlingar med motiver-
ingen att “mooting can provide high school students with insight into life as a 
law student”. De diskuterar ett tre dagar långt projekt genomfört på Chinese 
University of Hong Kong, organiserat i form av en rollspelstävling för elever 
på gymnasienivå. Aktiviteten delades in i delar, först en introduktion till rele-
vant lagstiftning, den juridiska problemlösningsmetoden samt processrätt, 
följt av förberedelser inför tävlingen mellan 28 olika lag och slutligen genom-
förande av själva tävlingsmomentet. Som en anpassning till elevernas läroplan 
inriktas övningen på konstitutionell rätt, med fokus på djupare förståelse av 
grundlagens innebörd. Syftet med aktiviteten är mångfacetterat. 

...bridge the gap between tertiary and secondary education … fill the void that 
had existed for prospective law students who sought genuine insight into life 
as a student at CUHK beyond the gloss of university prospectuses, websites 
and PowerPoint talks … recruiting future students, by bringing their talents 
into greater focus. (Marsh & Ramsden, 2015, s. 334-335) 

4.4 Sammanfattning 
I delstudien av forskares meningserbjudande kan tre diskurser om skolämnet 
juridik på gymnasienivå identifieras: (1) Den samhällsvetenskapliga diskur-
sen, (2) Diskursen om privat nytta, samt (3) Den akademiska diskursen. Detta 
resultat utgör en bakgrund för avhandlingens övriga delstudier, men kan även 
vara av intresse för framtida studier. Området juridisk ämnesdidaktik är be-
gränsat och det finns ett behov av fortsatt forskning.   

Den samhällsvetenskapliga diskursen har starkt stöd i tidigare forskning, 
framför allt i vetenskapliga artiklar från USA. En tänkbar konsekvens av dis-
kursen är framför allt erbjudanden av moraliskt meningsskapande inom ramen 
för ämnet. En sådan utveckling skulle vara i linje med den rekonstruktivistiska 
utbildningsfilsofin, inriktad på elevernas socialisering och personlighetsut-
veckling till kritiskt konstruktiva medborgare. Diskursen om privat nytta rela-
terar främst till den essentialistiska utbildningsfilosofin. Den kan framför allt 
identifieras i amerikansk forskning publicerad före millennieskiftet. Om den 
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influerar ämnet skulle undervisningen kunna inriktas på epistemiska faktakun-
skaper av särskilt intresse för eleverna privat, nu eller i framtiden. Den akade-
miska diskursen kunde framför allt identifieras i två artiklar publicerade efter 
millennieskiftet. Den kan relateras till den progressivistiska utbildningsfiloso-
fin, med fokus på juridisk problemlösning och förberedelser inför framtida 
akademiska studier.  

Identifieringen av olika diskurser bidrar till ett klargörande av vilka olika 
syften med undervisningen som finns. Det kan noteras att merparten av de 
innehåll och undervisningsmetoder som erbjuds av forskarna kan implemen-
teras i förhållande till olika syften, beroende på hur de kontextualiseras. Van-
liga innehåll i skolämnet juridik på gymnasienivå är enligt tidigare forskning: 
olika rättsområden, LRE, kunskaper om rättssystemet samt förmåga att lösa 
juridiska problem. De undervisningsmetoder som oftast omnämns är rollspel 
och diskussioner, samt att eleverna läser juridiska texter. En sammanfattade 
slutsats från den tidigare forskningen är att juridikundervisning på gymnasie-
nivå har socialiserande och personlighetsutvecklande potential, beroende på 
hur undervisningen utformas. I forskningen från Australien problematiseras 
läroplanerna och ämnets framtida utveckling. 

Läro-, ämnes- och kursplaner förmedlar institutionella meningserbjudan-
den. De erbjuder lärare och läromedelsförfattare grundläggande förutsätt-
ningar för såväl undervisning som läromedel. I nästa delstudie analyseras in-
stitutionella meningserbjudanden i tre svenska läroplaner. En fråga av särskilt 
intresse är hur läroplanerna förhåller sig till relationen mellan rätt och moral. 
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5 Institutionella meningserbjudanden 

I denna studie av institutionella meningserbjudanden analyseras tre svenska 
läroplaner för gymnasieskolan som har avlöst varandra och varit gällande från 
åren 1971 (Lgy 70), 1994 (Lpf 94) och 2011 (Gy11). Läroplanerna produceras 
av den centrala myndigheten, som år 1991 bytte namn från Skolöverstyrelsen 
till Skolverket. Det är inte processen när läroplanerna tillkommit som är hu-
vudintresset. Analysen är inriktad på resultatet i form av de texter som lärare 
och läromedelsförfattare har att tolka och förhålla sig till.  

Sundberg (2016) har analyserat de svenska läroplanerna för gymnasiet på 
övergripande nivå. Han definierar Lgy 70 som en innehållsorienterad läroplan, 
med ett icke ifrågasättande förhållningssätt till ämnesinnehållen. Lpf 94 inne-
bar en förändring till en kompetensorienterad läroplan med mål att sträva 
emot, men den var samtidigt resultatorienterad med mål som elever skulle be-
dömas i relation till. Gy11 definierar Sundberg som en resultatorienterad lä-
roplan, med explicita kunskapskrav relaterade till olika betygsnivåer.  

Lgy 70 implementerades år 1971 och är den första läroplanen för den en-
hetliga svenska gymnasieskolan, med teoretisk och praktisk utbildning sam-
manförda inom en organisation. Skolämnet juridik erbjöds under benäm-
ningen rättskunskap och omfattande två lektioner i veckan under ekonomipro-
grammets tredje år. Ämnet var delvis frivilligt och kunde bytas ut mot sko-
lämnet praktiskt sekreterararbete (Skolöverstyrelsen, 1970b).  

År 1994 ersattes Lgy 70 av Lpf 94. Den nya läroplanen innebar att skoläm-
net juridik kom att omfatta tre separata kurser om 50 poäng vardera, vilket 
motsvaras av ungefär lika många timmar undervisning. De kurser som erbjöds 
var den obligatoriska kursen Rättskunskap, samt de valbara kurserna Affärs-
juridik och Miljöjuridik (Skolverket, 2018). Juridik kvarstod som en del av 
gymnasieskolans ekonomiska utbildning, men med en förändrad program-
struktur där ekonomi underordnades det samhällsvetenskapliga programmet.  

År 2011 ersattes Lpf 94 med läroplanen Gy11. Programstrukturen föränd-
rades återigen, men nu med juridik som en egen inriktning vid sidan av eko-
nomi, inom ramen för ett åter självständigt ekonomiskt program. Inom den 
juridiska inriktningen erbjuds nu tre kurser: Privatjuridik, Affärsjuridik och 
Rätten och samhället (Skolverket, 2021a). Kursernas namn indikerar deras re-
spektive inriktningar på privat, affärsinriktad och samhällelig nytta. I jämfö-
relse med Lpf 94 så byts alltså kursen Miljöjuridik ut emot Rätten och sam-
hället. Dessutom utökas alla kurser till att omfatta 100 poäng vardera, motsva-



 78 

rande ungefär lika många undervisningstimmar. Till dessa förändringar adde-
ras ett obligatoriskt gymnasiearbete av akademisk karaktär. Inom ramen för 
den juridiska inriktningen fördubblas således juridikämnet till att omfatta lika 
många undervisningstimmar som till exempel svenska. I en kommentar menar 
Skolverket (2016) att förändringen möjliggör ökad fördjupning och konkreti-
sering av juridikutbildningen på gymnasienivå. Denna kommentar försvinner 
senare och istället erbjuder Skolverket (2021d) meningar om ämnesplanens 
struktur. 

De olika delarna i ämnesplanen hänger ihop på ett tydligt sätt. Det går till ex-
empel inte att bara läsa det centrala innehållet eller kunskapskraven utan att 
sätta in dem i ämnesplanernas hela sammanhang (se bild nedan) [sic, bild sak-
nas]. Syften och målen är formulerade som en helhet. Syftet beskriver i löpande 
text vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervis-
ningen i ämnet. Det beskriver också sådant som inte ska betygsättas. Målen är 
formulerade i punktform och förtydligar vad läraren ska betygssätta. Målen 
beskriver vilka kunskaper eleverna ska ges förutsättning att utveckla genom 
undervisningen i ämnet. De är inte placerade i någon rangordning. De går in i 
varandra och är beroende av varandra. Målen sätter ingen begränsning för ele-
vernas kunskapsutveckling – det går alltså inte att betrakta dem som något som 
slutgiltigt kan uppnås. Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i 
undervisningen i varje kurs … Det finns en tydlig koppling mellan målen och 
kunskapskraven. Kunskapskraven uttrycker med vilken kvalitet eleven visar 
sitt kunnande i förhållande till målen. (Skolverket, 2021d) 

Skolverket (2021d) refererar till undervisningens mål, men uttrycket mål fö-
rekommer inte i ämnesplanen för juridik. Däremot erbjuder Skolverket 
(2021a) en lista enligt vilken eleverna förväntas utveckla kunskaper om cen-
trala rättsområden, juridiska begrepp och juridiska dokument, samt för-
mågorna att upprätta juridiska dokument, lösa juridiska problem och diskutera 
juridiska frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Denna uppräkning kan 
direkt relateras till kunskapskraven för alla de tre kurserna i juridik. I ämnes-
planen framhålls vidare kunskaper om rättssystemet, förståelse för dagens 
samhällsliv, stimulans att verka för ett rättssystem som värnar alla människors 
lika värde, förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och formu-
lera sig med juridisk precision, samt praktiskt arbete med juridiska fall.  

Läroplanen är ett instrument som politiker och tjänstemän kan använda för 
att överföra sina intentioner till lärare. Sundberg (2016, s. 74) definierar läro-
planen som både den politiska styrningen av skolans mål och innehåll och som 
ett pedagogiskt redskap för skolor och lärare. Läroplanerna avspeglar nation-
ella och kulturella idéer och värden, de omfattar ideologiska, sociala och kul-
turella frågor relaterade till undervisning och lärande. 

Wahlström (2014) lyfter två läroplansteoretiska aspekter, dels varierande 
syn på vad en jämlik läroplan innebär och dels varierande syn på hur kunskap 
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kan definieras. Internationella läroplanstrender resulterar i varierande nation-
ella implikationer. Den europeiska diskursen är inriktad på effektivitet och 
kopplad till elevers rätt att lära och uppnå föreskrivna resultat. 

[I]n European policy, the discursive ideal is the self-directed, autonomous 
learner who knows how to learn and can combine his or her knowledge and 
information in different innovative and creative ways to manage new and un-
predictable situations in the future. (Wahlström, 2014, s. 734) 

Svenska reformer under nittiotalet, med införandet av privata friskolor och 
fritt skolval, har medfört en ökad segregering och mer varierande resultat mel-
lan olika skolor och elever. Englund (2011, s. 197f) beskriver hur diskursen 
om en likvärdig svensk skola utvecklats från utbildning som en kollektiv rät-
tighet under 80-talet, till att bli en lokal fråga med inriktning på elevers och 
föräldrars rättigheter under 90-talet, till att vid millennieskiftet bli en fråga om 
måluppfyllelse. En annan förändring som Englund beskriver handlar om sy-
nen på lärarnas professionalitet, den synliggörs genom den språkliga föränd-
ringen från ”professional responsability” till ”professional accountabiblity”. 
Där ”responsability” (ansvarskänsla, egen övers.) konnoterar en klassisk yr-
kesroll innefattande sociala och moraliska värden, medan ”accountability” 
(ansvarsskyldighet, egen övers.) kan relateras till idéer inom New Public ma-
nagement, med association till flexibilitet, konkurrens och effektivitet. Wahl-
ström (2014) menar att den senaste svenska läroplanen från år 2011 har inne-
burit en förändring från förtroende för lärarnas professionella frihet och kom-
petens i läroplanen från 1994, till en mer föreskrivande läroplan där lärare 
hålls ansvariga för elevernas uppnådda resultat. Den senaste läroplanen kan 
betraktas som en hybrid mellan en prestationsbaserad läroplan och ett nykon-
servativt fokus på traditionell skolkunskap. Skolans kompensatoriska funktion 
har omvandlats till en rättighet för alla elever att nå samma mål samtidigt. 
Wahlström har genomfört en analys av hur skolämnet svenska utvecklats och 
påvisar en förståelse av utbildningen i instrumentella termer.  

The preliminary conclusion that can be drawn from this study is that a curric-
ulum that takes fundamental values into account, with a structure that assigns 
about the same emphasis to the intrinsic purpose and core content of the subject 
as it does to knowledge to be achieved, seems to promote important aspects of 
intrinsic and positional values of education with the possibility of opening up 
for ‘pedagogies of difference’, while a dominance of, and ‘overemphasis’ on, 
learning outcomes in terms of instrumental values acts as an obstacle for the 
development of significant aspects of equity in education as they are formu-
lated in curricula. (Wahlström, 2014, s. 740f) 

Utvecklingen har gått från öppna målformuleringar om olika typer av kompe-
tenser i läroplanen från år 1994, till prestationsbaserade, instrumentella värden 
i läroplanen från år 2011 enligt Wahlström (2014). Hon menar att det inte är 
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den formella synen på kunskap som har förändrats, utan den tekniska utform-
ningen av läroplanen. Definitionen av kunskapskrav i kombination med stan-
dardiserade prov har fått ett starkt inflytande över utbildningens inriktning, 
samtidigt som formuleringar om mål och innehåll har minskat i betydelse. 

I tre vetenskapliga artiklar från Australien diskuteras skolämnet juridik på 
kursplanenivå (Le Brun & Clark, 1989; Le Brun, 1990; Kamvounias, 1994). I 
det australiensiska fallet handlar problemet främst om vilket ämnesinnehåll 
som ska erbjudas, men i förlängningen även om syftet med undervisningen. 
Juridikundervisning på gymnasienivå har bedrivits i Australien ända sen 
1970-talet (Le Brun, 1990). Enligt Le Brun & Clark (1989) fanns det ett stort 
intresse för ämnet, men undervisningen ansågs vara i behov av en utvärdering. 
Precis som i de amerikanska programmen har samarbeten mellan gymnasium 
och universitet varit vanliga (se 4.3.1). Tasmanien har varit ledande när det 
gäller utvecklingen av skolämnet juridik, i synnerhet den juridiska fakulteten 
på University of Tasmania har varit bidragande. Fakultet, skolutvecklingskon-
sulter och lärare blev eniga om ett syfte inriktat på medborgarkompetens.  

The object is not to turn out a nation of lawyers but to produce a society of 
citizens with respect for, knowledge of, and healthy criticism about the law as 
it operates (Le Brun & Clark, 1989, s. 221). 

Den läroplansreform som genomfördes i New South Wales år 1992 illustrerar 
en komplexitet när det gäller undervisningens inriktning på rätt respektive mo-
ral. Inför reformen skickades en enkät ut som påvisade ett intresse för utökad 
undervisning i juridik. Familjerätt och straffrätt var de mest populära rättsom-
rådena, samtidigt som elevernas självständiga fallstudier framför allt inrikta-
des på deras intresse för moraliskt relaterade frågor om kvinnors och aborigi-
ners rättigheter. Men istället för att få sina intressen tillgodosedda erbjöds ele-
verna en fortsättningskurs i internationell, komparativ juridik. Examinationen 
kom att karaktäriseras av utvärdering, logiskt resonerande och relevant tolk-
ning, vilket inte överensstämde med målet att ifrågasätta snarare än att göra 
eleverna till juridiska experter. Det hade fastställts att rättegångstävlingar och 
tvistlösning skulle ingå i bedömningen, men värdet av att studera tidigare ex-
aminationer framhölls och de verkar ha fått en kontrollerande effekt på under-
visningen. Den ökande svårighetsgraden blev uppenbar, med ämnen som sjö- 
och transporträtt, multilaterala avtal, tekniska bedrägerier, bioteknik och bio-
etik. Det är oklart hur elevernas önskemål om fördjupade juridiska kunskaper 
resulterade i en kurs om de internationella dimensionerna av juridik. Om den 
tidigare kursplanen var ambitiös, kunde den nya beskrivas som ”overwhel-
ming” enligt Kamvounias (1994, s. 35). 

Le Brun (1990) menar att en fortsatt framgångsrik utbildning i juridik på 
gymnasienivå förutsätter rimliga målsättningar formulerade av juridiskt kun-
niga personer. Hon avråder från att separera utbildningen i en okritisk kurs 
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inriktad på fortsatt juridisk utbildning och en annan instrumentell, medborgar-
förberedande kurs. Enligt Le Brun & Clark (1989) återstår det att se vilken 
kursplan som bäst motsvarar olika elevgruppers behov. Föreliggande delstu-
die bidrar med en historisk analys av hur spänningsfältet mellan rätt och moral 
balanserats i de svenska läroplanerna. 

5.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att identifiera diskurser om skolämnet juridik på gym-
nasienivå i svenska läroplaner från 1970-talet och framåt, med särskilt fokus 
på spänningsfältet mellan rätt och moral. Det är meningar om syften och in-
nehåll, med en analytisk separation av epistemiska, fördefinierade juridiska 
fakta från icke-epistemiskt, moraliskt meningsskapande, som studeras. Två 
forskningsfrågor ska besvaras. 

 
1. Vilka meningar om syften med skolämnet juridik på gymnasienivå 

yttras i läroplanerna? 
2. Vilka meningar om innehåll i skolämnet juridik på gymnasienivå 

yttras i läroplanerna? 

En skillnad jämfört med delstudien av forskares meningserbjudanden är att 
erbjudanden av undervisningsmetoder inte är föremål för analys. Detta val be-
ror på att de svenska läroplanerna inte är explicit metodföreskrivande.  

5.2 Angreppssätt 
Med utgångspunkt från ett citat ur Gy11 exemplifieras hur pragmatisk diskur-
sanalys har operationaliserats för föreliggande delstudie. Angreppssättet är 
analogt med det som tidigare använts för att analysera forskares meningser-
bjudanden (se 3.2). 

Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr [akade-
miskt, epistemiskt] privatlivet, yrkeslivet [privat, epistemiskt] och affärslivet 
[affärslivet, epistemiskt]. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av 
dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som 
värnar alla människors lika värde [socialiserande, icke-epistemiskt] (Skolver-
ket, 2021a). 

Ur ovanstående citat är det möjligt att identifiera fyra yttranden om syften med 
skolämnet juridik i Gy11. De har sammanställts i tabell 10. 
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Tabell 10. Påbörjad lista över syften med skolämnet juridik på gymnasienivå enligt läropla-
nen Gy11. 

Syften 

1. Akademisk, epistemiskt 

2. Privat, epistemiskt 

3. Affärslivet, epistemiskt 

4. Socialiserande, icke-epistemiskt 
 

Ur samma citat är det även möjligt att läsa in meningar om innehåll. För det 
första ett epistemiskt, fördefinierat, juridiskt ämnesinnehåll (”kunskaper om 
det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr …”). För 
det andra ett icke-epistemiskt yttrande inriktat på elevers moraliska menings-
skapande (”stimulera dem [eleverna] till att verka för ett rättssystem som vär-
nar alla människors lika värde”).  

 
Tabell 11. Påbörjad lista över innehåll i skolämnet juridik på gymnasienivå enligt läroplanen 
Gy11. 

Innehåll 

1. Rättssystemet, epistemiskt 
2. Värna alla människors lika värde, icke-epistemiskt 

Listorna över syften och innehåll sammanställs sedan i form av en matris som 
utgör underlag för syntesen till diskurser i steg två. I tabell 12 exemplifieras 
en påbörjad matris, där innehållen från tabellerna 10 och 11 sammanställts. 

Tabell 12. Påbörjad matris över meningsfulla yttranden om syften och innehåll, inklude-
rande ett analytiskt särskiljande av den moraliska dimensionen. 

Källa Syfte Innehåll Metod Moral 

Gy11 1,2,3,4 1,2  

Syfte: sociali-
serande (4) 
Innehåll: Värna 
alla människors 
lika värde (2)  

     

I jämförelse med forskarnas meningserbjudanden om juridikundervisning på 
gymnasiet tillkommer diskursen om affärslivets nytta av juridisk kompetens. 
Affärsjuridik har diskuterats som ett ämnesinnehåll i forskning publicerad före 
millennieskiftet, men uttrycks inte som något explicit syfte med undervis-
ningen (Barack, 1975; Spiro, 1980; Golden & McDonald, 1998).  

Metodens tredje steg består av reflektion över tänkbara konsekvenser av de 
diskurser som kan identifieras i läroplanerna. En institutionellt förväntad kon-
sekvens är att diskurserna om undervisningens syften ska påverkar lärares och 
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läroböckers meningserbjudanden. Det finns en förväntning om att läroplanens 
centrala innehåll ska återspeglas i såväl undervisning som läromedel. Läropla-
nen är en anvisning till lärare och läromedelsförfattare om hur de ska konstru-
era ämnesinnehållet, men den kan tolkas på olika sätt och blir därmed ett er-
bjudande. Effekterna av en ny läroplan kan variera, den innehåller exempelvis 
inga instruktioner om hur olika syften och innehåll ska prioriteras. 

Komparationen av svenska institutionella meningserbjudanden i ämnet ju-
ridik inleds med en kort tillbakablick på en läroplan från Skolöverstyrelsen 
(1965) som föregick det enhetliga gymnasiets första läroplan Lgy70. Anled-
ningen är att efterföljarna till denna äldre kursplan i rättskunskap delvis liknar 
sin föregångare, inte minst kan en likhet mellan de erbjudna provfrågorna från 
1965 och kunskapskraven i Gy11 noteras. Enligt kursplanen från 1965 är syf-
tet med rättskunskap att erbjuda kunskaper om juridiska rättsområden med 
betydelse för affärslivet. Till och med detaljerade kunskaper anses värdefulla, 
till exempel förmåga att upprätta vissa affärslivsrelaterade juridiska doku-
ment. Det var däremot inte tänkt att undervisningen skulle inriktas på juridisk 
problemlösning, den skulle istället hjälpa eleverna med att undvika juridiska 
tvister. I läroplanen från 1965 erbjuds ett detaljerat ämnesinnehåll som kan 
exemplifieras med utgångspunkt från det familjerättsliga området. Enligt 
Skolöverstyrelsen (1965, s. 391) ”bör undervisningen inskränkas till de eko-
nomiska förhållanden som är aktuella i äktenskapet och vid dödsfall och som 
samtidigt är av särskild betydelse för en rörelseidkare”. Vidare betonas att ju-
ridiska principer ska konkretiseras med fall och integreras med liknande äm-
nen, till exempel företagsekonomi. Eleverna ska erbjudas förmåga att finna 
rättsregler, men undervisningen ska inriktas på orientering och inte tolkning 
av lagen. Lagboken anses vara olämplig att använda som undervisnings-
material. I läroplanen föreslås ett antal lämpliga fall att studera, till exempel 
när en vara ska anses överlämnad till köparen. Vidare erbjuds fyra exempel på 
tänkbara provfrågor. 

1. Definitionsfrågor enligt modellen: “ Vad är 
a) handelsköp. b) dispositive lag” etc. 

2. Rättsfallsfrågor, i vilka eleven ges fakta i en 
enkel rättstvist och uppmanas besvara en 
därur uppkommen fråga. Som exempel må 
nämnas: 

I ett aktiebolag ägs aktierna av två familjer. 
Den större aktieägargruppen beslutar sälja en 
av bolaget ägd fastighet och försäljningen 
godkänns på bolagsstämma trots den mindre 
gruppens protester att priset är för lågt. Kan 
den mindre gruppen hindra försäljningen? 
Det bör givetvis fordras att eleverna motive-
rar sina svar. 
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3. Kombinerade kunskaps- och resonemangs-
frågor. I uppgiften återges några ur Post och 
Inrikes tidningar hämtade kungörelser, avse-
ende anmälan till handelsregister, konkurs 
etc. Eleverna uppmanas att analysera kungö-
relsernas rättsverkan, fackuttryckens bety-
delse osv. - med andra ord att redovisa allt 
som kan sägas ha någon anknytning till kun-
görelserna. Denna frågetyp är mer kvalifice-
rad än de andra två och ger kunniga elever 
bättre möjlighet att visa sin kunskap och 
mognad. 

Utom muntliga förhör och skriftliga prov av nu angiven typ kan kontroll även 
vara lämplig i fråga om elevernas förmåga att formulera enklare juridiska 
handlingar såsom kvitto, fullmakt och borgensmening. Detta kan exempelvis 
ske i form av ett skriftligt prov, där eleverna ges en skildring av ett händelse-
förlopp (fastighetsförsäljning genom ombud, reverslån med avbetalningar etc.) 
och uppmanas att formulera därtill hörande handlingar. (Skolöverstyrelsen, 
1965, s. 393f) 

Provfrågorna från 1965 är intressanta eftersom de i så hög utsträckning liknar 
kunskapskraven i den senaste läroplanen Gy11. Kunskapskrav för betyget C i 
kursen Rätten och samhället är att eleven redogör:  

utförligt för innebörden av juridiska begrepp … [d]essutom förklarar eleven 
utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och 
upprättar efter samråd med handledare och med tillfredställande resultat 
några sådana dokument … utifrån fallbeskrivningar inom straff- och process-
rätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med 
tillfredställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rätts-
källa … [e]leven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell 
rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade reso-
nemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. (Skolverket, 
2021, fet stil enligt original) 

Trots likheter mellan provfrågorna från 1965 och betygskriterierna från 2011 
kan två förändringar noteras. För det första ett förtydligande av den akade-
miska diskursen. Från att eleverna år 1965 erbjuds att svara på en fråga utifrån 
ett fall, till att de enligt läroplanen Gy11 erbjuds juridisk problemlösning. För 
det andra kan en förändring i riktning från epistemisk fördefinierad kunskap 
till icke-epistemiskt moraliskt meningsskapande noteras. Från att eleverna år 
1965 erbjuds tillfälle att visa prov på mognad genom att analysera ett visst 
juridiskt förhållande, till att de enligt Gy 11 erbjuds resonemang om juridiska 
frågor ur etisk och rättsfilosofisk synvinkel. Fortsatt analys av Gy11 följer un-
der 5.3.  
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5.2.1 Empiri 
Empirin i delstudien av läroplaner består av dokumentation relaterad till sko-
lämnet juridik på gymnasienivå från år 1971 och framåt. En komparativ ansats 
mellan de olika läroplanerna klargör hur de förändrats, men de är inte direkt 
jämförbara. I själva verket så bidrar läroplanernas varierande konstruktioner 
till deras karaktär (se även Wahlström, 2014). 

I Lgy 70 beskrivs ämnesplanerna under rubrikerna mål, huvudelement, del-
moment samt kommentarer och anvisningar angående lärostoffet och verk-
samhetsformer (Skolöverstyrelsen, 1970b). I ett senare supplement förändras 
kursplanen, framför allt genom att det som tidigare rubricerats som delmo-
ment nu istället erbjuds som ”Förslag till innehåll” (Skolöverstyrelsen, 1979). 
Sammantaget har tre texter med avseende på Lgy 70 analyserats: (1) den all-
männa läroplanen (Skolöverstyrelsen, 1970a), (2) ett originalsupplement till 
läroplanen med aktuella ämnesplaner (Skolöverstyrelsen, 1970b) och (3) det 
reviderade supplementet 56 (Skolöverstyrelsen, 1979). 

Till skillnad från Lgy 70 erbjuder Lpf 94 en begränsad mängd specificerat 
innehåll, istället överförs ett ansvar till varje enskild skola om att fastställa en 
lokal kursplan. Enligt utbildningsdepartementet (1992), genomförs reformen 
på tre nivåer: nationella mål att sträva emot, ämnesspecifika mål i kursplanen 
och lokala planer för innehållsspecifika kriterier. Utbildningsmålen är ämnes-
relaterade, men utan att vara beroende av något specifikt innehåll. Det målre-
laterade betygssystem som införs år 1994 innebär en överföring av fokus från 
ämnesinnehåll, till strävansmål och mål som ska ha uppnåtts efter kursens slut 
(Skolverket, 1994a). För varje kurs anges både allmänna mål och mål som 
eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs, samt betygskriterier för betygen 
godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd (Skolverket, 1994b). Tre tex-
ter relaterade till Lpf 94 har analyserats: (1) läroplanens allmänna del (Skol-
verket, 1994a), (2) en del med kursplaner relaterade till samhällsprogrammet 
(Skolverket, 1994b) och (3) webbsidor från Skolverket om läroplanen (Skol-
verket, 2018). 

Läroplanen Gy11 innebär en förändring tillbaka i riktning mot originalvers-
ionen av Lgy 70, med ett omfattande obligatoriskt innehåll. Däremot bibehålls 
det målorienterade betygssystemet från Lpf 94, men med betygsnivåerna ru-
bricerade som kunskapskrav istället för kunskapskriterier. Kursplanerna i 
Gy11 är publicerade på Skolverkets webbplats, tillsammans med en gemen-
sam ämnesplan för alla juridikkurser. Kursplanerna beskrivs i termer av 
centralt innehåll och kunskapskrav för betygsnivåerna E, C och A (Skolverket, 
2021a). Fyra texter relaterade till Gy11 har analyserats: (1) läroplanens all-
männa del (Skolverket, 2011a), (2) läroplan, examensmål och gymnasiege-
mensamma ämnen (Skolverket, 2011b), (3) kommentarer på Skolverkets 
webbplats angående juridikinriktningen (Skolverket, 2016 (borttagen), 
2021d), samt (4) kursplaner för juridik på Skolverkets webbplats (Skolverket, 
2021a). 
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En följd av att de tre läroplanerna utformats olika är att lärarnas inflytande 
över innehållet varierat. Den första kursplanen från 1971 erbjöd ett detaljerat 
erbjudande av innehåll rubricerat som delmoment, som i den senare versionen 
istället kom att omformuleras till ett delvis modifierat förslag på innehåll 
(Skolöverstyrelsen, 1970b, 1979). Läroplanen från 1994 är den som erbjuder 
lärarna mest inflytande över innehållet, eftersom det till stora delar fastställdes 
lokalt på skolorna (Skolverket, 1994b). Trenden mot lärarnas ökade inflytande 
över innehållet i skolämnet juridik bryts i och med läroplansreformen år 2011, 
som erbjuder ett centralt innehåll bestående av 18 specificerade rättsområden, 
tillsammans med explicita kunskapskrav (Skolverket, 2021a). 

Lpf 94 skiljer sig från de andra läroplanerna när det gäller förhållningssättet 
till ämnesinnehåll och utgör därmed den minsta gemensamma nämnaren när 
det gäller vilket explicit innehåll som erbjudits i skolämnet juridik på gymna-
sienivå över åren. De rättsområden som erbjuds i alla läroplaner är: straffrätt, 
processrätt, avtalsrätt, köprätt, associationsrätt och arbetsrätt. Övriga för läro-
planerna gemensamma kunskapsområden är rättssystemet, juridiska begrepp 
och tvistlösning. Den kurs i Miljöjuridik som erbjöds inom ramen för Lpf 94 
är unik och miljörätt är ett innehåll som inte omnämns överhuvudtaget i någon 
av de andra läroplanerna, varken tidigare eller senare. På ett liknande sätt är 
kursen Rätten och samhället en ny och unik prioritering i Gy11 (Skolöversty-
relsen, 1979; Skolverket 1994b, 2021a).  

5.3 Resultat 
Via en syntes av meningsfulla yttranden med relevans i förhållande till studi-
ens frågeställningar har fyra diskurser om skolämnet juridik på gymnasienivå 
identifierats i läroplanerna. De redovisas översiktligt i tabell 13. 

 



 87

Tabell 13. Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå enligt läroplaner från 
1970-talet och framåt 

  Lgy 70 Lpf 94 Gy11 

Samhällsvetenskaplig diskurs  x x  

Diskurs om privat nytta  x x 

Akademisk diskurs  x x  

Diskurs om affärslivets nytta x x x 

Institutionellt erbjudna syften och innehåll relaterade till skolämnet juridik på 
gymnasienivå har förändrats mellan de olika läroplanerna. Diskursen om af-
färslivets behov återkommer inom alla läroplaner, till skillnad från de övriga 
diskurserna som endast kan identifieras i de två senaste läroplanerna.  

5.3.1 Den samhällsvetenskapliga diskursen 
En samhällsvetenskaplig diskurs om skolämnet juridik har successivt fått en 
mer framträdande roll i läroplanerna. Diskursen domineras av icke-episte-
miska, moraliskt präglade frågeställningar relaterade till skolämnet juridik. I 
Lgy 70 anges ”Norm och påföljd” som ett förslag på innehåll relaterat till 
rättssystemet, men utan någon förklaring om vad som egentligen avses 
(Skolöverstyrelsen, 1979). Jag har inte tolkat det som ett yttrande som kan 
relateras till den samhällsvetenskapliga diskursen om skolämnet juridik. I den 
allmänna delen av Lgy 70 betonas att ett syfte med all undervisning är att stötta 
elevernas utveckling till harmoniska, kompetenta och ansvarskännande med-
borgare (Skolöverstyrelsen, 1970a).  

Lpf 94 innehåller ett explicit erbjudanden om att ”sträva efter att eleven 
utvecklar kunskap om hur rättsväsendet fungerar i förhållande till de grund-
läggande värderingar som finns i ett demokratiskt samhälle … utvecklar sin 
förmåga att följa och delta i debatten runt rättsordningen” (Skolverket, 2018, 
s. 1). Av programmålen för samhällsprogrammet framgår det att ”[p]rogram-
met ska ge förståelse för vikten av demokratiska och humanistiska värden i 
samhällsbyggandet och tydliggöra sambanden mellan samhällsfrågor och 
energi- och miljöfrågor” (Skolverket, 1994b, s. 9). Ett erbjudande riktat till all 
samhällsvetenskaplig utbildning är att elever ”har kunskaper om framtids- och 
överlevnadsfrågor samt är medvetna om de möjligheter som finns att ändra på 
rådande förhållanden genom att tillämpa sina kunskaper och hävda etiska, de-
mokratiska och humanistiska värden … förståelse och respekt för andra män-
niskors värderingar” (Ibid., s. 14). I den allmänna delen av Lpf 94 betonas 
eftersträvansvärda moraliska förmågor för alla elever i form av att: göra etiska 
ställningstaganden, respektera andra människors egenvärde och integritet, 
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motverka förtryck och kränkande behandling, förstå och respektera andra 
människors kulturer, kunna leva sig in i och förstå andra människors situation 
samt visa respekt för miljön (Skolverket, 1994a, s. 12). Kursen Privatjuridik 
”skall också bidra till de färdigheter som är nödvändiga att ha för att kunna 
vara medborgare i ett modernt samhälle” (Skolverket, 2018, s. 1). 

Den samhällsvetenskapliga diskursen framträder ännu tydligare i Gy11. 
Ämnesplanen för juridik innehåller ett erbjudande om att ”identifiera och dis-
kutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel”. 
Denna förmåga uttrycks som ett explicit kunskapskrav i förhållande till alla 
betygssteg i samtliga juridiska kursplaner (Skolverket, 2021a). Enligt läropla-
nens allmänna del ska det etiska perspektivet ”främja elevernas förmåga till 
personliga ställningstaganden”. Eleverna ska ”träna sig att tänka kritiskt, att 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alterna-
tiv”. Förutom det etiska perspektivet erbjuder läroplanen även att eleverna ut-
vecklar kunskaper och förhållningssätt utifrån miljörelaterade, internationella 
och historiska perspektiv. (Skolverket, 2011b, s. 7). Ett syfte med skolämnet 
juridik på gymnasienivå är enligt Gy11 att ”eleverna utvecklar förståelse av 
dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som 
värnar alla människors lika värde” (Skolverket, 2021a). Även om de svenska 
läroplanerna inte är explicit metodföreskrivande så yttras meningar som kan 
leda i viss riktning med avseende på undervisningens utformning. Progressiva 
undervisningsmetoder framhålls i Gy11.  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläg-
gande demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demo-
kratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga att vilja ta personligt an-
svar och aktivt delta i samhällslivet. (Skolverket, 2011b, s. 6) 

5.3.2 Diskursen om privat nytta 
Diskursen om elevers privata nytta av juridik yttras först i Lpf 94 och förstärks 
med erbjudandet av kursen Privatjuridik i Gy11. Enligt Lpf 94 skulle kursen 
Rättskunskap erbjuda ”kunskaper om de delar av rättsordningen som är av 
väsentlig betydelse för individ …”(Skolverket, 1994b, s. 109). I kunskapskri-
terierna för Rättskunskap ingår att elever ska lösa ”enkla vardagsjuridiska pro-
blem” samt även upprätta och tolka enkla juridiska dokument (Ibid., s. 110).    

Enligt Gy11 ska eleverna erbjudas förståelse för hur lagar styr privatlivet. 
Kunskapskraven för betyget C i kursen Privatjuridik exemplifierar hur den 
privata nyttan av juridisk kunskap konstrueras i kursplanen.   

redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner … 
dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande pri-
vatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med 
tillfredställande resultat några sådana dokument … utifrån fallbeskrivningar 
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identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuri-
diska områden och löser dem med tillfredställande resultat genom att välja, 
tolka och tillämpa relevant rättskälla … eleven beskriver utförligt privatju-
ridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor 
ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. (Skolverket, 2021a, fetstil enligt original) 

I jämförelse med Lgy 94 innehåller Gy11 således en mer utförlig definition av 
juridiska kunskaper och förmågor relaterade till elevernas privata behov. De 
formuleras som kunskapskrav och ska ligga till grund för bedömningen av 
eleverna.  

5.3.3 Den akademiska diskursen 
Transformeringen av det akademiska ämnet juridik till skolämnet juridik på 
gymnasienivå har förändrats på ett fundamentalt sätt sedan 1970-talet, framför 
allt från en inriktning på användbara fakta till förmåga att lösa juridiska pro-
blem. I Lgy 70 markeras till och med ett explicit avståndstagande från juridisk 
problemlösning. 

Elevernas kunskaper ska hjälpa dem att undvika rättstvister, inte att lösa dem. 
De bör få klart för sig vikten av att i tid anlita sakkunnig rådgivare och lära sig 
att i en sådan situation framlägga de fakta som är av betydelse för den juridiska 
bedömningen. Det är därför angeläget att invecklade juridiska problem und-
viks i undervisningen. (Skolöverstyrelsen, 1970b, s. 38)  

Även i supplementet från 1979 betonas att eleverna inte ska ägna sig åt juri-
disk problemlösning. ”Elevernas behov av att känna till affärslivets villkor, 
inte rättsreglernas egen systematik, bör bestämma innehållet i ämnet rättskun-
skap” (Skolöverstyrelsen, 1979, s. 18). 

I Lpf 94 modifieras detta förhållningssätt. Ett av de mål som anges för kur-
sen Rättskunskap är att ”kunna lösa enklare juridiska problem med hjälp av 
relevanta metoder och hjälpmedel” (Skolverket, 2018, s. 4). Ett visst avstånds-
tagande från ett akademiskt syfte med undervisningen kan dock fortfarande 
noteras. 

De flesta rättsliga frågor består av olika delar hämtade från skilda rättsområden 
såsom civilrätt, straffrätt, processrätt och skatterätt. Eftersom juridiken som 
ämne på gymnasiet behandlar frågor med anknytning till elevernas verklighet 
är det varken lämpligt eller möjligt att gå in på dessa rättsområden enskilt. 
(Skolverket, 2018, s. 1) 

Ett av kriterierna för betyget godkänd i kursen Rättskunskap är att eleven ”re-
dogör för de centrala delarna av civil-, process- och straffrätten” (Skolverket, 
2018, s. 4). Det är således oklart vilket innehåll som egentligen erbjuds enligt 
Lpf 94. Öppna formuleringar är i linje med att ämnesinnehållet fastställs i lo-
kala planer på varje skola. 
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I Gy11 betonas utbildningens högskoleförberedande roll och ett vetenskap-
ligt förhållningssätt (Skolverket, 2011b, s. 41). Steget tas fullt ut i riktning mot 
juridisk problemlösning när eleverna erbjuds förutsättningar att ”identifiera, 
analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka 
och använda relevanta rättsregler” (Skolverket, 2021a). Även om läroplanen 
inte är explicit metodföreskrivande så framhålls att ”arbetsformer ska främja 
elevernas kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i 
praktisk handling” (Skolverket, 2011b, s. 41). I linje med detta examensmål 
kan rollspel tolkas som ett implicit förslag när eleverna erbjuds att arbeta prak-
tiskt med juridiska fall. 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt 
och precist eftersom det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precis-
ion, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika 
rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda 
det juridiska språket. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta 
praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera 
frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till 
och tolka relevanta rättskällor. (Skolverket, 2021a). 

Förmåga att förklara innebörden av juridiska dokument samt även att med mer 
eller mindre stöd upprätta något eller några sådana dokument är kunskapskrav 
som återkommer inom alla juridiska kurser enligt Gy11 (Skolverket, 2021a). 
Denna förmåga kan relateras både till privata behov och en akademisk inrikt-
ning.  

5.3.4 Diskursen om affärslivet 
Den enda diskurs som följt skolämnet juridik på gymnasienivå under hela den 
studerade tidsperioden är inriktad på affärslivets behov. Enligt Lgy 70 är målet 
med undervisningen att eleven ska ”skaffa sig kunskap om sådana delar av 
civil-, process-, och straffrätten som är av väsentlig betydelse framför allt 
inom affärslivet” (Skolöverstyrelsen, 1970b, 1979). Detaljkunskaper ”bör in-
skränkas till vad som kan vara nyttigt och nödvändigt för praktiskt bruk … att 
på ett korrekt och samtidigt enkelt sätt formulera elementära juridiska hand-
lingar såsom kvitto, fullmakt, skuldebrev, borgensmening, och eventuellt även 
något mer avancerade handlingar som ansökan om betalningsföreläggande 
och lagsökning” (Skolöverstyrelsen, 1970b, s. 39). 

I och med Lpf 94 kan den affärsjuridiska diskursen identifieras i form av 
en kurs i Affärsjuridik. Ett mål med den är att erbjuda ”fördjupade kunskaper 
om lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden” (Skolverket, 1994b, 
s. 108). Kursen ska “ge eleverna kunskaper av värde för framtida yrkesverk-
samhet, både inom privat näringsliv och offentlig sektor … viktiga inslag i 
kursen är … metoder för att upprätta och analysera olika slags juridiska doku-
ment” (Skolverket, 2018, s. 1).  
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Även Gy11 innehåller en separat kurs i Affärsjuridik. Ett syfte med den är 
att elever ska utveckla förståelse för hur lagar styr affärslivet. Kursen innehål-
ler olika affärsjuridiska områden och omfattar juridiska begrepp, problemlös-
ning, upprättande av dokument samt förmåga till etisk och rättsfilosofisk re-
flektion (Skolverket, 2021a).  

5.4 Sammanfattning 
Det successiva närmandet till den akademiska disciplinen, med ett alltmer ex-
plicit erbjudande av juridisk problemlösning i läroplanerna innebär en ut-
veckling av skolämnet juridik på gymnasienivå i progressivistisk riktning. En 
annan förändring är det alltmer explicita erbjudandet av icke-epistemiskt, mo-
raliskt meningsskapandet i linje med den rekonstruktivistiska utbildningsfilo-
sofin. En tredje förändring är att kursen Miljöjuridik i Lpf 94 ersatts med kur-
sen Rätten och samhället i Gy11. Att miljörätt försvunnit ur de juridiska kurs-
planerna är förvånande med tanke på miljöfrågors aktualitet. Vidare innebär 
ett i detalj föreskrivet centralt innehåll i Gy11 något av en återgång till Lgy70, 
med erbjudande av ett omfattande, obligatoriskt ämnesinnehåll. Denna för-
ändring skulle kunna föranleda en mer essentialistisk inriktning på undervis-
ningen, beroende på hur den tolkas. En fråga blir därmed hur lärarna tolkar 
och implementerar läroplanen, samt hur de förhåller sig till spänningsfältet 
mellan rätt och moral. 
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6 Lärares meningserbjudanden 

Studier av lärares valmöjligheter är värdefulla menar Englund (1998). En di-
daktiskt kompetent lärare kan problematisera och granska sin undervisning, 
samt är medveten om konsekvenserna av att välja ett visst ämnesinnehåll eller 
en viss undervisningsmetod.  

Within every subject area different didactic typologies, different ways of ap-
proaching the content, can be developed and distinguished, creating different 
preconditions for choosing the content and the meanings that it creates. The 
didactically competent teacher will be interested in and aware of these different 
possibilities, because school knowledge/ classroom communication is neces-
sarily something other than a recitation of decontextualized subject theory/ sci-
entific knowledge. (Englund, 1998, s. 221) 

Lärares val mellan olika alternativ kan enligt Englund (1997a) utgöra objekt 
för didaktisk analys. Han betraktar undervisningens innehåll som ett spän-
ningsfält med sociala krafter i kamp. Det handlar om vilken världsbild som 
ska förmedlas till eleverna via läroplaner, läromedel, lärares tal och diskuss-
ioner i klassrummen. Kampen utkämpas inom alla skolsystemets nivåer och 
leder till potentiellt skilda meningar som formas i socialiserande och kommu-
nikativa processer. I dessa processer skapas ofta meningar som står i motsats-
förhållande till varandra.  

Studien av institutionella meningserbjudanden i juridik visar att kurspla-
nerna i Gy11 erbjuder både epistemiska, fördefinierade juridiska kunskaper 
och icke-epistemiskt, moraliskt meningsskapande. Ambitionen med förelig-
gande studie är att analysera meningar med juridik i lärares tal om sin egen 
undervisning i kursen Rätten och samhället.  

En lärare som beskrivits närmare i den tidigare forskningen är den prisbe-
lönte Rick Nagel, som kombinerar LRE med hög akademisk standard och kul-
turellt lyhörd undervisning i kursen ”Law and Society”. VanderStaay (2007) 
har genomfört en etnografisk studie i den populäre lärarens klassrum. I en 
skola känd för frånvaro, nedskräpning och stök beskrivs en dynamisk, enga-
gerande och välfungerande undervisning, känd för hög svårighetsgrad och 
kvalitet. När eleverna överöser sin lärare med frågor om sina rättigheter och 
erfarenheter av konfrontationer med polisen omdirigerar han deras fokus och 
utmanar dem att finna egna svar och använda lagen till sitt försvar. Han låter 
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eleverna läsa om betydelsefulla fall, argumentera, besöka juristbyråer, dom-
stolar och fängelser, samt arbeta med rollspel. Genom arbete med literacy i en 
adekvat kontext fostras eleverna till ett aktivt deltagande medborgarskap. 

Watching his classes, I saw students read and reargue landmark civil rights 
cases, pouring over original briefs to glean evidence for the closing arguments 
they drafted for mock trials. Wrestling with terse criminal codes and the stric-
tures of the Constitution, they argued precedent and law. Mr. Nagel led fast-
moving, interactive classes in context of high expectations and respect. He rec-
orded tardies at the bell and held students to firm weekly deadlines. My coop-
erating teacher claimed that Mr. Nagel assigned more work than any other 
teacher in the school and fewer students failed his class than any other teacher’s 
class. (VanderStaay, 2007, s. 361) 

Förutom Rick Nagels kvaliteter kan succén enligt VanderStaay (2007) förkla-
ras med att juridik är ett utmanande och intressant ämne som är särskilt lämp-
ligt att kombinera med de intressen, förmågor och erfarenheter som färgade 
elever kan bidra med. Rick Nagel har en lärarstil som kan associeras med det 
som enligt tidigare forskning kännetecknar framgångsrik, kulturellt lyhörd 
undervisning. 

These characteristics included strict but fair disciplinary practices, an engaged 
style, a high frequency of teacher-student interaction, a caring demeanor, high 
expectations, the fostering of interdependent peer relations, and the valuing of 
student life experience and ethnic heritages (Arum 2002; Brown 2004, Gay 
2000, Osborne 2006; Ladson-Billings 1992, 1994, 1995; Flores-González 
1999; Mahiri 1998). (VaanderStaay, 2007, s. 364)  

Tack vare den framgångsrika juridikinriktningen lockar den multikulturella 
innerstadsskolan Franklin High elever av många olika etniciteter. Skolan har 
vunnit staten Washingtons rättegångstävlingar vid nio tillfällen, tävlingar som 
annars brukar domineras av privatskolor.  

I den svenska ämnesplanen för juridik finns det en kurs med samma namn 
som den som erbjuds av Rick Nagel. Kursplanen för Rätten och samhället 
erbjuder sex centrala innehåll och sex kunskapskrav. De centrala innehållen 
är (1) konstitutionell rätt, (2) internationell rätt, (3) straffrätt, (4) processrätt, 
(5) juridiska begrepp och problemlösning, samt (6) sambandet mellan etik och 
moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar. Kunskapskraven omfat-
tar (1) de angivna rättsområdena, (2) juridiska begrepp, (3) juridiska doku-
ment, (4) juridisk problemlösning, (5) resonemang ur rättsfilosofisk och etisk 
synvinkel och (6) förmåga att bedöma den egna förmågan och situationens 
krav (Skolverket, 2021a). I enlighet med den svenska didaktiska traditionen 
erbjuder läroplanen inga explicita instruktioner om undervisningsmetoder.  
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6.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien av lärares meningserbjudanden är att identifiera diskurser 
om skolämnet juridik på gymnasienivå i lärarnas tal om sin egen undervisning 
i kursen Rätten och samhället. 
 

1. Vilka meningar om syften yttras av lärarna? 
2. Vilka meningar om innehåll yttras av lärarna? 

Frågorna studeras genomgående utifrån två dimensioner, dels med avseende 
på epistemologisk, fördefinierad kunskap och dels med avseende på icke-
epistemologiska meningserbjudanden, relaterade till moraliskt meningsskap-
ande.  

6.2 Angreppssätt 
Den pragmatiska diskursanalysen av lärarnas tal är utförd enligt samma logik 
som de tidigare analyserade texterna. Talet har omvandlats till text via tran-
skribering av väsentliga avsnitt. 

I steg ett identifieras de meningsfulla yttranden om kursen Rätten och sam-
hället som uttalats av lärarna. I samband med den första intervjun framhåller 
de socialiserande, icke-epistemiska syften med kursen, i förening med episte-
miska kunskaper om samhället. Adam påtalar även den privata nyttan av juri-
dik och tar delvis avstånd från ett akademiskt syfte.  

Så syftet är väl att de ska bli allmänbildade tänker jag, men också att de ska få 
bättre koll på sina egna rättigheter och skyldigheter, som både liksom sam-
hällsmedborgare [socialiserande, icke-epistemiskt] och konsumenter eller ar-
betstagare [privat, epistemiskt]. Jag tänker inte att det är lika stark koppling till 
att förbereda dem inför juridikstudier [icke-akademiskt]. (Adam) 

I Rätten och samhället där man verkligen går in på samhällsnivån och varför 
vi har de lagar vi har och varför det ser ut som det gör [samhällsvetenskapligt, 
epistemiskt]. (Bert) 

Jamen jag tänker så här, för mig är juridik samhällskunskap. Med tillägget att 
vi också kollar hur det faktiskt är [samhällsvetenskapligt, epistemiskt]. (Char-
lie) 

Alltså jag tänker att de blir bättre samhällsmedborgare helt enkelt [sociali-
serande, icke-epistemiskt], att de fattar hur det funkar, de fattar inte hur det 
funkar när de kommer, utan det de får med sig är väl att allt, hela vårt samhälle 
bygger på lagen [samhällsvetenskapligt, epistemiskt]. (David) 
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Tolkningen av diskurser hör till steg två, som innebär en syntes av menings-
fulla yttranden till diskurser. Ur citaten kan framför allt en såväl epistemisk 
som icke-epistemisk, samhällsvetenskaplig diskurs identifieras. Steg tre ut-
görs av reflektion över tänkbara konsekvenser av de diskurser som identifie-
ras. Utifrån det aktuella exemplet skulle en konsekvens kunna vara att ele-
verna erbjuds en rekonstruktivistiskt inriktad undervisning. 

6.2.1 Empiri 
Fyra ämneslärare har intervjuats om hur de ser på sin egen undervisning i kur-
sen Rätten och samhället, Jag kallar dem Adam, Bert, Charlie och David. Ur-
valet härrör från en mellansvensk stad där fem skolor erbjöd den juridiska in-
riktningen vid tiden för studien. Av dessa skolor var fyra villiga att medverka 
i studien och de lärare som intervjuades hade anställning vid dessa skolor. 
Empirin består av deras tal om sina egna meningserbjudanden i kursen Rätten 
och samhället. Tre av lärarna har genomfört personliga intervjuer vid två till-
fällen, med ett och ett halvt års mellanrum. Charlie genomförde aldrig den 
andra intervjun. Varje intervju varade cirka en timme. Två av de tre lärarna 
som genomförde intervju nummer två hade bytt skola, men befann sig fortfa-
rande i mellansvensk stadsmiljö. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket in-
nebär att samtalet fått flöda fritt i förhållande till ett antal förberedda frågor 
(se Bilaga).  

Enligt Kvale (1999) ger kvalitativa intervjuer möjlighet att tolka meningar 
om aktuella frågeställningar. För att öka undersökningens tillförlitlighet har 
två åtgärder vidtagits. För det första erbjuder flera intervjutillfällen en möjlig-
het till fördjupad diskussion och tillgång till ett rikare material. Att mötas vid 
två tillfällen kan även ha bidragit till ökad öppenhet. Min känsla är att både 
lärarna och jag själv var mer avslappnade vid det andra tillfället. Eventuellt 
kan lärarna, mer eller mindre medvetet, även ha reflekterat över de aktuella 
frågeställningarna mellan intervjuerna. För det andra utgick diskussionen vid 
den andra intervjun från lärarnas rangordnande av listor med alternativ, istället 
för att de som vid den första intervjun fick besvara öppna frågor. Rangordning 
av alternativ är en teknik som enligt Barton (2015) får respondenter att öppna 
upp om det som de vanligen inte talar om. Min uppfattning är att tekniken 
fungerade och att den bidrog till att ge en mer komplex bild av lärarnas stånd-
punkter. Den bidrog även till en ökad insikt om svårigheter förenade med ju-
ridikundervisning på gymnasienivå. 

6.3 Resultat 
De lärare som deltog vid intervju nummer två är överens om att de prioriterar 
läroplanens erbjudanden före sina egna uppfattningar, samtidigt som det i 
första hand är utifrån deras eget professionella omdöme som undervisningen 
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utformas. En synpunkt som framkom är att elever kan ha svårt att formulera 
egna önskemål. 

Säger läroplanen att jag ska göra någonting och ta upp ett visst innehåll, oavsett 
vad jag kanske tycker om det personligen, så gör jag det. Det är väl en del av 
en professionalism också. Jag tycker att den [kursplanen] är ganska väl avvägd. 
Jag försöker bjuda in elever till det [inflytande], men min erfarenhet är att jag 
sällan får tillbaka så mycket synpunkter. Det kan jag också förstå för att jag 
hade inte själv koll när jag gick på gymnasiet … de vet inte … de gånger ele-
verna har kommit med synpunkter på innehållet har jag varit jättenoga med att 
följa upp det. (Adam) 

 
I samband med den första intervjun uppfattar lärarna en öppen fråga om hur 
de prioriterar kursen Rätten och samhällets innehåll som en fråga om hur de 
prioriterar mellan olika rättsområden. Adam, Charlie och David prioriterar 
straffrätt, till skillnad från Bert som framhåller konstitutionell rätt. Adam mo-
tiverar prioriteringen av straffrätt med sin egen kompetens och elevernas in-
tresse. När lärarna i samband med den andra intervjun istället ska rangordna 
de centrala innehållen i läroplanen för Rätten och samhället är de eniga om att 
juridiska begrepp och problemlösning är det viktigaste innehållet. Straffrätt 
rankas fortfarande högt, men däremot är lärarna oeniga om hur processrätten 
ska prioriteras. Adam rangordnar processrätten näst högst, till skillnad från 
David som prioriterar den lägst. Både Adam och Bert prioriterar internationell 
rätt sist. Adam anger såväl sina egna bristande kunskaper som elevernas bris-
tande intresse som orsaker till nedprioriteringen av den internationella rätten. 

6.3.1 Den samhällsvetenskapliga diskursen 
Kursnamnet Rätten och samhället implicerar ett samhälleligt syfte, även om 
inget explicit syfte finns angivet i den aktuella kursplanen. I samband med den 
första intervjun kan en samhällsvetenskaplig diskurs identifieras från alla lä-
rare (se 6.2). Lärarna relaterar syftet med kursen till ”samhällsmedborgaren”, 
”samhällsintresse” och ”samhällskunskap”. I samband med intervju nummer 
två får lärarna istället rangordna olika syften med undervisningen och då är 
det endast Bert som fortsätter att prioritera ett socialiserande syfte. Adam och 
David prioriterar elevernas privata nytta av juridik främst. När lärarna ska 
rangordna olika aspekter på elevernas lärande7 är de eniga om att prioritera 
etiska aspekterna som nummer två och socialt lärande som nummer tre, främst 
prioriterar de elevernas kognitiva lärande. Lärarna lämnar i viss utsträckning 

                               
7 Olika aspekter på elevernas lärande kategoriseras med inspiration från Lindström & Pennlert 
(2016): kognitivt lärande definieras som veta, kunna, förstå, lösa problem, socialt lärande defi-
nieras som våga, lyssna, samarbeta, respektera, ta ansvar, emotionellt lärande definieras som 
känna, uttrycka, uppleva, bearbeta, leva sig in i, etiskt lärande definieras som reflektera, vär-
dera, bedöma, argumentera, kroppsligt lärande definieras som utföra, göra, använda, behärska, 
kreativt lärande definieras som fantisera, skapa, associera.   
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motsägelsefulla uppgifter om prioriteringar och en intressant fråga blir därmed 
hur de talar om sin konkreta undervisning. 

Alla kan exemplifiera erbjudanden om moraliskt meningsskapande till ele-
verna. Det gäller för alla aktuella rättsområden förutom processrätt. Inom kon-
stitutionell rätt erbjuder både Bert och David diskussioner om migrationsver-
kets överväganden och beslut. 

Många har ju en åsikt kring det här med flyktingar och att det har kommit 
väldigt många. Vilket också gör att det väcker ofta reaktioner och där har jag 
varit ganska så här, men tyck saker, det är helt okej, ni ska tycka saker. Sen 
kan vi kanske inte göra så mycket åt det, för Migrationsverket har ju regler och 
de gör ju inte saker för att de tycker att det är skoj, utan för att de måste hålla 
sig till vissa lagar och regler som vi faktiskt har i samhället, men ni får tycka 
saker och det brukar väcka reaktioner. (Bert)  

Charlie erbjuder eleverna tillfälle att arbeta med aktuella straffrättsliga fall, till 
exempel sexualbrott. Eleverna får då undersöka såväl mediala som politiska 
ställningstaganden i frågan, samtidigt som de formulerar sina egna åsikter.8  

Adam uppmuntrar eleverna till att ge uttryck för sina egna åsikter. Han be-
tonar att en avvikande åsikt inte nödvändigtvis innebär att de har misstagit sig, 
utan att de kan ha gjort en annan tolkning. Han uppmanar eleverna till empati 
och att betrakta fall ur både från brottsoffrets och förövarens synvinkel, ef-
tersom det kan finnas förmildrande omständigheter. När han ska bedöma ele-
vernas förmåga att reflektera etiskt och rättsfilosofiskt använder han sig av ett 
fall där tre bankrånare/nynazister dömts för morden på två poliser. Senare vi-
sade det sig att det var en av de dömda som avlossat de dödande skotten. För 
betyget E förväntar han sig en översiktlig redogörelse för fallet, åtföljt av ett 
ställningstagande. För de högre betygen förväntas eleverna lämna ett mer de-
taljerat och nyanserat svar. Adam vill se att de kan distansera sig från sina 
egna åsikter och resonera utifrån både samhälleliga intressen och ett juridiskt 
perspektiv på rättssäkerhet.9 Inom den internationella rätten erbjuder Adam 
eleverna tillfälle att reflektera över aktuella händelser, till exempel Rysslands 
ockupation av Krimhalvön. 

Adam och Bert erbjuder värderingsövningar ungefär en gång i månaden 
och David en gång per termin. Detta indikerar att moraliskt meningsskapande 
är något som separeras från den ordinära undervisningen och behandlas som 
ett eget moment. Bert uttalar sig självkritiskt i förhållande till detta. 

Det är inte mitt starkaste område inom juridiken, det ska jag väl ärligt erkänna 
… månadsvis blir det väl någonting … om eleverna upplevde en dom som 

                               
8 Charlies upplägg har likheter med den rättssociologiska modellen från Baier et al. (2018) (se 
även 2.1.2). 
9 När Adam inkluderar såväl samhälleliga intressen som juridiska perspektiv i bedömningen av 
en uppgift inriktad på etisk och rättsfilosofisk reflektion är detta i linje med den rättssociolo-
giska modellen från Baier et al. (2018). 
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korrekt eller inte … Jag brukar resonera med mig själv och komma fram till att 
du måste ge det här större utrymme, men jag jobbar på det. (Bert) 

Lärarna är eniga om en låg prioritering av rättsfilosofiska och etiska diskuss-
ioner. Alla rangordnar det som näst minst viktigt bland kursen Rätten och 
samhällets centrala innehåll. Detta kan tolkas som motsägelsefullt med avse-
ende på det socialiserande syfte med undervisningen som lärarna framhåller i 
samband med den första intervjun. 

6.3.2 Diskursen om privat nytta 
Adam och David prioriterar elevernas privata nytta av juridik när de ska rang-
ordna syften. De uttrycker inte detta explicit i relation till kursen Rätten och 
samhället, utan i mer allmänna och lite vaga ordalag.  

Det är väl mer för deras egen skull de kan läsa juridik anser jag. (Adam) 

Det borde väl vara det övergripande målet med skolan i någon mening, att de 
får makt över sitt eget liv. Det kan ju vara meningslöst men ändå bra om du 
förstår vad jag menar, alltså det är ju för lite och det är för slumpartat också för 
att det ska vara, det finns inget övergripande syfte, det tror jag inte, eller jag 
har svårt att se det. (David) 

Även Charlie talar om elevernas nytta av juridik för framtiden, till exempel 
när de ska söka arbete. Bert är den lärare som tar tydligast avstånd från privat 
nytta som ett syfte med kursen av Rätten och samhället.  

6.3.3 Den akademiska diskursen 
I samband med intervju nummer två rangordnar alla lärarna elevernas kogni-
tiva lärande främst. De uppfattar att det finns ett akademiskt syfte med kursen 
Rätten och samhället, även om ingen av dem prioriterar det främst. Adam är 
mest skeptisk till ett akademiskt syfte med undervisningen. 

Jag tänker inte att det är lika stark koppling till att förbereda dem inför juridik-
studier. Jag tror att man klarar av juridikstudier alldeles utmärkt utan att ha läst 
juridik på gymnasiet. Så den kopplingen tror jag är svag, eller i mina ögon inte 
så stark. (Adam) 

Adam förtydligar att det inte är faktakunskaper om rättsreglernas innehåll som 
är hans mål med undervisningen, det som eftersträvas är förmåga att lösa ju-
ridiska problem. Detta är något som alla de intervjuade lärarna låter eleverna 
träna på minst en gång i veckan. 
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Kognitivt lärande tycker jag ändå är just det här att de ska, inte kunna så mycket 
lagar utantill, men de ska kunna lösa problem med hjälp av lagen som verktyg, 
den metoden tycker jag är det viktigaste. (Adam) 

Adams yttranden kan tolkas som motsägelsefulla eftersom juridisk problem-
lösning är en typiskt akademisk aktivitet. Bert menar att det svårt att få ele-
verna att förstå hur de ska lösa juridiska problem. Han exemplifierar hur ele-
verna kan reagera när de ställs inför uppgiften. 

De brukar vara snabba, var hittar jag den paragrafen eller i vilken paragraf står 
det här och jag brukar göra ganska klart för eleverna att jag har ingen aning, 
för det är totalt ointressant för mig. Jag vet däremot hur jag kan hitta den och 
det är det jag vill lära er också … Det är svårt att få dem att börja tänka juridik, 
att få in dem i den tankebanan och det ska jag ärligt erkänna att jag får kämpa 
ganska mycket med att de någonstans faktiskt ska förhålla sig till lagar och 
regler för att hitta sina svar, för att kunna göra tolkningar … Självklart kan man 
plugga i böcker för att klara prov eller vad det kan vara, men är det så att man 
faktiskt vill upp på de högre betygen så måste man faktiskt förstå lagstiftning-
ens effekter och sådana saker, man måste förstå att allting hänger ihop med en 
lag … och just att få igång dem att förstå hur de ska träna på det tycker jag är 
jättesvårt, att egentligen använda lagboken eller lagtext … en del elever grep-
par direkt hur de ska lösa fall, medan andra elever lyckas jag inte riktigt få över 
den tröskeln. (Bert) 

Adam problematiserar juridiken i sig. Han poängterar svårigheter med att ap-
plicera generellt formulerade lagregler på en komplex verklighet. 

Det är väldigt sällan det är svart eller vitt inom juridiken. Det har blivit något 
av mitt valspråk, det beror på alltså, det beror alltid på. Vartenda fall har olika 
omständigheter och att de verkligen ska få se det. (Adam) 

Det finns en möjlighet att tolka läroplanen som att den även innehåller ett im-
plicit erbjudande av arbete med rollspel. Framför allt genom en formulering 
om att eleverna ska erbjudas möjlighet att arbeta praktiskt med fall. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska 
fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, struk-
turera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rätts-
källor. (Skolverket, 2021a) 

Bert genomför rollspel i form av ett samarbete mellan olika årskurser och ele-
verna deltar även i en rollspelstävling arrangerad av Nordiska Juristakade-
mien10. Tävlingen inleds med ett skriftligt prov som genomförs i grupper, de 
vinnande lagen möts sen i finaler utformade som rollspel. Alla de intervjuade 

                               
10 Mer information om Nordiska Juristakademien finns på http://www.juristakademien.se. 
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lärarna vill genomföra rollspel, men de menar att det är problematiskt i prak-
tiken, framför allt schemamässigt. Att till exempel besöka en autentisk huvud-
förhandling på tingsrätten innebär att en rad andra ämnen och lärare blir på-
verkade av aktiviteten. David har konstruerat en egen modell för rollspel som 
han erbjuder eleverna vid de tillfällen när det är praktiskt genomförbart. 

Svinroligt … då brukar man gå på en rättegång innan och då tar det fem 
veckor ungefär … jag spelar in ett case innan, om det är en misshandel eller 
något sådant, också spelar vi in precis vad som händer … sen så blir jag och 
de andra kallade som vittnen och så får vi redogöra för vad som har hänt 
också får de döma. Sen får de titta på det där, vad som faktiskt hände, också 
har vi suttit där och ljugit liksom. I någon mening hoppas man då att de för-
står att det inte är så enkelt … alla ljuger ju. (David) 

Vidare menar lärarna att upprättande av dokument är ett problematiskt mo-
ment. David är kritisk till att det överhuvudtaget ingår som ett kunskapskrav. 
Han anser att förmågan är av vikt, men ser inget rimligt sätt att bedöma den. 

Gör de en korrekt dom så får de E. Motiverar de varför domen ser ut som den 
gör så kan de få högre betyg … men det är också jättekonstigt … i någon me-
ning blir det att man bedömer stil (David) 

När det gäller skolämnet juridik på gymnasienivå är det oklart hur de doku-
ment som eleverna upprättar ska bedömas i praktiken. För betyget E ska ele-
ven upprätta dokumentet ”i” samråd med handledare, men för betygen C och 
A ska dokumentet istället upprättas ”efter” samråd med handledare. Resultatet 
ska vara ”tillfredställande” för betygen E och C och ”gott” för betyget A (Skol-
verket, 2021a).  

6.4 Sammanfattning 
Studien av lärares tal om sina egna meningserbjudanden tyder på att de i rea-
liteten varken prioriterar den rekonstruktivistiska, samhällsvetenskapliga dis-
kursen med inriktning på elevers moraliska meningsskapande eller den es-
sentialistiska diskursen om privat nytta av att känna till innehållet i olika lagar. 
Istället förefaller det vara en progressivistisk, akademisk diskurs med under-
visning inriktad på juridisk problemlösning som prioriteras i klassrummen. En 
tänkbar förklaring till det skulle kunna vara att det är en diskurs som lärarna 
själva har mött i sina egna juridikstudier.  

Resultaten av studien kan tolkas som att lärarna har en vilja att prioritera 
erbjudanden av moraliskt meningsskapande högre, men att det i slutänden 
ändå är juridisk problemlösning som företrädesvis blir det valda innehållet. 
Det kan handla om lärarnas kompetens och/eller brist på lämpligt material. 
Lärarna använder läroböcker i mer eller mindre utsträckning och uttalar sig 
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delvis kritiskt om dem. En fråga blir därmed vilka meningar som läroböcker 
avsedda för kursen Rätten och samhället erbjuder. 
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7 Läroböckers meningserbjudanden 

Läroböcker kan enligt Englund (1997a) utgöra lämpliga objekt för didaktisk 
analys. Att analysera författarnas tolkningar av läroplanen och den ämnessyn 
som de därmed företräder är enligt Englund (2005a, s. 136) en viktig uppgift. 
Läroböckernas innehåll kan betraktas som val mellan olika möjligheter 
(Englund, 1998). 

… a textbook (or parts of it) can be seen as a choice among different, compa-
rable possibilities and, again, be subjected to didactic research. (Englund, 
1998, s. 222) 

Englund (2005a, s. 132) beskriver att en rad olika politiska, vetenskapliga, 
pedagogiska och marknadsmässiga faktorer påverkar läromedlens utformning 
i ett komplext samspel. Han menar vidare att de kan ha en central roll i under-
visningen. 

Det är primärt läromedlen som är ”närvarande” i den konkreta undervisningen 
och som läses av eleverna, inte läroplanen. För den faktiska undervisningen är 
således läromedlen en i hög grad bestämmande faktor som i stora stycken sätter 
gränsen för den faktiska undervisningen, lärarens roll i undervisningen, osv. 
(Englund, 2005a, s. 136)  

En ambition med studien av läroböcker explicit avsedda för kursen Rätten och 
samhället är att analysera läroböckernas meningserbjudanden. En fråga som 
kan ställas är i vilken utsträckning läroböckerna motsvarar lärarnas behov. 

Tidskriften Skolvärlden problematiserar granskningen av läromedel i 
svenska skolor. Det är huvudmannens uppgift att se till att lärarna får tillräck-
ligt med tid för att välja och utvärdera läromedel. Peter Ekborg, biträdande 
generaldirektör vid Skolinspektionen, menar att läromedel inte ingår specifikt 
i skolinspektionens granskning eftersom området är oreglerat11. Däremot ingår 
läromedlen indirekt som en pusselbit vid Skolinspektionens granskning av hur 
skolorna lyckas med sitt uppdrag att utveckla eleverna mot målen (Stridsman, 
2014). 

Skolinspektionen (2021) har genomfört en granskning av kvalitetssäkring 
och val av läromedel i samhällsorienterade ämnen för årskurserna 7-9. Under-
sökningen omfattar intervjuer med rektorer och lärare på 30 skolenheter, samt 

                               
11 Den formella statliga granskningen av läromedel upphörde år 1991. 
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insamling av läromedelsexempel och dokumentation. Resultatet av undersök-
ningen visar att ansvaret för att granska läromedel överlämnas till lärare, utan 
att de tilldelas tid för att utföra uppdraget. Dessutom bidrar det stora antalet 
obehöriga lärare till att situationen blir ännu mer problematisk. Floran av läro-
medel som uppkommit i samband med digitaliseringen innebär stora skift-
ningar i kvalitet och medför dessutom att marknaden blir svårnavigerad.  

Medan många lärare beskriver att de säkerställer att innehållet stämmer över-
ens med det centrala innehållet för ämnet och årskursen, ges det få beskriv-
ningar av att man granskar vilka delar av det centrala innehållet som ges mest 
utrymme och få reflektioner runt hur det presenteras. Att planera en undervis-
ning som täcker in det centrala innehållet på ett bra sätt, som fördjupar vissa 
områden och mer översiktligt går igenom andra, är däremot något som lärarna 
beskriver att de gör genom att komplettera ett huvudläromedel med ytterligare 
material där det behövs, eller genom att utgå från det centrala innehållet och 
plocka samman olika läromedel som tillsammans ger en bra bild av det aktuella 
området. Eftersom de flesta lärare använder flera olika läromedel blir det också 
en självklarhet att i planeringen av undervisningen välja läromedel som till-
sammans ger en bra bild av det centrala innehåll som ingår i olika arbetsområ-
den. (Skolinspektionen, 2021, s. 21) 

Skolinspektionen (2021, s. 4) varnar för en risk att elever inte får likvärdig 
utbildning av hög kvalitet. En intressant fråga blir därmed i vilken utsträck-
ning läroböcker i kursen Rätten och samhället bidrar till gymnasieelevernas 
utveckling mot målen. Det finns två läroböcker på marknaden, som alla de 
fyra lärare som blivit intervjuade använder sig av i mer eller mindre utsträck-
ning.  

Adam och David har tillgång till Pauli, Öman & Lundberg (2013), medan 
Bert har tillgång till en digital version av läromedlet. I samband med den första 
intervjun använde inte David någon lärobok överhuvudtaget, utan skapade sitt 
eget material. Vid den andra intervjun har han bytt skola och börjat använda 
Pauli, Öman & Lundberg (2013) eftersom den redan finns. Charlie har tillgång 
till Ekström & Ogvall (2012), men kompletterar den med material avsett för 
universitetsnivån.  

Beroende på vilken lärobok man använder så refererar de inte alltid så jätte-
mycket till lagen och det stör mig. Det finns en som gör det och det är lexen 
[Pauli, Öman & Lundberg (2013)] … Lexvarianten är betydligt bättre, den är 
så fyllig och bra. (Charlie) 

Både Charlie och David påtalar bristande hänvisning till lagparagrafer. David 
menar att han tvingats ta fram eget material; “[o]m jag ska använda en bok så 
måste jag ändå komplettera och måste själv gå igenom lagarna”.  

Jag tycker böckerna är svindåliga … det är jättemycket stora bilder liksom och 
någon fråga som de ska diskutera utan att få någon bakgrund … jag måste själv 
ge dem debattartiklar eller något sådant. (David)   
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David menar att läroböckerna erbjuder bristfälligt underlag för moraliskt me-
ningsskapande. Han är tydlig med sitt missnöje över deras brister.  

7.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien av läroböcker avsedda för kursen Rätten och samhället är 
att identifiera diskurser om skolämnet juridik på gymnasienivå. Två frågeställ-
ningar ligger till grund för analysen. 
 

1. Vilka meningar om syften yttras i läroböckerna? 
2. Vilka meningar om innehåll yttras i läroböckerna? 

Frågorna studeras genomgående utifrån två dimensioner, dels med avseende 
på epistemologiska meningar, relaterade till fördefinierad kunskap och dels 
med avseende på icke-epistemologiska meningar, relaterade till erbjudanden 
av moraliskt meningsskapande. I likhet med läroplanerna så är inte läroböck-
erna explicit metodförskrivande. Det är däremot tänkbart att det innehåll och 
framför allt de övningsuppgifter som erbjuds kan implicera olika sätt att bed-
riva undervisningen. 

7.2 Angreppssätt 
Trots att tolkningen av läroplanen inte framgår explicit i läroböcker, menar 
Englund (2005a) att deras ideologiska karaktär kan blottläggas med hjälp av 
innehållsanalyser. 

Läromedel utgör auktoritativa och av staten auktoriserade tolkningar av de ex-
plicita och implicita principerna från läroplanen och målsystemet. Läromedlen 
ger en mer eller mindre elaborerad tolkning av dessa principer för undervis-
ningsinnehållet. Medan läroplanen är uttryck för en politisk kompromiss, är 
läromedlen sammanställda av en eller flera läromedelsförfattare som tolkat lä-
roplanens anvisningar på ett visst sätt. (Englund, 2005a, s. 131) 

Studiens empiri består av de två läroböcker på marknaden som är explicit av-
sedda för kursen Rätten och samhället: Ekström & Ogvall (2012) och Pauli, 
Öman & Lundberg (2013). I det praktiska arbetet med denna studie visade det 
sig vara svårt att analysera läroböckerna enligt samma logik som den som till-
lämpats i avhandlingens tidigare delstudier. Till skillnad från forskning, läro-
planer och lärares tal så handlar inte läroböckerna om undervisningen, utan de 
är hjälpmedel som används i undervisningen. Läroböckernas ämnesinnehåll 
innefattar inga explicita yttranden om syftet med undervisningen. Däremot 
kan syften identifieras indirekt via analyser av det utvalda ämnesinnehållet. 
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Studiens frågeställningar avser fortfarande ämnets syften och innehåll, men 
strategin för att identifiera diskurser behövde modifieras. Begränsade yttran-
den kan vara meningsfulla, men de måste sättas in i ett sammanhang om det 
ska vara möjligt att identifiera en läroboks mer övergripande meningserbju-
danden. Identifieringen av diskurser förutsätter flexibilitet när det gäller be-
dömningen av vilka stycken som utgör meningsfulla yttranden.  

Kvantitativa data om läroböckerna ger en översiktlig uppfattning om vilket 
innehåll som erbjuds. Analysen är till stor del inriktad på komparation av lär-
oböckernas innehåll i förhållande till varandra, dels med utgångspunkt från 
kursen Rätten och samhällets centrala innehåll och dels utifrån kursens kun-
skapskrav. För att analysera kvalitativa aspekter av böckernas innehåll är dis-
kursanalys en lämpligare metod. Pragmatisk diskursanalys kan användas för 
att identifiera diskurser i läromedel.  

För att illustrera diskursanalysen av innehållet i läroböckerna har jag valt 
det juridiska ämnesinnehållet förtal som ett exempel. Ämnet är aktuellt och 
enligt Skolverket (2021e) ska elever redan i årskurserna 7-9 erbjudas förut-
sättningar att utveckla kunskaper om gränsen mellan yttrandefrihet och kränk-
ningar i sociala medier. Innehållet har potential för meningserbjudanden i för-
hållande till alla för kursen Rätten och samhället aktuella kunskapskrav och 
även i förhållande till de diskurser som identifierats i tidigare studier. Förtal 
kan användas för att erbjuda olika meningar beroende på lärarens val av kon-
textualisering. 

Med en samhällsvetenskaplig diskurs kan förtal diskuteras utifrån vilken 
typ av värld vi vill leva i och hur vi som individer bör uppträda i denna värld. 
Utifrån elevernas privata nytta av juridik kan ett fall med information om hur 
en ungdom som utsatts för förtal kan hantera problemet i praktiken erbjudas. 
I enlighet med den akademiska diskursen kan eleverna erbjudas juridisk pro-
blemlösning och i diskursen om affärslivets nytta skulle förtal kunna proble-
matiseras ur ett drabbat företags perspektiv. Med utgångspunkt från kunskaps-
kraven erbjuder förtal potential för juridisk problemlösning med anknytning 
till ett fall, samt upprättande av en stämningsansökan utifrån det aktuella fal-
let. Förtal kan även tjäna som utgångspunkt för rättsfilosofisk och etiskt re-
flektion. Exempelvis så skulle det vara möjligt att problematisera gränsdrag-
ningen mellan enskildas rättigheter och ett allmänintresse.  

Läroböckernas erbjudanden om förtal liknar varandra och består av kort-
fattade definitioner, kompletterade med referat av ett autentiskt fall. Det språk 
som används skulle kunna uppfattas som svårtillgängligt och onödigt tekniskt, 
men ur ett annat perspektiv så erbjuder läroplanen att eleverna ska utveckla 
det juridiska språket. Under rubriken ”Ärekränkning” innehåller Ekström & 
Ogvall (2012, s. 127) en redogörelse som i det närmaste utgör en förenkling 
av lagtexten, kompletterad med ett verkligt fall under rubriken ”Spridd och 
kränkande film grovt förtal”. 
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Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller 
lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, kan dö-
mas för förtal till böter (BrB 5 kap.). Är brottet grovt kan personen dömas för 
grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömningen om brottet 
är grovt ska särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den om-
fattning i vilken den blivit spridd var avsedd att medföra allvarlig skada [aka-
demiskt, epistemiskt] … Hovrättsdom: Tonårspojkarna döms för grovt förtal. 
De har satt ihop och spritt filmer via MSN. Filmerna har innehållit bilder av 
unga flickor och texter med kränkande och sexuell karaktär. Pojkarna har fått 
betala skadestånd med totalt mellan 140 000 kr och 600 000kr. Källa: www.in-
fotorg.se [akademiskt, privat, epistemiskt] (Ekström & Ogvall, 2012, s. 127) 

Ekström & Ogvall (2012) erbjuder även en övning som går ut på att eleverna 
utifrån några korta texter ska identifiera vilka olika typer av brott som besk-
rivs. Exemplet om förtal tycks handla om det som vardagsspråkligt brukar 
kallas för hämndporr, men eleverna erbjuds inget moraliskt meningsskapande 
om företeelsen. 

Utan hans f.d. flickvän Lisa har vetat om det har Niklas filmat och lagt ut en 
film på YouTube [sic12] där han och Lisa har samlag [akademiskt, privat, 
epistemiskt] (Ekström & Ogvall, 2012, s. 149)  

Även Pauli, Öman & Lundberg (2013) erbjuder en redogörelse för vad förtal 
innebär, som kompletteras med ett resonemang om sanningshaltens ringa be-
tydelse för hur ett förtalsärende blir bedömt. De erbjuder även ett autentiskt 
rättsfall under rubriken ”Kränkande fotomontage”.  

Förtal är att inför andra peka ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt 
levnadssätt eller på annat sätt lämna en uppgift som är ägnad att leda till miss-
aktning (BrB 5:1). Det som straffbeläggs är uttalanden som är kränkande och 
som kan sägas skada den utsattes rykte [akademiskt, epistemiskt]. Med andra 
ord utgör inte varje osann och ogrundad uppgift förtal. I varje enskilt fall måste 
en helhetsbedömning göras om det var försvarligt att lämna uppgiften. Bedöm-
ningen består av en avvägning mellan skadan för den utsatte och allmänhetens 
intresse av att kunna ta del av uppgiften. Det medför att det kan vara fråga om 
förtal även om beskyllningen är sann. … I herrtidningen Svenska Hustler pub-
licerades år 1992 ett reportage med titeln ”En smygtitt i kändisarnas hemliga 
fotoalbum!” Detta följdes av texter och ett antal bilder med fotomontage av 
personer i sexuella situationer. På bilderna fanns foton av bl a Ingvar C, Mona 
S, Ian W samt Carola och Runar S som fogats samman med andra personers 
kroppar. Chefredaktören för tidningen åtalades för bl a grovt förtal alternativt 
förolämpning. Tingsrätten och hovrätten menade att ansvar för förtal inte 
kunde bli aktuellt. Målsäganden kunde inte anses ha drabbats av andras miss-
aktning eftersom det var uppenbart att bilderna inte var äkta, enligt domstolar-
nas resonemang. I stället dömdes chefredaktören för förolämpning. HD kom 
däremot fram till att bilderna tillsammans med texterna måste anses ägnade att 
utsätta målsägandena för andras missaktning. Chefredaktören dömdes därför 

                               
12 Exemplet är orealistiskt eftersom sexuellt innehåll inte är tillåtet på YouTube.  
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för grovt förtal till dagsböter. Fallet finns refererat i NJA 1994 s 637 [akade-
miskt, privat, epistemiskt; implicit samhällsvetenskapligt, icke-epistemiskt]. 
(Pauli, Öman & Lundberg, 2013, s. 176f, fet och kursiverad text enligt original)   

I steg två, en syntes av yttranden till diskurser, kan konstateras att båda läro-
böckerna erbjuder liknande meningar i form av en generell redogörelse för 
innebörden av brottet förtal. Exemplen visar att det finns yttranden i texterna 
som indikerar en akademisk diskurs, till exempel hänvisningar till en lagpara-
graf, intertextualitet med lagen och referat av rättsfall. De fall som refereras 
bidrar med exempel på utfallen av juridisk problemlösning, däremot erbjuds 
inga övningar inriktade på problemlösning. Den enda övningsuppgift som er-
bjuds finns i Ekström & Ogvall (2012) och den går ut på att eleverna ska iden-
tifiera en beskrivning av ett förtalsärende. Mot bakgrund av att förtal är ett 
brott där konsekvenserna av handlingen har avgörande betydelse för bedöm-
ningen erbjuder innehållet ett potentiellt tillfälle att följa upp med en diskuss-
ion om konsekvensetik och pliktetik. Dessa begrepp har beskrivits av Kruse 
(2012, s. 29) i ett tidigare avsnitt av samma lärobok.  

Pauli, Öman & Lundberg (2013) utvecklar ett resonemang om att det inte 
är sanningshalten i ett påstående som är avgörande för bedömningen. Istället 
är det skadan för den enskilde som ska avvägas mot innehållets allmänintresse. 
Fallet som erbjuds utgör ett exempel på att olika domstolar kan komma fram 
till olika resultat, beroende på hur de väljer att resonera. Exemplet lägger grun-
den för ett icke-epistemiskt, moraliskt meningsskapande om både brottet för-
tal och rättssäkerhet, men texten erbjuder ingen frågeställning för eleverna att 
arbeta vidare med.  

Även om delar av läroböckernas yttranden kan identifieras som den akade-
miska diskursen och Pauli, Öman & Lundberg (2013) dessutom erbjuder en 
implicit samhällsvetenskaplig diskurs, så är min tolkning att den mening som 
läroböckerna erbjuder eleverna snarast kan identifieras som diskursen om pri-
vat nytta, begränsad till nyttan av att känna till brottet förtals existens och ka-
raktär. Denna tolkning är i linje med en tradition inom ämnet som i tidigare 
forskning beskrivs som kunskap om regler på bekostnad av förmåga att lösa 
juridiska problem (se kap. 4). 

En tänkbar konsekvens av läroböckernas meningserbjudanden är därmed 
att eleverna riskerar att varken bli erbjudna juridisk problemlösning eller till-
fälle att föra etiska och rättsfilosofiska resonemang med avseende på förtal. 
Vidare erbjuds inget innehåll som relaterar förtal till upprättande av doku-
ment, eller till att eleverna ska bedöma sin egen förmåga och situationens krav. 
Trots att innehållet förtal har potential för ett rikt meningsskapande så utnytt-
jas inte detta fullt ut i texterna. På en generell nivå bekräftas detta resultat av 
den kompletterande kvantitativa analysen.  
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7.3 Resultat 
En påtaglig skillnad mellan läroböckerna är volymmässig. Pauli, Öman & 
Lundberg (2013) innehåller 319 sidor, till skillnad från Ekström & Ogvall 
(2012) som endast innehåller 200 sidor. En jämförelse av hur författarna pri-
oriterar kursinnehållet illustreras med hjälp av diagram över innehåll och öv-
ningsuppgifter. Läroböckernas innehåll kan kategoriseras utifrån de rättsom-
råden som finns angivna i kursens centrala innehåll: konstitutionell rätt, inter-
nationell rätt, straffrätt och processrätt. Det finns inga kapitel som är specifikt 
inriktade på de delar av det centrala innehållet som i kursplanen beskrivs som 
”juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang” eller ”sam-
bandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar”. 
Dessa aspekter av ämnesinnehållet underordnas de olika rättsområdena i lär-
oböckerna.  

 

 
Figur 2 Ämnesinnehållets fördelning mellan olika rättsområden i Ekström & Ogvall 
(2012) 
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Figur 3 Ämnesinnehållets fördelning mellan olika rättsområden i Pauli, Öman & 
Lundberg (2013) 

Genom att illustrera fördelningen mellan de olika rättsområdena procentuellt 
blir det möjligt att jämföra läroböckerna trots den volymmässiga skillnaden 
mellan dem. Den mest påfallande olikheten är att Ekström & Ogvall (2012) 
prioriterar konstitutionell rätt, medan Pauli, Öman & Lundberg (2013) istället 
prioriterar processrätt, samt ägnar en större andel av texten åt straffrätt. Ge-
mensamt för båda läroböckerna är att de ägnar minst utrymme åt internationell 
rätt, och näst minst åt straffrätt. Inom straffrätten är det endast Ekström & 
Ogvall (2012, s. 131f) som kort adresserar miljörätt, främst genom att citera 
ett utdrag ur miljöbalken.  

Ekström & Ogvall (2012) erbjuder 394 övningar, betydligt fler än de 269 
övningarna i Pauli, Öman & Lundberg (2013). Övningsuppgifterna har kate-
goriserats med utgångspunkt från kursens kunskapskrav: juridiska fakta, juri-
disk problemlösning, moralisk reflektion, upprättande av dokument samt be-
dömning av den egna förmågan och situationens krav. 

23%

19%
27%

31%

Pauli, Öman & Lundberg (2013)

Konstitutionell
rätt

Internationell
rätt

Straffrätt

Processrätt



 110 

 
Figur 4 En jämförelse av fördelningen mellan övningsuppgifter i två läroböcker av-
sedda för kursen Rätten och samhället. 

Jämförelsen visar att det är faktainriktade frågeställningar som är domine-
rande i båda läroböckerna. Pauli, Öman & Lundberg (2013) ägnar en något 
större andel av övningarna åt juridisk problemlösning och moralisk reflektion. 
Läroböckerna innehåller inga uppgifter relaterade till kunskapskravet om att 
upprätta juridiska dokument, några uppgifter som går ut på att fylla i färdiga 
blanketter har kategoriserats som övrigt i Ekström & Ogvall (2012). Kun-
skapskravet om att bedöma den egna förmågan och situationens krav är inget 
som läroböckerna erbjuder stöd för. 

7.3.1 Den samhällsvetenskapliga diskursen 
Även om inga syften med undervisningen anges i läroböckernas ämnesinne-
håll, så kan ett samhällsinriktat syfte med kursen Rätten och samhället identi-
fieras i läroböckernas förord. 

Rätten och samhället behandlar rättsordningen och rättsprocessen sett ur … 
samhällets … synvinkel. Materialet … förmedlar kunskaper som är nödvän-
diga för att förstå juridiken i samhället. (Ekström & Ogvall, 2012, s. 3, kursi-
vering enligt originaltexten) 
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Att studera juridik är allmänbildande och bidrar till förståelse för hur samhället 
fungerar och varför det är utformat som det är. (Pauli, Öman & Lundberg, 
2013, s. 3) 

Analysen visar att det existerar en samhällsvetenskaplig diskurs inriktad på 
reflektion i läroböckernas texter, men exemplen är få. Sammanfattningsvis er-
bjuder de blygsamt stöd för kunskapskravet inriktat på elevernas förmåga att 
identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk 
synvinkel. Det som erbjuds är framför allt kortfattade, moraliskt präglade frå-
gor som eleverna erbjuds att ta ställning till. Båda läroböckerna innehåller fö-
reträdesvis epistemiska fakta. När det gäller erbjudanden av icke-epistemiskt, 
moraliskt meningsskapande har läroböckerna delvis skilda ansatser.  

Ekström & Ogvall (2012, s. 28f) erbjuder två sidor med teoretiska resone-
mang om relationen mellan lag och moral. Pauli, Öman & Lundberg (2013) 
relaterar juridik till demokratiska värden och medborgarskap på ett mer impli-
cit sätt på olika ställen i texten. De erbjuder oftare resonemang och problema-
tiseringar med potential för moraliskt meningsskapande i anslutning till fakta 
(se även 7.2). 

Båda läroböckerna skulle på ett ytligt plan kunna uppfattas som om de utgår 
från ett rättspositivistiskt perspektiv på rätten som separerad från moralen, 
men det finns även korta avsnitt som problematiserar relationen. Ekström & 
Ogvall (2012, s. 28) redogör för skillnader mellan rättsregler, sociala regler 
och moralregler i ett kapitel som i huvudsak behandlar konstitutionell rätt. 

Rättsregler är normer som ska följas, medan sociala regler är artighets- och 
uppföranderegler som visserligen är frivilliga men som underlättar samvaron 
mellan människor. En gråzon är moralregler som är starkare än sociala regler 
men ändå inte alltid en norm som måste följas. Exempel på moralregler är otro-
het som inte är förbjudet enligt svensk lag, eller lögn som i vissa fall kan vara 
förbjudet, t.ex. mened i domstol, men i andra fall inte är ett brott. Moralregler 
kan dock växa sig så starka att de så småningom ger upphov till rättsregler. 
(Ekström & Ogvall, 2012, s. 28, kursivering enligt originaltexten) 

Yttrandet är i linje med den rättssociologiska modellen från Biel et al. (2018) 
som relaterar rätten till moralen. I slutet av det aktuella kapitlet erbjuder Ek-
ström & Ogvall (2012, s. 35) en till ämnet relaterad övningsuppgift. De tar då 
upp frågor om skillnaden mellan moral och rätt, om domare och nämndemän 
kan döma efter eget omdöme, samt erbjuder eleverna tillfälle att uttrycka en 
egen uppfattning om civil olydnad. Även Pauli, Öman & Lundberg (2013, s. 
137) tar upp frågan om relationen mellan rätt och moral, men i anslutning till 
straffrätt och på ett mer konkret och mindre filosofiskt sätt. 

Eftersom moralen varierar över tid och mellan olika kulturer vore det fel att 
säga att alla brott är omoraliska i sig. Dessutom är det inte ovanligt att vissa 
brott straffbeläggs mer av praktiska skäl. Att köra bil mot rött ljus utan att ris-
kera att skada någon person eller någon sak är knappast omoraliskt, men kan 
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ändå bestraffas eftersom samhället kräver en god ”trafikdisciplin”. (Pauli, 
Öman & Lundberg, 2013, s. 137, fet stil enligt originaltexten) 

Även detta yttrande problematiserar relationen mellan rätt och moral, med ut-
gångspunkt från att dessa normsystem inte nödvändigtvis är entydiga. Reso-
nemanget följs upp med några relaterade frågeställningar i Pauli, Öman & 
Lundberg (2013, s. 138): ”Kan det ibland vara moraliskt försvarbart att begå 
brott? Vad tycker du om civil olydnad, t ex att kedja fast sig vid ett träd för att 
förhindra byggande av motorvägar genom värdefull natur?”. 

Ekström & Ogvall (2012, s. 193) erbjuder en ordlista där begreppet etik 
förklaras som ”[d]et sätt en individ väljer att följa moralregler”. Begreppet 
rättsfilosofi saknas i såväl ordlista som sakregister, men finns med som rubrik 
på en sida skriven av gästförfattaren Kruse (2012, s. 29). Hon jämför konse-
kvensetik, pliktetik och förtjänstetik och menar att en rättsfilosof ur ett konse-
kvensetiskt perspektiv skulle säga att det finns en moralisk skyldighet att tala 
sanning, eftersom ”det bästa för samhället är att tala sanning … [e]xempelvis 
så är det bra för samhället att folk är ärliga och kan samarbeta och lita på 
varandra”. Men samtidigt skulle en sjuksköterska ur ett konsekvensetiskt per-
spektiv kunna bryta ett löfte till en döende patient om att överföra ett arv till 
en rik släkting, under förutsättning att pengarna gör större samhällsnytta nå-
gon annanstans och att ingen får reda på det. Kruse beskriver det pliktetiska 
perspektivet som en motsatt ståndpunkt; ”att tala sanning har ett moraliskt 
egenvärde … [a]tt vara ärlig är något positivt oavsett om det ökar samhälls-
nyttan”. Ur ett pliktetiskt perspektiv har sköterskan i föregående exempel en 
plikt att se till att den rike släktingen får arvet, oavsett konsekvenserna. För-
tjänstetik beskrivs som inriktad på att ett visst handlande förtjänar en viss på-
följd, antingen positiv eller negativ. Kruse framhåller vidare de negativa följ-
derna av att använda moralen som rättskälla. 

Om domaren strikt tillämpar lagen enligt den rättsordning som finns, kan 
man säga att lagen är högsta auktoritet. Att döma efter eget omdöme, i stället 
för att tillämpa de rättsregler som finns, strider mot det rättssystem som vi har 
i Sverige. Ibland pratar man om ”the rule of man” i stället för ”the rule of law”. 
(Kruse, 2012, s. 29, fetstil enligt originaltexten) 

Kruse (2012, s. 29) resonerar om begreppet rättvisa i förhållande till juridik 
och moral. Om en domare dömer i enlighet med sin personliga uppfattning om 
vad som är rättvisa, istället för att döma strikt efter lagen, innebär det att do-
marens moral blir en rättskälla. Alla ska bedömas lika men hänsyn måste tas 
till omständigheterna och i denna bemärkelse kan en domares subjektiva mo-
raliska värderingar komma att påverka utfallet, men till hjälp för tolkningen 
av lagen finns lagtexter, förarbeten och praxis. Kruse menar att det råder de-
lade uppfattningar om huruvida objektiv rättvisa existerar, men framhåller 
värderingen att rättvisa är en subjektiv företeelse.  



 113

Den senaste trenden inom området är dock att moral och rättvisa är något sub-
jektivt. Att någonting är rättvist är inte en sanning, utan en personlig åsikt ofta 
förknippat med känslor. (Kruse, 2012, s. 29) 

Pauli, Öman & Lundberg (2013) erbjuder inget filosofiskt resonemang om 
relationen mellan rätt och moral, däremot problematiserar de moraliska vär-
deringar i relation till rättssäkerheten. Endast lagen kan ligga till grund för en 
dom, oavsett moraliska uppfattningar om den aktuella handlingen. 

[S]traffbestämmelser ska vara förutsebara. Det ska inte komma som en över-
raskning för någon att han har begått ett brott … det måste finnas en uttrycklig 
lagbestämmelse som straffbelägger en viss gärning, för att någon ska kunna 
dömas för brott. Om någon sådan bestämmelse inte finns kan man inte dömas 
för sitt handlande, även om det framstår som omoraliskt. (Pauli, Öman & 
Lundberg, 2013, s. 143)   

Pauli, Öman & Lundberg (2013) erbjuder ingen separat ordlista och begrep-
pen etik och rättsfilosofi används inte. Däremot refererar de till ett fall där 
rätten anfört moraliska argument som hinder för en rättslig prövning (Pauli, 
Öman & Lundberg (2013, s. 237). Inom avtalsrätten är ett avtal som är ”i strid 
med lagen eller moralen (eller ’god sed’)” ogiltigt. Det aktuella fallet gäller 
ett ärende där Hovrätten avvisade en prövning av ett avtal om ersättning för 
en abort. Det skäl som angavs för avvisandet är att en prövning av ärendet 
skulle medföra att ”rättsordningen medverkade till att de etiska och medi-
cinska överväganden som bör föregå ett beslut om utförande av abort reduce-
rades till en fråga om ekonomisk ersättning för själva ingreppet. En sådan ord-
ning är inte förenlig med de grundläggande etiska värden som svensk rätt vilar 
på”. Exemplet erbjuder en kontext för icke-epistemiskt meningsskapande om 
relationen mellan rätt och moral, men inget stöd fortsatt meningsskapande er-
bjuds. Det finns därför en risk att möjligheten förbises av både lärare och ele-
ver. 

Pauli, Öman & Lundberg (2013) fokuserar framför allt på relationen mellan 
rätt och politik, genom att relatera det goda till demokratiska värden. Demo-
krati beskrivs i termer av att ”ett land ska styras efter vissa principer som bi-
drar till vad de flesta anser vara ett ’gott’ samhälle, där människor får leva i 
frihet och trygghet och har en möjlighet att granska hur makten utövas” (Pauli, 
Öman & Lundberg, Ibid., s. 23). 

Som nämnts är den ursprungliga innebörden av begreppet demokrati bara ett 
sätt att fatta beslut genom majoritetsbeslut. Ur det perspektivet vore det med 
andra ord ”demokratiskt” att med ett majoritetsbeslut kasta alla politiska mot-
ståndare i fängelse. Men demokratibegreppet har med tiden kommit att ges ett 
”materiellt” innehåll. Demokratin anses numera också innebära ett antal ideal 
och principer som kännetecknar vad många ser som ett ”gott” samhälle. (Pauli, 
Öman & Lundberg, 2013, s. 27) 
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Det goda kan således tolkas både som majoritetens vilja och som fasta ideal. 
Som ett exempel på relationen mellan demokrati och moral beskriver Pauli, 
Öman & Lundberg (2013) svenska regeringars förhållningssätt till folkom-
röstningar som moraliskt betingade. 

De folkomröstningar som hållits i Sverige har bara varit rådgivande (fakulta-
tiva), även om de också kan vara beslutande. Riksdagen har i de flesta fall 
respekterat folkviljan och ansett sig moraliskt bunden av utgången. (Pauli, 
Öman & Lundberg, 2013, s. 26) 

Med två internationella exempel problematiserar Pauli, Öman & Lundberg 
(2013, s. 12) relationen mellan grundlagen och demokratin. Det ena exemplet 
gäller Hitler som kunde skaffa sig oinskränkt makt på nästintill laglig väg. Det 
andra exemplet är Storbritannien som saknar skriftlig konstitution, systemet 
bygger istället på respekt för traditioner och en majoritet skulle i princip kunna 
avskaffa demokratin. När det gäller Hitlertyskland kunde inte lagen skydda 
demokratin och när det gäller Storbritannien verkar inte demokratin vara i be-
hov av något rättsligt skydd. Läroböckerna erbjuder underlag för en intressant 
diskussion, men eleverna får inget konkret erbjudande om meningsskapande 
och det finns risk att även detta tillfälle går förlorat. Ekström & Ogvall (2012, 
s. 14f) erbjuder ingen problematisering av demokratin, begreppet adresseras 
med ett utdrag ur regeringsformen.  

Selberg (2020, s. 489) ifrågasätter användande av demokratibegreppet som 
grund för kritiska reflektioner, eftersom de demokratiska värdena redan finns 
inbyggda i rätten. Han rekommenderar istället användning av ”kritik” i en vi-
dare bemärkelse, med hänvisning till bland annat Kant. Han menar att det inte 
är fruktbart att lägga upp kritik av rätten med utgångspunkt från ”rättens egen 
berättelse om sig själv”. Enligt Selberg är det en ”central uppgift att tränga 
bakom rättens ytnivåer”. Inspiration skulle kunna hämtas från genusveten-
skapens sätt att kritisera ytliga förklaringar genom att fokusera på sociala re-
lationer och kategorier.  

Lagen om yttrandefrihet problematiseras i Pauli, Öman & Lundberg (2013, 
s. 59) med den så kallade IB-affären som ett exempel. Två svenska journalister 
dömdes till fängelsestraff för spioneri år 1973, efter att ha avslöjat en hemlig 
militär organisation som åsiktsregistrerat vänstersympatisörer. Händelsen 
blev en skandal då delar av den dåvarande socialdemokratiska regeringen 
misstänktes ha känt till registreringen, utan att ha informerat riksdagen. Ek-
ström & Ogvall (2012, s. 16f) erbjuder en kortfattad definition av yttrandefri-
het följd av en sida med citerad lagtext. 

Pauli, Öman & Lundberg (2013, s. 60f, kursivering enligt originaltexten) 
problematiserar diskrimineringslagens begränsningar när de påpekar att ”vare 
sig den svenska grundlagen eller annan svensk lagstiftning innehåller något 
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generellt diskrimineringsförbud som hindrar en person att agera diskrimine-
rande mot en annan”. Ekström & Ogvall (2012) tar inte upp diskriminering 
överhuvudtaget. 

Båda läroböckerna innehåller icke-epistemiska diskussionsfrågor relate-
rade till de aktuella rättsområdena. Ekström & Ogvall (2013, s. 153) erbjuder 
tre frågor att diskutera sist i uppgifterna till varje kapitel, frågorna nedan är 
exempel från avsnittet om straffrätt: 

1 Är straffpåföljderna för hårda eller för milda enligt din uppfattning? Ge ex-
empel. 

2 Är påföljden ”elektronisk fotboja” ett bra alternativ till fängelse? Vilken är 
din uppfattning? 

3 Bör påföljden samhällstjänst användas oftare för ungdomsbrottslingar? 

Pauli, Öman & Lundberg (2013) har ett liknande upplägg med frågorna utpla-
cerade löpande i texten, men samtidigt avskilda från den inom ett grönt moln-
format område med rubriken ”Fundera & Diskutera”. I anslutning till kapitlet 
inriktat på straffrätt ställs följande frågor: 

Kan det ibland vara moraliskt försvarbart att begå brott? Vad tycker du om 
civil olydnad, t.ex. att kedja fast sig vid ett träd för att förhindra byggande av 
motorvägar genom värdefull natur? (Pauli, Öman & Lundberg, 2013, s. 138) 

Avstår de flesta människor från att begå brott på grund av rädsla för straff eller 
av moraliska skäl? Kan svaret variera beroende av vilket brott vi talar om? 
(Pauli, Öman & Lundberg, 2013, s. 142) 

Vad är viktigast enligt din uppfattning: att försöka få brottslingen att ”inse sina 
misstag” eller att ”sända tydliga signaler” om att beteendet är oacceptabelt? 
(Pauli, Öman & Lundberg, 2013, s. 143) 

Genom att blanda ämnesinnehåll och frågeställningarna kan Pauli, Öman & 
Lundberg (2013, 142f) relatera de moraliska frågeställningarna till fakta. Ex-
empelvis så följer den sista frågeställningen om straffets funktion, direkt efter 
en definition av begreppen individualprevention och allmänprevention.  

7.3.2 Diskursen om privat nytta 
Stora delar av läroböckernas innehåll är möjligt att relatera till elevernas pri-
vata nytta av juridiska kunskaper. Båda böckerna refererar till privat nytta av 
juridiska kunskaper i sina förord. De hänvisar bland annat till ”individens syn-
vinkel”, ”vardagssvenska” och ”vardagspraktiskt”. 
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Rätten och samhället behandlar rättsordningen och rättsprocessen sett ur … 
individens synvinkel … [f]aktadelarna förklarar juridiska begrepp och förhål-
landen på vardagssvenska. (Ekström & Ogvall, s. 3) 

Du har nytta av juridiska kunskaper som exempelvis konsument, anställd, hy-
resgäst, fastighetsköpare, brottsoffer och arvtagare … mål är att de kunskaper 
som förvärvas ska kunna användas i praktiken … [j]uridik är intressant, var-
dagspraktiskt och allmänbildande. (Pauli, Öman & Lundberg, 2013, s. 3) 

I den tidigare forskningen refereras till en tradition inom skolämnet juridik på 
gymnasienivå som innebär att kunskaper om lagregler prioriteras på bekost-
nad av förmåga att tillämpa den juridiska problemlösningsmetoden. Innehållet 
i de analyserade läroböckerna domineras av faktakunskaper om olika rättsom-
råden och ansluter därmed till denna tradition. Min tolkning av traditionen är 
att den realiserar diskursen om privat nytta, med avseende på elevernas privata 
nytta av att känna till fakta relaterade till juridik och olika rättsområden.  

7.3.3 Den akademiska diskursen 
Ett typiskt inslag i den akademiska diskursen är lagrumshänvisningar. Pauli, 
Öman & Lundberg (2013) erbjuder 454 referenser till lagparagrafer, medan 
Ekström & Ogvall (2012) innehåller 111 referenser, varav ett flertal citeringar 
av lagtext. Trots att båda läroböckerna innehåller många hänvisningar till lag-
paragrafer, erbjuder de inga empiriska exempel på hur juridisk problemlös-
ning går till i praktiken. Ekström & Ogvall (2012, s. 55f) erbjuder en kortfattad 
modell för problemlösning: rättsfaktum, rättsregel, bevisning och påföljd. 

När det gäller något så centralt för juridiken som problemlösning skulle det 
enligt min uppfattning ha varit lämpligt att komplettera den teoretiska beskriv-
ningen med ett konkret exempel. Ett rättsfaktum skulle kunna vara att Albert 
(1) tar (2) egendom (en cykel) som tillhör annan (3) utan att ha fått lov till det 
och (4) har tänkt behålla cykeln. Det finns en rättsregel som pekar ut stöld som 
en otillåten handling. Av brottsbalken 8 kap. 1 § framgår det att ”[d]en som 
[3] olovligen [1] tager [2] vad annan tillhör [4] med uppsåt att tillägna sig det, 
dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år”. För 
att det ska vara möjligt att fälla en misstänkt gärningsperson krävs det att brot-
tet polisanmäls, samt att en åklagare fattar beslut om att väcka åtal. Vid hu-
vudförhandlingen krävs bevis i form av fakta som stödjer åklagarens argu-
mentation. Bevisningen kan till exempel bestå av att personer som sett hän-
delsen vittnar om sina iakttagelser. Påföljden, det vill säga konsekvensen av 
handlingen i form av ett straff, kan högst bli två års fängelse för stöld av nor-
malgraden. Rättens bedömning av vilket straff som i realiteten döms ut är be-
roende av olika faktorer, som till exempel gärningspersonens ålder och hur 
likartade brott brukar bedömas. 

Både Ekström & Ogvall (2012, s. 113f) och Pauli, Öman & Lundberg 
(2013, s. 155ff) erbjuder fakta om rekvisit, uppsåt och ansvarsfrihetsgrunder. 
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En fråga att undersöka vidare är vilka meningar som elever skapar utifrån de 
fakta som erbjuds i läroböckerna. Det kan finnas en risk att det är svårt att 
förstå vad begreppen står för och hur de ska användas utan erbjudanden av 
konkreta exempel. Pauli, Öman & Lundberg (2013, s. 231) erbjuder ett for-
mellt schema över sambandet mellan yrkande, grund och dom och i detta fall 
konkretiserar de begreppen med hjälp av ett fall i tabellform.  

Förmåga att upprätta processrättsliga dokument är ett av Rätten och sam-
hällets kunskapskrav som kan relateras till den akademiska diskursen. De do-
kument som kan vara aktuella är stämningsansökningar, svaromål och domar. 
Ingen av läroböckerna erbjuder något empiriskt exempel på hur ett sådant do-
kument upprättas i praktiken, däremot finns det flera exempel på färdiga do-
kument. Ekström & Ogvall (2013) erbjuder exempel på: stämningsansökan (s. 
75), överklagande (s. 89) samt en dom (s. 150ff). Vidare erbjuder de exempel 
på blanketter: ansökan om betalningsföreläggande/handräckning (s. 80), an-
sökan om stämning (s. 98f) och klagoformulär till Europeiska domstolen (s. 
175ff). Pauli, Öman & Lundberg (2013) erbjuder flera exempel på stämnings-
ansökningar (s. 257, 270, 274) och domar (s. 263, 280). Däremot erbjuder 
ingen av läroböckerna något exempel på hur ett svaromål kan utformas.  

Om eleverna skulle ställas inför uppgiften att genomföra en huvudförhand-
ling i form av ett rollspel, så erbjuder ingen av läromedlen adekvat stöd för en 
praktiskt inriktad uppgift omfattande hela den juridiska processen. Däremot 
erbjuder Ekström & Ogvall (2012, s. 54, 79, 109f, 159f) flera reportage om 
olika yrkesroller inom juridiken, vilket skulle kunna tänkas inspirera elever 
till yrkesvalet att bli jurist. 

7.4 Sammanfattning 
En tänkbar konsekvens av läroböckernas meningserbjudanden är att eleverna 
tillägnar sig en rättspositivistisk syn på rätten som separerad från moraliska 
frågor. Tre diskurser kan identifieras, de samhällsvetenskapliga och akade-
miska, samt diskursen om privat nytta. Studien visar att läroböckerna främst 
erbjuder faktakunskaper om olika rättsområden, vilket kan relateras till den 
essentialistiska utbildningsfilosofin. Syftet kan primärt tolkas som den privata 
nyttan av allmän kännedom om innehållet inom olika rättsområden. Kritiska 
perspektiv på rätten antyds ibland, men följs upp med att eleverna erbjuds att 
ha personliga åsikter om olika frågor, snarare än att reflektera rättsfilosofiskt 
och etiskt. Det saknas stöd för rollspel och andelen övningar inriktade på juri-
disk problemlösning är låg. Mot denna bakgrund uppstår en fråga om vilka 
meningar eleverna erbjuder sina lärare i det avslutande gymnasiearbetet.  
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8 Elevers meningserbjudanden 

Det är av ämnesdidaktiskt intresse att analysera vilka meningar om ämnet som 
elever erbjuder lärare i sina juridiskt inriktade gymnasiearbeten, dels vilka 
fakta de väljer att skriva om och dels om de erbjuder en moralisk dimension 
av ämnet. Gymnasiearbetet omfattar 100 poäng, motsvarande ungefär lika 
många undervisningstimmar. Ekonomiprogrammets examensmål ska vara 
styrande, det finns ingen specifik ämnesplan för kursen.    

Ett godkänt gymnasiearbete om 100 poäng är obligatoriskt för att få examen 
inom gymnasieskolan. … Gymnasiearbetet ska vara ett kvitto på att eleven är 
förberedd för högskolestudier … I förberedelserna för högskolestudier ingår 
att eleven tränar ett erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat arbetssätt. 
(Skolverket, 2012a, s.1, kursivering enligt original) 

Enligt Skolverket (2012a) ska eleverna formulera en egen frågeställning i sina 
gymnasiearbeten. Den ska ha anknytning till något av de juridiska kursernas 
centrala innehåll. Det är varken möjligt eller önskvärt att innehållet ska täcka 
in alla kunskapsområden, tvärtom så är en viktig aspekt av uppgiften att ele-
verna kan formulera relevanta avgränsningar. De erbjuds att formulera en 
forskningsfråga, planera genomföra och utvärdera arbetet, samt även presen-
tera och diskutera det. Uppgiften kan genomföras enskilt eller i grupp och be-
döms med betygen E eller F. Skolverket (2012b) erbjuder ett exempel på hur 
ett gymnasiearbete inriktat på familjerätt skulle kunna utformas.  

Eleverna erbjuds således att skapa meningar relaterade till det centrala in-
nehållet i någon av de juridiska kurserna. Meningsskapande är enligt Dewey 
(1925/1995) en process där tidigare skapade meningar konfronteras med nya 
erfarenheter. Reflektion är en nödvändig förutsättning för meningsskapande, 
det är tänkandet som överbryggar gapet mellan det nya och det gamla. Al-
mqvist et al. (2008) framhåller att det sociokulturella perspektivet innebär att 
elevers lärande och utveckling sker i mötet mellan individ och omgivning.  

Gymnasiearbetet ska genomföras mot slutet av utbildningen och eleverna 
har då studerat juridik inom ramen för läroplanens kurser, men de meningar 
som eleverna skapar i sina gymnasiearbeten är inte enbart produkter av trans-
aktioner relaterade till undervisningen. Elever har med sig olika erfarenheter 
inför gymnasiearbetet. De kan ha genomlevt sina föräldrars vårdnadstvist eller 
själva ha ertappats med illegala droger. Det kan också vara så att elever har 
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erfarenheter skapade med utgångspunkt från filmer, tv-program eller andra 
medier.  

I föreliggande avhandling har erbjudanden om mening som härrör från 
skolsystemet analyserats, såväl institutionella som undervisningsrelaterade. 
Fyra olika diskurser har hittills identifierats, de samhällsvetenskapliga och 
akademiska diskurserna, samt diskurserna om privat respektive affärinriktad 
nytta. Elevernas gymnasiearbeten kan analyseras med utgångspunkt från 
dessa resultat. Vad blir skolämnet juridik på gymnasienivå när elever erbjuder 
meningar till sina lärare? 

8.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera vilka meningar elever som valt en juridisk 
inriktning på sina gymnasiearbeten erbjuder till sina lärare. Elever erbjuder 
inga explicita meningar om undervisningens syften. Identifieringen av diskur-
ser måste därför ske indirekt, via analyser av vilket epistemiskt respektive 
icke-epistemiskt ämnesinnehåll som eleverna väljer att yttra sig om. 

 
1. Vilka meningar om epistemiska, fördefinierade fakta yttrar ele-

verna i sina gymnasiearbeten? 
2. Vilka meningar om icke-epistemiska, moraliska meningar yttrar 

eleverna i sina gymnasiearbeten?  

8.2 Angreppssätt 
Empirin utgörs av 22 gymnasiearbeten från läsåren 18/19 respektive 19/20. 
Fyra arbeten är skrivna av Adams elever och resten kommer från Berts elever.  

För att illustrera det angreppssätt som används i studien har ett exempel 
från ett gymnasiearbete som handlar om övervåld från polis och ordningsvak-
ter valts ut.  

Uppsatsen handlar om det obefogade våldet som inte borde ske i ett demokra-
tiskt land och initiativet till uppsatsens ämne kommer från mitt egna intresse 
för att försvarar utsatta grupper i samhället [socialiserande, icke-epistemiskt] 
… I vissa fall så har poliser och ordningsvakter rätten att använda sig av tvång 
och våld enligt 29§ polislagen och 10§ LOB [akademiskt, epistemiskt] … So-
cialisation är en alternativ förklaring på hur tjänstefel och övervåld kan före-
komma inom polis och ordningsvakternas yrke [kriminologiskt, epistemiskt] 
(Berts elev) 

Efter att först ha reflekterat över yttrandet om socialisation som en förklaring 
till övervåld som samhällsvetenskapligt, har jag kommit fram till att krimino-
logiskt är en mer precis tolkning. Den kriminologiska diskursen kan definieras 
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som en undergrupp till den samhällsvetenskapliga. Stockholms universitet 
(2021) beskriver kriminologi som ett samhällsvetenskapligt ämne med forsk-
ning inriktad på frågor som är relaterade till brottslighet. 

8.3 Resultat 
I nio av de 22 gymnasiearbeten som analyserats kan endast en diskurs identi-
fieras, medan två eller tre diskurser har identifierats i övriga arbeten. I ett ar-
bete kunde en utbildningsvetenskaplig diskurs identifieras. Eleven har analy-
serat en lärobok i samhällskunskap avsedd för högstadiet och jämfört lärobo-
kens innehåll med det juridiska ämnesinnehåll som den aktuella läroplanen 
erbjuder. 

8.3.1 Den kriminologiska diskursen 
En kriminologisk diskurs kan identifieras i form av yttranden om epistemiska, 
vetenskapliga fakta om brottslighet. Den kan till exempel handla om brotts-
statistik, teorier om orsaker bakom brott och åtgärder som kan vidtas för att 
bekämpa brottslighet. Diskursen är den näst vanligaste och har identifierats i 
13 gymnasiearbeten, däremot kan den varken identifieras i läroplanen eller i 
lärarnas tal. I läroböcker för kursen Rätten och samhället finns i anslutning till 
kapitlen om straffrätt ett fåtal yttranden som gränsar till den kriminologiska 
diskursen. I Ekström & Ogvall (2012, s. 145f) återges en artikel om hur unga 
hamnar i skuldfällor efter brott. Den följs upp av ett reportage om organisat-
ionen KRIS (Kriminellas revansch i samhället), som hjälper kriminella att 
komma tillbaka till samhället efter avtjänat straff. Pauli, Öman & Lundberg 
(2013) erbjuder en faktaruta om viktimologi, vetenskapen beskrivs som be-
släktad med kriminologi. Viktimologi handlar om frågor rörande brottsoffer 
ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, till exempel om det finns grupper som lö-
per större risk än andra att utsättas för brott (Pauli, Öman & Lundberg, 2013, 
s. 192). I tabellerna 14-15 redovisas exempel på yttranden som identifierats 
som den kriminologiska diskursen. Tabell 14 visar exempel från tre gymnasi-
earbeten skrivna av Berts elever. 

Tabell 14. Den kriminologiska diskursen (Berts elever) 

Epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Brottsprovokation – Ett väldebatterat ämne i 
Sverige 
 

 
 
 
 

”Varken bevisprovokation eller brottsprovo-
kation regleras eller definieras i lagen … be-
visprovokation är något som görs för att få 
fram bevis om just ett begånget brott … de 
otillåtna provokativa åtgärderna handlar 
främst om att man inte får väcka den brotts-
liga viljan hos någon …” 
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 Unga och brott i Sverige 

 
 
 

Brottsprovokation – I Sverige 

”Det finns flera orsaker som leder en ung-
dom till brottslighet, uppväxt, föräldrars ut-
bildning, inkomst, umgänge, bostadsområde 
och nationalitet.” 
 
”Konsekvenser som uppstår när man använ-
der sig av brottsprovokation är framför allt 
problemet med att den starkt misstänkte kri-
minella personen kommer ej kunna dömas i 
domstol." 

Tabell 15 visar exempel på den kriminologiska diskursen i två gymnasiearbe-
ten skrivna av Adams elever. I båda dessa arbeten kunde även en samhällsve-
tenskaplig diskurs identifieras, i form av att eleverna skapar moraliska me-
ningar om de kriminologiska frågeställningarna (se tabell 19). 

Tabell 15. Den kriminologiska diskursen (Adams elever) 

Epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Straff för våldtäkt 
 

”… finns forskning som visar att hårdare 
straff inte leder till lägre brottslighet” 
 

Rättsprocessen för icke straffmyndiga 
 

”Forskning har visat att placering på HVB 
[Hem för vård eller boende] är en riskfaktor i 
sig, eftersom barnet kommer i kontakt med 
kriminella samtidigt som kontakten med 
’vanliga’ minskar …” 
 

I tabell 16 exemplifieras den kriminologiska diskursen från gymnasiearbeten 
skrivna av Berts elever. Det är även möjligt att identifiera en samhällsveten-
skaplig diskurs i dessa arbeten, i form av moraliskt meningsskapande om de 
kriminologiska frågorna (se tabell 20).  

Tabell 16. Den kriminologiska diskursen (Berts elever) 

Epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Brottsprovokation: För- och nackdelar i Sve-
rige 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

”När det gäller brottsprovokation i USA ut-
går man från den subjektiva och objektiva 
modellen. Den subjektiva går ut på att man 
ska isolera vanekriminella som är redo och 
villiga att begå brottsliga handlingar. Den ob-
jektiva inriktar sig mot omständigheten av 
provokationen. Om polisen har provocerat 
personen till att begå ett förkastligt brott ska 
man förklara personen oskyldig men om pro-
vokationen var godtagbar dömer man perso-
nen.” 
 

Ungdomsbrottslighet 
 

”Det finns forskning som föreslår och har vi-
sat att ett hembesök vid tidig och äldre ålder 
ger en bra effekt. Hembesöken fokuserar på 
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Ungdomsbrottslighet och sportens hjälp 

 

att stärka familjerna genom att ge informat-
ion/utbildning till föräldrar om hur barnen ut-
vecklas och deras betydelse. De tre metoder 
som kan brukas är föräldrautbildning, famil-
jeterapi och föräldraträning för att då kunna 
stärka kommunikationen mellan familjemed-
lemmarna och främja en positiv attityd.” 
 
”Enligt en genomförd studie av Brottsföre-
byggande rådet (BRÅ) har ca 50% unga män 
stått för något brott under 2017 medan unga 
kvinnor motsvarar ca 45% … ett fåtal indivi-
der har lyckats dra sig undan kriminaliteten 
genom att lägga sin tid och energi på sportin-
tressen.” 
 

Orsaker till brott bland unga ”Forskningen har hittat en vetenskaplig slut-
sats om en så kallad ’age-crime-kurva’ Enligt 
’Age-crime-kurvan’ så går brottsligheten upp 
i de sena tonåren, men sedan går den ner när 
ungdomen går in i vuxenvärlden. Detta beror 
på de sociala, biologiska och psykologiska 
förändringarna som ungdomar går igenom 
när den växer.” 
 

Ett återkommande tema i sex av de 22 gymnasiearbeten som analyserats är 
ungdomars kriminalitet. Det handlar om vilka brott som begås av unga och 
varför dessa brott begås, hur unga brottslingar behandlas och hur deras brotts-
lighet kan förebyggas.  

8.3.2 Den samhällsvetenskapliga diskursen 
Till skillnad från den kriminologiska diskursen, så kan den samhällsveten-
skapliga diskursen identifieras i källor från skolsystemets alla nivåer. I ämnes-
planen för juridik är förmåga att reflektera etiskt och rättsfilosofiskt ett kun-
skapskrav i alla kurser (Skolverket, 2021a). Lärarna prioriterar elevernas 
etiska och sociala lärande högt, men lägre än det kognitiva lärandet. Både 
Adam och Bert menar att de genomför värderingsövningar med eleverna un-
gefär en gång i månaden. I läroböcker ämnade för kursen Rätten och samhället 
identifieras den samhällsvetenskapliga diskursen främst i form av moraliskt 
präglade frågeställningar, med ingen eller begränsad kompletterande kontext. 
Den samhällsvetenskapliga diskursen är den vanligast förekommande och har 
totalt identifierats i 15 gymnasiearbeten.   

Tabell 17 visar exempel på yttranden i fyra gymnasiearbeten genomförda 
av Berts elever, där den samhällsvetenskapliga diskursen kan identifieras. 
Dessa arbeten handlar om relationen mellan polis och ungdomar, FRA-lag-
stiftningen samt barnsoldater i Afrika. Min tolkning är att de arbeten som 
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handlar om ungdomars syn på polisen inte kan identifieras som den krimino-
logiska diskursen, eftersom de inte relaterar till brottslighet, men gränsen är 
subtil.  

Tabell 17. Den samhällsvetenskapliga diskursen (Berts elever) 

Epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Jämförelse av hur ungdomars relation till  
polisen varierar beroende på var de har sin 
bostad i ett område.  
 
 
 
 
 
 
 

”En av de som svarade på enkäten bodde vid 
station och han tyckte polisens arbete var då-
ligt och det kan kopplas till stämplingsteorin 
av Giddens. Den kopplingen kan göras ef-
tersom de som bodde i de finare delarna av 
[det aktuella bostadsområdet] var nöjda med 
polisens arbete och då kan den person som 
bor vid stationen känna sig stämplad och bli 
sämre behandlad bara för att han bor vid stat-
ionen och inte har en felfri bakgrund.” 
 

Jämförelse av ungdomars syn på polisen i två 
olika bostadsområden 
 
 
 
 
 
 
 

”Om man jämför hur det ser ut i [område X] 
jämfört med [område Y] så händer det 
mycket värre saker i [område X]. Ungdo-
marna i [område X] har en sämre syn på poli-
sen. De visar alltså sin ilska mot polisen ge-
nom våld och genom att skrika på dem. Ung-
domarna i [område Y] har inte heller en bra 
syn på polisen men dom visar inte det. Ung-
domarna är ganska tysta och håller saker för 
sig själva.” 

  
FRA-lagen 
 
 
 
 

 
 

”FRA [Försvarets Radioanstalt] får ta del av 
all kommunikation och information som 
passerar Sveriges gränser och det som redan 
finns inom landet. Dina samtal och SMS går 
dock inte direkt till de anställda inom FRA. 
Utan FRA använder sig utav en sorts filtre-
ring.” 
 

Barnsoldater ”Barnsoldat bär inte bara automatgevär för 
avrättningar och massavrättningar utan det 
är även dem barnen som man använder till 
dödliga uppdrag där de får ta bort minor el-
ler blir offer som självmordsbombare …” 
 

Icke-epistemiska, moraliska meningserbjudanden tillhör den samhällsveten-
skapliga diskursen. I tabell 18 exemplifieras icke-epistemiskt moraliskt me-
ningsskapande i fyra gymnasiearbeten som Bert varit handledare för. 
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Tabell 18. Den samhällsvetenskapliga diskursen (Berts elever) 

Icke-epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Jämförelse av hur ungdomars relation till  
polisen varierar beroende på var de har sin 
bostad i ett område. 
 
 
 

”De som bor i de finare delarna av kommu-
nen kunde dock inte känna trygghet hela ti-
den och då är det något polisen verkligen 
måste fokusera på eftersom alla ska kunna 
känna sig trygga i sin egen kommun.” 
 

Jämförelse av ungdomars syn på polisen i två 
olika bostadsområden. 
 
 
 
 
 
 
 
FRA-lagen 

 
 
 

”Man kan ha olika uppfattningar om polisen 
det kan vara både positiva och negativa men 
det är väldigt fel att till exempel kasta stenar 
mot dem då de verkligen försöker göra sitt 
arbete och när man stör de så kan de inte 
göra deras arbete ordentligt vilket är dåligt 
för att vi behöver hjälp oavsett vad det nu 
är.” 
 
”… eftersom FRA-lagen inte används kor-
rekt under vissa perioder, så förstår man 
också varför människor kan känna sig 
kränkta när man också vet vad man borde ha 
för rättigheter … lagen är något bra för Sve-
rige och kan vara något som är särskilt kri-
tiskt ifall något terrorhot skulle kunna ske i 
framtiden.” 
 

Barnsoldater ”Barnsoldat är ett samhällsproblem som bör 
tas mer på allvar … Alla länder som skrivit 
under barnkonventionen men som inte följer 
det ska ha det svårt … Flera länder behöver 
samla sig och vara stränga mot länder som 
bryter mot barn konsekrationen som de un-
dertecknat.” 
 

I tabell 19 exemplifieras samhällsvetenskapliga yttranden i tre av de gymna-
siearbeten där Adam varit handledare. Eleverna skapar icke-epistemologiska 
meningar om vilka påföljder som de anser vara lämpliga i förhållande till olika 
brott och förbrytare. När den samhällsvetenskapliga diskursen kan identifieras 
tillsammans med den akademiska yttrar det sig ofta i form av moraliska upp-
fattningar om gällande lag.     

Tabell 19. Den samhällsvetenskapliga diskursen (Adams elever) 

Icke-epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Hets mot folkgrupp 
 
 
 
 

”Jag tycker även att lagen skulle kunna vara 
hårdare med tanke på hur lätt det är att publi-
cera nedsättande meddelande på olika forum 
med en stor mängd följare …” 
 

 
Straff för våldtäkt 

”Det som förvånade mig var en del som 
skrev att straffet för våldtäkt av normal grad 
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var bra som det var, alltså som det ser ut idag 
och det förvånade mig då jag hade trott att 
nästan alla tyckte att straffet som ges idag är 
alldeles för lågt.” 

  
Rättsprocessen för icke straffmyndiga 

 
 

”Att man skiljer på barn och vuxna (dvs 
straffmyndiga) i rättsprocessen ser vi som 
något positivt … det är viktigare att skydda 
barns rättigheter …” 

  

Tabell 20 exemplifierar hur en samhällsvetenskaplig diskurs kunde identifie-
ras i form av icke-epistemiskt, moraliskt meningsskapande i sju av de gymna-
siearbeten som Bert varit handledare för.   

Tabell 20. Den samhällsvetenskapliga diskursen (Berts elever) 

Icke-epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Fysisk misshandel bland tonåringar 
 
 

 
 
 
 
 
 

”När skolan märker att en person utsätter nå-
gon annan för fysisk mobbning att de ingri-
per och pratar med personen om det före-
kommer mycket våld hemma eller om perso-
nen allmänt mår dåligt … Det bör även un-
dersökas hur socialtjänsten arbetar för att se 
till att våld inte förekommer i hemmet, barn 
gör inte så som de blir tillsagda att göra utan 
de gör det de ser föräldrarna göra.” 
 

Brottsprovokation: För- och nackdelar  
i Sverige. 
 
 
 
 
 

Sexualbrottslagstiftningen och samtycke 

 

 
 

”Det är både positivt och negativt med 
brottsprovokation men om man begränsar det 
till att använda bara inom narkotika finns det 
mycket fler positiva saker … Det skulle vara 
emot de mänskliga rättigheterna att använda 
brottsprovokation som i USA då oskyldiga 
blir gripna ofta.” 
 
”Att lagen nu utgår från frivillighet kan ses 
som en stor utveckling då det tidigare bara 
rört sig om våld och hot … kvinnor kan 
komma att använda detta som någon form av 
hämnd … Det bristande kan även vara att do-
maren kommer att döma fallen utifrån deras 
egen inställning … denna lag ändras och an-
passas efter den tid vi lever i som den nu 
gjort med tidens gång. Där historien är ett 
tydligt exempel på det där lagen utvecklas i 
samband med att kvinnor fått mer rättigheter 
så har även sexualbrottslagstiftningen ändras 
utefter det som nu gäller alla kön.” 
 

Ungdomsbrottslighet 
 
 

”Enligt den litteratur jag har läst om brotts-
ligt förebyggande har de inte jobbat med 
ungdomars attityd. Till stor del handlar det 
om grundläggande värderingar i samhället 
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Ungdomsbrottslighet och sportens hjälp 

 

 

 

 

 

 
Orsaker till brott bland unga 

 

 
 

 

 

 
 

 

Övervåld vid ingripanden av tjänstemän 

 
 
 

och människor som att det skulle vara fel att 
stjäla i butik. Detta tror jag är så viktigt där-
för att bara ett litet brott, som att stjäla en go-
disbit från en butik enkelt kan leda till tyngre 
brottslighet. För att kunna förebygga brott 
behöver man fånga in ungdomarna tidigt, 
jobba mycket med att de kommer till skolan 
dagligen och strävar efter att få behörighet 
till gymnasiet. Jag tror att det krävs en sam-
ordning med många riktade insatser från so-
cialen, polisen, skolan och hemmet … jag 
tror att man måste ha hårdare straff från bör-
jan …” 
 
”… en organisation som ger de en möjlighet 
till att delta i fritidsintressen som sport, mu-
sik och konst. Jag anser att på grund av bro-
bygget lever [ortsnamn] kommun upp till en 
högre standard bland andra kommuner, då 
man med hjälp av denna organisation kan 
framhäva en stark kulturell integration än 
segregation.” 
 
”Det kommer aldrig vara lätt att uppfostra ett 
barn, och därför ska man inte skaffa ett barn 
när man vet att barnet kommer att leva i fat-
tigdom, eller ett problematisk situation, med 
soc i sidan om. När man skaffar ett barn ska 
man ha en bra ekonomi, tak i huvudet och ett 
stressfritt och hälsosamt liv. För att när man 
hämtar ett barn som inte har bett om att få 
komma till världen, till ett tragiskt liv så är 
man självisk. Det föräldrarna måste börja 
göra är att uppfostra sina barn på ett bra 
sätt.” 
 
 ”… civilbefolkningen i [ortsnamn] har ett 
problem av misstro gentemot poliser och 
ordningsvakter … människors beteenden kan 
skifta och gå från goda till sadistiska med 
hjälp av maktpositioner. Som jag ser det är 
alla dessa faktorer avgörande för [ortsnamn] 
framtid och om vi inte löser problemet så 
lämnar vi utrymme för ännu mer skada att 
äga rum. Människor måste finna tillit hos 
myndigheter och rättsväsenden för att kunna 
känna trygghet i samhället. 
 

I dessa arbeten begränsas inte elevernas moraliska meningsskapande till per-
sonliga åsikter. De argumenterar för sina ställningstaganden och flera elever 
framför till rättssociologin närliggande argument. Det kunde ha varit tänkbart 
att identifiera en rättssociologisk diskurs, men det skulle även kunna uppfattas 
som överflödigt då rättssociologin innefattar sociala perspektiv på rätten. 
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Några exempel är när elev nummer ett problematiserar fysisk misshandel 
bland tonåringar och menar att barn gör som sina föräldrar och att det kan vara 
en tänkbar orsak till beteendet. Vidare argumenterar elev nummer fem för att 
integration i en organisation inriktad på sport eller kultur kan vara ett sätt att 
motverka ungdomsbrottslighet. Elev nummer sex menar att individer som inte 
kan fostra barn på ett adekvat sätt bör avstå från föräldraskap. Dessa elevers 
resonemang kan jämföras med Baier et al. (2018) som utifrån rättssociologisk 
teori argumenterar för att handlingar bestäms socialt och att brott inte kan för-
klaras med bristande kännedom om rättsreglerna.  

Straffrättens regler är i mycket hög grad också beroende av den moral som 
finns i samhället. I realiteten är det faktiskt alla föräldrar, syskon, övrig släkt, 
vänner, skolpersonal och medborgare själva som är de personer som bestäm-
mer de normer som bestämmer innehållet i de moraliska regler som straffrätten 
hämtar sin normativitet från. De allra flesta barn växer upp med en kunskap 
och uppfattning om vad som är tillåtet och inte, utan att träffa poliser, åklagare 
eller domstolar eller för den delen ha läst i lagboken. Majoriteten av kontrollen 
över att straffrättsreglerna följs ligger därför i det sociala livet. (Baier et al., 
2018, s. 61)  

Elev nummer tre argumenterar för att sexualbrottslagstiftningen anpassats 
allteftersom kvinnor under historiens gång fått ökade rättigheter i samhället. 
Baier et al. (2018, s. 66f) menar att en klassisk rättssociologisk frågeställning 
gäller huruvida rätten anpassas efter samhällsutvecklingen eller om det är tvär-
tom. Denna fråga väcktes redan under slutet av 1700-talet. Jeremy Bentham 
stod för ”ett synsätt där rätten innefattade en förmåga att leda samhällsutveckl-
ingen”, till skillnad från Friedrich Carl von Savigny som ”var av uppfattningen 
att rättsliga reformer måste vara förankrade i existerande sedvänjor”. Elevens 
argumentering skulle även kunna relateras till den kritiska, feministiska rätts-
teorin. Enligt Dahlman (2006, s. 153) påvisar de feministiska rättsteoretikerna 
hur rättsordningen missgynnar kvinnor i olika avseenden. 

Elev nummer fyra lyfter en rättssociologiskt intressant fråga om samord-
ning mellan socialtjänst, polis, skola och hem när det gäller att bekämpa ung-
domsbrottslighet. Baier et al. (2018, s. 59) argumenterar för att normen om 
barnets bästa ska genomsyra all offentlig verksamhet, men att samordningen 
mellan olika instanser ibland misslyckas; ”[ä]ven myndigheter som polis, 
åklagare och socialtjänst, som ofta har gemensamma intressen och uppdrag, 
kan ha så skilda modus operandi att samverkan inte blir funktionell”.   
  



 128 

8.3.3 Den akademiska diskursen 
I den senaste läroplanen kan den akademiska diskursen framför allt identifie-
ras i form av ett erbjudande om juridisk problemlösning. Ingen av lärarna pri-
oriterar ett akademiskt syfte med skolämnet juridik, samtidigt som juridisk 
problemlösning ingår som en naturlig del av undervisning och eleverna er-
bjuds arbete med problemlösning minst en gång i veckan. I läroböcker av-
sedda för Rätten och samhället tillägnas juridisk problemlösning förhållande-
vis blygsamt utrymme.  

Den akademiska diskursen kan identifieras i sex av elevernas gymnasiear-
beten. I ett av dessa arbeten kunde inga andra diskurser identifieras. Eleven 
har analyserat en rad domar med avseende på frågan om nödvärn.  

Tabell 21. Den akademiska diskursen (Berts elev) 

Epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Nödvärn 
 

 
 
 
 
 

”Om det i målet är diskussion kring huruvida 
våldet man använt i självförsvar är uppenbart 
oförsvarligt ställer rätten höga krav på att nå-
got annat tänkbart sätt att försvara sig själv 
hade saknats … För att bestämma om en per-
son svårligen kunde besinna sig tar rätten 
hänsyn till farans sort, tid för övervägande 
och även angriparens personlighet …” 

  

Inom den akademiska diskursen skapar eleverna epistemiska meningar relate-
rade till den juridiska vetenskapen. En av Adams elever har skrivit om hets 
mot folkgrupp och klargör även de juridiska normerna. 

Tabell 22. Den akademiska diskusen (Adams elev) 

Epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Hets mot folkgrupp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Hets mot folkgrupp är ett brott enligt brotts-
balken 16 kap §8 1st i BrB som lyder … När 
man använder ett mycket nedsättande språk 
mot folkgrupper på grund av just deras etni-
citet så har man begått brottet hets mot folk-
grupp och kan bli fälld för sin gärning, men 
detta kräver att det finns möjlighet för all-
mänheten att ta del av det så att det inte är en 
privat grupp med 5 medlemmar … i dessa 
domar så är det flera tusen medlemmar i som 
kan intyga att gärningen har begåtts.”  

  

Den akademiska diskursen kan identifieras i fyra av de arbeten som Bert har 
varit handledare för. I dessa arbeten kompletteras samhällsvetenskapliga och 
kriminologiska diskurser med klargörande av vilka juridiska normer som gäl-
ler. 
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Tabell 23. Den akademiska diskursen (Berts elever) 

Epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Fysisk misshandel bland tonåringar 
 
 
 

”Rent juridiskt är misshandel när någon upp-
såtligen tillför någon annan skada, enligt 
Brottsbalken 3 kap § 5-6.” 
 

Utvisning av dömda brottslingar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familjerättens ändringar 

 

 
 

 

 
 

Övervåld vid ingripanden av tjänstemän 

”Enligt Utlänningslagen (Utlänningslag 
2005:716) 8a kap 2 § 2 st. får en flykting ut-
visas om denne har begått ett särskilt grovt 
brott som skulle vålla allvarlig fara för all-
män ordning och säkerhet om utlänningen 
tilläts fortsätta vistas i Sverige eller om utlän-
ningen har ’bedrivit verksamhet i Sverige el-
ler utomlands som har inneburit fara för ri-
kets säkerhet och det finns anledning att anta 
att utlänningen skulle fortsätta bedriva sådan 
verksamhet i Sverige’.” 
 
”I början av 2000-talet sker 2 förändringar 
inom familjerättens lagar. 2002 upphävdes 
ett stycke ur lagen av registrerat partnerskap, 
mer specifikt 3 kap. 2§ stycke 1. Detta stycke 
reglerade innan dess ett förbud för samkö-
nade par att adoptera. Året därefter kom den 
könsneutrala sambolagen.” 
 
”I vissa fall har poliser och ordningsvakter 
rätten att använda sig av tvång och våld en-
ligt 29§ polislagen och 10§ LOB [Lag 
(1976:511) om omhändertagande av beru-
sade personer m.m.].” 
 

8.3.4 Diskursen om privat nytta 
I endast ett av de arbeten som analyserats kan diskursen om privat nytta iden-
tifieras. Privat nytta av juridik på gymnasienivå finns omnämnt som ett syfte 
med ämnet i läroplanen. En av de juridiska kurserna på gymnasienivå heter 
Privatjuridik. I Skolverkets (2021a) ämnesplan för juridik fastställs att 
”[c]ivilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer”. 
Adam prioriterar elevernas privata nytta av kursen Rätten och samhället 
främst, till skillnad från Bert som inte betraktar den privata nyttan av kursen 
som ett prioriterat syfte. Läroböcker anpassade för Rätten och samhället do-
mineras av fakta om vilka regler som gäller inom olika rättsområden och hur 
rättssystemet fungerar. Detta innehåll är möjligt att tolka som inriktat på ele-
vernas privata nytta av att känna till rättsprocessen och innehållet i juridiska 
regler inom olika rättsområden.  
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Tabell 24. Diskursen om privat nytta (Adams elev) 

Epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Upphovsrätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”När en upphovsman blir utsatt för intrång 
kan denne välja att inte ta stöd av myndighet-
erna, och istället försöka samtala om en över-
enskommelse med inkräktaren. Detta skulle 
exempelvis kunna vara att låta inkräktaren 
betala för att få använda verket, eller be hen 
att ta ner ett vidare delat verk. Om upphovs-
mannen vill så kan hen dock också ta hjälp 
av myndigheterna, och om parten som begår 
intrånget döms så finns det risk för böter el-
ler fängelse.”  

  

Eleven som skrivit om upphovsrätt erbjuder även en icke-epistemisk mening 
om relationen mellan yttrandefrihet och upphovsrätten som redovisas i tabell 
25. 

Tabell 25. Diskursen om privat nytta (Adams elev) 

Icke-epistemiskt innehåll Meningsfulla yttranden 

Upphovsrätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Ett argument som dock ofta används från 
den andra sidan av ämnet upphovsrätt är frå-
gan om yttrandefrihet- begränsas inte min 
yttrandefrihet om jag inte får lägga upp vad 
jag vill? Och eftersom grundlagar är vikti-
gare än alla andra lagar så borde väl yttran-
defriheten vara mer prioriterad än upphovs-
rätten? Jag tycker att dessa två inte alls behö-
ver stå emot varandra eftersom en person 
fortfarande har rätt att kommunicera en åsikt 
eller främja ett uppskattat konstverk utan att 
inkräkta på upphovsmannens rättigheter.”  
 

I det exempel som redovisas i tabellerna 24-25 yttrar eleven en diskurs om 
upphovsrätt som har sin upprinnelse i ett privat intresse för konst och aktivitet 
i grupper på Internet där konst diskuteras och delas. Hon har undersökt vilka 
åtgärder medlemmar i grupperna skulle kunna tänka sig att vidta om deras 
upphovsrätt skulle bli kränkt. Identifieringen av diskurser är fylld av bedöm-
ningar och gränsfall. Min tolkning är att det icke-epistemiska yttrandet i tabell 
25 är närmare den privata diskursen än den samhällsvetenskapliga.  
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8.4 Sammanfattning 
Gymnasiearbetet innebär att eleverna ska utreda en frågeställning som relate-
rar till det centrala innehållet i någon av de för utbildningens inriktning rele-
vanta kurserna. Med denna utgångspunkt är uppgiften i sig progressivistisk. 
Motiven bakom flera av elevernas val antyds av Adam när han påpekar att de 
ofta refererar till polisfilmer från USA. Jag tolkar den näst mest vanligt före-
kommande kriminologiska diskursen som att lärarna tillåter eleverna att ut-
veckla sitt intresse för kriminologiska frågor. Ämnet är relaterat till straffrät-
ten, som i sin tur utgör en del av det centrala innehållet i kurserna Privatjuridik 
och Rätten och samhället. Det är en i många fall ond och orättvis värld som 
eleverna erbjuder meningar om. Dessa erbjudanden kombineras med me-
ningar om att samhället bör skydda sina medborgare. Den samhällsvetenskap-
liga diskursen, med ett moraliskt och socialt innehåll, är den diskurs som kan 
identifieras i flest gymnasiearbeten. Elevernas intresse för kriminologi och 
samhällsvetenskap kan relateras till den rekonstruktivistiska utbildningsfilo-
sofin.  
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9 Sammanfattande resultat 

Ett sammantaget resultat av avhandlingens delstudier är de fem didaktiska dis-
kurser om meningserbjudanden i juridikundervisning på gymnasienivå som 
redovisas i tabell 26. Dessa diskurser kan även tolkas som en typologi över 
ämnet. 

Tabell 26. En typologi över meningserbjudanden i skolämnet juridik på gymnasie-
nivå 

 

 Den akademiska diskursen 

o Akademiska förmågor och förberedelser inför högre studier i ju-

ridik, framför allt förmåga att lösa juridiska problem. 

 Den samhällsvetenskapliga diskursen 

o Samhällsaktuella frågor relateras till juridik, inkluderar icke-

epistemiskt, moraliskt meningsskapande om relationer mellan 

rätt, samhälle och moral. 

 Diskursen om privat nytta 

o Juridiska kunskaper som kan vara till nytta för individen i pri-

vatlivet.  

 Diskursen om affärslivets nytta 

o Näringslivets behov av arbetskraft med kunskaper i affärsjuri-

dik. 

 Den kriminologiska diskursen 

o Elevers intresse för brottsligheten i samhället. 
 

En fråga av intresse är om de diskurser som identifierats existerar i fredlig 
samvaro bredvid varandra, eller om det råder konflikt mellan dem och om 
någon av diskurserna är dominerande. Tabell 27 visar vilka diskurser som 
identifierats från de olika källorna.  

Tabell 27. Diskurser om skolämnet juridik på gymnasienivå 

 Samhällsve-
tenskaplig 

Privat nytta Akademisk Affärslivets 
nytta 

Kriminolo-
gisk 

Forskare 
Läroplaner           

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 
X  

Lärare X X X   
Läroböcker X X X   
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Elever X X X  X 
      

      

Av tabell 27 framgår att de samhällsvetenskapliga och akademiska diskur-
serna samt diskursen om privat nytta, kunde identifieras både i tidigare forsk-
ning och från alla delar av skolsystemet. Diskursen om affärslivets nytta iden-
tifieras i svenska läroplaner och den kriminologiska diskursen identifieras i 
elevernas gymnasiearbeten. Frånvaron av en affärsjuridisk diskurs från lärare 
och i läroböckerna beror på att dessa studier inriktats på kursen Rätten och 
samhället. Däremot är det mer förvånande att ingen av eleverna valt att skriva 
ett affärsjuridiskt inriktat gymnasiearbete. Utbildningsfilosofierna kan använ-
das för att analysera tänkbara didaktiska konsekvenser av de identifierade dis-
kurserna. 

9.1 Utbildningsfilosofierna 
Englund (2005a, s. 224ff) menar att ”didaktiska typologier kan ses som kva-
lificeringar av det utbildningsfilosofiska perspektivet”. De kan användas som 
”en slags nyckel för att kunna analysera olika uppfattningar om olika ämnens 
roll”. Utbildningsfilosofiska grunddrag ”kan fungera som instrument för en 
analys av den svenska utvecklingen, och speciellt medborgarutbildningen i 
svensk skola”. Mot bakgrund av detta resonemang blir det relevant att analy-
sera typologin över skolämnet juridik i förhållande till utbildningsfilosofierna. 
Analyserna i föreliggande avhandlings delstudier ger framför allt stöd för me-
ningserbjudanden i juridikundervisning på gymnasienivå i enlighet med de 
rekonstruktivistiska och progressivistiska utbildningsfilosofierna, samtidigt 
som det saknas stöd för en perennialistisk utbildningsfilosofi. Det är de sam-
hällsvetenskapliga och kriminologiska diskurserna om skolämnet juridik som 
främst avspeglar den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. En progressiv-
istisk utbildningsfilosofi kan framför allt identifieras i de samhällsvetenskap-
liga och akademiska diskurserna. Den essentialistiska utbildningsfilosofin 
återspeglas främst inom den tradition där kunskaper om innehållet i juridiska 
regler prioriteras på bekostnad av förmågan att lösa juridiska problem. Om-
fattande erbjudanden av faktakunskaper kan företrädesvis relateras till diskur-
sen om privat nytta. Delstudierna innehåller inte så mycket data relaterade till 
diskursen om affärslivets nytta. Mot bakgrund av att den är framträdande i 
äldre läroplaner kan det finnas fog för att uppfatta den som essentialistisk. Till 
stöd för denna bedömning finns till exempel erbjudandet om juridiska kun-
skaper i syfte att undvika rättstvister och inte för att lösa juridiska problem i 
Lgy 70. 
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9.1.1 Den perennialistiska utbildningsfilosofin 
Den perennialistiska utbildningsfilosofin är enligt Englund (2005a) förankrad 
i en humanistisk kultur där förmedling av ett kulturarv betraktas som skolans 
primära uppgift. 

Med utgångspunkt i antingen en religiös eller sekulariserad tradition betonas 
de klassiska historiska verkens betraktelser över de eviga frågorna. Ur peren-
nialistisk synvinkel syftar utbildningen till att ge eleverna en förmåga att han-
tera dessa frågor, och är i stora stycken en fråga om formell bildning. (Englund, 
2005a, s. 237)  

Delstudierna tyder på att perennialistiskt inriktade meningserbjudanden sak-
nas. Kursplanerna för juridik saknar klargörande av vilket innehåll som kun-
skapskravet om att eleverna ska reflektera rättsfilosofiskt avser. Filosofi 1 är 
en obligatorisk kurs på den juridiska inriktningen. I denna kursplans centrala 
innehåll ingår ”[n]utida filosofiska riktningar” (Skolverket, 2021f).  

9.1.2 Den essentialistiska utbildningsfilosofin 
Enligt Englund (2005a, s. 235f) är essentialismen en rörelse som ”menade att 
skolornas verksamhet i första hand skulle bygga på det essentiella, den veten-
skapligt prövade och ärvda kunskapen och de lagar för kunskapsbildning som 
vi fått genom den moderna civilisationen”. Med hänvisning till Keller (1972) 
beskriver Englund fyra huvuddrag hos essentialismen: (1) att lära sig något är 
förenat med hårt arbete och förutsätter disciplin, (2) initiativet i undervisnings-
processen ligger hos läraren, (3) kärnan i undervisningen är överförandet av 
ämnesstoff och (4) skolan ska använda sig av traditionella undervisningsme-
toder för att utveckla elevens tänkande.  

När det gäller skolämnet juridik på gymnasienivå finns det enligt internat-
ionell forskning en essentialistisk tradition inriktad på kännedom om rättsreg-
ler inom olika rättsområden (se kap. 4).  

Alla de svenska ämnes- och kursplaner för juridik som studerats erbjuder 
kunskaper om juridiska begrepp och regler inom olika rättsområden. Det ob-
ligatoriska centrala innehållet med åtföljande kunskapskrav i Gy 11 är i linje 
med delmomenten i den första versionen av Lgy 70 och kan identifieras som 
en renässans för den essentialistiska utbildningsfilosofin (se kap. 5). 

De lärare som har intervjuats yttrar meningar som kan relateras till den es-
sentialistiska filosofin. De är eniga om att det kognitiva lärandet är den vik-
tigaste aspekten på elevernas lärande och att juridiska begrepp är ett prioriterat 
innehåll i kursen Rätten och samhället (se kap. 6).  

Läroböckerna ansluter i hög utsträckning till en essentialistisk tradition 
som i tidigare forskning beskrivs som prioritering av kunskaper om juridiska 
regler på bekostnad av förmåga att lösa juridiska problem. Ämnesinnehållet i 
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läroböckerna domineras av fakta om olika rättsområden och faktafrågor do-
minerar även utbudet av övningsuppgifter (se kap. 7).  

Meningserbjudanden i elevernas gymnasiearbeten kan inte relateras till den 
essentialistiska utbildningsfilosofin, även om uppgiften kan ha krävt både hårt 
arbete och disciplin av eleverna (se kap. 8).  

9.1.3 Den progressivistiska utbildningsfilosofin 
Progressivismen relateras till John Dewey och hans idéer om hur individen 
utvecklas i samspel med omgivningen. Han arbetade med pedagogiska frågor 
om hur det amerikanska skolsystemet skulle utvecklas för att anpassas till 
samhällsutvecklingen och samtidigt utveckla demokratin. Konkret handlar 
progressivismen om en aktivitetspedagogik som brukar beskrivas som ”le-
arning by doing” (Englund, 2005a).  

Progressivismens huvudintresse var att uppmuntra individens utveckling ge-
nom en anpassning av undervisningen till elevens förutsättningar och genom 
en koncentration till problemlösning och undersökande arbetssätt framför det 
etablerade ämnesstoffet. (Englund, 2005a, s. 234) 

Juridisk problemlösning är en central aspekt av rättsvetenskapen. Akademisk 
förmåga framhålls som ett prioriterat syfte med undervisningen i två veten-
skapliga artiklar publicerade efter millennieskiftet. I de vetenskapliga artiklar 
som diskuterar amerikansk LRE förordas progressivistiska undervisningsme-
toder som rollspel och diskussioner. Ingen forskning som är direkt inriktad på 
hur juridisk problemlösning ska utformas för gymnasieelever har identifierats 
(se kap. 4).  

I Lgy 70 uttrycks ett explicit avståndstagande från att undervisningen ska 
inriktas på juridisk problemlösning. Detta förändras i de efterföljande läropla-
nerna till att problemlösning erbjuds reservationslöst i Gy11. De svenska lä-
roplanerna är inte metodföreskrivande, men i Gy11 erbjuds eleverna praktiskt 
arbete med juridiska fall för att utveckla förmåga att analysera fall och formu-
lera lösningar med hänvisning till relevanta rättskällor. Förutom att detta är ett 
erbjudande av juridisk problemlösning så kan det även uppfattas som ett im-
plicit erbjudande av rollspel (se kap. 5).   

De lärare som intervjuats erbjuder eleverna tillfälle att träna på problem-
lösning minst en gång i veckan. De betonar att det är förmåga att lösa juridiska 
problem som är i fokus och inte kännedom om innehållet i juridiska regler. 
Lärarna erbjuder eleverna både diskussioner och rollspel, även om det prak-
tiska genomförandet av rollspel kan vara problematiskt (se kap. 6).  

Läroböckernas erbjudanden är inte i fas med läroplanens explicita erbju-
dande av juridisk problemlösning och lärarnas erbjudanden i samma riktning. 
De innehåller förhållandevis många referenser till lagparagrafer, men erbjuder 
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framför allt kunskaper om olika rättsområdens innehåll. Det finns inga utför-
liga, konkreta exempel på hur det går till att lösa ett fall och uppgifter med 
inriktning på juridisk problemlösning erbjuds i begränsad omfattning. Läro-
böckerna erbjuder en mindre andel övningsuppgifter avsedda för diskussioner 
och kontextualiseringen av dessa frågeställningar är ofta knapphändig. Ingen 
av de analyserade läroböckerna erbjuder ett konkret material användbart för 
att organisera rollspel (se kap. 7).  

De gymnasiearbeten som analyserats är i sig exempel på en progressivistisk 
ansats, eftersom eleverna får välja ett eget problem, utreda och diskutera det 
(se kap. 8). 

9.1.4 Den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin 
Rekonstruktivismen utvecklades ur progressivismen, men tog den ett steg 
längre med ståndpunkten att skolans arbete ska relateras till mål för det demo-
kratiska samhällets utveckling. Englund (2005a, s. 240ff) refererar till Counts 
(1932) som menar att utbildning alltid förmedlar värden och till Rugg (1936), 
som förordar utbildning inriktad på aktivt medborgerligt deltagande.  

Vetenskapliga artiklar om det amerikanska programmet LRE handlar om 
hur erbjudanden av epistemisk juridisk kunskap samtidigt erbjuder icke-
epistemiskt meningsskapande inriktat på att socialisera konstruktivt kritiska 
medborgare. Den moraliska dimensionen av skolämnet juridik betonas i denna 
forskning. Mål med undervisningen är bland annat att erbjuda eleverna förstå-
else för maktförhållanden mellan olika grupper i samhället, samt att utveckla 
deras förmåga att både tillvarata sina egna intressen och bidra till det demo-
kratiska samhället. En varning utfärdas för syftet att möta brist på lag och ord-
ning genom att socialisera elever till lydnad, sådan undervisning riskerar att 
bli en meningslös reproduktion som inte utvecklar elevernas förmåga att tänka 
kritiskt. Värderingsövningar som förordas i forskningen är bland annat rang-
ordning av lagar från kolonialtiden baserat på hur viktiga de varit för sin tids-
ålder, samt studier av hur kvinnors rättigheter utvecklats över tid eller att kon-
frontera eleverna med fall där lag och moral är i konflikt med varandra. Det 
framförs även argument för att elever behöver lära sig mer om det juridiska 
systemet och konstitutionell rätt, till exempel om yttrandefrihet och rösträtt 
(se kap. 4).  

I de svenska läroplanerna har den moraliska dimensionen av ämnet juridik 
successivt förtydligats. Lgy 70 innehåller endast ett allmänt erbjudande om 
socialisering och personlighetsutveckling, utan specifik konkretisering i för-
hållande till ämnet rättskunskap. Däremot kan den rekonstruktivistiska utbild-
ningsfilosofin relateras specifikt till ämnet i de efterföljande läroplanerna. Lpf 
94 erbjuder meningsskapande om det juridiska systemet i förhållande till fun-
damentala värden i det demokratiska samhället, samt förmåga att följa och 
delta i samhällsdebatten kring rättsordningen. Den moraliska dimensionen kan 
även identifieras i de delar av Lpf 94 som gäller alla ämnen. Eleverna erbjuds 



 137

förmågor som att göra etiska bedömningar, motverka diskriminering, skaffa 
sig förståelse för andra människor och kulturer samt identifiera sig med andra 
människors situation. Vidare erbjuds eleverna förmåga att visa respekt för mil-
jön. Lpf 94 är den enda svenska läroplan för gymnasiet som erbjuder en kurs 
i miljörätt, i de andra läroplanerna nämns inte miljörätt överhuvudtaget. Gy11 
tilldelar det icke-epistemiska, moraliska meningsskapandet ännu större vikt än 
Lpf 94, med ett explicit kunskapskrav inriktat på elevernas förmåga att reso-
nera etiskt och rättsfilosofiskt i alla juridiska kurser. Gy11 innehåller även ett 
erbjudande om arbete för ett juridiskt system som värnar om alla människors 
lika värde. Skolämnet juridik förväntas erbjuda eleverna förståelse för sam-
hället. I den allmänna delen av läroplanen erbjuds eleverna utveckling av kun-
skaper och förhållningssätt med utgångspunkt från fyra perspektiv: etiska, 
miljörelaterade, internationella och historiska (se kap. 5).  

Vid den första intervjun framhåller lärarna socialiserande och personlig-
hetsutvecklande syfte med kursen Rätten och samhället, men vid den andra 
intervjun framträder inte denna prioritering lika tydligt. Deras ställningstagan-
den är delvis motstridiga och värderingsövningar genomförs högst någon gång 
i månaden, som mer eller mindre isolerade moment i undervisningen (se kap. 
6).  

I de läroböcker som analyserats kan ett socialiserande syfte med kursen 
Rätten och samhället identifieras i förorden, men denna ambition fullföljs inte 
fullt ut i texterna. Pauli, Öman & Lundberg (2013) relaterar rättssystemet till 
demokratiska värden. De erbjuder inget sammanhängande avsnitt ägnat åt den 
moraliska dimensionen av ämnet, men kompletterar vid återkommande till-
fällen fakta med moraliskt präglade reflektioner, som till exempel att det vore 
fel att beskriva alla brott som omoraliska eftersom moral är något som varierar 
över tid. Ekström & Ogvall (2012) erbjuder en separat text om moral som 
delvis är skriven av gästförfattaren Kruse (2012). Hon tar upp moral i förhål-
lande till juridik samt erbjuder några olika principer för etisk reflektion, men 
dessa aspekter följs inte upp i den övriga texten (se kap. 7).  

Eleverna intresserar sig för olika problem i samhället. Meningar om att ut-
satta grupper bör skyddas förs fram i flera gymnasiearbeten. Elevernas mora-
liska meningserbjudanden om samhället kan relateras till den rekonstruktiv-
istiska utbildningsfilosofin. En samhällsvetenskaplig diskurs kan identifieras 
i 15 av 22 gymnasiearbeten och en kriminologisk diskurs i 13 arbeten. Ämnen 
som intresserar eleverna är till exempel relationen mellan polis och ungdomar.  
I sina kriminologiskt inriktade gymnasiearbeten erbjuder eleverna meningar 
om brottslighet ur olika perspektiv. De tar upp fakta och statistik, men även 
olika teorier om orsakerna bakom brottslighet och åtgärder som kan vidtas för 
att minska antalet brott. Eleverna kombinerar ofta epistemiskt meningsskap-
ande med icke-epistemiskt, moraliskt meningsskapande om brottsbekämpning 
och förebyggande åtgärder (se kap. 8).  
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9.2 Ämneskonceptionerna 
Skolans potential som samhällsutvecklande faktor problematiseras av 
Englund (2005a, s. 249). Det finns en positiv syn på utbildningssystemets roll 
för förändringar av samhället, men även kritik inriktad på att skolan endast 
reproducerar ”existerande samhällsförhållanden och sociala strukturer”. 
Englund (Ibid., s. 250) betraktar läroplanen som en kamp mellan olika sociala 
krafter, med ett resultat i form av en kompromiss relaterad till ”samhälleliga 
och utbildningsspecifika hegemoniförhållanden”. Med ett medborgarfost-
rande perspektiv på skolundervisningen har han identifierat tre utbildnings-
konceptioner som kan relateras till olika tidsperioder.  

Början av 1900-talet präglas enligt Englund (2005a) av den patriarkaliska 
konceptionen, med perennialism och praktisk undervisning inriktad på arbets-
duglighet.  

Den medborgarfostran som präglade folkskolans och fortsättningsskolans lä-
roplaner och läromedel var i utbildningsfilosofisk mening främst en baksida 
till perennialismens dominans i det parallella läroverket, vilket var delvis över-
lappande i form av åldersgrupper, men reserverat för eliten … en fostran till 
medborgare som var underställda vissa bestämda krav, främst nationens och 
det nationella näringslivets. (Englund, 2005a, s. 260) 

Enligt Englund (2005a, s. 263f) präglar den efterföljande vetenskapligt-rat-
ionella konceptionen efterkrigstiden med ”positiva värderingar av dåtidens 
vetenskap och teknik i välfärdssamhällets tjänst och dess förlitan till veten-
skapen som problemlösare … den utbildningsfilosofi som togs mer eller 
mindre för given i detta perspektiv var essentialismen”.  

Under början av 1970-talet togs riktlinjer för både ungdoms- och vuxenut-
bildning i riktning mot den demokratiska utbildningskonceptionen. Englund 
(2005a, s. 273) menar att den dominerande essentialistiska utbildningsfiloso-
fin övergick till ”ett progressivistiskt läroplansbygge med vissa rekonstruktiv-
istiska övertoner”.  

I termer av utbildningskonceptioner implicerar föreliggande avhandlings 
studier av skolämnet juridik på gymnasienivå att en vetenskapligt-kritisk kon-
ception börjar ta form i och med Gy11. Den bygger vidare på både de veten-
skapligt-rationella och demokratiska konceptionerna, men skiljer sig från dem 
med ett kritiskt perspektiv på vetenskapen. I jämförelse med Lpf 94 erbjuder 
Gy11 ett mer explicit moraliskt meningsskapande genom att etisk och rättsfi-
losofisk reflektion över juridiska frågor har blivit ett kunskapskrav för alla 
kurser i juridik (Skolverket, 2021a). Formuleringen innebär att fokus förskjuts 
från demokratiska aspekter på rättssystemet till etiska och rättsfilosofiska re-
flektioner över juridikens innehåll. Att juridiska frågor öppnats upp för re-
flektion och att detta meningserbjudande dessutom formulerats som ett kun-
skapskrav innebär att ett nytt perspektiv har tillförts juridikundervisningen på 
gymnasienivå. Med utgångspunkt från analyserna i föreliggande avhandling 
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har detta nya, institutionellt erbjudna perspektiv emottagits trevande. Lärarna 
uppger att de erbjuder juridisk problemlösning varje vecka, medan värderings-
övningar erbjuds högst en gång i månaden. Läroböckerna erbjuder moraliskt 
meningsskapande i form av att eleverna ska formulera åsikter om vissa före-
teelser. Ibland är kontextualiseringen bristfällig och andra gånger tillvaratas 
inte tillfällen som är upplagda för moraliskt meningsskapande. I de gymnasi-
earbeten som analyserats erbjuder eleverna moraliska meningar, men det är 
inte juridiska frågor som är i fokus. Det är framför allt i förhållande till sam-
hälleliga och kriminologiska frågor som eleverna erbjuder moraliska me-
ningar. 
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10 Diskussion 

Delstudierna i föreliggande avhandling besvarar en rad didaktiska frågor rela-
terade till skolämnet juridik på gymnasienivå, samtidigt som andra förblir obe-
svarade. I detta avsnitt aktualiseras utvalda frågor för diskussion. 

Juridifieringen av samhället innebär att juridik kommer att spela en allt 
större roll i människors liv och med denna utveckling följer behovet av en 
kritiskt konstruktiv och informerad medborgare som kan bidra till det juridi-
fierade samhällets demokratiska utveckling. Ur ett perspektiv menar jag att en 
risk med juridifieringen skulle kunna vara en allmän spridning av uppfatt-
ningen att alla handlingar som inte är uttryckligen förbjudna även är önsk-
värda. Ur ett annat perspektiv kan det finnas tillfällen när det finns goda mo-
raliska skäl för att bryta mot lagen. Rätten är ett trubbigt verktyg som aldrig 
fullt ut kan ersätta effekterna av individers socialisering och personlighetsut-
veckling. För bevarande av demokratin är det en fördel om medborgarna är 
orienterade om rättssystemet och har förmåga att granska och ha synpunkter 
på det, vilket skolämnet juridik på gymnasienivå skulle kunna bidra till. 

Att lösa juridiska problem är en förmåga som successivt har fått en mer 
framträdande position i de svenska kursplanerna i juridik. Samtidigt visar 
gymnasieämnet juridik på en bredd med mer eller mindre uttalade förgre-
ningar till discipliner som samhällskunskap, rättssociologi, rättsfilosofi och 
kriminologi. Mot bakgrund av samhällets juridifiering, aktuella samhällspro-
blem och elevernas intresse för samhällsfrågor med juridisk anknytning menar 
jag att det finns goda skäl för att utveckla ett kritiskt perspektiv på juridiska 
frågor i skolämnet juridik. Delstudierna tyder på att det inte är helt oproble-
matiskt att omvandla denna intention till undervisning. En rättssociologisk 
modell erbjuder konkret stöd för hur ämnesinnehållet skulle kunna konstrue-
ras. Genom att relatera juridiska och samhälleliga normer och praktiker till 
varandra blir det möjligt att erbjuda eleverna ett informerat moraliskt me-
ningsskapande om juridiska frågor.  

10.1 Läroplaner 
Mot bakgrund av samhällets juridifiering är det inte förvånande att skolämnet 
juridik tar större plats inom gymnasieskolan och att det i framtiden även skulle 
kunna bli ett eget program. En annan tänkbar utveckling skulle kunna vara 
inrättande av juridiska kurser inom ramen för de olika gymnasieprogrammens 
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inriktningar, till exempel miljörätt på de naturvetenskapliga och tekniska pro-
grammen. Samtidigt är det ingen självklarhet att just juridik är det ämne som 
ska få större utrymme i läroplanen. Läraren David menar till exempel att det 
finns andra skolämnen som är av större betydelse för gymnasieelever.  

Delstudier i föreliggande avhandling ger stöd för att kunskapskraven för 
kursen Rätten och samhället delvis är svårhanterliga. Mitt förslag är att läro-
planen skulle kunna förenklas och förtydligas i linje med de akademiska och 
samhällsvetenskapliga diskurserna. Syftet med undervisningen kan inriktas på 
två relaterade förmågor, dels att lösa juridiska problem och dels att skapa in-
formerade moraliska meningar utifrån olika perspektiv på juridiska frågor. 
Om ämnesinnehållet konstrueras i enlighet med en rättssociologisk modell är 
det möjligt att elevernas intresse för kriminologi kan tillgodoses inom ramen 
för rättssociologiska perspektiv på straffrättsliga frågor. Genom att söka in-
formation relaterad till ett konkret fall och med utgångspunkt från detta fall 
skapa meningar, om såväl rättsliga som sociala, normer och praktiker kan ele-
ver erbjudas moraliskt meningsskapande på rättssociologisk grund. För att yt-
terligare bemöta elevernas intresse för kriminologi är en separat kurs i ämnet 
en möjlighet. Kunskaper i kriminologi har relevans för både samhälle och in-
divid. Tänkbara innehåll i en sådan kurs skulle kunna vara brottsstatistik kom-
pletterad med kunskaper om statistikens begränsningar, teorier om orsaker 
bakom brottslighet, utvecklingstendenser och åtgärder för att motverka brott, 
samt brottslighetens effekter på samhället, inklusive viktimologi. 

Att kombinera juridisk problemlösning med moraliskt meningsskapande 
kan uppfattas som motsägelsefullt. Inom den juridiska positivismen betonas 
särskiljandet av moraliska uppfattningar från juridiska bedömningar. Fokus är 
inriktat på ett korrekt genomförande av den juridiska proceduren. Det är värt 
att poängtera att min tanke inte är att gymnasieelever ska beakta andra normer 
än de rättsliga i det praktiska arbetet med att lösa juridiska problem. Däremot 
är det enligt min mening lämpligt att eleverna erbjuds tillfällen att reflektera 
över huruvida rättsprocessen verkligen kan hållas fri från värderingar.  

I detta sammanhang kan lagens generalklausuler tas upp som ett exempel. 
Det saknas detaljerade beskrivningar av när dessa lagparagrafer är tillämpliga. 
De är generellt formulerade för att fylla ut sådant som annars lätt kunde upp-
fattas som luckor i lagstiftningen och fungerar som säkerhetsventiler så att det 
ska vara möjligt att uppnå rimliga resultat. Som ett exempel kan nämnas 36 § 
i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område. Enligt denna generalklausul får ett avtalsvillkor jämkas eller lämnas 
utan avseende om det är oskäligt med hänsyn till innehåll eller andra omstän-
digheter. Det saknas specificering av i vilka fall generalklausulen är tillämplig 
och den lämnar därmed en öppning för värderingar vid det rättsliga avgörandet 
av ett avtals skälighet. Det finns olika perspektiv som kan diskuteras med ut-
gångspunkt från lagens generalklausuler. Ett viktigt skäl som uttrycks direkt i 
paragrafen är att den som befinner sig i underlägsen ställning, eller i egenskap 
av konsument kan ses som en svagare part i ett avtal, ska kunna få stöd av 
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lagbestämmelsen. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan det förefalla olämpligt 
att det finns en generalklausul vars innehåll inte kan förutses och som är öppet 
för värderingar. Ur ett annat perspektiv erbjuder generalklausulen ett allmänt 
skydd mot de olika typer av oskäliga avtalsvillkor som kan vara svåra att förstå 
för en svagare avtalspart och som lagstiftaren inte kunnat förutse och reglera 
i detalj. Det kan till exempel gälla standardiserade köpeavtal som en konsu-
ment kan ha svårt att sätta sig in i.  

Om inte juridiken problematiseras finns det en risk att elever skapar me-
ningar om att juridiska problem alltid har en given lösning om den korrekta 
lagparagrafen tillämpas. Det jag argumenterar för är en utveckling av ämnes-
innehållet i juridik som innebär att de juridiska normerna placeras in i en sam-
hällelig kontext. Med en sådan konstruktion av ämnesinnehållet blir det möj-
ligt för eleverna att ta informerad ställning i juridiska frågor. De kan bilda sig 
en egen uppfattning med utgångspunkt från olika perspektiv på en fråga, istäl-
let för att enbart uttrycka en åsikt. En sådan inriktning på juridikundervisning 
på gymnasienivå har redan implicit introducerats i de svenska läroplanerna. 
Lpf 94 betonar rättssystemets relation till demokratin och Gy11 erbjuder rätts-
filosofisk och etisk reflektion. Analyserna i föreliggande avhandling visar att 
tillämpningen av erbjudandet i Gy11 inte är oproblematiskt. I både läroböck-
erna och lärarnas tal finns en tendens till att det moraliska meningsskapandet 
behandlas som en separerad företeelse, vilket är i linje med hur dessa erbju-
danden formulerats som två olika kunskapskrav i Gy11. I en senare kommen-
tar betonar Skolverket (2021d) att det centrala innehållet och kunskapskraven 
måste placeras in i ämnesplanens hela sammanhang. Denna kommentar skulle 
kunna tolkas som en indikation på att problemet har uppmärksammats. 

Det finns anledning att diskutera kunskapskraven för juridik i Gy11. När 
det gäller kursplanen för Rätten och samhället är det framför allt två av kun-
skapskraven som får kritik av lärarna, upprättande av dokument samt bedöm-
ning av situationens krav och den egna förmågan. Förmåga att upprätta juri-
diska dokument uppfattas som ett relevant ämnesinnehåll, men blir problema-
tiskt när det ska användas som underlag för bedömning. Vidare uppfattas ett 
kunskapskrav inriktat på elevernas förmåga att bedöma situationens krav och 
sin egen förmåga som märkligt. Läraren David ironiserar över att en elev som 
inte presterar nöjaktigt, men själv har insikt om det, ska bedömas med ett högt 
betyg med avseende på det aktuella kunskapskravet. Det finns inget som tyder 
på att de lärare som har intervjuats faktiskt använder kunskapskravet vid be-
dömningen av elever. Jag tolkar kravet som ett mindre lämpligt sätt att poäng-
tera värdet av formativ bedömning.  

Juridikämnet är mångfacetterat och det finns ett flertal syften, innehåll och 
undervisningsmetoder att välja bland. Om ämnesinnehållet konstrueras så att 
eleverna erbjuds ett holistiskt perspektiv på juridiska frågor blir det naturligt 
att samtidigt erbjuda dem träning i att söka vederhäftiga fakta om olika frågor 
i exempelvis officiell statistik eller forskning. Även andra källor kan beaktas, 
till exempel fakta eller opinioner som förmedlas via media. I dessa fall är det 
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av vikt att eleverna kan argumentera för källans trovärdighet eller grunden för 
de perspektiv som de väljer att lyfta fram. Sådan förmåga måste betraktas som 
ytterst betydelsefull i ett samhälle där ”fake news” utgör ett problem. Om ele-
verna dels får lära sig hur juridisk problemlösning går till och samtidigt får 
tillfälle att undersöka samma frågor ur flera perspektiv, finns potential för ett 
erbjudande som är meningsfullt för både elever och samhälle.  

Redan Comenius (1657/1999) poängterade värdet av ett ämnesinnehåll 
som går från det lilla till det stora men tar sin början i en helhetsbild. Jag menar 
att det finns fördelar med att formulera ett mindre antal tydliga, realistiska och 
sammanhängande syften med juridik på gymnasienivå, med mening för såväl 
individ som samhälle. Målen med undervisningen i skolämnet juridik på gym-
nasienivå skulle kunna förenklas till två relaterade meningserbjudanden: (1) 
epistemisk förmåga att lösa juridiska problem, samt (2) icke-epistemiskt mo-
raliskt meningsskapande i form av förmåga att föra rättssociologiska resone-
mang om juridiska frågor. Enligt min uppfattning finns det potential för att 
dessa diskurser kompletterar varandra, snarare än att de existerar i konflikt. 
Jag ser det som en fördel att kombinera flera syften med skolämnet juridik på 
gymnasienivå, trots att juridisk problemlösning och moraliskt meningsskap-
ande hålls isär på den akademiska nivån. 

Skillnaden mellan traditionell rättsvetenskap och rättssociologi är de olika per-
spektiven på̊ rätten. Rättsvetenskapen anlägger ett ”inifrånperspektiv” som in-
nebär att man arbetar inom det givna rättssystemet. Man svarar på̊ frågor om 
vilka rättsregler som finns, hur reglerna ser ut, hur reglerna fungerar med andra 
regler etc. Rättssociologin däremot, utgår ifrån ett ”utifrånperspektiv” på rät-
ten. Detta betyder att man studerar rättsregler utifrån ett samhälleligt samman-
hang, hur reglerna fungerar i samhället, var reglerna kommer ifrån etc. (Lunds 
universitet, 2021) 

Inom rättssociologin beaktas flera olika normsystem som kan hamna i konflikt 
med varandra: sociala, moraliska och rättsliga. När en individ överväger om 
en lag ska följas eller när politiker ska fatta beslut om att stifta nya lagar är det 
rättssociologiska reflektioner som ligger till grund för dessa beslut (Lunds uni-
versitet, 2021).  

10.2 Lärare  
En fråga med relevans gäller hur lärarna hanterar den pluralism som präglar 
de senare läroplanerna Lpf 94 och Gy11. En skillnad mellan läroplanerna gäl-
ler lärares handlingsutrymme. Lpf 94 erbjöd lärarna större frihet med kriterier 
formulerade som mål och ett innehåll som kunde bestämmas lokalt, till skill-
nad från Gy11 som begränsar lärarnas handlingsutrymme med ett detaljerat 
centralt innehåll och kunskapskrav.  
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Även om lärarna i studien riktar viss kritik mot kursplanerna i Gy11, så 
förefaller de i stora drag vara nöjda. Deras tal om hur olika syften med under-
visningen ska prioriteras är delvis motsägelsefullt, däremot är lärarna överras-
kande eniga sinsemellan. Min tolkning är att de är väl medvetna om att det 
finns flera syften med ämnet. De lärare som intervjuats uppfattar såväl juridisk 
problemlösning som moraliskt meningsskapande som meningsfulla aktivite-
ter, men i praktiken är det den akademiska diskursen som främst präglar 
undervisningen. Lärarna fokuserar undervisningen på elevernas förmåga att 
lösa juridiska problem och erbjuder dem mer sällan ett moraliskt menings-
skapande. Begreppen rättsfilosofi och etik lyser med sin frånvaro i lärarnas 
tal, men de riktar ingen kritik mot det relaterade kunskapskravet utan kan ex-
emplifiera olika sätt att hantera det.  

Oavsett hur det kritiska perspektivet på rätten formuleras, så kan lärare ha 
nytta av utbildning för att hantera sådana frågor i undervisningen. Ett visst 
antal högskolepoäng i juridik innebär inte med självklarhet att alla lärare har 
adekvata ämnesdidaktiska kunskaper. Det framgår av delstudierna att både 
undervisning om juridisk problemlösning och erbjudanden av ämnets mora-
liska dimension kan utgöra dilemman för lärare, samtidigt som läroböckerna 
erbjuder otillfredställande stöd. Jag menar att lärare kan ha nytta av det rätts-
sociologiska stödet för hur elever kan erbjudas moraliskt meningsskapande, 
annars föreligger risk att det begränsas till att bli ett isolerat tyckande om vad 
som är rätt eller fel. Jag argumenterar för värdet av en förmåga att väga olika 
perspektiv emot varandra som en viktig del av elevernas icke-epistemiska me-
ningsskapande i skolämnet juridik. 

Två av de intervjuade lärarna riktar hård kritik mot läroböckerna, bristerna 
medför att de måste lägga ned tid och energi på att skapa eller leta efter kom-
pletterande material. I en rapport uppmärksammar Skolinspektionen (2021) 
att lärare kompletterar läromedel för att det ska bli möjligt att erbjuda me-
ningar i enlighet med läroplanens erbjudanden.  

10.3 Läroböcker 
De läroböcker som analyserats är avsedda för den i Gy11 nytillkomna kursen 
Rätten och samhället. De har därmed inga tidigare förlagor att utgå från. Trots 
det visar analysen att de till stora delar utformats i enlighet med en äldre es-
sentialistisk tradition inriktad på förmedling av faktakunskaper och innehållet 
i juridiska regler. Ett alternativ till denna konstruktion av ämnesinnehållet 
skulle kunna vara ett mer grundläggande helhetsgrepp över ämnet, genom att 
de akademiska och samhällsvetenskapliga diskurserna ställs i relation till 
varandra. Ämnet kan konstrueras utifrån ett holistiskt perspektiv på juridiska 
frågor redan från början. Först kan eleverna erbjudas enklare problem som de 
kan relatera till och som kanske delvis är ”lösta” redan, för att sen gå vidare 
med att själva ta ett helhetsansvar för att söka efter fler perspektiv på en fråga. 
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Material för rollspel med utgångspunkt från ett konkret fall skulle kunna an-
vändas som ett sätt att erbjuda eleverna både relevant kontext och ett fördjupat 
juridiskt och moraliskt meningsskapande. En möjlighet är att erbjuda eleverna 
ett fall som både omfattar juridisk problemlösning, rollspel och moraliskt me-
ningsskapande på rättssociologiskt grund. Genom att välja fall med potential 
för moralisk reflektion kan eleverna erbjudas såväl epistemiskt som icke-
epistemiskt meningsskapande i ett verklighetsanknutet sammanhang.  

Istället för fragmentiserade fakta skulle läromedlen kunna erbjuda: (1) kon-
kreta och tydliga exempel på juridisk problemlösning, (2) material som kan 
användas för att erbjuda eleverna rollspel, samt (3) stöd för hur den rättsso-
ciologiska modellen kan användas som underlag för moraliskt meningsskap-
ande. Det är möjligt att även använda etik eller rättsfilosofi som grund för 
elevernas moraliska meningsskapande, men oavsett vilket så kan lärare ha 
nytta av stöd för transformeringen till undervisningsinnehåll.  

10.4 Elever  
Studien av elevers gymnasiearbeten visar att det inte faller sig naturligt för 
dem att sätta in rätten i ett större sammanhang, samtidigt som de visar ett tyd-
ligt intresse för samhällsfrågor med inriktning på kriminologi.  

Det är flera elever som varken utvecklar ett juridiskt perspektiv eller det 
juridiska språket. Med ett påtagligt intresse för kriminologi anknyter eleverna 
istället till området straffrätt med relaterade frågeställningar. De moraliska 
meningar som de skapar består ibland av kortfattade personliga ställningsta-
ganden underbyggda av fakta och ibland av rättssociologiska resonemang. 
Däremot är endast ett arbete inriktat på juridisk problemlösning och i detta fall 
saknas istället moraliska perspektiv på den aktuella frågan. Det är fritt fram 
för eleverna att skapa egna avgränsningar och med utgångspunkt från de ar-
beten som analyserats tycks det inte vara naturligt för dem att relatera juridisk 
problemlösning till moraliskt meningsskapande.  

De olika visioner om värderingars ställning inom undervisningen som Öst-
man & Almqvist (2011) redovisar kan identifieras i elevernas gymnasiearbe-
ten. Två arbeten skrivna av Berts elever skulle kunna tolkas som att eleverna 
argumenterar för att deras gymnasiearbeten är fria från värderingar. En elev 
som utreder bedömningen av nödvärn hänvisar till att han genomfört en studie 
med ”fokus på rättsdogmatik”. En annan elevs arbete skulle kunna tolkas som 
att eleven menar att hans data angående utvisning av dömda brottslingar är 
fria från värderingar; ”[t]he data was primarily gathered by legal method and 
literature study, and contains no personal viewpoints nor stories, as that was 
never the purpose of this study”. Flera av Adams elever gör personliga ställ-
ningstaganden utifrån redovisade fakta, vilket skulle kunna tolkas som exem-
pel på synsättet att värderingar är acceptabla om de är underbyggda av fakta. 
Eleverna håller isär epistemiskt och icke-epistemiskt meningsskapande i de 
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gymnasiearbeten som analyserats. Flera av Berts elever använder rättssocio-
logiskt relaterade argument på ett sätt som får värden och normer att bli en 
mer central del av meningserbjudandet till lärarna.  

I en enkätundersökning från 1990-talet uppgav australiensiska elever att de 
valt ämnen som kvinnors och aboriginers rättigheter i sina juridiska fördjup-
ningsarbeten (Kamvounias, 1994). Att den samhällsvetenskapliga diskursen 
även är populär bland svenska gymnasieelever skulle kunna förklaras av att 
gymnasiearbetet erbjuder dem ett tillfälle att formulera och utreda problem de 
är intresserade av och som berör dem. Med dessa val utvecklar de sin förmåga 
att skapa kritiskt, konstruktiva meningar och förmåga att bidra till det demo-
kratiska samhället, snarare än att förbereda sig för fortsatta studier i juridik. 

Ett explicit syfte med gymnasiearbetet är att förbereda för högskolestudier. 
Alla gymnasiearbeten som analyserats är utformade i enlighet med anvisning-
arna för den akademiska formen, men trots att eleverna arbetar med juridisk 
problemlösning varje vecka så är det endast i sex arbeten som en akademisk 
diskurs kan identifieras. Alla elever har följaktligen tränat på den akademiska 
formen för skrivande, men många av dem har inte använt uppgiften för att 
erbjuda sina lärare det skrivande som förväntas av dem inför fortsatta studier 
i juridik på högskola. Deras förmåga att uttrycka sig med juridisk korrekthet 
och precision varierar. Enligt Gy11 ska eleverna ”ges möjlighet att utveckla 
förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridiska språket 
ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa” (2021a). 
Även enligt läroplanen (2011b, s. 160) i svenska, ska eleverna ”ges möjlighet 
att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som 
behövs i arbetslivet och för vidare studier”. Gymnasiearbetet erbjuder ele-
verna ett tillfälle att träna på det juridiska språket, vilket inte alla tar vara på 
enligt resultatet av denna studie.   

Diskursen om privat nytta av juridik kan endast identifieras i ett gymnasi-
earbete. Samhällsrelaterade frågor tycks engagera eleverna mer än den egna 
nyttan av kunskaper i juridik, även om de ibland hänvisar till att familj eller 
vänner är berörda av det valda ämnesområdet. Slutligen kan noteras att den 
institutionella diskurs om affärslivets nytta som följer skolämnet juridik i Sve-
rige inte kan identifieras i något av dessa gymnasiearbeten. 

Med utgångspunkt från elevernas intressen och en samhällsutveckling där 
ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet framträder som samhällsproblem 
skulle kriminologi i anslutning till undervisning om straffrätt, eller som en 
separat kurs, vara passande inom gymnasieskolans juridikinriktning.  

10.5 Forskning 
Delstudierna i föreliggande avhandling har resulterat i grundläggande kun-
skaper om juridikundervisning på gymnasienivå. Dessa kunskaper kan använ-
das för att formulera nya forsknings- och enkätfrågor. Avhandlingen bidrar till 
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ett ökat vetande om skolämnet juridik, men det återstår att undersöka vilken 
betydelse olika val av undervisningsinnehåll har för elevernas lärande och so-
cialisation. 

I delstudien av elevers gymnasiearbeten ingår ingen analys av hur detta 
meningsskapande gått till. En möjlighet skulle kunna vara en studie där lärares 
handledning av gymnasiearbeten analyseras på nära håll genom observationer 
och intervjuer. Delstudien skulle även kunna användas som utgångspunkt för 
en större kvantitativ studie av fler gymnasiearbeten. Analysen av lärares tal 
om sin undervisning omfattar fyra lärare och en kvantitativ studie är en tänk-
bar utvecklingsmöjlighet även i detta fall. Intervjuguide 2 (se bilaga) är redan 
utformad på ett enkätliknande sätt. En kvantitativ undersökning skulle även 
öppna för möjligheten att jämföra i vilken utsträckning resultaten skiljer sig åt 
beroende på val av forskningsmetod.    

Ett annat alternativ är studier av lärares undervisning och elevers lärande 
genom att analysera observationer. Exempelvis så har inga studier av hur gym-
nasieelever löser juridiska problem identifierats. Läraren Bert menar att pro-
blemlösning är en utmaning för många elever. En möjlig ansats skulle kunna 
vara att låta två eller flera elever lösa och diskutera ett fall gemensamt. Ele-
vernas arbetsprocess kan filmas och analyseras med metoderna PEA, Practical 
Epistemological Analysis (Wickman & Östman, 2002) och/eller EMA, 
Epistemological Move Analysis (Lidar, Lundqvist & Östman, 2006). Med 
PEA är det möjligt att genomföra en detaljerad analys av hur meningar skapas, 
medan EMA är ett verktyg för att analysera lärares riktningsgivare. 

Wickman (2014) beskriver hur en design av ett undervisningsmoment kan 
prövas praktiskt, för att sen successivt omarbetas utifrån erfarenheterna från 
praktiken. Didaktisk modellering kan vara en lämplig metod för att analysera 
skolämnet juridiks socialiserande och personlighetsutvecklande potential. Ett 
lämpligt objekt för sådan forskning är den tidigare föreslagna rättssociolo-
giska modellen för moraliskt meningsskapande, där juridisk problemlösning 
ingår som en del. 

De lärare som har intervjuats talar om olika dilemman med undervisningen, 
bland annat relaterade till förmågor som att lösa juridiska problem eller skapa 
moraliska meningar. Ett sätt att forska runt lärares undervisningsrelaterade di-
lemman är att använda modellen för didaktisk utvecklingsdialog. Denna 
forskningsmetod innebär att en lärare delar sitt dilemma med forskare. Pro-
blemet bearbetas sen stegvis och på lika villkor av båda parter (Almqvist, 
Hamza & Olin, 2017).  

Analyserna tyder på att flera av kunskapskraven i Gy11 är problematiska. 
Delstudien av institutionella meningserbjudanden har fokus på den doku-
mentation som riktar sig till praktiken. En fördjupad studie av kursplanens 
tillkomst, samt intervjuer med de som deltagit i denna process skulle kunna 
bidra till ökad förståelse för kunskapskravens formuleringar och de institut-
ionella avsikterna med juridikundervisning på gymnasienivå. 



 148 

Analysen av två läroböcker avsedda för kursen Rätten och samhället visar 
att de främst är utformade i enlighet med en essentialistisk tradition. Detta 
trots att kursplanerna erbjuder såväl progressivistiskt som rekonstruktivistiskt 
ämnesinnehåll. Läroböckernas innehåll skulle kunna förklaras av att läropla-
nen skickar tredubbla signaler. Erbjudande av ett omfattande centralt innehåll 
i kursplanen kan ha banat väg för en essentialistisk tolkning av den. Detta är 
en fråga som behöver diskuteras vidare. En möjlighet skulle kunna vara att 
analysera arbetsprocessen när läromedel produceras. Syftet med en sådan stu-
die skulle kunna vara att analysera hur författare arbetar med tolkningen av 
läroplaner, samt hur de reflekterar i förhållande till den tradition som konstru-
erar innehållet i skolämnet juridik som innehållet i regler inom olika rättsom-
råden.  

När det gäller läromedel så kvarstår frågan om alla läromedel avsedda för 
juridikundervisning på gymnasienivå konstruerar ämnesinnehållet i enlighet 
med den essentialistiska utbildningsfilosofin. Ett syfte inriktat på affärslivets 
behov har följt de svenska läroplanerna och en möjlighet är att göra en histo-
risk analys av läroböcker ända från 1970-talet, med avseende på deras affärs-
juridiska innehåll. En tänkbar affärsjuridisk frågeställning skulle kunna inspi-
reras av kunskapskravet om att elever ska föra affärsjuridiska resonemang ur 
rättsfilosofisk och etisk synvinkel (Skolverket, 2021a). Vinst- och effektivi-
tetsmål gör att företag lockas till att söka gränserna innanför det juridifierade 
samhällets ramar, även om det medför att de placerar sig utanför gränsen för 
det moraliskt goda. Som exempel på sådana handlingar kan nämnas när före-
tag inom äldreomsorgen väger blöjor för att se om de behöver bytas eller när 
friskolor sätter glädjebetyg.  

I en rapport framhåller Skolinspektionen (2021) att den växande digitala 
marknaden försvårar valet av läromedel. För- och nackdelar med digitala läro-
medel behöver undersökas, inte minst i jämförelse med tryckta läroböcker. 

Den ökande digitaliseringen har medfört att utbudet ökat ytterligare, med stora 
skiftningar i kvalitet. Det stora utbudet gör att det blir omöjligt att få en tydlig 
överblick, och att det krävs olika typ av kvalitetssäkring för analoga och digi-
tala läromedel. (Skolinspektionen, 2021, s. 10) 

Skolinspektionen (2021) poängterar att det stora antalet obehöriga lärare är ett 
problem med avseende på förmåga att granska läromedel. Det finns ett behov 
av att studera hur denna grupp förhåller sig till val och användning av lärome-
del, inte minst i jämförelse med behöriga lärare. Intresset förstärks mot bak-
grund av Skolverkets (2021b, s. 176) indikation på att det särskilt saknas be-
höriga ämneslärare i juridik på gymnasienivå. De lärare som deltog i förelig-
gande avhandlings studie är behöriga13. Skolinspektionen (2021) lyfter frågan 

                               
13 I samband med den första intervjun deltog en av lärarna i en kompletterande utbildning för 
att utöka sin lärarlegitimation med ämnet juridik. 
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om obehöriga lärares kompetens och det är tänkbart att resultatet av studien 
kunde ha blivit ett annat om obehöriga lärare ingått i urvalet.  

Komparativa ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i olika 
länder kan också bidra till ökat vetande om ämnet juridik. En tänkbar inrikt-
ning på sådana studier skulle kunna vara att jämföra hur juridikundervisning 
på gymnasienivå bedrivs i länder som befinner sig inom olika didaktiska trad-
itioner, till exempel Tyskland, Frankrike och USA (se 2.2.2).  

Juridifiering av det svenska samhället och en ökande andel elever som tar 
del av undervisning i juridik är några skäl för att utveckla forskningsområdet 
juridisk ämnesdidaktik. Detta område omfattar inte enbart gymnasienivån, 
även grund- och högskolenivåerna erbjuder juridik. 

Enligt Skolverket (2021e) kommer alla elever på grundskolan att erbjudas 
förutsättningar att utveckla kunskaper om rättsliga förhållanden och strukturer 
i samhället, samt förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och 
kritiskt granska hur de framställs i olika källor. Juridik erbjuds som en del av 
det centrala innehållet i samhällskunskap för alla årskurser. Förskoleklassen 
erbjuds kunskaper om barnkonventionen och för årskurs 1-3 erbjuds även kun-
skaper om mänskliga rättigheter. Årskurs 4-6 erbjuds vidare ”kunskap om 
samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt krimi-
nalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället”. För års-
kurs 7-9 erbjuder avsnittet om rättigheter och rättsskipning kunskaper om 
kränkningar av mänskliga rättigheter samt om organisationer som arbetar för 
att främja mänskliga rättigheter, minoriteters särställning och rättigheter, de-
mokratiska rättigheter och skyldigheter och dilemman som följer av dessa som 
exempelvis gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. 
Vidare erbjuder den kommande läroplanen även kunskaper om det svenska 
rättssystemet, rättssäkerheten och hur normer och lagstiftning påverkar 
varandra, samt kunskaper om kriminalitet, våld och organiserad brottslighet, 
kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation. En följdfråga blir hur lä-
rarutbildningen kan erbjuda ämnesdidaktiska och faktiska kunskaper i juridik 
och kriminologi för olika lärargrupper. Resultat från föreliggande avhandling 
kan potentiellt vara fruktbara även med avseende på andra utbildningsnivåer 
än gymnasiet. 

När det gäller juristutbildningen finns det både internationell14 och svensk 
didaktisk forskning, om än i blygsam omfattning. Kellgren (1998) är verksam 
                               
14 Skjold Wilhelmsen (2014) betonar studenternas lärande i social interaktion och erbjuder en 
planering för hur problembaserad undervisning kan utformas för juristutbildningen. Han me-
nar att metoden både stimulerar problemlösningsförmågan och erbjuder tillfälle till kritisk re-
flektion. Prümm (2011) efterlyser ett vidare perspektiv när det gäller den tyska juristutbild-
ningen, med ökad öppenhet angående bristande kunskaper om hur juridiska beslut fattas. Han 
efterlyser en juristutbildning med fokus på generella principer och juridiska verktyg snarare 
än detaljkunskaper och föreslår projekt där studenter tränar på juridisk rådgivning till riktiga 
klienter samt ökat internationellt samarbete. Forskare från USA menar att narrativ har en 
funktion att fylla för juristutbildningen. Scheidt (2011) föreslår att de kan användas för att öka 
studenternas förståelse för etisk argumentation och förmåga att argumentera. Enligt Friedrichs 
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vid Linköpings universitet. Han menar att lärarrollen på högskolenivån inne-
fattar ett samhällsansvar som går ut på att prioritera studenternas kritiska och 
självständiga tänkande. Enligt Kellgren är juridikens konkreta och tydliga ka-
raktär en tunnare fernissa än många tror, mängder av viktiga rättsfrågor är 
oklara eller öppna för argumentation och omtolkningar. Det förs sällan någon 
debatt om hur undervisningen på universitetens juristutbildningar bör gå till 
menar Kellgren. Han anser att en tänkbar orsak till detta kan vara att juridik 
är så pass intressant i sig att studenter nöjer sig med traditionella föreläsningar 
och seminarier inriktade på juridisk problemlösning, men bristande pedago-
gisk utbildning bland lärare är en annan tänkbar orsak. Kellgren kritiserar ju-
ristutbildningen för att vara ensidigt rättsutredande. Han anser att den borde 
innehålla mer teoretisk fördjupning och allmänbildning. Mot bakgrund av att 
jurister spelar en så viktig roll i det juridiska beslutsfattandet påtalar han det 
anmärkningsvärda i att inte filosofi och etik utgör större inslag i utbildningen. 
Enligt Kellgren är studenternas träning i muntlig framställning och retorik 
otillräcklig. Han anser att elever endast undantagsvis har fått sådan träning i 
grundskola eller gymnasium och att det inte enbart är en fråga om yrkesutöv-
ningen, utan en förutsättning för det demokratiska samhället. Studenterna 
måste träna upp sin kommunikativa kompetens för såväl internt som externt 
samarbete menar Kellgren. 

Den juridiska inriktningen på gymnasieskolan innehåller kurser i både re-
torik och filosofi. Dessutom innehåller alla juridiska kurser kunskapskrav in-
riktade på förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur 
rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Inriktningen skulle kunna uppfattas som 
om den har utformats med hänsyn till den kritik som Kellgren (1998) framför. 

Blückert (2010) har analyserat hur universitetslärare bedömer texter 
skrivna av studenter på juristprogrammets första och andra termin. En slutsats 
hon kommer fram till är att när det gäller studenter som går den första termi-
nen, avser de flesta av lärarnas kommentarer ordval och stil. Formella gram-
matiska aspekter, meningsstruktur och språkkonventioner dominerar lärarnas 
kommentarer gällande texter skrivna av studenter som går på utbildningens 
andra termin. Övergripande kommentarer om texterna är ovanliga.  

                               
(1990) är narrativ en okonventionell undervisningsmetod som utmanar doktrin och empirisk 
analys, den kan ge uttryck för fundamentala och intuitiva sanningar om juridik. Duncan 
(1989) menar att narrativ bidrar till att göra den annars så abstrakta juridiken begriplig. Enligt 
Agafonov et al. (2014) är den ryska juridikutbildningen föråldrad. De menar att juridik ska 
betraktas som en aktivitet och efterlyser samarbete inom ramen för modern didaktik med elev-
centrerade undervisningsmetoder och utnyttjande av modern teknik. Rivera Ayala (2015) me-
nar att det finns fem kompetenser som juriststudenter bör träna: förmåga att tänka kritiskt, för-
måga att lösa juridiska problem, förmåga att ta personligt ansvar, förmåga att lära hur man lär 
samt förmåga att argumentera. Enligt Rodriguez (1999) är integrering av genderperspektiv i 
latinamerikansk juridikutbildning en utmaning. Hon menar att lärare alltid överför värde-
ringar, idéer, antaganden, erfarenheter, perspektiv och information till studenterna eftersom 
utbildning är en politisk handling och föreslår analys av genderfrågor med feministiska meto-
der. 
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I en rapport från Umeå universitet skriver lärare därifrån om 20 års erfa-
renheter av problembaserat lärande inom juristutbildningen. De vanligaste 
undervisningsformerna är elevaktiva seminarier med redovisningar och dis-
kussioner, med läraren i en roll som ledare och fördelare av ordet. Andra ex-
empel på aktiviteter är rollspel i form av rättegångar och förhandlingar. Under-
visningen bedrivs ofta genom att läraren handleder grupper eller enskilda ele-
ver, detta är särskilt vanligt i samband med PM- och uppsatsskrivande. Lärare 
som arbetar problembaserat får ta på sig olika och mer eller mindre tillba-
kadragna roller som till exempel manusförfattare, diskussionsledare, åskådare 
eller kommentator. En annan viktig roll för läraren är att bidra till god stäm-
ning och stimulera intresset för ämnet (Landström & Lindberg, 2013). 

Eklund (2014) beskriver ett reformarbete vid Uppsala universitets juristut-
bildning inriktat på problemorienterad inlärningsmetod. Bakgrunden till re-
formarbetet är en undersökning som påvisat en känsla av främlingskap bland 
studenterna, både gentemot varandra och i förhållande till sina lärare. Refor-
men är inriktad på att studenterna ska vara aktiva, såväl enskilt som i grupper, 
inom ett system där de är indelade i basgrupper. Undervisning i form av semi-
narier och gruppövningar används för kontinuerlig redovisning av olika akti-
viteter. 

De kursansvariga och lärarna försöker utveckla undervisningsmaterialet i de 
olika kurserna så att det inte bara innehåller preciserade tekniska tillämpnings-
förmågor utan även uppgifter inriktade på det som är det väsentligaste för en 
jurist: strukturera ett faktamaterial, förmåga att i ett sammansatt skeende se vad 
som egentligen är problemet, argumentera och pröva argument, kritisera och 
ifrågasätta samt komma till en motiverad lösning. (Eklund, 2014, s. 279).    

Enligt Eklund (2014) finns det behov av ett bredare perspektiv inom juristut-
bildningen. Han refererar till juristutbildningen examensmål där det betonas 
att den demokratiska rättsstaten kännetecknas av rättssäkerhet.   

I en sådan stat måste finnas jurister med ett självständigt och kritiskt förhåll-
ningssätt gentemot regelsystemet och ett historiskt, internationellt och rättste-
oretiskt perspektiv. Juristutbildningens främsta uppgift är att tillgodose detta 
allmänna samhällsbehov av en kvalificerad juristprofession. (Eklund, 2014, s. 
286).  

Undervisningen på juristutbildningen problematiseras av olika forskare. Fort-
satt forskning skulle i analogi med föreliggande avhandling kunna inriktas på 
diskursanalyser av tal och skrift med relevans för utbildningen. Att göra en 
analytisk distinktion mellan epistemiska och icke-epistemiska meningserbju-
danden tycks vara relevant även i denna kontext.   

En övergripande slutsats är att det finns ett behov av ämnesdidaktiska stu-
dier av undervisning och lärande i juridik inriktade på alla utbildningsnivåer. 
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Det finns många spår att följa för den fortsatta utvecklingen av området juri-
disk ämnesdidaktik.  



 153

English summary 

Introduction and background 
The dissertation contributes to a research area focused on law education, 
where the research object is law education at the upper secondary level. Five 
studies are focused on the identification of didactic discourses about purposes 
of the teaching in texts and speech from different parts of the school system 
and in previous research.  

Law has been offered as a school subject in the unified Swedish upper sec-
ondary school since the 1970s and it has gradually occupied more space in the 
curriculum. Eight percent of the students who completed a pre-university pro-
gram in the academic year 1919/20 had grades from the economic program’s 
law specialization, while there is a shortage of legitimate teachers in law. One 
of the reasons behind the subject’s expansion may be an ongoing juridification 
of society, which means that activities are subjected to legal regulation or 
more detailed legal regulation. 

There is a potential tension between law and morality that is relevant in 
relation to law education at the upper secondary level. A possibility of relating 
both these aspects to each other in the teaching is offered by a model from 
sociology of law, encompassing both legal and societal norms and practices. 

Purpose 
The overall purpose of the dissertation is to analyze discourses about law ed-
ucation at the upper secondary level. The discourses are identified by analyzes 
of utterances about purposes, content and teaching methods in curricula, 
teacher’s speech, textbooks, student’s final papers and research articles. An 
aspect of particular interest is the analytical separation of epistemic predefined 
knowledge from non-epistemic, moral meaning making.  

Theory 
The dissertation is interdisciplinary and the combination of law and didactics 
constitutes an undeveloped research area, thus there are no beforehand given 
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theoretical points of departure. The identified research is primarily from the 
U.S and Australia and contains few theoretical perspectives. 

Different perspectives on the relationship between law and morality are ad-
dressed by the philosophy of law and the sociology of law. Historical perspec-
tives on the relationship color modern theories. One perspective is Kant’s 
viewpoint that moral issues may be proven rationally. His categorical imper-
ative means that you only should perform an act if you want its significance 
to become a universal law (Peczenik & Reidhav, 2006). Kant’s position may 
be contrasted with for example the utilitarian view that it is the consequences 
of an action that should constitute a moral yardstick and not subjective per-
spectives (Dewey, 1916/1997). 

From a legal positivistic perspective, subjective values about good or bad 
are irrelevant in scientific discourse. In order to maintain legal certainty, it is 
important to ensure that the outcome of a legal trial is objective. Hart, for ex-
ample, emphasizes the structure of the legal system and distinguishes between 
descriptions of the law and evaluative judgements about it (Bindreiter & 
Edvinsson, 2006).  

Legal positivism is not uncontested. Marx, for example, argues that social 
injustices in which capitalists exploit workers are supported by the legal sys-
tem (Dahlman, 2006). Mansell (2015) believes there are other ways of organ-
izing a society than with the premises that social relationships consists of com-
petition-oriented individuals, who do not trust each other. He emphasizes the 
Greenlandic society as an alternative, where cooperation is viewed as more 
natural than competition and to ensure that everyone has what they need as 
more natural than individual goals to possess redundant resources.  

Modern perspectives on the relationship between law and morality include, 
for example, Rawls idea of a social contract, where rules are adopted behind 
a neutral “veil of ignorance” without personal considerations. Habermas ar-
gues that a public norm becomes valid when there is a consensus about it. He 
does not mean consensus in a literal sense, it is enough if there are conditions 
for a hypothetical consensus. According to Posner, a measure is economically 
effective if it means that some get it better than others get it worse (Dahlman 
et al., 2006). 

Englund’s curriculum theory offers fruitful perspectives, along with a use-
ful terminology for the analyzes of a school subject. He perceives teaching as 
a discursive offer of meanings and highlights the school’s socializing function 
(Englund, 2006). Furthermore, Englund (1997b) emphasizes the importance 
of developing typologies for various subjects. He highlights studies of the 
choices made in curricula, textbooks, as well as by teachers and students (En-
glund, 1998). The linguistic turn has meant an increased awareness of the im-
portance of language (Englund, 2006). Englund (2007) argues for use of the 
term discursive meaning making rather than learning. Historical pragmatism 
is described by Englund (2005b) as a discourse analytical tradition focused on 
the relationship between societal development and use of language. Aspects 
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that are considered politically correct in a particular society at a particular time 
are of special interest. Furthermore, Englund’s (2005a) description of educa-
tional philosophies has proven to be useful for the analyzes of didactical con-
sequences of the identified discourses. 

Englund’s theory is based on didactics and the theoretical framework used 
in the studies is basic didactic questions about purposes, content and teaching 
methods. The educational field is divided into different traditions. On a gen-
eral level, the Anglo-American curriculum tradition focuses on teaching meth-
ods, whereas the German-Nordic and French didactic traditions are focused 
on content. However, there is a focus on the school’s socializing function in 
the German-Nordic tradition, whereas there is an explicit distancing from ad-
dressing moral issues in school within the French tradition. The identified re-
search about law-education at the upper secondary level stems from the An-
glo-American tradition and contains numerous detailed descriptions of both 
teaching methods and contents, whereas no previous research from the Ger-
man-Nordic or French traditions has been identified. 

The studies are colored with pragmatic perspectives on the view of 
knowledge and methodology. I do not perceive my findings as final truths, 
however, the dissertation offers increased knowledge on law education at the 
upper secondary level. Nor do I imagine that the meanings offered to students 
should be formulated as final truths. The dissertation as a whole is designed 
with a holistic perspective on teaching and sources from different parts of the 
school system have been analyzed. One aim is that the studies should contrib-
ute to more effective actions in relation to different purposes of law education 
at the upper secondary level. 

Method 
The method pragmatic discourse analysis has been operationalized in order to 
analyze data from different parts of the school system and previous research 
(see also Quennerstedt, 2006, 2008). Using discourse analysis to analyze of-
fers of meaning is possible based on the constructivist premise that meanings 
are expressed linguistically. 

The method consists of three steps. In step one meaningful utterances are 
identified and analyzed. Step two means that the identified utterances are syn-
thesized into discourses, and step three consists of reflection on conceivable 
consequences of the identified discourses. It is the last step that specifically 
relates the method to pragmatic methodology.  
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Results 
An overall result from the studies is five discourses about offered meanings in 
law education at the upper secondary level, which may also be interpreted as 
a typology of the subject. 
 

1. The academic discourse, focused on legal problem solving. 
2. The social science discourse, with a focus on moral meaning mak-

ing about the relationship between law and morality. 
3. The discourse on private use of legal knowledge. 
4. The discourse on business purposes. 
5. The criminological discourse about crime. 

In the first study of previous research, 21 research articles have been analyzed 
and the three first discourses about academic, societal and private purposes 
were identified. Utterances related to moral meaning making could be identi-
fied in 17 articles. Hence, the social science discourse is strongly supported, 
primarily in reports from different educational projects in the United States. 
Frequently mentioned contents are knowledge of rules in different areas of 
law, law-related education for non-lawyers, knowledge of the legal system 
and legal problem solving. The teaching methods that are mentioned most fre-
quently are progressive, such as role-playing and discussions, alongside read-
ing. There is support for relating legal problem solving to socializing and per-
sonality developing purposes in the previous research. 

The second study is focused on the discourses that may be identified 
through analysis of offered meanings in curricula from the 1970s and on. Four 
discourses about academic, societal, private and business purposes could be 
identified in the three curricula from 1971 (Lgy 70), 1994 (Lpf 94) and 2011 
(Gy11). The syllabus in Lgy 70 differs from the other syllabi because it only 
covers the business-oriented purpose, whereas the syllabi in Lpf 94 and Gy11 
encompasses all four purposes. Gradually greater emphasis has been placed 
on students’ ability to solve legal problems and to make moral meanings in 
Lpf 94 and foremost in Gy11. Lpf 94 offers knowledge on how the legal sys-
tem works in relation to fundamental values in the democratic society, 
whereas all syllabi in Gy11 offer ability to apply reasoning on legal issues 
from the perspectives of legal philosophy and ethics. On an overall level, 
Gy11 is somewhat a return to the extensive and detailed subject content of-
fered in Lgy70, with the difference that teachers have explicit knowledge re-
quirements they are supposed to use when they assess the students. Lpf 94 
offered teachers the greatest freedom since the subject content was specified 
at each school. Thus, the syllabi in Lpf 94 constitute the least common de-
nominator for the subject content in law education at the upper secondary 
level. All syllabi since the 1970s have offered criminal law, procedural law, 
contract law, purchase law, association law, labor law, along with knowledge 
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of legal concepts, the legal system and conflict resolution. Furthermore, Lpf 
94 is the only curriculum offering environmental law, even as a specific 
course. The Swedish curricula do not prescribe teaching methods, however, 
detailed instructions on content may implicitly guide the teaching in certain 
directions. An implicit offer of role–playing may be apprehended in Gy11, 
even though it is not explicitly pronounced. 

The third study is focused on the analysis of teachers’ speech about the 
meanings they offer to students. Four teachers were interviewed individually 
on two different occasions, where each interview lasted for about one hour. 
All interviews were focused on teaching in the course Law and society and 
they have been recorded. The discourses that could be identified from the 
teachers’ speech were about academic, societal and private purposes of the 
teaching. Business purposes would probably have been mentioned had the in-
terviews been focused on the course Business law. The teachers emphasize 
students’ cognitive learning and prioritize legal problem-solving and 
knowledge of legal concepts, along with criminal law and constitutional law. 
They offer the students legal problem solving each week and value exercises 
at most each month. They provide somewhat contradictory information about 
their perceptions of the primary purpose of Law and society, if it is societal or 
private, but are surprisingly in agreement with each other. They may be inter-
preted as if they prioritize socializing and personality developing purposes of 
Law and society, nevertheless a larger part of the teaching time is spent on 
legal problem solving. A possible explanation for this may be the tradition to 
which the teachers themselves have been socialized trough their own legal 
studies. All interviewed teachers exemplify teaching aimed at moral meaning 
making. However, there are indications that offering of both legal problem 
solving and moral meaning making may be challenging. The teachers do not 
express any criticism of the related knowledge requirements, however, they 
do criticize two requirements aimed at the ability to draw up legal documents 
and the ability to assess the requirements of the situation and one’s own abil-
ity. Furthermore, there is some criticism of the two textbooks adapted for Law 
and society. They do not fully correspond to the teachers’ expectations of sup-
port for legal problem solving and moral meaning making. 

The fourth study is focused on analysis of two textbooks aimed at the 
course Law and society. The analysis is partly quantitative, where a compari-
son based on the central content of Law and society has been made. One text-
book prioritizes constitutional law, whereas the other prioritizes process law. 
They both prioritize international law the least and criminal law second least. 
There are no chapters exclusively designated to legal problem solving or 
moral meaning making. The subject content “slander” has been used in order 
to exemplify how factual knowledge is prioritized before legal problem solv-
ing and moral meaning making. There are no explicit examples on how legal 
problem solving is conducted. Both textbooks offer questions about moral 
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meaning making for students to take a stand on, but with little or none contex-
tualization. One book offers two pages written by a guest author and explicitly 
aimed at the relationship between law and morality, however, these issues are 
not addressed in the following text. The other book primarily problematizes 
law from a democratic perspective on certain legal issues. The exercises in the 
textbooks have been compared based on the knowledge requirements of Law 
and society and it turns out that they are dominated by factual questions. There 
is a complete lack of questions related to drawing up legal documents or as-
sessing the requirements of the situation and one’s own ability. Both books 
are primarily written in an essentialist tradition which has been described in 
previous research as prioritizing the content of legal rules at the expense of 
ability to solve legal problems. 

In the fifth study, 22 final papers written by students have been analyzed. 
All papers are aimed at law and a surprising result is a criminological dis-
course that could be identified in 13 papers and may be based on students’ 
interest for crime. The discourse lacks support from the school system in gen-
eral. Nevertheless, the teachers appear to approve and allow students to de-
velop their interest in criminology, a subject area closely related to criminal 
law. The social science discourse could be identified in 15 final papers. It pri-
marily consists of brief opinions based on facts or arguments based on sociol-
ogy of law. The academic discourse could be identified in six papers, whereas 
only one paper was solely dedicated to it. The discourse about private use of 
law could be identified in one paper and the business discourse could not be 
identified at all. The students are offered opportunity to define problems and 
boundaries themselves and the papers are written in an academic style. Nev-
ertheless, few students in the sample use the opportunity to prepare themselves 
for further studies in law or to develop their legal language. 

Conceivable consequences of the identified discourses may be discussed 
on the basis of educational philosophies. The social science and criminologi-
cal discourses aimed at students’ socialization and personality development 
can mainly be related to the reconstructivist philosophy of education, focused 
on moral meaning making. The academic discourse can primarily be related 
to the progressivist philosophy of education, with teaching focused on legal 
problem solving. The discourses about private or business purposes may most 
closely be perceived as related to the essentialist philosophy of education, fo-
cused on transfer of predefined knowledge. 

With a civic perspective on education, Englund (2005a) argues for three 
conceptions related to different time periods. The beginning of the 20th century 
was marked by the patriarchal conception. It was focused on ability to work 
and related to the perennialist philosophy of education, emphasizing cultiva-
tion, cultural heritage and classical works. During the post-war period, a sci-
entific-rational conception followed. It meant confidence in science as a prob-
lem-solver and could be related to the essentialist philosophy of education. In 
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the early 70s, the influence of the democratic conception began. The essen-
tialist focus shifted to a progressivist curriculum with reconstructivist over-
tones.  

In terms of educational conceptions, the studies of law education at the up-
per secondary level in this dissertation imply that a scientific-critical concep-
tion has taken its departure with the curriculum Gy11. It is based on both the 
scientific-rational and democratic conceptions and stands out through a criti-
cal perspective on science.  

Discussion  
I argue for an appropriate subject content in law education at the upper sec-
ondary level. The curriculum could be simplified and clarified based on the 
academic and social science discourses. Goals for the teaching could be for-
mulated in terms of (1) legal problem solving placed in a societal context from 
which students can (2) make informed moral meanings based om legal and 
societal norms and practices. A model from sociology of law may be used in 
order to construct the subject content in the school subject law at the upper 
secondary level. In textbooks, the subject content could be constructed 
through offers of (1) examples and exercises focused on legal problem solv-
ing, (2) materials suited for role plays and (3) contents and exercises of vary-
ing difficulty focused on informed moral meaning making based on legal and 
societal norms and practices. 

The research area of legal subject didactics is still in its infancy and there 
are many possible tracks to follow, aiming at the field’s further development. 
This applies not only to the upper secondary school, but also to the subject 
didactic development aimed at the primary and university levels. 
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Bilagor 
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Intervjuguide 1 

• Berätta om din lärarbakgrund! 

• Vilket är syftet med att undervisa i juridik på gymnasienivå? 

– Kan det finnas andra syften? 

• Hur prioriterar du kursinnehållet? 

– Varför prioriterar du på detta sätt? 

– Har du övervägt andra prioriterringar? 

• Vilka undervisningsmetoder använder du? 

– Varför använder du dessa metoder? 

– Har du övervägt andra metoder? 

– Förekommer arbete i projekt? 

– Förekommer samarbete över ämnesgränserna? 

– Vilka läromedel använder du? 

– Vad anser du om läromedlet? 

• Hur bedömer du eleverna? 

– Frågor om betygskriterierna om det inte kommer upp spontant. 
(begrepp, problemlösning, dokument, etiska och rättsfilosofiska 
reflektioner) 

• Ber läraren visa något material hen brukar använda sig av i undervis-
ningen. 
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Intervjuguide 2 

1. Har du funderat över något särskilt, med anledning av vårt förra sam-
tal? 
 

2. Vilket läromedel använder du? Komplettera listan om du använder 
något läromedel som saknas. 

___ Rätten och samhället (Liber) 
___ Rätten och samhället (Lex) 
___ Rätten och samhället (Lex, digitalt) 
___ Annat 
 
Kommentar: 
 
 

3. Prioritera innehållet i kursen Rätten och samhället, från det som får 
mest tid = 1, till det som får minst tid. Komplettera listan om du även 
arbetar med annat innehåll. 
 

___ Juridiska begrepp och problemlösning 
 
___ Internationell rätt 
 
___ Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar 
 
___ Konstitutionell rätt 
 
___ Straffrätt 
 
___ Processrätt 
 
___ Annat: 
 
Kommentar: 
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4. Markera endast de undervisningsmetoder du tillämpar vid undervis-
ning i kursen Rätten och samhället.  
 
Ange frekvens:  L = varje Lektion  
  V = varje Vecka 
  M = varje Månad 
  T = varje Termin 
  Å = varje År 
    

Förmedlande/förklarande metoder 
___ Instruktioner (Vad skall göras och hur?) 
___ Elever läser information 
___ Genomgång/föreläsning (t.ex. lärare eller gäst) 
___ Filmvisning 
___ Visningar och förklaringar av modeller och kartor 
___ Upplevelseövningar (T.ex. att läraren ”dramatiserar” läsning eller berättande) 
___ Berättelser och liknelser 
___ Annat: 
 
Undersökande/problembaserade metoder 
___ Undersökningar. Formulera frågor och besvara problemställningar 
___ Juridisk problemlösning med rättskällor 
___ Studiebesök (t.ex. tingsrätt) 
___ Intervjuer 
___ Kartläggningar 
___ Annat: 
 
Interaktiva metoder 
___ Samtal/Diskussion (enskilt med läraren eller i grupp, med eller utan lärare) 
___ Dialog/frågor (läraren ställer frågor eller eleverna formulerar egna frågor) 
___ Pararbete  
___ Grupparbete  
___ Interaktion med en text (t.ex. läroboken, domar, rättsfall, lagtext) 
___ Interaktion med dator (t.ex. läromedel, lagen.nu) 
___ Värderingsövningar (Arbete med moraliskt präglade frågor utan givna svar) 
___ Handledning 
___ Annat: 
 
Gestaltande metoder 
___ Lek och drama 
___ Bildskapande 
___ Musikskapande 
___ Skapa texter (t.ex. vetenskapliga, juridiska dokument) 
___ Rollspel 
___ Teater 
___ Annat: 
 
Kommentar: 
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5. Rangordna och kommentera följande syften med skolämnet juridik ut-
ifrån det du anser vara viktigast = 1 och i fallande skala. Komplettera 
listan om du tycker att något fattas. 
 
Följdfråga: Hur arbetar du? 

 
___ Eleverna ska lära sig juridiskt innehåll som de har nytta av i livet 
 
___ Eleverna ska lära sig samarbeta, ”learning by doing”  
 
___ Eleverna ska socialiseras till ett kritiskt förhållningssätt med förmåga att värdera 
olika alternativ, för att bli goda medborgare i det demokratiska samhället.  
 
___ Eleverna ska förberedas inför akademiska studier 
 
___ Eleverna ska studera juridik som ett självändamål i form av en intellektuell ut-
maning, för att förstå världen och sig själva 
 
___ Annat: 
 
Kommentar: 
 
 

6. Rangordna följande aspekter på elevers lärande från det du främst 
prioriterar = 1 och nedåt i fallande skala. 
 

___ Kognitivt lärande (veta, kunna, förstå, lösa problem) 
 
___ Socialt lärande (våga, lyssna, samarbeta, respektera, ta ansvar) 
 
___ Emotionellt lärande (känna, uttrycka, uppleva, bearbeta, leva sig in i) 
 
___ Etiskt lärande (reflektera, värdera, bedöma, argumentera) 
 
___ Kroppsligt lärande (utföra, göra, använda, behärska) 
 
___ Kreativt lärande (fantisera, skapa, associera) 
 
___ Annat: 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
 



 174 

7. Hur se du på juridikundervisning på gymnasienivå? Placera in dig 
själv på skalan nedan. 

Följdfråga: Motivera ställningstagandet. Kan du ge konkreta exempel på vilka 
uttryck det tar sig i undervisningen? 

 
 Juridikundervisning på gymnasienivå är framför allt en moralfri zon, elever ska 
lära sig juridisk problemlösning utan att reflektera över moraliska aspekter 
   eller 
Juridikundervisning på gymnasienivå är framför allt ett tillfälle att låta elever 
diskutera och reflektera över värden och relationen mellan lag och moral 
 
Moralfri zon              I----------------------------------------I            Reflektera  
 

Kommentar: 
 
 

8. Hur ser du på läroplanens inflytande över din undervisning? Placera 
in dig själv på skalan nedan. 

Följdfråga: Hur tycker du att kursplanen i Rätten och samhället fungerar att ar-
beta efter? Hur ser du på styrningen av skolan? 
 

Läroplanen är min viktigaste tjänsteanvisning som måste följas i alla lägen. 
eller 

Om det är motiverat med hänsyn till omständigheterna är det min plikt att göra det 
som enligt min professionella bedömning är nödvändigt, även om det strider mot lä-
roplanen. 
 
Följa läroplanen   I----------------------------------------I   Professionella bedömningar  
 
Kommentar: 
 
 

9. Hur ser du på elevinflytande? Placera in dig själv på skalan nedan. 

Följdfråga: Ge konkreta exempel på elevinflytande i din undervisning. 
 
Det är mitt ansvar som lärare att maximera elevernas inflytande över undervis-
ningen. 
   eller 
Det är mitt ansvar som lärare att ta de flesta besluten om hur undervisningen ska be-
drivas. 
 
Maximera elevinflytandet I----------------------------------------I Läraren bestämmer 
mestadels 
 
Kommentar: 
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10. Hur arbetar du med bedömning? Ge exempel! 

Summativt: 
 
 
 
 
Formativt: 
 
 
 
 
Kommentar: 
 
 

11. Berätta om dilemman du ställs inför när du undervisar: 

 
 
 

12. Har du något ytterligare du vill tillägga? 
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