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Abstract 

Every human being has a value in itself solely on the ground that they are human beings. But 

a human being is not what you are first and foremost defined as, but rather, for example a 

“pupil”. The purpose of this essay is to examine whether the Swedish elementary school has 

the full potential of respecting its’ pupils’ human worth. In order to achieve this I have 

intertwined threads from philosophical, psychological and political theories about what a 

respect for the pupils’ human worth entail. Thereafter have I examined whether the Swedish 

elementary school’s judicial framework – the education act – incorporates the components 

that became visible through the interdisciplinary theory. It finds that the implementation of 

the components is conditioned on the teachers’ competence and since they do not necessarily 

have the proper education for their job I have drawn the conclusion that the Swedish 

elementary school has an unstable, complete potential for respecting the pupils’ human worth. 

Keywords: human worth, respect, view of man, recalling the human worth, 

participation, education act, transfer of attitudes. 

Sammanfattning 

Alla människor har ett värde som ligger i deras egenskap av att vara just människor. Men att 

vara människa är inte vad vi aktivt blir definierade som utan i första hand kan identiteter 

såsom ”elev” komma. Syftet med min uppsats är att undersöka huruvida den svenska 

grundskolan har en fullständig potential till att respektera sina elevers människovärde trots att 

de främst blir sedda som elever. För att uppnå mitt syfte har jag flätat samman en teori utifrån 

teorier inom filosofi, psykologi och politik kring vad ett respekterande av elevernas 

människovärde innebär. Därefter har jag undersökt huruvida den svenska grundskolans 

rättsliga ramverk – skollagen – innehåller komponenterna som framkommit i teorin. Det har 

visat sig att komponenternas uppfyllande är konditionerat på lärarnas kompetens och då de 

inte nödvändigtvis måste ha den rätta utbildningen för sitt arbete har jag dragit slutsatsen att 

svenska grundskolan i nuläget har en instabil fullständig potential till att respektera elevernas 

människovärde. 

Nyckelord: människovärde, respekt, människosyn, erinrande av människovärde, 

deltagande, skollag, attitydöverföring. 
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1 Inledning 

Under mitt liv har den mest bestående kontexten – förutom familjen – varit skolan och den 

har därför varit med om att skapa min syn på mig själv: min identitet, min värdering av mig 

själv och mitt jagmedvetande – det som gör mig till vem jag är. Just synen på vem en 

människa är – synen på människor – har för mig framstått som en central aspekt av vad det 

innebär att respektera människors inneboende värde. Detta då värdet – människovärdet – 

ligger i att var människa. Jag anser därför att definitionen av att vara människa är väsentlig för 

ett respekterande av människovärdet – genom en definiering av människor som människor 

synliggörs deras innehav att människovärdet vilket är grunden för att kunna respektera det. 

Det vill säga, först när människovärdet är synligt är det möjligt att respektera det. 

 Vad jag vill titta på i denna uppsats är hur människors människovärde 

respekteras i en kontext där de inte blir definierade främst som människor utan främst som 

något annat. Detta ”något annat” man blir definierad som beror på kontexten och just i 

skolans kontext vill jag titta på ”elever”. Varför jag har valt att fokusera på elever beror på att 

jag under min skolgång upplevt att utbildningen i skolan bygger på en värdering av elever 

utifrån hur de presterar i skolan. Det vill säga, deras värde som elever – och därmed indirekt 

som människor – verkar i skolan vara relaterat till om de i sina prestationer uppvisar de 

kunskaper som efterfrågas av den svenska grundskolan. Denna värdering av eleverna tror jag 

kan kompletteras med ett erkännande av deras människovärde för att på så vis ge dem den 

grundliga respekt som människovärdet förtjänar oavsett om de dessutom förtjänar en respekt 

baserat på deras uppfyllande av kunskapsmålen. 

1.1 Syfte, problemformulering och avgränsningar 

Att inte få sitt människovärde respekterat i den svenska grundskolan tror jag får vida 

konsekvenser då den är en så stor del i människors liv. Storleken varierar såklart i olika 

människors liv men eftersom den till stor del avgör hur resten av ens liv kommer se ut – vilket 

jobb och vilken utbildning man kommer ha som även de är kontexter vari ens människovärde 

ska uttryckas och respekteras – så anser jag det vara korrekt att kalla den för en ”stor” del i 

ens liv. Vad den svenska grundskolan påverkar i ens liv förutom vilka kontexter man kommer 

tillhöra är hur man kommer tillhöra kontexterna. Detta argument kommer att bli tydligare i 

teoridelen, men utifrån hur skolan har påverkat mig själv och människor runtomkring mig så 

tror jag att det är förståeligt redan så här tidigt i uppsatsen: det värde man upplever sig inneha 

i skolan påverkar inte bara om man vill vara där eller inte, utan det påverkar även om man 
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verkligen är fullt aktiv i skolan, fullt deltagande. I denna mening finns det två aspekter, två 

implikationer, som kan följa av att inte få sitt människovärde respekterat i skolan. Den första 

är att om man inte har lärt sig att man är värdig i en kontext kommer man slutligen inte vara 

intresserad av att finnas i – tillhöra – kontexten och då försvinner möjligheten till att bli 

respekterad. Denna misstanke grundar sig i att människor lär sig att agera på ett visst sätt 

utifrån den respons de får av sin omgivning – vilket ger min teori om att om ingen omgivning 

ger en positiv respons kanske de väljer att inte alls tillhöra någon omgivning. Och utan en 

omgivning så finns det inte längre någon där att respektera människovärdet. För att förklara 

den andra implikationen vill jag nu beskriva ett scenario: elever i skolan visar hur väl de 

uppnått kunskapsmålen och får sig tilldelat ett värde som respons på detta. De fortsätter 

genom livet med vetskapen att det de visar att de kan, det de gör ger ett värde – att vara blir 

detsamma som att göra. Uppfattningen om personen bakom aktörskapet blir helt konditionerat 

på personens handlingar och slutligen kan inte människor se – de kanske inte längre bryr sig – 

om personerna människan bakom handlingarna. Människor börjar alltså möjligtvis bete sig 

oerhört respektfullt, men liksom i Feinbergs ”Nowheresville” är det något som saknas – 

respekt gentemot någon; för människor, för deras människovärde.
1
 

Syftet med min uppsats är således att undersöka om svenska grundskolan i 

dagsläget har en fullständig potential för att respektera sina elevers människovärde. Med 

potential menar jag att jag kommer undersöka om det inom den svenska grundskolans 

rättsliga ramverk – skollagen – finns den grund, de komponenter, som behövs för att 

elevernas människovärde ska bli respekterat. Anledningen till att jag har valt att avgränsa mig 

till skollagen – potentialen – är att det först och främst är där som fästet av respekten måste 

finnas för att eleverna verkligen ska få respekten av sitt människovärde garanterat inom 

skolan. Vad jag vill betona här är att jag alltså inte undersökt huruvida alla har möjlighet att 

gå i skolan utan jag vill undersöka huruvida man blir respekterad inom sin utbildning om man 

har tillgång till den. 

En annan avgränsning jag har valt att göra är att inte se på vilka ämnen skolor 

ska undervisa i. Det vill säga, jag ämnar inte argumentera för att ingredienserna som behövs 

för att människovärdet ska bli respekterat ska vara inkorporerade i form av skolämnen. Utan 

jag kommer undersöka vilka ingredienser man behöver ha inom hela utbildningen, inom 

undervisningen av alla skolämnena för att människovärdet ska vara respekterat. 

                                                      
1
 Feinberg, Joel (1970), “The Nature and Value of Rights”, Journal of Value Inquiry, Vol. 4 (243–257), s. 249 

och 252. 
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1.2 Material 

Det material jag kommer att analysera i min undersökning är Sveriges skollag då den är 

gällande som ramverket för alla grundskolor i Sverige. För att analysera detta material, mitt 

primärmaterial, har jag vänt mig till olika områden såsom filosofi, psykologi och politik.  

De filosofer jag använt mig av är Joel Feinberg, Hannah Arendt, Mary 

Wollstonecraft och Martha C. Nussbaum. Jag har bekantat mig med dem under min 

utbildning och ansåg mig få ett nytt perspektiv på vad respekt för människovärdet innebär då 

jag kombinerade deras teorier. Vad jag använt detta material till är alltså att fläta samman en 

teori dels kring vad det innebär att respektera människors människovärde och dels kring 

huruvida det kan påverkas av andra sorters respekt som för till exempel prestationer. 

Det jag har tittat på inom psykologin är hur människor skapar identiteter med 

medföljande värderingar och det materialet består utav böcker såsom Människokunskap och 

människosyn av Johan Unger och Berättelser om det kränkta rummet: processen i det 

terapeutiska rummet och betydelsen av bemötandeförloppet i återhämtningsprocessen vid 

allvarliga psykiska svårigheter av Bengt Andersson. Anledningen till att jag har valt det här 

materialet är för att djupare kunna besvara frågan kring vad det innebär att respektera 

människors människovärde. Vilket har gjorts med fokus på vad för identitet som behövs för 

att respekterandet av människovärdet ska främjas. 

Slutligen har jag tagit med material från politikens fält såsom Political 

participation : a discussion of political nationality av Stanley I. Benn et al och Participatory 

democracy and political participation : can participatory engineering bring citizens back in? 

av Thomas Zittel och Dieter Fuchs (red.). Detta material är valt i syftet att fokusera på hur 

man ska tillhöra en kontext på ett sätt som respekterar ens människovärde. 

Utifrån detta material har jag därefter kunnat utföra min undersökning av 

primärmaterialet för att uppfylla mitt syfte. Det breda fältet är passande för min uppsats då jag 

på så sätt kan fördjupa innebörden i begreppet ”respekt för människovärdet” och på så sätt få 

ett mer uttömmande svar kring vad som bör finnas inkorporerat i primärmaterialet skollagen. 

1.3 Metod, litteratursökning och källkritisk inställning 

Vad jag har gjort i min uppsats är att jag först och främst flätat samman en teori kring vad 

begreppet ”respekt för människovärdet” innebär. Begreppet är således mitt huvudbegrepp i 

uppsatsen och teorin kan som följd av detta ses som en begreppsanalys utav huvudbegreppet. 

Den modell av begreppsanalys jag använt mig utav ser ut på följande sätt: 
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 Först valde jag mitt huvudbegrepp och använde det som sökord i formerna: 

mänsklig värdighet, respekt, och människovärde. Därefter, utifrån det material jag fann, valde 

jag ut nya begrepp som framstod som antingen förutsättningar för eller ”karaktäristika” utav 

huvudbegreppet,
 2

 vilka var: identitet, bemötande, erkännande, människosyn, påverkan, 

tillhörighet, delaktighet, participation, demokrati, och democracy. Dessa begrepp med sina 

innebörder har jag vävt samman till en teori om vilka komponenter som behövs för att 

respekten för människovärdet ska finnas som jag därefter har applicerat på mitt 

primärmaterial. 

 Appliceringen av den sammansatta teorin utfördes på så sätt att jag i 

primärmaterialet letade efter ett innehåll som skulle matcha med huvudbegreppets 

komponenter. Det vill säga; jag har först och främst tagit fram de bitar i mitt primärmaterial 

som kan kopplas till komponenterna människovärde och deltagande rent ytligt sett. Därefter 

har jag tittat på bitarna och frågat mig om de inkorporerar en innebörd som är i samklang med 

det innehåll jag fått fram att huvudbegreppets komponenter inkorporerar. Vilket då skulle ge 

mig ett svar på om skollagen har en full potential för att ett respekterande av elevernas 

människovärde ska kunna realiseras. 

 Detta tillvägagångssätt har jag funnit vara lämpligt utifrån min frågeställning då 

jag vill kolla på just potentialen för ett respekterande av elevernas människovärde i skolans 

ramverk. Samt så känns metodvalet lämpligt då jag tydliggör vilka teorier som format sättet 

jag har angripit primärmaterialet på. Min källkritiska inställning är inte något jag kommer att 

redogöra för mer än det jag skriver här: då mitt arbetssätt går ut på att plocka ut delar av 

existerande teorier från olika fält har jag inte ställt några frågor kring om bitarna verkligen är 

logiska och sanna när jag valde ut dem, utan det är något som får granskas när bitarna väl är 

sammanflätade i den ”nya” interdisciplinära teorin som redogörs i mitt teorikapitel. 

1.4 Frågeställningar 

Min huvudfrågeställning är: Har svenska grundskolan en fullständig potential i dagsläget för 

att respektera sina elevers människovärde? För att besvara denna fråga har jag i uppsatsen 

sökt svar på följande frågor: 

 På vilket sätt finns det motsättningar mellan respekten för elevernas människovärde 

och respekten för elevernas prestationer? 

                                                      
2
 Unger, Johan. Människokunskap och människosyn, Skeab/Verbum, Älvsjö, 1982, s. 19; Friberg, Febe (red.), 

Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 90. 
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 Kan eleverna, trots att de inte blir definierade som människor i första hand, få sitt 

människovärde respekterat? 

 Vilka komponenter måste finnas inkorporerade inom den svenska grundskolans 

rättsliga ramverk – skollagen – för att potentialen till ett respekterande av elevernas 

människovärde ska vara fullständigt? 

 Innehar skollagen de komponenter som behöver vara inkorporerade för att potentialen 

till ett respekterande av elevernas människovärde ska vara fullständigt? 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av fem delar: 

I Inledning som du just har läst har jag redogjort för mitt syfte, mina 

avgränsningar, min problemformulering, mitt materialval, min metod, min källkritiska 

inställning, mina frågeställningar och slutligen så ger jag här en överblick över uppsatsens 

upplägg. 

I Teori kommer jag att undersöka vad begreppet ”respekt för människovärde” 

innebär och under undersökningens gång svara på de tre första frågorna som ovan listades, det 

vill säga: ”På vilket sätt finns det motsättningar mellan respekten för elevernas 

människovärde och respekten för elevernas prestationer?”, ”Kan eleverna, trots att de inte blir 

definierade som människor i första hand, få sitt människovärde respekterat?” och ”Vilka 

komponenter måste finnas inkorporerade inom den svenska grundskolans rättsliga ramverk – 

skollagen – för att potentialen till ett respekterande av elevernas människovärde ska vara 

fullständigt?”. Slutligen kommer jag avsluta med en sammanfattning av teorikapitlet. 

I Undersökning och analys kommer jag att besvara den sista frågan ”Innehar 

skollagen de komponenter som behöver vara inkorporerade för att elevernas människovärde 

ska vara respekterat?” då jag kommer undersöka skollagens text. I slutet av undersökningen 

kommer jag att sammanställa ett resultat som är till för att ge ett svar på 

huvudfrågeställningen ” Har svenska grundskolan en fullständig potential i dagsläget för att 

respektera sina elevers människovärde?”. 

I Diskussion kommer jag att granska analysen och diskutera det jag vaskat fram 

i uppsatsen samt hur resultatet har formats utefter val av teori och metod. 

I Sammanfattning och slutsats kommer jag att sammanfatta uppsatsens delar 

med sina svar på underfrågorna för att slutligen ge slutsatsen på min huvudfrågeställning. 
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2 Teori – Respekt för människovärdet 

I detta kapitel vill jag reda ut begreppet ”respekt för människovärdet” för att vaska fram de 

komponenter som behöver vara inkorporerade i skollagen för att elevernas människovärde ska 

vara respekterat. Komponenternas innebörd kommer därefter utforskas för att jag slutligen 

ska veta vad för innehåll jag ska eftersöka i skollagen. Detta då jag inte förväntar mig finna en 

exakt överensstämmande ordalydelse som den jag kommer använda mig av utan jag vill 

fokusera på innebörden i komponenterna. I utforskningen av komponenternas innebörd 

kommer jag att visa huruvida respekt för olika värden såsom prestationer och människovärdet 

kan stå i motsättning till varandra. Slutligen så har jag i detta kapitel, inför utredningen, 

redogjort för anledningen till varför jag kopplar svenska grundskolans potential till dess 

rättsliga ramverk – skollagen. 

2.1 Motsättning i respekt för olika värden 

I denna uppsats förutsätter jag att människor har ett människovärde. Detta värde ger därefter 

upphov till mänskliga rättigheter (framöver rättigheter) som är till för att värdet ska bli 

respekterat. Om människovärdet är respekterat så existerar rättigheterna. Vilka är då 

”människor” och vad innebär det att rättigheterna existerar? I den allmänna förklaringen för 

de mänskliga rättigheterna (UDHR) står det att människor har mänsklig värdighet i egenskap 

av att vara människor och att det är det som är anledningen till att de ska få sina rättigheter 

respekterade. Skillnaden mellan mänsklig värdighet och människovärdet kommer jag snart att 

reda ut men för tillfället vill jag ta fasta på att man i egenskap av att vara människa ska få ha 

sina rättigheter respekterade. Det står inte utskrivet vad det innebär att vara människa men om 

man ska följa en tankegång från Hannah Arendt, en politisk filosof,
 3
 så skulle man kunna 

definiera en människa som en varelse som behöver befinna sig i en organiserad kontext med 

andra människor.
4
 Denna slutsats drar jag utifrån hennes argument om att människor inte är i 

en position att få sina rättigheter vare sig respekterade eller kränkta om de lever isolerade – 

rättigheterna existerar inte om människan är ensam. Att vara tillsammans med andra 

människor i en organiserad kontext måste således vara inbegripet i definitionen av 

”människa”. 

                                                      
3
 Passerin d'Entreves, Maurizio. Hannah Arendt, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006. 

http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/arendt/ (Hämtad 2012-12-28). 
4
 Arendt, Hannah. The origins of totalitarianism, Shocken Books, New York, N.Y., 2004, s. 291 och 296-297. 

http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/arendt/
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Dock får vi inte förhasta oss här och gå vidare utan vad jag just uttryckte är dels 

att ensamhet är detsamma som en icke-existens av rättigheter samt att rättigheter finns 

människor emellan och att dessa måste finnas för att människan verkligen ska vara människa. 

Det vill säga, om människan har rättigheter just för att hon är människa, samtidigt som 

rättigheterna inte existerar om människan är ensam, så måste människan helt enkelt vara en 

varelse som behöver tillhörigheten till andra för att vara människa. Om vi sedan lägger på 

något i denna definition, det vill säga rättighetsanspråket, så får vi fram att människan är en 

värdig, social varelse. Dessutom har vi här fått fram svaret på vad det innebär att människors 

rättigheter existerar – vare sig de är respekterade eller ej – som är kriteriet ”en organiserad 

kontext med människor” ska finnas. Och detta kriterium anser jag att skolan uppfyller – 

fenomenet rättigheter existerar. Men detta leder alltså inte nödvändigtvis till att rättigheter – 

och specifikt människovärdet – är respekterat. Vad behövs det mer förutom den organiserade 

kontexten med människor för att människovärdet ska vara respekterat? 

 För att komma till rätta med denna fråga vill jag börja i änden med att reda ut 

vad det är för skillnad mellan människovärdet och mänsklig värdighet. Enligt Feinberg så har 

människor värdighet när de blir respekterade och anser sig vara värda denna respekt.
5
 För att 

just inneha mänsklig värdighet så behöver människan ha blivit respekterad och även anse sig 

värdig respekterandet på grund av sitt människovärde.
6
 Den mänskliga värdigheten är alltså 

slutprodukten av respekterandet för det alltid innehavda människovärdet. Respekt i sin tur är 

hänsyn. Så för att ha sitt människovärde respekterat ska man anse sig själv vara värd hänsyn 

då man är innehavare av människovärdet. Denna syn på en människa när hon har mänsklig 

värdighet uttrycker även Nussbaum grundat i Kant men med ett litet annat ordval. De 

uttrycker det som att människor med mänsklig värdighet inte bör utnyttjas och användas som 

medel för andras ändamål – utan människor bör ses och behandlas som ändamål i sig.
7
 Detta 

är i enlighet med ett annat uttryck för respekt för människovärdet som är att; om värdet ligger 

i att vara människa, och man ser på henne utifrån den hon är – ett centrum för sin egen 

                                                      
5
 Feinberg, Joel. Some conjectures about the concept of respect. I Journal of Social Philosophy, 1973, Vol. 4, Nr. 

2, (s. 1-3), doi: 10.1111/j.1467-9833.1973.tb00163.x, s. 1. 
6
 Ibid., s. 2; Feinberg, Joel. Human rights, i Social philosophy, (s. 87-97), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1973, 

s.89. 
7
 Nussbaum, Martha Craven, Women and human development: the capabilities approach, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2001[2000], s. 2 och 5; Unger, Johan. Människokunskap och människosyn, Skeab/Verbum, 

Älvsjö, 1982, s. 118. 
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livsvärld som skapar sin egen värld – så har man respekterat människovärdet.
 8

 Respekt är 

således förknippat både med synen på och beteendet gentemot sig själv och andra. 

 Huruvida eleverna ser sig själva som värdiga kommer jag inte undersöka i denna 

uppsats men däremot vet jag nu att det i skollagen måste stå något om hur synen på sig själv – 

synen på sitt människovärde – ska erhållas i utbildningen. Innebörden av detta kommer 

utredas i avsnittet Definieringen av sig själv som värdig. När det gäller värdighet 

överhuvudtaget så har man den alltså för att man anse sig vara värd respekt – hänsyn – men 

anledningen till varför man bör erhålla respekten kan vara skild. Man kan få respekt för olika 

värden, inte bara människovärdet. Dessa andra värden kan vara så vitt skilda som fysisk 

styrka, titlar, eller prestationer.
 9

 Vi vet alltså nu att både prestationer och människovärdet 

leder till värdighet – de är båda grunder för respekt. Om detta är en nackdel eller fördel för 

respekterandet av människovärdet vet jag inte, de kan troligtvis både komplettera och 

konkurrera ut varandra. Konkurrensen skulle komma ur att man fokuserar endast på ett värde 

– vilket i skolans fall kan leda till en utkonkurrering utav människovärdet – men samtidigt kan 

de hjälpa varandra att få en människa att känna sig värdig och därmed främja synen av sig 

själv som värdig respekt. Men i detta får man alltså inte glömma människovärdet. Vad som 

kan främja styrkan i respekten för ett värde är om det står inskrivet i lagen så på grund av 

detta är det oerhört viktigt att se vad som kommer fram i skollagen.
 10

 Motsättningen är inte 

absolut mellan respekten för de olika värdena utan den ligger i om man tar hänsyn eller inte 

till antingen de båda värdena eller bara endera. 

Sammanfattningsvis är respekterandet av människovärdet en företeelse som 

förutsätter att människor befinner sig i en organiserad kontext med andra människor. De två 

komponenter som behöver finnas i respekterandet av människovärdet är dels att människan 

behöver erinra att hon är en människa med ett människovärde – att hon är 

centrumet/ändamålet för sin egen livsvärld – samt att hänsynen till detta ska uttryckas i 

handling/beteendet människor emellan. Innan jag går vidare till innebörden av dessa två 

komponenter så vill jag först reda ut vad det innebär att tillhöra en organiserad kontext med 

människor för att förstå varför den inte är tillräcklig för ett respekterande. 

                                                      
8
 Nussbaum, Martha Craven, Women and human development: the capabilities approach, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2001[2000], s. 72; Feinberg, Joel. Human rights, i Social philosophy, (s. 87-97), Prentice-

Hall, Englewood Cliffs, 1973, s. 93. 
9
 Feinberg, Joel. Some conjectures about the concept of respect. I Journal of Social Philosophy, 1973, Vol. 4, Nr. 

2, (s. 1-3), doi: 10.1111/j.1467-9833.1973.tb00163.x, s. 1-2. 
10

 Feinberg, Joel. In defence of moral rights, i Oxford Journal of Legal Studies, Oxford University Press, (s. 149-

169), Vol. 12, Nr. 2, s. 152-153. 
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2.2 Den organiserade kontextens begränsning för ett 

respekterande av människovärdet 

För att förstå varför en organiserad kontext med människor är nödvändig men inte tillräcklig 

för ett respekterande av människovärdet så kommer jag nu att använda mig utav Nussbaums 

kapabilitetsteori. Jag anser att den i detta läge är ett givande filter för att analysera inte bara 

den ovannämnda kontexten, men också de tidigare nämnda komponenterna ”människosyn” 

och ”beteende/handling”. 

 Nussbaums kapabilitetsteori kan användas som ett sätt att se på mänskliga 

rättigheter. Hon säger att de mänskliga rättigheterna kan ses som hennes ”kombinerade” 

kapabiliteter.
11

 Men för att förstå detta måste vi först gå igenom hennes teori. Den 

grundläggande idén (som gör teorin till ett passande filter) är uppfattningen av människan 

som en varelse med en mänsklig värdighet – som ett ändamål i sig självt med förmågan att 

forma sitt liv tillsammans med andra.
12

 På grund att detta ska människan ha möjlighet till att 

leva ett sådant liv som gör att hon kan få vara och göra det som uttrycker, det som är värdigt, 

hennes mänskliga värdighet.
13

 Detta tolkar jag som stadiet när människans människovärde är 

respekterat – när hon kan vara och göra det som uttrycker hennes människovärde. Detta leder 

då till att jag vill jämföra mina hittills belysta komponenter (människosynen och 

beteendet/handlandet) och förutsättning för respekterandet av människovärdet (den 

organiserade kontexten med människor) med hennes teori om vad som åstadkommer 

möjligheten för människor att vara och göra det som uttrycker deras människovärde.  

För att skapa möjligheten behöver människor ha vissa kapabiliteter tillgodo som 

– om hon vill sätta kapabiliteterna i funktion – ska vara redo att användas.
14

 Dessa 

kapabiliteter är indelade i tre olika kategorier: de ”grundläggande”, de ”interna” och de 

”kombinerade”. De grundläggande kapabiliteterna är de byggstenar som behövs för att kunna 

ha de andra kapabiliteterna. Dessa byggstenar ser jag som människans materia, det som gör 

att hon har en fysiskt existerande plats här i världen vari människovärdet går att finna. Enbart 

i sitt människoskap har människan alltså ett människovärde som ger upphov till ett anspråk på 

att bli behandlad och sedd som en ägare av människovärdet (ha sina mänskliga rättigheter 

respekterade). Detta tror jag är vad UDHR syftar på med uttrycket om att människor har 

                                                      
11

 Nussbaum, Martha Craven, Women and human development: the capabilities approach, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2001[2000], s. 98. 
12

 Ibid., s. 2, 5 och 72. 
13

 Ibid., s. 5. 
14

 Ibid., s. 87. 
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mänskliga rättigheter enbart grundat i deras mänskliga värdighet som de har för att de är 

människor. De har med det uttrycket utgått från att se på människan utifrån hennes 

grundläggande kapabiliteter. 

De interna kapabiliteterna är sammankopplade byggstenar. Hur denna 

utveckling skett från endast existerande byggstenar är både via att tid har gått – exempelvis så 

blir ens grundläggande kapabilitet för sexuell funktion redo genom att man fortsätter existera. 

Denna fortsatta existens kräver en tillåtande omgivning så att man exempelvis kan få i sig 

tillräckligt mycket näring och denna omgivning är vad jag ser den organiserade kontexten 

med människor som – en tillåtande omgivning.
15

 Hittills kan vi alltså sammanfatta de här två 

första kapabiliteterna som förutsättningar för ett respekterande av människovärdet. De svarar 

på varför vi ska respektera människan – hon har i sin existens ett värde – och vad det är vi ska 

respektera – människans existens (och därigenom människovärdet). Men de är alltså inte 

själva respekterandet. 

Den sista kapabiliteten är den kombinerade. Den består utav de interna 

kapabiliteterna tillsammans med en passande extern kontext vari människan faktiskt kan 

omsätta sina kapabiliteter till funktioner.
16

 En kontext som verkligen möjliggör för människan 

att vara ett ändamål i sig självt med förmågan att skapa sitt liv tillsammans med andra. 

Skillnaden mellan denna kontext och den organiserade kontexten är just att människan själv är 

i position att kunna välja vilka funktioner hon ska sätta i funktion vilket utgör att vara ett 

ändamål i sig självt istället för ett medel för andras ändamål.
17

 Det är då som hennes liv 

verkligen är värdigt hennes människovärde där hon kan vara och göra det som uttrycker det 

innehavda människovärdet.
18

 Denna skillnad är vad jag vill ta fasta på, det är detta som 

förklarar varför den organiserade kontexten inte är tillräcklig, och det är detta som visar på 

vad som faktiskt är respekterandet av människovärdet – behandlingen av människor som 

ändamål i sig själva grundat i en syn på dem som värdiga varelser. 

 Ett annat sätt att formulera vad som är skillnaden mellan den organiserade och 

den passande kontexten är Wollstonecrafts som skriver att det inte endast räcker att tillhöra 

kontexten där anspråk görs så länge man inte själv är inräknad bland de som får göra 

anspråken. Det vill säga, om människan inte är den som själv sätter kapabiliteterna i funktion, 

så har inte hennes människovärde blivit respekterat. Människan måste, för att få sitt 

                                                      
15

 Nussbaum, Martha Craven, Women and human development: the capabilities approach, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2001[2000], s. 84. 
16

 Ibid., s. 84-85. 
17

 Ibid. s. 5. 
18

 Ibid., s. 73. 
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människovärde respekterat, få vara delaktig i kontexten – få hänsyn tagen till sig som ett 

ändamål i sig självt.
19

 Av detta vill jag sätta fokus på att vi nu fått ett förtydligande av 

komponenten beteende/handling som deltagamde. Detta senaste fynd kommer jag att 

undersöka i Deltagande demokrati – uttrycket för människovärdet men först ska vi titta på 

människosyn och handling som i begreppet behandling. 

2.3 Definieringen av sig själv som värdig 

På sida 12 skrev jag att Nussbaums kapabilitetsteori grundar sig i en uppfattning av 

människan – det vill säga en människosyn – om människan som ett ändamål i sig självt med 

förmågan att kunna skapa sitt liv tillsammans med andra. Vad för människosyn människor har 

ska inte ses som något helt löst uppkommet utan det finns förankringar för människosyner – i 

alla fall denna människosyn (som jag delar) – i den kunskap som finns om människan. Vad 

består då denna kunskap av och – framför allt – hur kan den förklara hur synen på sig själv 

formas? Denna sista fråga är av extra vikt då människor, som vi kom fram till i avsnittet 

Motsättning i respekt för olika värden, behöver anse sig självs vara – identifiera sig som – 

värdiga varelser som bör erhålla respekt på grund av sitt innehavda människovärde. Men låt 

oss nu börja med den första frågan angående vad för människokunskap som stödjer den valda 

människosynen i denna uppsats.
20

 

Människokunskapen säger att människor är sociala varelser som behöver 

samspel med andra människor för att faktiskt kunna vara människor.
21

 Redan när människan 

har formen av ett spädbarn har hon en spontan, medfödd förmåga att kommunicera med sin 

omvärld.
22

 Den förmågan till kommunikation är en förutsättning för att vara en social varelse 

och därmed en förutsättning för att kunna överleva. Barnet relaterar ständigt till sin 

omgivning och på så sätt skapas ”minnesspår” som så småningom kommer att utgöra 

                                                      
19

 Wollstonecraft, Mary. Of the Pernicious Effects Which Arise from the Unnatural Distinctions Established in 

Society (s. 116-123), i A Vindication of the Rights of Woman, 1792, s. 121; Nussbaum, Martha Craven, Not for 

profit: why democracy needs the humanities, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2010, s. 10-11. 
20

 Unger, Johan. Människokunskap och människosyn, Skeab/Verbum, Älvsjö, 1982, s. 10-12. 
21

 Nordström Källström, Helena, Mellan trivsel och ensamhet: om sociala villkor i lantbruket, Dept. of Urban 

and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences, Diss. (sammanfattning) Uppsala: Sveriges 

lantbruksuniv., Uppsala, 2008, s. 42. 
22

 Uljens, Michael. Om hur människan blir människa bland människor: Om pedagogik och intersubjektivitet, i 

Utbildning & Demokrati, 2001, (s. 85-102), Vol. 10, Nr. 3, s. 96; Andersson, Bengt. Berättelser om det kränkta 

rummet: processen i det terapeutiska rummet och betydelsen av bemötandeförloppet i återhämtningsprocessen 

vid allvarliga psykiska svårigheter, Institutionen för psykologi, Lunds universitet, Diss. Lund : Lunds 

universitet, 2009, Lund, 2009, s. 65. 
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personens ”subjektiva livsvärld”.
23

 Omvärlden är alltså redan då viktig för skapandet av 

människan – för formandet av hennes inre (subjektive) livsvärld och detta fortsätter i livet i 

vad man kan kalla för identitetsskapande. Denna människokunskap säger alltså att människan 

inte är ensam om att skapa vem hon är. Hon är inte ensam om att bilda den identitet som 

definierar henne. Detta visar på varför den valda människosynen har inom sig att människan 

har förmågan att skapa sitt liv tillsammans med andra. 

 Enligt de symboliska interaktionisterna, vars teori härstammar från en 

socialpsykolog och filosof,
24

 så formas jagmedvetandet – identiteten – utifrån just social 

interaktion.
25

 Detta ska gå till på så sätt att det i omgivningen finns så kallada ”signifikanta 

andra” som överför sina attityder, sina definitioner med innehavda värderingar, till individer 

om bland annat sig själva.
26

 Erinrandet av sitt eget värde erhålls alltså utifrån att överta en 

signifikant annans definiering av sig där en värdering medföljer. En situation vari ett sådant 

här överförande av värderingar kan ske är när elever övertar sina lärares attityder gentemot sig 

själva: 

Eleven har räknat färdigt. Läraren säger: Du har räknat alla talen rätt. Du 

är duktig. Eleven övertar lärarens definition. Han bedömer sig själv som 

läraren bedömer honom.27 

Denna situation må vara sällsynt förekommande, om detta har jag inte gjort någon 

undersökning, men vad som är viktigt att ta till sig här är att lärare potentiellt sett (vilket är 

styrkt i undersökningar) har en stor inverkan på elevernas självvärdering.
28

 Det är därför 

viktigt att lärare är medvetna om hur de påverkar sina elever så att de överför en värdering 

utifrån människovärdet. Vad jag finner oroväckande i citatet är just uttrycket om att eleven är 

duktig/värdig för att eleven gjort något istället för att uttrycka att elevens prestation är 

duktig/värdefull. Skillnaden må vara liten men ändå av essentiell betydelse då eleven i den 

förstnämnda ordalydelsen ”du är duktig” gör eleven värdig utav en handling medans den 

andra ordalydelsen ”prestationen är duktig” uttrycker att elevens människovärde inte påverkas 

av hennes handling. I det andra fallet kan eleven erhålla en respekt för människovärdet och en 

                                                      
23

 Andersson, Bengt. Berättelser om det kränkta rummet: processen i det terapeutiska rummet och betydelsen av 

bemötandeförloppet i återhämtningsprocessen vid allvarliga psykiska svårigheter, Institutionen för psykologi, 

Lunds universitet, Diss. Lund : Lunds universitet, 2009, Lund, 2009, s. 65-66. 
24

 Egidius, Henry. Symbolisk interaktionism, Psykologiguiden, 2012, 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=symbolisk+interaktionism (Hämtad 2012-12-28). 
25

 Unger, Johan. Människokunskap och människosyn, Skeab/Verbum, Älvsjö, 1982, s. 104. 
26

 Ibid., s. 105-107. 
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 Ibid., s. 109-110. 
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 Johannesson, Ingvar. Hur formar skolan människorna?. I Nordiska symposiet för skolpsykologer, 
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annan för hennes handling/prestation. Sammanfattningsvis kan vi nu säga – utifrån kunskapen 

om att människor blir skapade av sin omgivning – att den svenska grundskolan, speciellt via 

lärarna, är en plats för attitydöverföringar. Detta öppnar för, beroende på lärarnas förmåga att 

inte beblanda värderingen av elevernas prestationer med deras människovärde, möjligheten 

till ett respekterande av elevernas människovärde. 

Att människovärdet inte ligger i människans handlande, utan i hennes varande, 

hennes existens som människa, hennes människoskap, uttrycks tydligt i ett exempel från 

Feinbergs text Social Philosophy. Exemplet handlar om hur människor vid åsynen av en 

drunknande människa inte börjar fråga sig ifall denna människa är en god eller ond människa 

– sådant som avgörs av människans handlingar – utan den som håller på att drunkna har ett 

värde bara av att vara en människa och förtjänar därför att bli räddad.
29

 Dock vill jag återigen 

betona att en människas handlingar har betydelse för respekterandet av människovärdet. Som 

det uttrycktes i föregående paragraf så uttrycker människor värderingar – attityder – i sitt 

handlande som genom exempelvis vad hon säger. Vikten av att få en värderad identitet 

överförd till sig blir än tyngre när man lägger till kunskapen om vad som händer med 

människor om de inte har någon identitet överhuvudtaget. Människor behöver nämligen ha en 

identitet för annars kan det gå så långt att hon blir deprimerad och förlorar sig själv då hon 

inte längre har något gemensamt med någon omgivning.
30

 Detta ger att elever – ifall de inte 

erhåller en identitet där de erinrar sitt människovärde – hellre identifierar sig med en identitet 

vars värde inte grundar sig i människovärdet än ingen identitet alls. 

Att välja att inte ha någon identitet alls skulle fjärma personen än mer från att bli 

respekterad som människa. Detta då hon inte skulle ha någon tillhörighet till ens en 

tillåtande/organiserad omgivning vilket är en förutsättning för att kunna få sitt människovärde 

respekterat. Detta uttrycks bland annat av Wollstonecraft när hon säger att människor försöker 

bli vän med sin identitet (ställning) trots att den är lågt värderad eftersom den åtminstone 

inrymmer någon slags plats inom den organiserade kontexten.
31

 Med detta menar jag inte att 

lärare hellre borde satsa på att elever ska ha en identitet överhuvudtaget än att de ska ha en 

identitet som har människovärdet inkorporerat. Utan jag menar att lärare i skolan – 

                                                      
29

 Feinberg, Joel. Human rights, i Social philosophy, (s. 87-97), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1973, s. 89; 
Människosyner., 1. uppl., Statens medicinsk-etiska råd, Stockholm, 1994, s. 38 och 49. 
30

 Hammarén, Nils & Johansson, Thomas. Identitet: vilka är du?, 1. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2007, s. 

9; Dencik, Lars. Hur formas individers identiteter i ett föränderligt samhälle?, i Lokala identiteter/Ann Emilsson 

& Sven Lilja (red)., (s. 37-65), 1998, s. 44. 
31

 Wollstonecraft, Mary. Of the Pernicious Effects Which Arise from the Unnatural Distinctions Established in 

Society (s. 116-123), i A Vindication of the Rights of Woman, 1792, s. 116; Taylor, Charles. Erkännandets 

politik, i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, Daidalos, Göteborg, 1995, s. 37. 
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signifikanta andra som överför sina attityder – behöver anstränga sig extra mycket med att 

överföra en identitet med människovärdet inkorporerat då eleverna annars kommer definiera 

sig med identiteter som har ett lågt värde vilket fjärmar den från den passande kontexten som 

skolan ska vara. 

Hur människokunskap kan stödja den i uppsatsen valda människosynen har inte 

helt blivit redogjort för ännu utan jag kommer fortsätta med redogörelsen i nästa avsnitt. Det 

som jag har redogjort för än så länge är att människan behöver skapa sitt liv tillsammans med 

andra, jag har betonat att hennes människovärde inte ligger i hennes handlingar utan i hennes 

existerande som människa och jag har även gjort det tydligt att det är genom handlingar som 

människor uttrycker sin människosyn. Detta har gett ett svar på min frågeställning kring 

huruvida elever i första hand behöver bli definierade som människor eller inte för att få sitt 

människovärde respekterat vilket är: eleverna behöver bli definierade med en identitet som 

inkorporerar människovärdet för att människovärdet ska vara respekterat. Annars anser de sig 

inte som värdiga respekt för människovärdet vilket var en av komponenterna i att ha sitt 

människovärde respekterat. Just definitionen ”människa” är däremot inte nödvändig i första 

hand utan det är ”människovärde” eller värdig i egenskap av att vara människa” som måste 

vara inkorporerat – och däri kommer erkännandet av människoskapet. 

2.4 Deltagande – uttrycket för människovärdet 

Nu är det dags att fokusera på komponenten handling som deltagande – skillnaden mellan vad 

det innebär att existera inom en organiserad kontext och vad det innebär att vara och göra 

sådant som är värdigt ens människovärde i en passande kontext. I föregående avsnitt framkom 

det att människor har en stor inverkan på varandras definitioner av sig själva och det vill jag 

nu ställa mot en teori om att människan har ett ”kärnsjälv” som är grunden i jagmedvetandet, 

identiteten.
32

 På grund av människans medfödda förmåga att kommunicera med omvärlden 

skaffar hon sig tidigt en känsla för vem hon är och denna uppfattning påverkar alltså hur nya 

identiteter med medföljande värderingar tas emot. Ens identitet är beroende av omgivningen 

men samtidigt inte fullständigt ”socialt determinerad”.
33

 För att förstå vad denna till synes 

motsägelse innebär vill jag gå tillbaka till att människor skapas genom interaktion med sin 

omgivning. Vad är det egentligen som sker i denna interaktion? Att människor övertar 

                                                      
32

 Hammarén, Nils & Johansson, Thomas. Identitet: vilka är du?, 1. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2007, s. 

21-22. 
33
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attityder har blivit tydligt. Men vad jag ännu inte belyst är just att det är ett utbyte som sker – 

människan inte bara skapas av omgivningen utan hon är också med och skapar omgivningen. 

Det som formar kärnsjälvet hos människor i världen är de reaktioner hon mottar när hon 

agerar – när hon påverkar sin omvärld.
 34

 Så vad jag nu tillägger i detta avsnitt är att 

reaktionerna som säger något om människan, om det är ett erkännande eller inte av hennes 

innehav av människovärdet, är att de uppkommer i en situation där även hon överför attityder 

och har handlat på ett sätt som påverkar människorna runtom henne. Hennes skapade 

kärnsjälv skapar den värld som hon blir skapad inom: i mötet mellan omvärlden och 

kärnsjälvet kan vi alltså se att kärnsjälvet i sig självt är en påverkan på omvärlden – hon är ett 

ändamål i sig självt med förmågan att skapa sin omgivning och därigenom sitt liv. 

 Komponenten deltagande är alltså uttryckt i påverkan på sin omgivning och 

människor behöver därför att ”den passande externa kontexten” främjar människors förmåga 

att påverka. För att undersöka vad som behövs för att främja förmågan att påverka, och vad 

det innebär att påverka, så har jag vänt mig till politisk teori om demokratier. Denna teori har 

jag valt att applicera på så sätt att samhället står för skolan, regeringen för rektorerna och 

lärarna, och slutligen, medborgarna för eleverna. Anledningen till att jag har valt att vända 

mig till politisk teori om demokratier är för att det som utmärker demokratier är att de 

styrande politikerna behöver sina medborgares godkännande för att få inneha sin position som 

styrande (åtminstone teoretiskt sett).
35

 Detta krav på godkännande är ett erkännande av att 

medborgarna har åsikter om sin regering, att de rätteligen borde få påverka hur samhället de 

är medlemmar i ska vara utformat – kort och gott; ett erkännande av deras människovärde 

som ändamål i sig själva med förmågan att rätteligen påverka sin omgivning till att ge den 

respekt som människovärdet förtjänar. Men detta krav på godkännande är i sig inte tillräckligt 

för att medborgarna ska delta; först och främst behöver de (1) få kunskap om vad de styrande 

vill göra i samhället,
36

 (2) de behöver få kunskap om hur samhället hade kunnat vara 

(valmöjligheter),
37

 (3) de behöver få ta ställning till dessa kunskaper genom kritisk granskning 
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och uttrycka denna kritiska röst,
38

 och (4) de måste få känna att den tagna domen verkligen 

blir hörd,
39

 verkligen får hänsyn tagen till sig när den (5) uttrycks till de som vill styra i form 

av en regering. Kortfattat behövs det en fungerande kommunikation vilket förutsätter (0) ett 

gemensamt språk för alla deltagare. Endast med ett språk som är förståeligt för alla öppnar 

man upp för ett deltagande där alla är jämlikar.
40

 

 Vad jag just radat upp är förutsättningar för att påverkan ska kunna utföras, men 

fortfarande har jag ännu inte nämnt vad det är som gör att människor väljer att påverka, vad 

som får dem att delta. Som man kanske kan gissa sig fram till, utifrån teorin om att kravet på 

medborgares godkännande bygger på att de kan och har en åsikt om det de ska godkänna, så 

är förutsättning (3) väldigt viktig. Detta då det är i just det kritiska granskandet som 

medvetandet är i arbete. Här agerar medborgaren som en aktör och inte bara ett objekt i 

skolans institutionskropp enligt dess ändamål vilket skiljer henne markant från slavarna och 

de lågt rankade soldaterna i historien – deras reflektioner räknades inte och gavs därför inget 

utrymme vilket gjorde att deras existens egentligen inte räknades för annat än andras 

ändamål.
41

 När medborgarna – eleverna – granskar kunskaperna de tillägnats är det viktigt att 

en diskussion eleverna emellan finns då de där får en chans att få höra nya vinklar och på så 

sätt breddar de kunskaper de ska ta ställning till. Breddandet av sina kunskaper är oerhört 

viktigt då det är det som gör att man har ett riktigt val – och den aspekten; att kunna välja hur 

ens omgivning ska vara, att kunna välja vilka av Nussbaums så kallade funktioner som ska 

sättas i funktion, det är det som bekräftar att hon är ett ändamål i sig själv istället för ett medel 

för andras ändamål.
42

 Samt så blir det kritiska granskandet genom diskussionen inte bara 

erkänt för individen utan hon får även se att andra har samma kapacitet för att inneha åsikter – 

att andra innehar ett människovärde.
43

 Här tror jag att viljan till att sen uttrycka sin 

konstruktiva kritik ökar, förutsatt att ett gemensamt språk ständigt används, för däri får 

eleverna sitt människovärde erkänt i diskussionen och en känsla för ansvar gentemot gruppen 
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om att – då alla är jämlikar – deras ställningstagande bör omsättas i formandet av skolan. Det 

vill säga, i kommunikationen elever emellan kan attitydöverföringen om att allas kritiska 

reflektioner har betydelse främja uppfattningen av sig själv och alla andra som människor 

med ett värde. Här är det nu dags att introducera ett nytt begrepp; intersubjektivitet. 

Människor har en förmåga till att uppleva andra människors livsvärldar och den 

förmågan underlättas av kritisk reflektion.
44

 I upplevandet av andras livsvärldar kan 

bekräftandet av livsvärlden ges, och då även tas emot av den andre personen som bekräftar 

existensen av din livsvärld, och detta är vad som kalla för intersubjektivitet.
45

 Om vi har i 

åtanke definitionen av människan med ett människovärde som ett ändamål i sig självt med 

förmågan att skapa sitt liv tillsammans med andra så ligger det där en aspekt av människan 

som ett centrum för sin egen livsvärld.
46

 Insikten om den egna och den andres livsvärld blir på 

så sätt ett erkännande av varandras förmåga att vara ett centrum sina livsvärldar – ett 

erkännande av det egna och den andres människovärde som då erkänner varandras förmåga 

att påverka sina omvärldar. Människor har alltså ett ansvar att agera på ett sådant sätt som 

respekterar andras människovärde vilket indirekt är att respektera sitt eget människovärde.  

Den upplevda intersubjektiviteten kan förhoppningsvis vara tillräcklig för att 

modet att sedan föra vidare reflektionerna till de som sedan formar skolan ska finnas. Och när 

denna kompletta kommunikation har skett med en tagen hänsyn till elevernas reflektioner i 

det slutgiltiga formandet av skolan så har förhoppningsvis en tillit till den egna förmågan att 

påverka verkligen blivit etablerad. För så lär sig människor saker; genom att anta att en 

liknande utkomst kommer komma ur en viss sorts beteende som upplevdes i någon tidigare 

erfarenhet.
47

 Uppfattningen av sig själv som kapabel att påverka och med en skyldighet att 

påverka; att ha den aspekten i sin identitet är viktig då den avgör om man anser det värdefullt 

att fulfölja hela kommunikationen – deltagandet – både när det gäller den egna identiteten och 

de andra elevernas.
48

 Och det är nu vi kan veta att Feinbergs argument om att den mänskliga 

värdigheten infinner sig när ens människovärde är respekterat. Det vill säga; när människor 

väl har en tillit till sin egen förmåga att påverka, när man anser sig vara värd en respektfull 
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behandling – då har man mänsklig värdighet – och det infinner sig inte förrän ens 

människovärde blivit respekterat. Åtminstone enligt denna sammanflätade teori. 

Låt oss nu gå igenom vad vi hittills funnit att deltagande kräver: Först behöver 

skolans ”regering” – lärare och rektorer – ge eleverna kunskap om beslut de vill ta angående 

skolans utformning samt även kunskap om alternativa beslut angående det som ska utformas i 

skolan: valmöjligheterna är en förutsättning för att eleverna faktiskt ska ha något att få tycka 

till om; något att välja. Därefter behöver ”regeringen” få eleverna att reflektera kritiskt kring 

kunskaperna vilket först och främst öppnar för en diskussion eleverna emellan där de 

uttrycker sina reflektioner och bekräftar andras innehav av reflektioner, för att slutligen 

uttrycka reflektionerna till lärare och rektorer så att de har möjlighet att faktiskt ta ställning till 

hur reflektionerna ska påverka de tänkta besluten och sedan låta eleverna få veta hur det 

slutgiltiga beslutet blir efter att hänsyn har tagits till elevernas reflektioner. 

I min applicering av teorin på skolan har jag valt att inte ta med fenomenet 

”val”. Det vill säga; i politik så väljer medborgare sin regering medans elever redan har en satt 

personal i sin ”regering”. Fokuset ligger alltså på att eleverna ska kontemplera över den redan 

satta personalens beslut. I denna kommunikation är alla jämlikar; de måste alla förstå språket 

som används – och därmed är alla ansvariga för att hålla det förståeligt för alla – och de är det 

i aspekten att de alla räknas; de är alla legitima aktörer. I detta ligger det både ett 

respekterande av det egna människovärdet (då ens människovärde kommer till uttryck i 

deltagande) och ett ansvar att respektera andras människovärde (då man är ansvarig för att 

agera på ett sådant sätt som ger ett bekräftande gensvar på andras innehav av reflektioner samt 

ett ansvar i att hålla kommunikationen förståelig för alla). Varför jag envisas med att skriva 

bekräftande av innehav av reflektioner är för att poängtera att man inte alltid blir övertygad av 

varandras reflektioner just eftersom alla har ett människovärde – då alla är ett centrum i sina 

livsvärldar med förmågan att påverka sina liv. Detsamma gäller skolans ”regering”; det 

viktigaste är inte att de totalt ändrar om sina beslut som bevis på att de tagit hänsyn utan även 

de har människovärden som det ska tas hänsyn till i formandet av besluten om skolan.
49

 

Så slutligen möttes komponenten deltagande och komponenten människosyn i 

en skärningspunkt: för att ett deltagande verkligen ska ske behöver människans identitet som 

innehavare av ett människovärde – som någon som rätteligen borde få och kan påverka sin 

omgivning eftersom hon är ett ändamål i sig själv och som ett centrum för sin egen livsvärld – 

vara erkänt och uppmuntrat. Och för att uttrycka respekten för innehavet av människovärdet 
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behövs deltagande. Själva skärningspunkten mellan de två komponenterna är alltså vad som 

ger ett fullständigt respekterande av elevernas människovärde: när de har kunnat delta 

pågrund av en identitet som bär människovärdet, och efter att det deltagandet sedan fått 

resultatet att hänsyn har tagits – då kommer elevernas människovärde vara respekterat och i 

den stunden vet de att de kan påverka sin omgivning till att respektera dem. Det är detta som 

skiljer slavarnas och de redan respekterades brist på att göra anspråk på respekt – de 

förstnämnda har inget val; de är endast objekt för andras ändamål och skulle inte, även om de 

hade möjligheten till det, göra anspråk då det totalt skulle ignoreras (eller straffas) medan de 

redan respekterade ständigt är subjekt – aktörer – som påverkar hur de ska bli behandlade. De 

kan välja att inte förändra något då de redan anser sig respekterade trots att en kritisk 

granskning utförts med alla kunskaper tillhands. 

2.5 Sammanfattning 

Vi har alltså kommit fram till att förutsättningarna för ett respekterande av människovärdet är 

dels en existerande människa med ett människovärde och dels en organiserad kontext med 

människor som kan respektera detta. Vad respekt innebär är att ta hänsyn vilket uttrycks i 

handling – man ska dels behandla andra människor som ändamål i sig själva med förmågan 

att skapa sitt liv tillsammans med andra, som centrum i sina inre livsvärldar, och dels ska 

handling få utövas som deltagande. Den komponent som behövs för att erhålla respekt är att 

anse sig vara värdig, definieringen av sig själv, vilket dels påverkas av signifikanta andra – 

lärare har stor inverkan på elevers självvärdering – och dels så påverkas synen på både sig 

själv och andra som värdiga av att ha ett fullt deltagande. Detta då deltagandet främjar 

användandet av den intersubjektiva förmågan som människan har i vilken hon kan se att 

människan verkligen är centrum för sin egen livsvärld, ett ändamål i sig självt med förmågan 

att skapa sitt liv tillsammans med andra. I definieringen av sig själv, i överföringen av de 

signifikanta andras attityder och i den intersubjektiva förmågan som främjas av ett fullt 

deltagande, så erkänns människan som ägare av ett människovärde, som värdig respekt så att 

hon kan ha mänsklig värdighet. Den mänskliga värdigheten kommer dock inte av att andra 

värden än människovärdet respekteras såsom prestationer i skolan, utan distinktionen mellan 

dessa värden måste finnas i de signifikanta andras överföring av attityd. Detta då förväxlingen 

mellan värden kan leda till en bestående identitet med en medföljande värdering grundat i 

prestationer eftersom att människan behöver ha en identitet även om den inte respekterar 

människovärdet för annars blir hon deprimerad och förlorar sig själv. Erkännandet av 

människovärdet hos eleverna är alltså oerhört viktigt. Kort och gott: när attityden om 
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innehavet av människovärdet har överförts och därmed erkänt människovärdet så behövs 

deltagandet för att eleverna ska omsätta människovärdet, sin egenskap som ändamål i sig 

själv, i praktiken. Sammanfattningsvis består alltså respekterandet av människovärdet av två 

komponenter; deltagande och människosyn, som helst ska finnas i lag för att verkligen kunna 

bli verklighet (vilket uttrycktes i avsnittet Motsättning i respekt för olika värden). Detta är vad 

jag ska titta på nu – jag ska undersöka om den svenska skollagen för grundskolan har en full 

potential för respekterandet av elevernas människovärde genom att undersöka om den har de 

två komponenterna inskrivna. Förutsättningarna som ligger utanför komponenterna anser jag 

vara uppfyllda: det finns i skolan existerande elever som har de grundläggande kapabiliteterna 

och de befinner sig i den organiserade kontexten med människor ”svenska grundskolan” (de 

har interna kapabiliteter). Undersökningen av de två komponenterna avgör alltså om den 

svenska grundskolan har, i sin skollag, en potential för att vara en passande yttre kontext, om 

den har en full potential för ett respekterande av elevernas människovärde. 
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3. Undersökning och analys 
Det material jag nu ska undersöka är alltså skollagen. Den gäller för Sveriges skolväsende och 

däri ingår skolformen den svenska grundskolan.
 50

  Formen för undersökningen av skollagen 

är utformad på så vis att jag letat efter komponenterna ”deltagande” och ”människosyn som 

erkänner människovärdet” genom att ta fram de stycken som innehåller ord som antingen är 

synonyma eller inbegripna i den teori jag flätat samman avseende vad respekt för 

människovärdet innebär. Detta har jag strukturerat med två rubriker; en för varje komponent. I 

de två komponenternas avsnitt har jag redogjort för den koppling jag ser mellan orden i 

styckena jag plockat ut ur skollagen och den sammanflätade teorin. Slutligen har jag av denna 

undersökning med analys utifrån den sammanflätade teorin sammanställt ett resultat för om 

skollagen har en fullständig potential för ett respekterande av elevernas människovärde. 

3.1 Deltagande 

För att komponenten deltagande ska vara fullständigt behövs det någon form av distribution 

av kunskaper – information – om ”regeringens” beslut samt hur dessa beslut skulle kunna 

vara gjorda på ett annat sätt och för ett annat syfte: det behövs förståelig information. Därefter 

behövs det ett forum för kritiskt tänkande och ett forum för förståelig diskussion av 

reflektionerna som slutligen ska uttryckas förståeligt till ”regeringen” så att de tar hänsyn till 

reflektionerna i besluten. Detta ska då skapa en tillit till förmåga att påverka hos varje elev 

vilket är en förutsättning för att hon ska delta vilket blir komplett med nästa komponent: en 

människosyn som erkänner människovärdet. 

Till att börja med så finns det tydligt en potential för att deltagandet är 

inkorporerat då definitionen av elev formuleras som: den som deltar i utbildning […][min 

kursivering].
51

 Men i vad och hur får eleverna delta? Det som eleverna ska delta i är 

”utbildning” och det definieras som: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån 

bestämda mål.
52

 Här finns det alltså redan satta mål som då inte verkar vara öppna för att bli 

granskade kritiskt och formade med hänsyn till granskningen. Detta skulle alltså kunna vara 

ett hinder för att resten av deltagandet ska ske men då ordet ”delta” används är jag besluten att 

gå vidare med undersökningen av skollagen för att se vad som är inkluderat och om denna till 

synes orubbliga aspekten kanske är kompletterad med något undantag i en annan paragraf. 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 
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4 § […] Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 

långt som möjligt. […] Utbildningen syftar också till att i samarbete med 

hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare.53 

Vad jag reagerar på i detta stycke är just elevernas utveckling till att bli 

ansvarskännande. Detta då jag i teorin fann att eleverna behöver ta ett ansvar i att hålla 

kommunikationen förståelig för alla – det vill säga se till att alla är jämlikar i 

kommunikationen – samt att de behöver inse sitt ansvar i att reagera på andras kritiska 

reflektioner på ett sådant sätt att alla erfar varandras inre livsvärldar, varandras egenskap som 

centrum i dem och därmed innehavare av ett människovärde. Syftet med utbildningen är alltså 

i enlighet med teorin om respekten för elevernas människovärde och skulle därför kunna 

överväga sin form som bestämt mål. Detta då formen som ”bestämt/fast” är till för att 

garantera ett respekterande, det är en garanti för att eleverna ska få insikten om sitt värde för 

att sedan kunna påverka: förutsättningen om förståelig diskussion är nu möjlig då eleverna ska 

vara ansvarskännande enligt skollagen. Skollagen är alltså än så länge i enlighet med ett 

respekterande av elevernas människovärde. 

Särskild hänsyn till barnets bästa 

10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn 

ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa 

under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. 

Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 

honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad.54 

I denna paragraf står det uttryckligen att elevernas kritiska reflektioner ska ges 

utrymme, det vill säga ett forum för en diskussion av dem ska finnas. Men än så länge vet vi 

inte om förutsättningen att faktiskt uppmuntras till att tänka kritiskt har skett eller om 

förutsättningen förståelig information ska ges – om de är inkorporerade. Dock är det 

glädjande att detta fria yttrande av åsikter även ska finnas i den systematiska 

kvalitetssäkringen som syftar till att undersöka om skolan verkligen uppnår de mål som 

skollagen uttryckt.
 55

 Den som är ansvarig för att detta deltagande ska ske är kommuner eller 
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godkända enskilda (skolans ”regering” är alltså mer omfattande än jag antog i min teori och 

jag kommer därför även syfta på kommuner eller goda enskilda när jag skriver ”regering”).
56

 

Att det finns någon som har ansvaret för att detta ska ske enligt skollagen är positivt eftersom 

man behöver ha någon ansvarig för att se till att så verkligen blir fallet. Den sista meningen är 

även med i nästa paragraf jag funnit relevant och analysen av den följer alltså efter den: 

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen 

och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter 

deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ 

till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med 

inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.57 

 Först och främst så är alltså förutsättningen förståelig information, 

förutsättningen forum för diskussion, förutsättningen uttryckas förståeligt och förutsättningen 

hänsyn till reflektionerna (inflytande) uppfyllda. Dock är de konditionerade på att de som ska 

implementera det verkligen är kompetenta nog att införa det på ett sätt som inte förnekar deras 

människovärde på grund av en missbedömning av mognad. Så frågan är; vad står det om 

”regeringens” kompetens för att respektera elevernas människovärde; för att införa de 

nödvändiga förutsättningarna? 

3.2 Människosyn som erkänner människovärdet 
I ovanstående avsnitt fann jag att alla förutsättningar för komponenten deltagande var 

inkorporerade i skollagen förutom förutsättningen forum för kritiskt tänkande. Denna 

förutsättning är så starkt sammankopplad med synen på eleverna som innehavare av ett 

människovärde att jag valt att undersöka den i detta avsnitt: undersökningen om skollagen har 

komponenten ”människosyn som erkänner människovärdet” inkorporerad. 

Som svar på frågan som ställdes i slutet av föregående avsnitt så vill jag börja 

med att det främst är lärarna som är ansvariga för att implementera komponenterna då det är 

de som är ledarna av undervisning som är en verksamhet inom utbildningen – den kontext 

som eleverna får delta i. Så här står det om lärarens roll i definitionen av ”undervisning”, som 

alltså är verksamheten inom ramen ”utbildning”: sådana målstyrda processer som under 
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ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden.
58

 Från detta citat får vi inte bara fram att det är lärarna 

som är ansvariga, men även att det som lärarna är ansvariga för är målstyrda processer – 

utbildning – och där ska bland annat värden inhämtas och utvecklas, samt så ska processerna 

syfta till utveckling. Om de med utveckling inkluderar skapandet av sig själv – som är 

oskiljbart från skapandet av omgivningen, grundat i ett forum för kritisk reflektion – så har vi 

även här en öppning för respekterandet av elevernas människovärde. Dessutom är det av 

intresse att se vad som finns bakom ordet värden då inhämtandet och utvecklingen av värden 

skulle kunna tolkas som att läraren måste vara medveten om att hon överför sin attityd om 

elevernas värden såsom människovärdet vilket då skulle uppfylla komponenten människosyn 

som erkänner människovärdet. 

 Något som talar för denna tolkning är att det står i syftet med, samt 

utformningen av utbildningen, att respekt för de mänskliga rättigheterna ska förmedlas och 

förankras.
59

 Samt så står det i utformningen av utbildningen att kränkande behandling aktivt 

ska motverkas.
60

 I skollagen definieras kränkande behandlingar som: ett uppträdande som 

utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en 

elevs värdighet.
61

 Även om det inte står mänsklig värdighet, så är det ett steg i rätt riktning att 

inte tolerera kränkande behandlingar av eleverna. Men trots detta steg är det missvisande att 

skriva kränkning av en elevs värdighet. Detta då en elev inte har sin värdighet intakt om 

respekt inte givits – det finns alltså inte nödvändigtvis någon värdighet hos eleven att kränka. 

Däremot finns människovärdet alltid där – så en omformulering skulle vara på sin plats enligt 

den sammanflätade teorin. 

För att åtgärder ska vidtas måste eleven själv anse sig ha blivit kränkt vilket 

endast är möjligt om eleven anser sig ha värdighet. Detta är positivt i det avseendet att man 

respekterar elevens medvetande – hennes varande som ett ändamål i sig självt – men 

samtidigt visar det brist på ansvaret som omgivningen har i sin påverkan på elevens 

självvärdering.
62

 

 Nu är det dags att granska lärarna i sömmarna – de har ansvar för att eleverna 

ska få deltaga på ett sätt som är anpassat efter deras ålder och mognad, de ska vara medvetna 

om vilka värden de överför och på så sätt se till att elevernas människovärde erkänns och 
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respekteras – men har de den rätta kompetensen för det? Har de den ”rätta” människosynen? I 

skollagen står det att lärarna inte nödvändigtvis måste vara utbildade för den undervisning de 

ska leda även om det uttrycks att de måste vara lämpliga och ha en passande utbildning i så 

hög grad som möjligt.
63

 Och detta är oroväckande, det öppnar för att lärarna, som har ett stort 

ansvar, kanske inte är mogna för sin roll. För att åtgärda denna bristande utbildning av lärarna 

så skulle de kunna få kompetensutveckling. Något som huvudmannen ska ge möjlighet till – 

men det står inte att denna kompetensutveckling är nödvändig.
64

 Detta gör att varken 

komponenten deltagande eller komponenten människosyn som erkänner människovärdet är 

säkrat – för den som ska implementera det är inte nödvändigtvis kapabel att göra det. 

3.3 Resultat 
Sammanfattningsvis finns det alltså, utifrån mitt tolkningsperspektiv, en potential till ett 

respekterande av elevernas människovärde i skollagen. Främst i form av att eleverna ska 

utvecklas till ansvarskännande individer som ska få deltaga i skolan och att lärarna ska leda 

inhämtandet och utvecklandet av värden. Men lärarna som ska sätta allt detta i rullning, som 

även enligt den sammanflätade teorin har en stor inverkan på elevernas självvärdering, är inte 

nödvändigtvis kapabla att se till att komponenterna blir uppfyllda eftersom att de inte 

nödvändigtvis måste ha den rätta kompetensen. Skollagen har alltså en brisfällig potential för 

ett respekterande av elevernas människovärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
63

 SFS 2010:800, Skollag, Utbildningsdepartementet, 2 kap., 18 §. 
64

 SFS 2010:800, Skollag, Utbildningsdepartementet, 2 kap., 34 §. 



29 
 

4 Diskussion 

Undersökningen och analysen som jag just utförde påverkades av det tillvägagångssätt jag 

använde. Hur hade det exempelvis varit om jag gjort en begreppsanalys av endast skollagen? 

Först och främst tror jag att skollagen hade uppvisat en vidare potential för att elevernas 

människovärde ska vara respekterat. Men dock så tror jag inte att den hade varit fullständig 

och aspekten av vad det faktiskt innebär att respektera elevernas människovärde hade inte 

kommit fram. Att använda mig utav Nussbaums kapabilitetsperspektiv som glasögon för att 

undersöka varför den organiserade kontexten endast är en förutsättning, samt vad det är som 

ska finnas i respekterandet – en yttre passande kontext – tyckte jag var extra givande. Hennes 

indelning av kapabiliteter gjorde de olika ”etapperna”, det vill säga förutsättningarna och 

komponenterna synliga samtidigt som det därefter visade sig vara omöjligt att separera 

komponenterna. 

 I struktureringen av uppsatsen var just komponenternas relation en överraskning 

och ställde till det till en början då jag drogs mot att göra komponenterna skilda som svart och 

vitt men jag tror att jag nu slutligen har lyckats klargöra för mig själv, och för er läsare hur 

människosynen påverkar beteendet, som i sin tur påverkar om man kan se andras och sitt eget 

innehav av människovärdet. Det svåraste för mig själv var att separera ”deltagande som leder 

till insikt om människovärde” från ”handling/prestation för att bli värdig”. Problemet som jag 

såg det var att komponenten deltagande kunde tänkas leda till att människor endast ses som 

värdiga om de deltar enligt definitionen ”förändrar skolan” men de separata delarna inom 

deltagandet med betoningen på de kritiska reflektionerna som skulle diskuteras och uttryckas 

förståeligt – att fokus på alla som jämlikar gjorde att skillnaden upprätthölls. Ytterligare en ny 

upptäckt för mig var just att människor når medvetenhet om sin existens via erfarandet av 

reaktioner på det egna deltagandet, ens påverkan. På så vis kunde jag slutligen se hur 

Nussbaums ”ändamål i sig självt med förmågan att skapa sitt liv tillsammans med andra” gick 

ihop med att människor behöver få deltaga och bli erkända. 

 En fråga som för mig lämnades obesvarad är om människor inte skulle kunna få 

sitt människovärde respekterat om de skulle välja att leva ensamma eftersom att det skulle ta 

bort förutsättningen organiserad/tillåtande kontext. När tanken först dök upp avsåg jag att 

belysa frågan i kapitlet Deltagande – uttrycket för människovärdet men i och med att denna 

uppsats undersöker vad det innebär att respektera elevernas – människor som befinner sig i en 

organiserad kontext med andra – människovärde så blev det aldrig möjligt att föra in den utan 

att avvika från syftet med uppsatsen. Det känns nämligen befängt att säga att de inte kan få 
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sitt människovärde respekterat då många, så som jag uppfattar det, är ensamvargar här i livet. 

Fast å andra sidan så är respekt just en hänsyn i handling utav andra gentemot dig med ditt 

människovärde – så trots allt är det kanske inte så befängt? 

 En tråkig upptäckt är att människor verkligen behöver en identitet. Jag 

påbörjade uppsatsen med en vag uppfattning om att det är viktigt med hur man definierar 

människan men jag visste inte att det var så allvarligt att människan, av vad jag nu vill kalla 

överlevnadsinstinkt, hellre kramar sina bojor – en identitet med låg värdering – än frigör sig 

och kämpar för en ny identitet då risken finns att hon lämnas utan en identitet. Vilket leder till 

depression och att hon förlorar sig själv. Utan en identitet är det svårt att bli erkänd och utan 

erkännandet, ja då rubbas hela uppfattningen om att hon ens existerar. 

 Den sammanflätade teorin ansåg jag vara lämplig då den fördjupade innebörden 

av begreppet ”respekt för människovärdet” men i det ska man inte glömma den svårighet som 

ligger i att fläta samman teorin. I sammanflätningen finns ju risken att jag har dragit 

paralleller mellan ord och begrepp i olika teorier som egentligen inte har den synonyma 

innebörden som jag har framställt det. Så även om jag är stolt över att den gjordes så vill jag 

varna för att jag i appliceringen av den kan ha varit för hastig med parallellerna utan egentlig 

befogenhet. En undersökning av vad de olika ordens innebörd i mina komponenter såsom 

ansvar, deltagande och påverkan skulle exempelvis vara intressant att göra och då utifrån att 

först verkligen gå igenom de olika teoriernas egna definitioner innan de omkläs till att passa 

ihop. Dessutom skulle det vara intressant att undersöka om de som skrev skollagen verkligen 

avsåg den innebörd jag har tolkat fram. Då skulle undersökningen gå förbi den minimala fulla 

potential jag har eftersökt och höja ribban till en högre nivå av att verkligen ha en fullständig 

potential. 

 Här i diskussionen så vill jag peka på att min undersökning faktiskt visar på en, 

om än instabil, existerande potential för ett respekterande av elevernas människovärde. Detta 

utifrån den sammanflätade teorin men det hade varit intressant att undersöka om andra teorier 

hade kunnat få fram samma potential. Jag vill inte göra anspråk på att den sammanflätade 

teorin är den enda legitima så undersökningar om vad för fler teorier som finns avseende 

respekterandet för människovärdet hade varit intressant att få fram och de skulle kanske visa 

på andra komponenter som skollagen definitivt inkorporerar. 

 Vidare har ett intresse nu väckts för att undersöka vad som ingår i lärarnas 

utbildning, de visade sig ha ett stort ansvar men utan att ha en definitiv täckning/kompetens 

för det då de inte behövde ha den rätta utbildningen. Men om de skulle ha den ”rätta 

utbildningen”, skulle det innebära att elevernas människovärde skulle vara respekterat? Såsom 
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det framstår i min uppsats så verkar just lärarnas utbildning vara lösningen på hur skolan ska 

kunna ha en säkrad potential för respekterandet av sina elevers deltagande. Och om så är 

fallet, så vill jag gärna undersöka hur deras utbildning ser ut och om den behöver 

kompletteras. 

 Ytterligare en undersökning som skulle kunna komplettera denna uppsats är en 

om hur potentialen omsätts till praktik. Det skulle vara intressant att se hur lärare överför sina 

attityder, hur medvetna de är om det, hur motståndskraftiga eller välvilliga eleverna är till den 

överföringen av attityder och hur de av detta kan komma att se sig själva som värdiga. Främst 

skulle det vara intressant att se hur denna syn på sig själv som värdig skulle uttryckas i 

handlandet. Hur deltar elever som anser sig vara värdiga jämfört med de som inte gör det? 

Väljer elever som anser sig vara värdiga utifrån ett människovärde att inte deltaga eller är det 

så att ett icke-deltagande alltid visar på en låg självvärdering? Samt så kvarstår det att 

undersöka hur stor roll självvärderingen spelar för det faktiska erhållandet av respekt. I teorin 

är det nödvändigt men samtidigt visade det sig att människor kan erhålla en tillit till sin egen 

förmåga att påverka - till sitt innehav av människovärdet - via deltagande. Så insikten om det 

egna människovärdet kanske inte nödvändigtvis är en förutsättning för att erhålla respekt för 

människovärdet utan endast väldigt sammankopplat – en nödvändig ingrediens men som inte 

nödvändigtvis måste läggas i allra först som det står i teorin/receptet. 

 Slutligen så vill jag delge min fundering kring huruvida det är hållbart att driva 

respekterandet för elevernas människovärde – respekten för dem som ändamål i sig själva och 

inte medel för andras ändamål – via lärarna, via en ”top-down” metod. Det framstår i alla fall 

för mig vara motsägelsefullt att respekterandet för eleverna som egna aktörer ska starta hos 

lärarna. Lite som krig som medel för att uppnå ändamålet fred. Men samtidigt är den 

jämförelsen lite väl överdriven. För respekterandet av andra är ju även ett respekterande av sig 

själv; så totala motsatser är inte lärarnas respekterande av elevernas människovärde och 

elevernas egna respekterande. Om vi vänder oss till Nussbaums kapabilitetsteori så säger den 

funktioner behöver upplevas – vara i funktion – i en människas liv för att hon ska kunna göra 

ett verkligt val avseende om hon själv vill sätta funktionen i funktion eller inte. I denna ”top-

down” (lite förenklat sagt då teorin inbegriper att även eleverna har ett ansvar för att hålla 

diskussionen och uttrycket av de kritiska reflektionerna förståeliga samt erkänna varandras 

livsvärldar, varandras innehav av människovärdet, kort sagt; även de har ett ansvar i att få till 

stånd ett respekterande av sitt människovärde) metod kan man alltså se lärarnas driv som det 

nödvändiga delsteget förståelig information i komponenten deltagande. Utan deras driv har 

inte eleverna tillräckligt med information – kunskap – för att kunna delta. 



32 
 

5 Sammanfattning och slutsats 

I denna uppsats har jag först och främst gjort en begreppsanalys av ”respekt för 

människovärdet” där det visat sig att UDHR:s och Hannah Arendts grunder för mänskliga 

rättigheter just är grunder – förutsättningar för ett respekterande av de mänskliga 

rättigheterna. Vidare klargjorde jag att respekterandet av människovärdet ger henne mänsklig 

värdighet, vilket inte är detsamma som värdighet vilket kan erhållas av respekt för ens 

prestationer i skolan. Begreppet respekt i sin tur definierades som hänsyn uttryckt i handling 

vilket gavs om personen själv ansåg sig värdig respekten. Därefter kunde jag svara på min 

första underfråga: På vilket sätt finns det motsättningar mellan respekten för elevernas 

människovärde och respekten för elevernas prestationer? Svaret blev att det inte 

nödvändigtvis finns en motsättning, men att när den finns så ligger det i att respekt inte ges till 

människovärdet utan endast andra värden såsom prestationer. 

 Med Nussbaums kapabilitetsteori klargjorde jag sedan vad respekt för just 

människovärdet innebar vilket alltså inte endast hade att göra med handling, utan biten om att 

själv anse sig värdig formulerades som att man innehar människosynen ”ändamål i sig självt 

med förmågan att skapa sitt liv tillsammans med andra”. Vidare undersökte jag hur denna 

människosyn kan styrkas av befintlig människokunskap och det visade sig att den faktiskt är 

styrkt. Detta speciellt ur kunskapen om att människan har ett kärnsjälv som tidigt har formats 

av omvärlden via omvärldens gensvar på hennes deltagande i omvärlden. Hennes syn på sig 

själv, som påverkade om hon skulle erhålla respekt, visade sig vara beroende av omvärlden 

och i skolans fall speciellt lärarna. 

 Upptäckten om att människan skapar sig själv utifrån omvärldens reaktion på 

hennes deltagande gjorde att jag vidare undersökte innebörden i att deltaga vilket visade sig 

handla om ett ökat kritiskt reflekterande som slutligen ger en insikt om det egna och andras 

innehav av människovärdet vilket leder till ett respekterande av det. I detta hade två 

underfrågor ”Kan eleverna, trots att de inte blir definierade som människor i första hand, få 

sitt människovärde respekterat?” och ”Vilka komponenter måste finnas inkorporerade inom 

den svenska grundskolans rättsliga ramverk – skollagen – för att potentialen till ett 

respekterande av elevernas människovärde ska vara fullständigt?” fått svar. Svaret var alltså 

att eleverna behövde erhålla en definition som inkorporerade innehavet av människovärdet 

och därmed människoskapet samt att detta, människosynen, både uttrycks och fås av 

deltagande. 
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 Därefter kom min undersökning som visade sig innehålla en potential för ett 

fulltständigt deltagande och följaktligen då en insikt om det egna och andras innehav av 

människovärdet men detta vilade helt på lärarnas kompetens till att skapa den form som 

eleverna skulle deltaga via. Då lärarna kan ha en brist i denna kompetens eftersom att de inte 

nödvändigtvis måste vara utbildade för det dem ska undervisa i så fick jag resultatet att 

skollagen innehar alla komponenter för ett respekterande av elevernas människovärde men att 

uppfyllandet av dessa är konditionerat på de potentiellt inkapabla lärarna. 

5.1 Slutsats 

Utifrån mina underfrågors svar: det kan finnas en motsättning i respekterandet av 

människovärdet och prestationer i skolan om lärarna beblandar dessa värden, eleverna 

behöver definiera sig som innehavare av människovärdet för att erhålla respekt vilket 

påverkas av lärarnas attityder och möjlighetsskapande för fullt deltagande och slutligen, det 

behövs de två komponenterna ”människosyn som erkänner människovärdet” och 

”deltagande” för att potentialen till ett respekterande av elevernas människovärde ska vara 

fullständigt. Som jag ovan skrev så framkom det i min undersökning att lärarna inte 

nödvändigtvis har den kompetens för att fylla den roll de har i respekterandet av elevernas 

människovärde vilket hindrar de två komponenterna från att sättas i bruk och därmed har 

skolan en instabil fullständig potential till att respektera sina elevers människovärde. 
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