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Abstract

The purpose of this study is to investigate the attitude of teachers regarding including 
democratic behaviour when grading students in social science. The purpose is also to 
investigate whether the teachers consider there to be a conflict between the right of freedom 
of speech and the democratic values that the school is supposed to make sure the students 
have when they graduate. The study also investigates the problems political decisions 
encounters when going from theory to reality. 

The theory of Ulf Petäjä on why the freedom of speechs is important, Robert Dahls theory 
about the democratic process and Anders Sannerstedts theory about converting political 
decisions to reality is what this study is based on. 

The study was carried out at three different schools; Teleborg Centrum, Växjö, Dackeskolan, 
Tingsryd and Centralskolan, Virserum ranging from the spring of 2006 and the spring of 
2007. The method used except from litterature studies was interviews with active teachers. 

This study shows that teachers don’t think it’s acceptable to grade students based on their 
political ideology. It also shows that most teachers doen’t consider there to be a dilemma 
between the shools democratic values and the freedom of speech. What goes on in the class 
room seems to be shaped more by the local school standards and the teachers themselves than 
by the political documents that the education is supposed to be based on. 
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1. INTRODUKTION

1.1 Inledning och syfte

Det dubbla uppdraget är något som ofta nämns inom pedagogiken. Som lärare handlar det inte 

enbart om att förmedla kunskap till sina elever utan det finns även ett fostransuppdrag. Det 

handlar bland annat om att skapa upplysta elever som vet hur de ska gå till väga för att delta i 

samhällslivet. Ämnet samhällskunskap är kanske det ämne vars innehåll, i högre utsträckning 

än inom andra ämnen, är menat att hjälpa till att skapa demokratiska medborgare som har 

kunskap om hur de skall agera för att påverka saker och ting som sker i samhället runt 

omkring dem.  

Mina ursprungliga funderingar till uppsatsämne kretsade mycket runt demokrati inom skolan. 

Främst handlade det om ämnet samhällskunskap och huruvida ett betyg inom 

samhällskunskap kan delas ut om eleven i fråga visar upp de nödvändiga kunskaper som finns 

för att få betyg men i övrigt visar upp ett odemokratiskt beteende. Ämnet blev mer och mer 

aktuellt då jag läste en artikel om en skola som bestämt att elever som sympatiserar med 

nazistiska och rasistiska organisationer kan få underkänt i samhällskunskap. Skolan stödjer 

sig på skrivelser i skolans styrdokument där det står att elever måste kunna tillämpa 

grundläggande demokratiska värden i samhället. Kritik mot beslutet i fråga har riktats från 

olika håll, bland annat med hänvisning till yttrandefriheten.1

Det dilemma som läraren ställs vid, utifall dessa regler skulle tillämpas, är huruvida det 

demokratiska beteendet eller yttrandefriheten skall prioriteras högst. Om en elev har de 

efterfrågade kunskaperna om de demokratiska värdena men väljer att ha samröre med 

nazistiska eller rasistiska organisationer, hur bör lärare gå till väga? Styrdokumenten anses 

inte alltid vara särskilt tydliga och öppnar därför upp för tolkningar. Men i hur hög 

utsträckning får man tolka själv utan att gå över gränsen? Som blivande lärare känns det 

relevant att undersöka lärares attityder till en sådan sak. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare, vid betygsättning inom ämnet 

samhällskunskap, ser på vikten av att elever har ett demokratiskt beteende, samt att ta reda på 

                                                
1 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=565210 2006-04-10
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om det finns en konflikt mellan de demokrativärden som skolan skall förmedla och 

yttrandefriheten. Den skall även behandla implementeringsprocessen och frågan om varför 

elever skall/bör läsa ämnet samhällskunskap.

1.2 Frågeställningar

De frågeställningar jag valt att arbeta utifrån är följande:

1. Hur ser lärare på styrdokumenten och dess tillämpning? Finns det några problem 

med implementeringsprocessen? 

2. Vilken inställning har lärare till betygsättning baserad på demokratiskt beteende? 

Kan en elev bli underkänd på grund av sin ideologiska ståndpunkt och hur står detta i 

förhållande till den pålitliga kommunikationsprocessen? 

3. Finns det konflikter mellan de demokratiska värden som skolan skall förmedla 

och yttrandefriheten? Står det ena över det andra eller går det att kombinera? Vilken del 

har skolan i att främja den pålitliga kommunikationsprocessen och, den demokratiska 

processen i sig?

4. Av vilken anledning anser lärare att elever bör läsa samhällskunskap, och vilka 

arbetsområden anses vara viktigast att prioritera?

1.3 Begreppsdefinitioner

I den här delen av uppsatsen kommer jag försöka definiera några av de begrepp som frekvent 

förekommer i uppsatsen. 

Rasism – Begreppet rasism är väldigt omdiskuterat och har fått olika definitioner men det 

som de olika forskarna enas om är att rasism kan beskrivas som en uppsättning teorier, 

samhällsystem, världsåskådningar, handlingar, processer och rörelser som utgår från följande 

punkter:

1. människosläktet kan delas in i olika raser, folkgrupper; 
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2. individens, gruppens eller samhällets ras- eller folkgrupptillhörighet utgör dess 'väsen'; 

3. dessa väsen bestämmer och förklarar skillnader i egenskaper, förmågor, begåvningar, 
färdigheter o s v mellan olika raser, folkgrupper eller individer;

4. utifrån dessa 'väsen' kan man identifiera 'över-' och 'underlägsna' folkgrupper, raser, och 
individer samt rangordna människosläktet från högre till lägre; och 

5. att människor därefter kan behandlas därefter med hänvisning till dessa 'väsen'.2

Enligt Philomena Essed måste rasismen ses som en ideologi, struktur och process. Detta i sin 

tur, kan relateras till de ojämlikheter som finns i samhället, vilka i sin tur grundas på 

kulturella eller biologiska skillnader vilket leder till att vissa anses vara annorlunda.3

Nazism/Nationalsocialism – Begreppet nazism är en kortform för nationalsocialism. 

Nationalsocialismen utvecklades av det tyska nazistpartiet NSDAP och var deras ideologi. 

För att kort förklara deras tankegångar kan man säga att de inte trodde på demokratin, ansåg 

att staten skulle vara uppbyggd som en stark centralstat där ledaren (führern) var i centrum, 

hade rasistiska föreställningar och förespråkade en extremt stark form av antisemitism 

(judehat).4

Nationalsocialisterna ville skapa en reglerad stat som hade full kontroll över 

medborgarnas liv. Medborgarna skall älska staten och om man inte följer lagarna innebär det 

hårda straff. På grund av risken att statens ”rätta medborgare” skulle kunna försämras, ansåg 

nationalsocialisterna att ”element” som inte var av den rätta rasen skulle elimineras. Detta mål 

genomfördes under Adolf Hitlers ledning i och med att sex miljoner judar utrotades i samband 

med andra världskriget. Även andra grupper som inte passade in i "rasen" ansågs viktiga att 

eliminera. Exempel på sådana grupper var romer, handikappade och homosexuella.5

                                                
2 http://www.sverigemotrasism.se/templates/svNormal____2529.asp, http://intolerans.levandehistoria.se
   2007-04-30
3 http://www.sverigemotrasism.se/templates/svNormal____2529.asp 2007-04-30
4 http://www.sverigemotrasism.se/templates/svNormal____2558.asp 2007-04-30
5 http://geteducated.se/template/skola/begrepp/nationalsocialism 2007-05-02
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2. LITTERATURGENOMGÅNG OCH TIDIGARE FORSKNING

I detta kapitel kommer jag presentera litteratur och tidigare forskning som jag anser vara 

relevant för den studie som jag genomfört. 

2.1 Utbildning och demokrati

Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik volym 12, 2003 har temat ”Utbildning & 

Demokrati”. Tidskriften innehåller flertalet artiklar som handlar om demokratisk kompetens 

och förhållandet mellan detta och kunskap. 

Skolan har aldrig enbart haft som uppgift att förmedla kunskap till eleverna utan har alltid 

även varit menad att vara en fostrande instans. Det talas ofta om det ”dubbla uppdraget” inom 

skolan. Uppdraget består av att dels förmedla kunskaper till eleverna men även av att fostra 

dem till självständiga samhällsmedborgare. Lena Fritzén skriver att det ofta har funnits en 

motsättning mellan dessa två uppdrag inom skolvärlden och att detta bland annat kan spåras 

till den begränsade tid som finns till skolans förfogande. Hon menar att så länge de två 

uppdragen ses som konkurrenter kommer inte elevernas lärande att bli fullständigt utan det 

som krävs är att uppdragen integreras till en enhet av kunskap normer och värden.6

Uppdelning finns det även mellan ämnesdidaktiken och allmändidaktiken. 

Ämnesdidaktiken fokuserar på att lära ut fackkunskaper utan inblandning av normer och 

värden medan allmändidaktiken är något som ska gälla alla ämnen, exempelvis 

värdegrundsfrågor, men för den skull inte har någon koppling till ämneskunnande.7

Kursplanerna har numera en mer integrativ syn på kunskapsuppdraget och 

demokratiuppdraget men trots det har skolan tagit steg mot ett allt större gap mellan dessa två. 

Individens möjligheter att välja sin egen väg för att utvecklas kunskapsmässig har fått 

företräde gentemot delaktighet och medbestämmande. Som en av anledningarna till varför det 

har blivit så här nämner Fritzén att det är enklare att mäta ämneskunskaper än att mäta 

huruvida eleverna har demokratisk kompetens, då det handlar om ett invecklat samspel 

individer emellan. Det behov som finns av att kontrollera och kunna göra rättvisa 

bedömningar leder ofta till att differentieringen mellan de bägge uppdragen blir större, då det 

som sagt är svårt att mäta den demokratiska kunskapen enligt den vanliga måttstocken. 

                                                
6 Fritzén i Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik volym 12, 2003:68
7 Fritzén i Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik volym 12, 2003:73
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Risken finns att bedömningen blir huruvida eleven har kunskap om demokrati i stället för 

kunskap i demokrati.8

2.2 Unga demokrater

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman har delat in värdena för skola och utbildning i tre 

kategorier. Dessa är kunskap av värde för ekonomin i sin vidaste mening, kunskap av värde 

för det politiska systemet och kunskap av värde för den enskilde. Skillnaderna mellan de här 

tre är stora. Ekonomivärdet syftar till att skapa konkurrenskraft och produktivitet samtidigt 

som det ska skapa profit. Värdet som fokuserar på det politiska systemet har demokratin i 

centrum och syftar till att skapa demokratiska, insiktsfulla och fördomsfria medborgare. Det 

sista värdet, som fokuserar på den enskilde individen står för att kunskap berikar individens 

liv.9

I Sverige har vi satsat på att försöka förena de ekonomiska värdena med de demokratiska 

vilket går att spåra i 1994 års läroplan för grundskolan där det står att skolan både skall 

förmedla bestående kunskaper, och ge eleverna grundläggande värden vilka ska hjälpa dem 

att kunna fungera som samhällsmedborgare. Kunskap och moral skall alltså få plats i samma 

paket.10

2.2.1 Skolverkets syn på demokratiuppdraget

I skolverkets rapport från 2001 går det att läsa att syftet med demokratiuppdraget är att 

utveckla elevernas demokratiska kompetens. Detta innefattar bland annat att kunna reflektera 

kring, förhålla sig till och handla utifrån de demokratiska värdena. Skolverkets kunskapssyn 

verkar vara att elever lär sig bäst genom att samtala med varandra och på så sätt nå insikt. För 

att uppnå demokratisk kompetens krävs det dialog. Författarna är dock lite kritiska till att det 

ibland framstår som att Skolverket förutsätter att om eleverna får sitta och samtala så kommer 

de med automatik komma fram till att just de värden som finns i värdegrunden är de rätta. 

Funderingar kan göras över huruvida de värderingar som bör ligga till grund inte borde få 

framkomma genom det öppna samtalet, istället för att vara bestämda redan innan. Det finns en 

konflikt mellan att försöka skapa kritiskt tänkande individer och när de samtidigt måste 

                                                
8 Fritzén i Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik volym 12, 2003:79
9 Ekman och Todosijevic 2003:29
10 Ekman och Todosijevic 2003:30
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acceptera vissa givna värden. Författarna ställer sig frågan huruvida det går att lita på att de 

rätta värderingarna alltid kommer fram i det öppna samtalet eller om en viss form av 

indoktrinering måste ske för att fostra de nya generationernas demokrater.11

2.3 SO i fokus

Det här verket är en bok om SO-undervisning för alla grundskolans årskurser som är skriven 

av flertalet författare. Boken behandlar olika begrepp inom SO-ämnet men även vad som kan 

krävas av elever och lärare.

Gunilla Svingby skriver om tre olika aspekter på färdighet som är viktiga för att eleven skall 

bli en kunnig medlem av det demokratiska samhället. Den första aspekten är forsknings- och 

tankefärdigheter. Svingby jämför utvecklandet av tankefärdigheten hos eleverna med en 

forskningsverksamhet där det gäller att först få eleven intresserad av något så att denne sedan 

formulerar egna frågor kring detta, för att sedan undersöka och dra slutsatser. När eleven 

sedan har dragit sina slutsatser skall dessa prövas, och till slut omvandlas dem i handling. 

Bland det viktigaste med detta är att eleven lär sig reflektera över sitt eget lärande och fundera 

över varför han eller hon tycker och känner som de gör.12

Den andra aspekten är de sociala färdigheterna. SO-ämnet syftar bland annat till att värna 

om elevens personliga och sociala utveckling. Därför är det nödvändigt att eleverna lär sig 

umgås med dem som finns i deras omgivning, alltifrån vänner till vuxna. De skall lära sig att 

vara toleranta och visa respekt gentemot varandra. När det gäller att tolerera andras åsikter 

handlar det inte om att acceptera dem vid varje tillfälle, utan snarare om att ha förståelse för 

varför någon kan tycka och tänka som de gör. Genom att väga sina egna åsikter gentemot 

andras i konstruktiva diskussioner skapas en slags rationell analys där eleverna kan komma 

fram till vad de egentligen står för.13

Kommunikationsfärdigheter är den tredje aspekten. Eleverna behöver lära sig att kunna 

uttrycka sin förståelse och sina känslor på ett sätt så att de når ut till andra. Det handlar inte 

enbart om att kunna tala och skriva, utan kommunikation kan ske även på andra sätt.14

Svingby lägger även till en annan vinkling på SO-ämnet, nämligen värdedimensionen. 

Attityder och värderingar ingår mer i samhällskunskapsämnet än inom något annat ämne. Det 

                                                
11 Ekman och Todosijevic 2003:33f
12 Svingby i SO i fokus 1998:29ff
13 Svingby i SO i fokus 1998:31
14 Svingby i SO i fokus 1998:31
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finns en hel del kontroversiella frågor som kan diskuteras inom samhällskunskapsämnet men 

värderingar är inget nytt som eleverna skall lära in. Värderingar och attityder är i stället något 

som skall undersökas, analyseras och tas ställning till. Begrepp som frihet, solidaritet, rättvisa 

och delaktighet är ingenting som kan läras in utan att sättas in i sammanhang. I 

lärandesituationer får man använda dessa som riktlinjer för att sätta in i sammanhang så att 

eleverna får möjlighet att reflektera över sina egna värderingar och lär sig tillämpa dessa i nya 

situationer.15

2.4 Barn och rasism

I denna bok av Magna Raundalen och Gustav Lorentzen finns det ett kapitel som är relevant 

för min studie. Det handlar om vad en antirasistisk beredskapsplan bör innehålla. Det är 

viktigt att göra skillnad på handlingsplan och beredskapsplan då handlingsplanen är det 

långsiktiga, ideologiska och pedagogiska arbetet medan beredskapsplanen beskriver den 

omedelbara hanteringen av speciella situationer.16

Författarna pekar på fem punkter för vad beredskapsplanen bör innehålla: 

1. Hantering av stora massmediala händelser kring temat rasism, utlänningar och 

flyktingar – När saker såsom rasistbrott, brott begångna av utlänningar eller historiska 

händelser, såsom Förintelsen, hamnar i fokus i media, gäller det att skolan har en plan 

för att hantera de känslor och åsikter som kan bildas i samband med detta.

2. Lokala tidnings-, radio- och TV-inslag om händelser i regionen, kommunen eller 

lokalmiljön – Kan handla om samma typ av företeelser som inom den första kategorin 

men här kan det även behandla saker som protester mot flyktingförläggningar, 

kulturkrockar etc. Skolan måste ha en plan för att motarbeta de fördomar och rykten 

som främjar rasistiskt beteende. Den här punkten tar även upp de positiva aspekterna 

när lokalsamhället engagerar sig mot utvisningsbeslut och protester mot myndigheter 

när de upplevs obarmhärtiga.

3. Händelser i skolsamhället – Gäller hantering av situationer där exempelvis en elev 

har blivit/riskerar att bli utvisad. Det handlar även om att kunna hantera kulturkrockar 

inom skolan.

4. Händelser knutna till högtider, religion och andra saker – Skolan skall ha en plan 

för att utveckla förståelse för andra religioner och deras seder och traditioner.

                                                
15 Svingby i SO i fokus 1998:31f
16 Raudalen och Lorentzen 1995:114
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5. Deltagande i politiska aktiviteter – Författarna skriver att denna kategori kan handla 

om att ha speciella dagar där antirasismen sätts i fokus. En annan del är att ta avstånd 

från invandrarfientliga arrangemang eller att till exempel försöka integrera 

flyktingförläggningarna med skolan för att skapa förståelse.17

2.5 Undervisa om samhället – didaktiska modeller och läraruppfattningar

Folke Vernersson har skrivit en bok hur lärare undervisar om samhällskunskap. Den bygger 

på en studie om grundskolans didaktiska arbete och det som är relevant för min studie är  

delen där Vernersson behandlar vilka samhällsförhållanden och samhällsfrågor som lärare i 

grundskolan anser vara viktigast. 

Vernersson kommer i sin studie fram till att det som prioriteras högst bland flest 

samhällskunskapslärare är ”aktuella samhällsfrågor” följt av ”demokratin och dess 

förutsättningar”, ”Sveriges politiska liv”, ”lag och rätt”, ”internationella frågor” och 

”ekonomifrågor”.18

Vidare belyser Vernersson en annan aspekt av lärarnas syn på samhällkunskapsämnet, 

nämligen vilken den största anledningen är till varför elever bör läsa samhällskunskap. 

Författaren har utifrån de svar han mottagit kategoriserat in dessa i fyra huvudkategorier, 

förståelse, demokratisk normbildning, handling och socialisation.19 Han förklarar 

kategorierna och exemplifierar med sina egna lärarutsagor enligt följande:

Förståelseaspekten innebär att eleverna skall förstå olika former av samhällsstrukturer 

och hur samhället fungerar. Eleverna skall få kunskap om hur samhället i sig är uppbyggt och 

hur det i praktiken fungerar. De skall förstå vad som ligger bakom att samhället ser ut som de 

gör idag och även få inblick om hur andra samhällen fungerar.20

Demokratisk normbildning handlar om att eleverna skall tillägna sig grundläggande 

demokratiska normer som att visa hänsyn, solidaritet och förmåga att lyssna till andra. Andra 

delar av detta är att skapa sig en öppen och kritisk inställning till olika fenomen i samhället. 

Sist men inte minst är det viktigt att eleverna blir medvetna om sina rättigheter och 

skyldigheter. Att kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt hamnar även det under denna 

kategori. Flera av de lärare som Vernersson intervjuat valde att poängtera att det är viktigt att 

                                                
17 Raundalen och Lorentzen 1995:114ff
18 Vernersson 1999:139
19 Vernersson 1999:130
20 Vernersson 1999:130, 132
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främja toleransen och att se till att eleverna blir medvetna om vad som är rätt så att inte de 

odemokratiska krafter som verkar i samhället i dag kan få fäste.21

Handlingsperspektivet är att eleverna skall kunna fungera i samhällslivet såväl vad gäller 

politiskt agerande och vardagssituationer. Eleverna skall lära sig att orientera sig i det 

samhälle som vi lever i idag och lära sig hur de kan påverka sin situation. På ett sätt skulle 

detta kunna kallas för ”allmänbildning”. Eleverna får lära sig hur de ska agera i enlighet med 

lagar, i interaktion med myndigheter, om vilka ekonomiska förutsättningar som finns etc. De 

skall få kunskap som gör att de kan vara delaktiga i det som sker i samhället.22

Socialisationen, menar Vernersson, ha något utopiska inslag. Det är en strävan efter att 

eleverna i framtiden skall kunna leva bra sociala liv och bli trygga och säkra 

samhällsmedborgare vilket skall leda till att de kan vara med och bygga upp ett bra samhälle 

för alla. Även här kommer aspekter som demokrati och samhällsfunktioner in.23

Som synes går kategorierna in i varandra och det kan vara svårt att dra gränserna för vad som 

egentligen är vad. I Vernerssons studie fick lärarna tala fritt om vad de ansåg vara den 

viktigaste anledningen och sedan sammanställdes hur många av dem som nämnde något som 

kunde sägas tillhöra respektive kategori. Samma lärare kan alltså ha nämnt saker som passar 

in i flertalet kategorier. Demokratisk normbildning var den kategori som flest lärare 

poängterade saker inom.24

                                                
21 Vernersson 1999:130f
22 Vernersson 1999:130, 132
23 Vernersson 1999:130,132
24 Vernersson 1999:133
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3. TEORI

Det här kapitlet behandlar de teoretiska utgångspunkter som jag utgått från när jag genomfört 

den här studien. Jag utgår från tre teorier. Den första är Ulf Petäjäs teori om varför 

yttrandefriheten bör rättfärdigas, vilken finns med då uppsatsen behandlar yttrandefrihetens 

ställning i jämförelse med skolans demokrativärden. Robert Dahls teori om vad som bör ingå i 

en demokratisk process finns med då jag anser att skolan har en del i att främja och lägga 

grund för denna process. Sist men inte minst finns Anders Sannerstedts teori om 

implementering och dess problem med. Implementeringen från beslut, till styrdokument till 

klassrumssituationen avgör hur utformandet av undervisningen kommer att se ut, varpå detta 

är intressant för studien. 

3.1 Argument för rättfärdigande av yttrandefriheten

Ulf Petäjä har skrivit en doktorsavhandling där han har för avsikt att ta bestämma vilket eller 

vilka värden som bör tjäna som rättfärdigande av yttrandefriheten inom ett demokratiskt 

styrelseskick. Han har valt att utgå från fem argument som alla innehåller argument för 

rättfärdigande av yttrandefriheten. Argumenten i fråga har valts ut med kraven att de ska 

kunna relateras till demokrati och vara inflytelserika, på så sätt att de exempelvis har funnits 

med i diskussioner som lett fram till utvecklandet av yttrandefriheten inom ett land. Vidare 

måste argumenten innehålla någon form av redogörelse för varför ett eller flera värden 

motiverar yttrandefriheten. De fem utvalda argumenten är Sanningsargumentet, 

demokratiargumentet, toleransargumentet, samt Scanlons autonomiargument I och II.25

Petäjä delar in argumenten i två kategorier, konsekventialistiska och icke-

konsekventialistiska. De konsekventialistiska argumenten, sanning, demokrati, tolerans och 

Scanlons autonomiargument II, innebär att det är konsekvenserna av exempelvis ett beslut 

som avgör om det var korrekt eller inte.26 Det icke-konsekventialistiska argumentet, Scanlons 

autonomiargument I, innebär istället att en handling kan vara rätt oavsett vilka dess 

konsekvenser blir.27 Petäjä delar även in argumenten efter huruvida de är 

samhällsfunktionerliga eller individcentrerade. Med samhällsfunktionalitet menas att det är 

samhället som gagnas av yttrandefriheten och med individcentrering menas då givetvis att det 

                                                
25 Petäjä 2006:20-23
26 Petäjä 2006:30f
27 Petäjä 2006:33f
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främst är individen som gagnas av densamma. 28 Indelningen blir här att de tre förstnämnda 

argumenten anses vara samhällsorienterade, medan de bägge autonomiargumenten är 

individorienterade. Kortfattat beskriver Petäjä argumenten så här:

Sanningsargumentet - Sanningsargumentet handlar om att åsikter inte får begränsas med 

förevändningen att de skulle vara falska. Det finns alltid en chans att de ”falska” åsikterna 

faktiskt är sanna. Vidare bör så kallade falska åsikter tillåtas då det främjar människors 

förmåga att argumentera och uppnå insikt, vilket leder till ett mer upplyst samhälle. Petäjä 

hänvisar till John Stuart Mills teorier där denne menar att sanning är en förutsättning för 

kunskap. Om människan besitter kunskap är det lättare att utvecklas vilket leder till större 

lycka. Andligt välbefinnande kan alltså härledas ur yttrandefriheten.29

Demokratiargumentet - Petäjä bygger på Alexander Meiklejohns teser när han resonerar 

kring demokratiargumentet. Denne menar att styret i en demokrati skall utgår från folket och 

att folket inte kan styra på ett korrekt sätt om dem inte har tillgång till all information som är 

relevant för samhällets medborgares välbefinnande. Utan yttrandefrihet kan inte folket 

förmedla sina åsikter till de styrande och de kan inte heller kritisera de styrandes sätt att leda 

landet.30

Toleransargumentet - Lee C. Bollinger menar att människor överlag har svårt att ta till sig 

saker eller åsikter som är avvikande från våra egna. Detta kan leda till förbud eller 

bestraffningar. Yttrandefriheten spelar roll därför att genom att tillåta avvikande åsikterna så 

erkänner vi deras existens. Att erkänna att dessa åsikter existerar innebär dock inte att vi 

accepterar dem. Det handlar alltså om att skapa en tolerant attityd hos befolkningen.31

Scanlons autonomiargument I och II - Enligt Thomas Scanlon får inte staten begränsa

yttranden då det kan leda till att individer får felaktiga uppfattningar. Staten bör inte få välja 

ut vilken information som skall vara tillgänglig med motivationen att innehållet kan vara 

skadligt. Eftersom människor är autonoma rationella varelser bör de själva kunna välja. Om 

begränsningar rörande yttrandefriheten skall göras från statens sida måste dessa vara grundade 

på goda skäl. Scanlon menar vidare att eftersom människor är rationella tänkande varelser 

                                                
28 Petäjä 2006:34f
29 Petäjä 2006:41-45
30 Petäjä 2006:64f
31 Petäjä 2006:70f



16

måste de ha tillgång till information och olika åsikter för att kunna bilda sig en egen 

uppfattning. Detta motiverar yttrandefriheten.32

Skillnaden mellan Scanlons autonomiargument bottnar i definitionen av autonomin. 

Scanlon definierar den på två olika sätt. Det första sättet är som ett värde som skall tillämpas 

för att statens rätt att begränsa och ha inflytande över yttrandefriheten skall begränsas. Detta 

tolkningssätt är det som tillämpas i Scanlons autonomiargument I. Det andra sättet är att 

autonomin är ett värde som skapas på grund av att det finns yttrandefrihet, som en 

konsekvens, vilket passar bättre till Scanlons autonomiargument II. Vid det förstnämnda fallet 

är autonomi ett medel för att nå lycka medan det andra fallet är en förutsättning. Vid 

autonomiargument I räcker det med att individen anser sig själv vara autonom för att syftet 

skall ha uppnåtts medan det i autonomiargument II innebär att individen måste leva i en miljö 

som främjar autonomin. Detta sker bland annat genom yttrandefriheten. Enligt Petäjä ligger 

en pålitlig kommunikationsprocess till grund för Scanlons argument då individer har ett 

intresse av att deras föreställningar, idéer och preferenser kan luta sig mot en sådan. Detta 

skapar autonomi i en konsekventialistisk form vilken kan ligga till grund för varför 

yttrandefriheten är så viktig.33

3.1.1 När är det rätt att begränsa yttrandefriheten?

Petäjä har i förhållande till de olika argumenten gjort en sammanställning av vad som kan 

vara de största orsakerna till att begränsa yttrandefriheten. Det är två generella punkter som

främst nämns. Den ena är att omständigheterna spelar in för hur mycket yttrandefriheten kan 

begränsas. Petäjä använder sig av exemplet att det kanske inte är så lämpligt att tillåta vad 

som helst att yttras vid krigstider då befolkningens allmänna toleransnivå är nedsatt. 

Informationen kan inte vara fri på samma sätt vid sådana tillfällen. Den andra punkten som 

sticker ut är begränsning av yttranden som riskerar, eller kan leda till, att våld förekommer. I 

det här fallet kan det handla om både våld mot grupper av individer eller mot stat och 

samhälle. Begränsning av yttranden som kan uppfattas som hot är viktigt då de riskerar att 

påverka den pålitliga kommunikationsprocessen negativt i och med att det skapar rädsla, 

aggressivitet och ångest hos människorna.34

                                                
32 Petäjä 2006:76ff
33 Petäjä 2006:83ff
34 Petäjä 2006:169f
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3.1.2 Det viktigaste värdet för yttrandefrihetens rättfärdigande

I Petäjäs resultat kommer han fram till att de ovan nämnda argumenten inte är tillräckligt 

starka i sig för att motivera yttrandefriheten. I stället krävs det ett annat värde, vilket Petäjä 

benämner pålitlig kommunikationsprocess. Finns det en sådan kommer det som argumenten 

förespråkar att bli konsekvenser av detta. Medborgarna i ett samhälle måste ha tillgång till 

åsiktsmångfald vilket gör att de blir matade med information som omfattar mer än bara deras 

egna intressen. De måste utsättas för idéer som de kanske aldrig själva hade stött på. 

Yttrandefriheten är en tillåtande princip som gör att det går att skapa en pålitlig 

kommunikationsprocess vilket leder till att information, som medborgarna av eget val själva 

kanske inte tagit del av, sprids.  Informationsprocessen är pålitlig om den innehåller olika 

perspektiv, idéer och verklighetsuppfattningar. Petäjä avslutar med att säga att om det inte 

tillåts åsikter som är irrationella, upprör, är omoraliska eller falska så är 

kommunikationsprocessen inte pålitlig.35

3.2 Den demokratiska processen

I sitt verk Demokratin och dess antagonister försvarar Robert Dahl demokratin gentemot 

förespråkare för anarki eller förmyndarskap. I ett kapitel redogör författaren för sin teori om 

vilka kriterier som han anser måste finnas för att en process skall anses vara demokratisk. Han 

räknar upp fem argument varav tre anses räcka för att processen skall vara godkänd. Dessa tre 

är: 

Effektivt deltagande – Under hela processen fram till ett beslut har fattats måste 

medborgarna ha överensstämmande och lika möjligheter att uttrycka vilket slutgiltigt resultat 

de föredrar. Alla måste ha möjlighet att föra upp frågor på dagordningen och att argumentera 

för sin ståndpunkt.36

                                                
35 Petäjä 2006:174ff
36 Dahl 1999:170
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Lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet – Vid det slutgiltiga avgörandet av ett beslut 

skall alla medborgares röster väga lika tungt. Det är endast dessa val som skall ligga till grund 

för de beslut som fattas, ingenting annat. Val av den här karaktären är det som normalt sett 

brukar gestalta sig som omröstningar.37

Upplyst förståelse – Detta är den del av teorin som kan anknytas till den här studien. Dahl 

menar att den upplysta förståelsen är att varje medborgare bör ha likvärdiga möjligheter att 

upptäcka och fundera över vilket val som bäst tjänar ens eget, eller det allmänna intresset. Det 

handlar alltså om att kunna få information och att ha möjlighet att värdera denna för att kunna 

göra en bedömning om vad som är bäst för en själv. Därför får viktig information inte 

undertryckas eller isoleras från medborgarna då detta underminerar den demokratiska 

processen.38 Eller som Thurén uttrycker det; individen måste kunna informera sig om de 

frågor som olika val handlar om, varpå tryckfrihet och yttrandefrihet måste råda.39

3.3 Implementeringen och dess problem

I verket Politik som organisation har Anders Sannerstedt behandlat frågan om 

implementering. Här tar han upp fenomenet i sig och diskuterar kring företeelser som kan 

uppstå kring implementeringsprocessen. Lämpligt nog, för den här studien, använder 

författaren sig av skolan som exempel vid flertalet tillfällen. 

Inom skolan är det en så kallade top-down-implementering som gäller. Högs upp i kedjan 

fattas ett beslut som sedan går vidare till skollag, skolförordning och olika styrdokument för 

att sedan gå vidare till den lokala nivån där varje kommun utformar egna skolplaner och 

dylika dokument. Till slut går kedjan ner till åtgärder vid den enskilda skolan och så 

småningom till de enskilda klassrumssituationerna.40

Vid en traditionell implementering styr beslutsfattaren och den som är menad att tillämpa 

detta skall se till att uppfylla, exempelvis, den policy som beslutsfattaren angivit. Dock finns 

det inom vissa instanser ett ”problem” med genomförandet av detta. En av dessa instanser är 

skolan. Michael Lipsky talar om ett annat perspektiv, nämligen de så kallade närbyråkraterna. 

Dessa är personer som inom sitt yrke dagligen har kontakt med människor såsom patienter 

eller elever. Lipsky menar att dessa personer har så pass stor handlingsfrihet inom sina 

                                                
37 Dahl 1999:171
38 Dahl 1999:175
39 Thuén 2004:120
40 Sannerstedt i Rothstein 2001:24
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områden att det egentligen inte är politikerna som utformar ”politiken” inom området i fråga, 

utan dem själva. Eftersom närbyråkraterna arbetar med människor förutsätts de ta individuell 

hänsyn. Vidare är arbetet styrt av traditionella normer och sakkunskap inom, exempelvis, 

pedagogiken. Eftersom det sällan finns resurser eller tid till att hinna med allt tvingas 

närbyråkraterna att göra prioriteringar och själva besluta om vad som för stunden känns 

viktigast att arbeta med eller lägga ner tid på. De politiska beslutsfattarna har svårt att 

kontrollera detta i och med avsaknaden av kunskap inom området. Detta gäller även de 

klienter, elever eller patienter som blir drabbade. Närbyråkraterna riskerar sällan att få 

repressalier vid ett misslyckande att uppfylla en elevs behov. Dock skall det poängteras att 

denna handlingsfrihet ofta leder till att den professionelle känner tillfredställelse med sitt 

arbete. Det är även legitimt att den som besitter den professionella kunskapen är den som 

skall bestämma hur utformningen av arbetet bör se ut.41

Sannerstedt skriver angående implementeringsproblemen att det ibland kan handla om 

vaga eller motstridiga direktiv vilket gör det svårt för den som skall genomföra dessa att veta 

vad som egentligen gäller. Skolan skall för det första förmedla kunskaper och färdigheter, och 

för det andra bedriva social fostran. Läraren tvingas i klassrumsituationen ofta prioritera 

mellan dessa mål angående vilket som är viktigast för stunden. Anledningen till vagheten, 

menar Sannerstedt, är att styrdokumenten är kompromisser mellan partierna. Det finns dock 

positiva saker med detta, såsom att lärarna får större handlingsfrihet och att de ges utrymme 

till att själva hitta lösningar på nya situationer där beslutsfattarna ännu inte angivit några 

direktiv.42

Det är alltså grunden för yttrandefrihetens rättfärdigande, kriterierna för en demokratisk 

process och implementeringsprocessen och dess problem som är den teoretiska grunden för 

den här uppsatsen. Den, av Petäjä påtalade, pålitliga kommunikationsprocessen är något som 

skolan måste bidra till att skapa. Detta gäller även Dahls demokratiska process. 

Implementeringsteorin som Sannerstedt beskriver visar att skolan är ett exempel där det kan 

finnas problem med implementeringen vilket gör att den passar bra in i denna studie. 

                                                
41 Sannerstedt i Rothstein 2001:21ff
42 Sannerstedt i Rothstein 2001:30ff
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4. BAKGRUND

I detta kapitel kommer jag att ge lite bakgrund till studien i form av olika lagar och 

föreskrifter. Först och främst kommer ett utdrag ur grundlagen, vilken är en av grundpelarna 

som det svenska samhället vilar på. Därefter kommer utdrag från diverse olika dokument som 

Skolverket har givit ut som riktlinjer för hur verksamheten i skolan skall se ut, både 

övergripande och inom det enskilda ämnet. Sist presenteras ett utdrag från den 

demokratiutredning som regeringen presenterade 2001. 

4.1 Grundlagarna

I regeringsformen finns ett kapitel om våra grundläggande fri- och rättigheter. Dessa 
sammanfattas i 6 punkter.

”1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i 
övrigt taga del av andras yttranden, 

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, 
meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt 
verk, 

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän 
plats, 

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller 
enskilda syften, 

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin 
religion.”43

4.2 Styrdokumenten

Nedan kommer jag att beskriva vad som står i skolans styrdokument om vad som är skolans 

uppgifter angående demokrati och förebyggande av rasism. 

                                                
43 Regeringsformen via www.riksdagen.se 2007-04-05
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4.2.1 Skollagen

I skollagen går det att läsa att skolverksamheten skall utformas så att den överensstämmer 

med de grundläggande demokratiska värderingar som finns i samhället. Alla verksamma inom 

skolan skall främja aktning för varje individs egenvärde. Den som är verksam inom skolan 

skall särskilt se till att främja jämställdhet mellan könen samt att aktivt motverka alla former 

av kränkande behandling. Som exempel anger skollagen mobbning och rasistiskt beteende.44

4.2.2 Läroplanen – Lpo 94

Lpo 94 påtalar liksom skollagen vikten av att skolan förmedlar särskilda värden till eleverna. 

Människolivets okränkbarhet, lika värde för alla människor, jämställdhet mellan könen, 

solidaritet med svaga och utsatta och individens frihet och integritet är några av dessa värden. 

Värdena skall förmedlas i den etiska anda som förvaltats av den kristna traditionen och 

västerländska humanismen för att fostra medborgare till generositet, tolerans, rättskänsla och 

ansvarstagande.45

Vidare går det att läsa att skolan, med tanke på det svenska samhällets internationalisering 

och mångfald, ska främja förståelsen för andra människor och kulturer. Intolerans och 

främlingsfientlighet skall bekämpas och måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser. Detta gäller för alla som verkar inom skolan. I Lpo 94 går det även att läsa att 

det inte räcker med att skolan förmedlar kunskap om de grundläggande demokratiska 

värderingarna utan dessa skall genomsyra hela verksamheten för att eleverna ska kunna bli 

aktiva samhällsmedborgare.46

I läroplanen skiljs det mellan ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå”. Strävansmålen 

handlar om en önskvärd utveckling av skolan och dess elever medan uppnåendemålen är de 

saker som eleverna minst måste kunna när de lämnar skolan. När det gäller strävansmålen går 

det där att läsa att det är önskvärt att varje elev tar avstånd från all form av kränkande 

behandling och förtryck samt att de skall respektera alla människors egenvärde. Bland 

uppnåendemålen står ingenting av den här karaktären omnämnt.47

                                                
44 § 2 i Skollagen via www.riksdagen.se 2006-04-24
45 Lpo 94 via www.skolverket.se 2006-04-24
46 Lpo 94 via www.skolverket.se 2006-04-24
47 Lpo 94 via www.skolverket.se 2006-04-25
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4.2.3 Kursplanen

Mål att sträva mot finns det även i kursplanen för de samhällsorienterade ämnena. De är 

uttryckta ungefär som de som finns i läroplanen och påtalar således att eleven skall visa 

respekt för andra människors ställningstagande, men även uppmärksamma och ta avstånd från 

sådana ställningstaganden som kan leda till förtryck och kränkningar av andra människor. När 

det kommer till yttrandefriheten går det att placera den inom de strävansmål som innefattar att 

eleven skall bli förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett 

demokratiskt samhälle.48

Vid närmare precisering till ämnet samhällskunskap är de mål som skall strävas mot bland 

annat att eleverna ska utveckla kunskap om skiftande samhällsförhållanden och deras relation 

till demokratiska principer, om hur individen påverkas och påverkar samhället utifrån 

samhällets värderingar och normer, om vilken betydelse ett mångkulturellt samhälle har för 

relationer människor emellan samt att eleverna skall omfatta och praktisera demokratins 

värdegrund. Det står vidare att ett av de mål som eleven skall ha uppnått vid slutet av nionde 

skolåret är att känna till de grundläggande mänskliga rättigheterna och att förstå de 

gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. Dessutom 

skall de kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt.49

4.2.4 Ny lag om förbud mot all kränkande behandling

1 april 2006 infördes en lag om ett förbud mot kränkande behandling och diskriminering av 

barn och elever. Meningen med lagen är att den ska poängtera skolans ansvar för att garantera 

elevernas trygghet i skolan. När det gäller diskrimineringen är den indelad i direkt 

diskriminering och indirekt diskriminering. Den förstnämnda är när någon blir negativt 

särbehandlad grundat på någon av lagens fem diskrimineringsgrunder vilka är religion eller 

annan trosuppfattning, kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning. Den 

indirekta diskrimineringen skulle vara om till synes neutrala ordningsregler tillämpas så att 

någon i praktiken blir diskriminerad.50

                                                
48 Kursplanen för de samhällsorienterade ämnena via www.skolverket.se 2006-04-25
49 Kursplanen för ämnet samhällskunskap via www.skolverket.se 2006-04-25
50 http://www.skolverket.se/sb/d/1320/a/5664;jsessionid=A34834EF4BD6C13BB157C98806E21BDB 2006-04-
24 
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4.2.5 Skolverkets förtydligande

I samband med debatten om betygssättningen inom ämnet samhällskunskap har Skolverket 

gått ut med ett förtydligande av styrdokumenten. Där går det att läsa att om en elev är 

införstådd med vad de demokratiska värdena betyder och kan praktisera dessa i sitt skolarbete 

så är målet uppnått även om eleven i fråga har åsikter som står i motsats till de demokratiska 

värdena. Skolverket menar att det är elevens kunskaper och förmåga som skall betygsättas, 

inte åsikter eller beteende. Betygssystemet får inte användas för att bestraffa elever som 

kränker andra individer eller som har odemokratiska åsikter då detta leder till ett system med 

bristande rättssäkerhet.51

4.2.6 Skolverkets allmänna råd

Skolverket har givit ut skrifter om allmänna råd angående diverse olika saker inom skolan. En 

av dessa skrifter handlar om hur skolan bör arbeta för att motverka kränkande behandling. Det 

går där att läsa att förebyggandet mot och motarbetandet av kränkande behandling är en del av 

det demokratiska uppdraget. Allt som har med skolan att göra skall genomsyras av tolerans, 

respekt och solidaritet. Demokratiuppdraget, sammanfattat från de olika styrdokumenten, talar 

om att sprida kunskap om demokrati och värdegrund, om att lära elever att arbeta på ett 

demokratiskt sätt och ge dem inflytande, om att förankra demokratin och värdegrunden och 

om att motverka kränkande behandling. Detta skall gälla alla vid en skola.52

När kränkande behandling har förekommit ger Skolverket rådet att rektorn på skolan skall 

informera hemmet om en elev har problem. Skolan bör agera snabbt om någon anser sig utsatt 

för kränkande behandling. Om det står klart att kränkande behandling har förekommit måste 

beslut tas huruvida det skall lämnas över till någon annan myndighet såsom socialtjänsten 

eller i vissa fall polisen. Skolverket poängterar dock att skolans ansvar inte frånsägs bara för 

att ärendet vidarerapporteras till annan myndighet, utan skolan har som uppgift att 

dokumentera allt för att kunna införa åtgärder och för att värna om rättsäkerheten.53

Det skall vid varje skola finnas rutiner för hur hantering av sådana här problem skall gå 

till och varje skola skall vara beredd att införa åtgärdsprogram om det behövs. Det finns regler 

för vilka disciplinära åtgärder som får tillämpas. Avstängning av elever i grundskolan är inte 

                                                
51 http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/5981 2006-05-02
52 Skolverkets allmänna råd för att motverka alla former av kränkande behandling:4f via www.skolverket.se    
2006-05-02
53 Skolverkets allmänna råd för att motverka alla former av kränkande behandling:12f via www.skolverket.se
2006-05-02
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tillåtet. Däremot kan de i yttersta fall gå att flytta en elev till en annan skola för att garantera 

säkerheten och studiemiljön för andra elever. En viktig del rörande utredningar och åtgärder 

är att all personal är väl införstådda med de regler som finns för offentlighet och sekretess så 

att all information om eleven/eleverna behandlas på ett korrekt sätt.54

Skolverket har även skrivit lite om hur de anser att en skolas handlingsplan mot kränkande 

behandling bör se ut. De menar att den skall innefatta all kränkning som kan förekomma, inte 

bara mellan elever utan även mellan elever och personal. Det skall tydliggöras att skolan tar 

avstånd från alla dessa företeelser och elevernas rättigheter skall vara inskrivna. Vidare står 

det att det skall finnas instruktioner för hur föräldrar och elever kan göras delaktiga i arbetet 

och vem på skolan som har ansvar för olika saker när sådana här situationer uppstår. 

Handlingsplanen skall även utgå från kunskap om den specifika situationen på skolan.55

4.3 Demokratiutredningen

I demokratiutredningen En uthållig demokrati från 2001 finns det olika uppmaningar för hur 

vi skall skapa ett mer demokratiskt Sverige. En del i detta är att stärka det demokratiska 

medvetandet. Här spelar skolan en stor roll. Det som demokratiutredningen är ute efter är att 

medborgarna i högre utsträckning skall delta i det politiska livet men även lära sig och ta till 

sig de demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt på. Skolan skall bland annat 

se till att eleverna får insikt i, och kunskap om, olika samhälls- och historieuppfattningar. 

Skolan skall även vara en demokratisk miljö där alla inte alltid behöver tänka lika, utan det 

skall finnas utrymme för oenighet. I demokratiutredningen står det att:

Det som gör demokratin till demokrati är inte att vi är eniga utan att vi har rätt 

att vara oeniga och t.o.m. uppmuntras därtill.56

Vidare går det att läsa att saker som nazismen, kommunismen och dagens rasistiska idévärld 

är moraliskt problematiserande kunskaper som måste behandlas inom skolan. Viktigt är dock 

att skolan inte bara ser det som sin uppgift att lära ut kunskaper om demokrati, moral och 

kritiskt tänkande, utan det är viktigt att eleverna får uppleva demokratin i praktiken.57

                                                
54 Skolverkets allmänna råd för att motverka alla former av kränkande behanlding:14 via www.skolverket.se
2006-05-02
55 Skolverkets allmänna råd för att motverka alla former av kränkande behandling:16 via www.skolverket.se
56 SOU 2001:1 sid. 241f
57 SOU 2001:1 sid. 242
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5. METOD

I den här undersökningen har jag använt mig utav en kvalitativ metod för att nå mina resultat. 

Detta har skett i form av djupintervjuer. Nedan kommer jag att redogöra för en tolkning av 

vad som menas med kvalitativ analys samt för hur studien har genomförts. 

5.1 Kvalitativ analys

Enligt Vernersson är det vanligaste att den kvalitativa forskningen utgår från ett holistiskt 

perspektiv, den räknar alltså in kontexten istället för att bortse från den. Att utgå från en 

förutbestämd helhet gör att de individuella delarna kan studeras på ett bättre sätt vilket leder 

till djupare förståelse om deras samband och funktioner. Den kvalitativa forskningen studerar 

vanligen naturligt odelade situationer där kontexten kan vara exempelvis geografisk, 

tidsmässig eller sociokulturell. För en forskare som tillämpar en kvalitativ metod står 

regelbundenheter, exemplifierat av, mönster, relationer etc. i centrum. Kvalitativ forskning 

handlar i hög grad om tolkning, värdering, beskrivning och bedömning av fenomenet. 

Vernersson skriver även att det är vanligt att forskare som väljer kvalitativa metoder väljer 

forskningsmetoder som gör att de så lite som möjligt påverkar den miljö de verkar inom. 

Avslutningsvis skriver författaren att det kvalitativa forskare sällan kommer fram till en 

”slutstation” då de studerande områdena ofta är väldigt komplexa. Resultaten kan och bör 

ibland vara tvungna att modifieras. Dock ger resultaten ofta utgångspunkter för nya 

frågeställningar och förnyad reflektion.58

5.2 Kort presentation av skolorna

Intervjuerna har gjorts med lärare från tre olika skolor från tre olika kommuner, Teleborg 

Centrum i Växjö kommun, Dackeskolan i Tingsryds kommun och Centralskolan som är 

belägen i Virserum i Hultsfreds kommun. Samtliga finns alltså i Småland. 

                                                
58 Vernersson 1999:107
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Dackeskolan i Tingsryd är en grundskola med elever i åldrarna 6-16 år. Det går cirka 720 

elever på den här skolan och vissa av skolans lokaler används även till lokal fritidsverksamhet 

där ungefär 120 barn är inskrivna. Skolan har 130 vuxna anställda och 90 av dessa är lärare.59

Teleborg Centrum är en skola för elever i årskurserna 7-9. Inom denna skola ryms även 

Smedskolan som är en förberedelseskola för flyktingar och invandrare och D 7-9 som är en 

särskoleverksamhet.60 Sammanlagt har skolan ungefär 550 elever. Av 100 anställda är ungefär 

70 stycken verksamma lärare. Teleborg Centrum är beläget i Växjös största stadsdel, 

Teleborg. 

Centralskolan är en skola för elever i årskurserna 4-9. Skolan har cirka 400 elever fördelade 

på tolv klasser. Virserum ligger ungefär tre mil från kommunens centralort Hultsfred.61

5.3 Tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet jag använt mig vid för att få fram resultatet är djupintervjuer kombinerat 

med litteraturstudier. De intervjuade personerna är alla verksamma lärare. Tanken var att det 

från början skulle vara tre lärare från varje skola men då det endast var två stycken vid 

Växjöskolan och Centralskolan som ville ställa upp fick det sammanlagda antalet intervjuer 

bli sju stycken. Jag har bifogat en intervjumall som bilaga.62

5.3.1 Djupintervjuerna

Jag vill poängtera att metoden som använts vid detta arbete är asymmetrisk i den bemärkelse 

att intervjuerna inte genomförts på samma sätt vid alla tillfällen. Två av intervjuerna 

genomfördes skriftligt via e-post istället för, som de andra, på plats. Detta gällde intervjuerna 

med lärarna från skolan i Virserum. Anledningen till detta var att dessa lärare föredrog att 

göra intervjun skriftligt. Vid skriftliga intervjuer finns det givetvis en del brister som måste tas 

med i beräkningen. Lärarna i fråga får mer tid att reflektera och anpassa sina svar och den 

personliga kontakten reduceras. Vidare kan det vara så att svarens längd eventuellt blivit 

längre, eller kortare, om intervjuerna gjorts på plats. Dock är kanske den största bristen vid 

                                                
59 http://www.skolwebb.tingsryd.se 2006-12-12
60 http://www.skolweb.vaxjo.se 2006-12-12
61 http://www.hultsfred.se/templates/Page.aspx?id=931 2006-12-12
62 Se bilaga 1
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intervjuer via e-post att momentet med följdfrågor försvinner. Detta har jag dock försökt att i 

viss grad motarbeta genom att försäkra mig om att få skriva följdfrågor om det skulle vara 

aktuellt. 

De övriga intervjuerna är gjorda på plats i skolorna. Intervjuerna varade mellan 25-40 

minuter vardera. Vid dessa intervjuer hade jag egentligen tänkt använda en bandspelare för att 

spela in intervjuerna men lyckades inte få tag på någon lämplig. På grund av detta fick det i 

stället bli till att anteckna flitigt under intervjuerna. 

Fördelen med bandspelare är givetvis att ingenting går till spillo och att det blir mer 

personliga intervjuer då man som intervjuare kan koncentrera sig helt på samtalet och inte på 

vad som är viktigast att teckna ned. Vissa kanske uppfattar det som något oartigt att sitta och 

skriva samtidigt som ett samtal skall föras. Dock var jag sedan tidigare relativt bekant med de 

flesta av de jag intervjuat på plats vilket torde vara en fördel. 

Nackdelarna med att använda bandspelare är att det finns de som känner sig obekväma 

med att bli inspelade på band. Förmodligen är det vanligare i de fall där intervjuerna gäller 

känsliga ämnen men en del personer känner sig helt enkelt inte bekväma med att det de säger 

dokumenteras på ett sådant sätt. På grund av detta kan ibland delar av intervjuerna gå 

förlorade då personen som blir intervjuad inte riktigt hunnit vänja sig vid tanken på att bli 

inspelad. En annan nackdel med att spela in sina intervjuer är att transkriberingen av 

intervjuerna kan ta väldigt lång tid. Detta kan bero på flera olika saker. Oftast är det inte så 

enkelt att hinna med att skriva ner allt som sägs på inspelningen samtidigt som det spelas upp, 

varpå det krävs flertalet tillbakaspolningar, vilket kan bli tidskrävande. Sen är det inte alltid så 

att inspelningarna blir av högsta kvalitet, vilket även det kan försvåra transkriberingen. 

Fördelarna med att skriva ner intervjuerna direkt är att transkriberingsmomentet 

försvinner då det endast handlar om att skriva av sina anteckningar. Dock krävs det att detta 

sker i kort anslutning till intervjuns genomförande så att så lite som möjligt försvinner. 

Nackdelarna med att nedteckna kan vara att det kan bli fel om personen som intervjuar 

inte korrekt uppfattar vad som sägs. Det är även viktigt att den intervjuade personen inte blir 

tvungen att sitta och vänta på att intervjuaren skall skriva klart då denne då får tillfälle att 

tänka över sina svar och eventuellt ändra sig. Delar av spontaniteten kan, med andra ord, gå 

förlorad.

Det viktigaste som kom fram under intervjuerna hamnade givetvis på papper och med 

snabb tillgång till en dator efter varje intervjutillfälle är jag övertygad om att alla vitala delar 

av intervjuerna blivit dokumenterade.
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När jag genomförde intervjuerna vid Dackeskolan i Tingsryd skedde dessa i ett enskilt 

rum till skillnad från på Teleborg Centrum i Växjö där intervjuerna genomfördes i ett 

arbetslagslärarrum. Det blir en viss skillnad när man intervjuar någon ensam än när man 

intervjuar någon i ett rum där det passerar människor förbi med jämna mellanrum. Dels därför 

att det blir en viss dialog mellan intervjupersonen och de övriga i rummet och dels på grund 

av att det kan finnas vissa störningsmoment som gör att det är svårare att uppfatta allt som 

intervjupersonen har att säga. En tredje sak att beakta är att det finns möjligheter att svaren 

som ges kanske blir annorlunda när andra är i rummet än om det endast är intervjuare och den 

som blir intervjuad som närvarar. 
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6. EMPIRI

Detta kapitel är avsett att redovisa vad som går att läsa i de lokala styrdokumenten för de 

skolor där lärarna i studien är verksamma. Efter det kommer resultaten av djupintervjuerna att 

redovisas. 

6.1 Lokala styrdokument

I den här delen av uppsatsen kommer jag behandla vad som står i de lokala styrdokumenten 

för de respektive skolorna angående demokrati och hantering av rasism och nazism.

6.1.1 Hultsfred kommun

I Hultsfred kommuns skolplan är det stycke som handlar om demokratiska värden ett utdrag 

från skollagen. I övrigt nämns inte detta. Detta betyder dock inte att kommunen inte har en 

handlingsplan utan de har utformat ett separat dokument innehållande den policy som skall 

gälla, bland annat Centralskolan i Virserum, avseende kränkande särbehandling och rasism. I 

den här policyn går de att läsa att all kränkande behandling som uppmärksammas omedelbart 

skall tillrättavisas och om nödvändigt rapporteras till rektorn. Här ingår alla former av rasism 

och hets mot folkgrupp. Nolltolerans mot bärande av kläder och symboler som har nazistisk 

eller rasistisk betydelse är något som anses viktigt. Detta motverkas först genom uppmaningar 

till att ta bort symbolerna och om det inte åtföljs rapporteras det till rektorn. Det skall även 

finnas en grupp som fortlöpande informerar skolledning, personal och elever om vilka 

symboler som är oacceptabla.  Gruppen i fråga har även som uppgift att informera om vilken 

form av beteende och exempelvis musik som inte är acceptabelt. Om ett fall går för långt är 

det upp till rektorn att avgöra om polisanmälan skall göras. I övrigt står det att motarbetandet 

av kränkande behandling skall ske inom hela verksamheten och genomsyra all undervisning, 

samt tas upp extra vid särskilda tillfällen.63

                                                
63 Policy avseende kränkande behandling och rasism, Hultsfred kommun
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6.1.2 Växjö kommun

Växjö kommuns skolplan inleder även den sitt värdegrundskapitel med att citera skollagens 

inledande paragrafer varefter det poängteras att skolans uppgift att befrämja lärande går hand i 

hand med uppgiften att förmedla samhällets grundläggande värderingar. Målet är att ingen 

skall behöva utsättas för mobbing, rasism eller könskränkningar vare sig verbalt eller genom 

handling. Varje skola ska ha en handlingsplan för hur problem av den här karaktären hanteras 

och varje skolas regler och normer skall formuleras genom dialog mellan personal, 

skolledning, elever och föräldrar.64

Om demokrati står det att skolans arbetssätt ska vila på demokratiska grunder och att alla 

de ovan nämnda parterna ges inflytande över arbetet i skolan. Eleverna skall lära sig hur 

demokratiska beslutsprocesser fungerar och veta vilka rättigheter och skyldigheter det medför. 

Erfarenheter av hur man samarbetar är vikigt att eleverna bär med sig. Även elevernas 

inflytande på undervisning och planering betonas.65

6.1.3 Tingsryd kommun

I Tingsryd Kommuns utbildningsplan finns det inget särskilt kapitel om värdegrund eller 

demokrati men det nämns i andra sammanhang. Namnet på deras utbildningsplan är Lust att 

lära hela livet och deras övergripande resultatmål är att varje elev skall uppleva att de bemöts 

med tilltro och respekt i sitt lärande. Det finns ett kapitel om ansvar och inflytande. Här står 

det att eleverna skall skolas praktiskt i demokratiska arbetsformer inom skola och arbetsliv. 

Ett kapitel handlar om välbefinnande och, utan att redogöra för några detaljer, står det att 

skolan skall genomföra aktiviteter som främjar elevernas sociala, psykiska och fysiska hälsa. 

Vidare går det, i kapitlet om pedagogiska miljöer, att läsa att barnen skall trivas och uppleva 

att de gärna vill vara i skolans miljö.66

6.2 Lärarutsagor

Här kommer jag att sammanfatta de svar jag fått från de intervjuer jag genomfört. Jag 

kommer att belysa svaren med hjälp av citat från de olika lärarna. Sammanfattningar av 

                                                
64 Skolplan Växjö kommun
65 Skolplan Växjö kommun
66 Utbildningsplan Tingsryd Kommun
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svaren på samtliga frågor kommer att redovisas för att ge en bra helhetsbild även om svaren 

från vissa frågor inte kommer att diskuteras djupare i analysdelen.

6.2.1 Hur ofta tittar lärarna i styrdokumenten?

Med tanke på diskussionen kring att styrdokumenten ibland är svårtolkade var det intressant 

att ta reda på hur ofta lärarna tittade i styrdokumenten. 

”Naturligtvis tittar jag då och då på styrdokumenten som har ändrats flera 

gånger under min yrkesverksamma tid. Vi försöker ständigt förbättra lokala 

planer och sedan att leva upp till dem.” /Inger Danielsson, lärare Centralskolan, 

Virserum67

”Nej jag är dålig på det. Värdegrunden är något som man bär med sig på ett 

aktivt sätt i allt man gör. Dokumenten för SO ger stor frihet för läraren. Vi har 

inga tydliga lokala så när jag tittar i styrdokumenten så är det de centrala som 

gäller.” /Johan Månsson, lärare Teleborgs Centrum, Växjö68

Lärarnas svar på den här frågan var ganska varierande. En del tittade inte alls mycket i 

styrdokumenten medan andra sade att det blivit mer senaste tiden. Endast en av lärarna 

svarade att han ofta tittade i styrdokumenten.

Svaren på den här frågan var föga överraskande. Vid tidigare uppgifter som jag genomfört 

under lärarutbildningen har jag ofta frågat lärarna om deras användande av styrdokumenten. 

Oftast har svaret varit att det, förutom för de nyutexaminerade lärarna, inte var särskilt vanligt 

att styrdokumenten plockades fram såvida det inte var något särskilt som inträffat eller om 

någon ny företeelse skulle börja tillämpas. Styrdokumenten verkar, för många, snarare än att 

vara ett rättesnöre som åtföljs ord för ord, fungera som en inre kompass som pekar åt rätt håll 

men inte på vilken väg som bör tas för att nå fram till målet.

6.2.2 Är styrdokumenten svåra att tolka?

Givetvis är det även viktigt att ta reda på om lärarna i fråga ansåg att styrdokumenten är svåra 

att tolka eller ej.
                                                
67 Intervju med Inger Danielsson  via e-post, mottagen 2006-05-23
68 Intervju med Johan Månsson 2006-05-04
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”Styrdokumenten är inte enkla att tolka. Det är bra att de ger frihet för läraren 

att tolka. Jag vill inte ha en fast plan som säger att så här och så här ska du 

göra. Det stör mig att man ger sken av att de är glasklara vilket inte går när de 

är en kompromiss mellan olika partier. Jag tyckte bättre om Lgr 80. Lpo 94 

fokuserar för mycket på betygen.”69 / Gunnar Wahlin, lärare Teleborg 

Centrum, Växjö

”Jag tycker att styrdokumenten är enklare att tolka nu. Det är större frihet. Jag 

tror att många skolor går på som de gjort tidigare istället för att förändra sig. 

Men jag tycker att vi har kommit långt på den här skolan. Vi har lärt oss att 

utnyttja styrdokumenten till vår fördel. Det gäller att synliggöra en del punkter. 

Det handlar inte bara om kunskaper utan färdigheter är viktigt. Det är ju 

svårare att mäta färdigheter än kunskaper. Det är svårt att få folk att förstå att 

även detta är viktigt. Vi har arbetat ut matriser på den här skolan för detta. Ett 

mål vi har prioriterat det här året är att planera arbetsområden med hjälp av 

eleverna. Eleverna görs medvetna om vad de bedöms på.” / Lars Svensson, 

lärare Dackeskolan, Tingsryd70

Majoriteten av lärarna ansåg att de centrala styrdokumenten var ganska så svårtolkade. De 

lokala styrdokumenten var enklare att tolka. Detta berodde delvis på att vissa av lärarna själva 

varit delaktiga i utformandet av dessa.

Svårigheten att tolka styrdokumenten verkar både ha sina fördelar och nackdelar. Är man 

ute efter att få klara riktlinjer kan det givetvis bli problematiskt men om man, som några av de 

intervjuade lärarna, ser det utifrån aspekten att det ges större frihet att utforma sin 

undervisning verkar det genast bättre.

Lars Svensson påtalar att de har arbetat med att göra eleverna medvetna om vad de 

bedöms på. Detta tror jag är en viktig del som lärare. Ofta talas det om svårigheterna för lärare 

att tolka styrdokumenten men det talas sällan om eleverna i dessa sammanhang.  Om eleverna 

integreras vid planerandet av arbetsområdena förstår de garanterat bättre vad det är som krävs 

av dem för att kunna få ett Godkänt, Väl Godkänt, eller Mycket Väl Godkänt. 

                                                
69 Intervju med Gunnar Wahlin 2006-05-04
70 Intervju med Lars Svensson 2006-05-03
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6.2.3 Problem med och hantering av rasism och nazism

Jag ställde frågan huruvida det förekommit några problem med elever som har rasistiska eller 

nazistiska åsikter och i så fall hur skolan i fråga hade hanterat dessa problem.

”Man resonerade med dem. Tog dem en och en och fick dem åtminstone att 

hålla det utanför skolan. Även om vi givetvis försökte stoppa dem från att hålla 

på med det utanför skolan också. Men man har ju hört att det har pågått bråk.

Ofta har man som lärare trots allt ”deras öra”. De elever man har vill oftast inte 

att det ska gå så långt att de blir fight. Men det är hård press från grupperna.”71

/ Anders Sanfridsson, lärare Dackeskolan, Tingsryd

”Vi har väl haft några hakkors och så. Tror inte att det är aktuellt här. Våra 

elever ser det inte som konstigt med människor med olika ursprung. Om man 

bryter så ser de det nästan som en typ av dialekt. Man jobbar bra med sådana 

här saker på den här skolan och jag har egentligen inte hört något om någon 

som blivit utsatt för rasism.”72 / Gunnar Wahlin, lärare Teleborg Centrum, 

Växjö

”Vi har en SO-grupp som jobbar med frågorna och vi försöker att uppdatera 

oss, men intresset för dessa frågor finns klart hos oss också. Vi har en aktiv 

grupp elever som vi försöker bemöta med saklighet och respekt och även kalla 

in deras föräldrar. Senast konfronterade vi elever och föräldrar med vad deras 

barn sysslade med på nätet, mest ur informativ synvinkel. Vi har klara och 

tydliga regler för vilka symboler och kläder som ej tillåts. I höstat hade vi ett 

föräldramöte med föreläsare från Stockholm som samlade 70-80 deltagare.” / 

Inger Danielsson, lärare Centralskolan, Virserum73

Som synes finns det olika sätt att hantera problemen på. Vid Teleborg Centrum verkar det inte 

finnas några större problem med rasism och nazism. Vid de andra skolorna har det 

förekommit och hanteringen av problemen varierar lite. Centralskolan i Virserum satsar på att 

informera både personal och elever om vad som är tillåtet och otillåtet och har haft ett 

                                                
71 Intervju med Anders Sanfridsson 2006-05-03
72 Intervju med Gunnar Wahlin 2006-05-04
73 Intervju med Inger Danielsson  via e-post, mottagen 2006-05-23
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föräldramöte om ämnet för att engagera föräldrarna. De har även haft samtal med elever och 

föräldrar vilket även verkar ha varit metoden för Dackeskolan i Tingsryd. 

Hanteringen av sådana här omständigheter kan alltså ta sig olika uttryck. Att rikta in sig på 

eleverna är ett sätt och att försöka engagera även föräldrarna är ett annat. Olika 

skolor/samhällen kräver kanske olika åtgärder beroende på vad som ligger till grund för det 

rasistiska eller nazistiska beteendena.

Intressant är det faktum att det verkar vara relativt små problem på skolan som är belägen i 

Växjö jämfört med de som är belägna på mindre orter. Har detta att göra med att det är mer 

mångkulturellt i städerna och att det därför inte känns främmande med folk av annan 

härkomst? 

6.2.4 Underkänd på grund av nazistiskt eller rasistiskt beteende

Mitt huvudsyfte med den här uppsatsen var att ta reda på lärarna inställning till att underkänna 

elever i ämnet samhällskunskap på grund av att de har nazistiska eller rasistiska sympatier. Så 

här svarade lärarna: 

”Även om eleverna rör sig i sådana organisationer så kan de ju trots det ha ett 

korrekt beteende i skolan. De kan vara väl införstådda med vad demokratin och 

dess värderingar innebär men behöver inte anse att det är korrekt.

Jag kan förstå att de gör som de gör men jag skulle aldrig hota med betyget. 

Istället får man i så fall tala om för dem att det här och det här står i 

betygskriterierna och du har inte uppfyllt detta.”74 / Christin Book, lärare 

Dackeskolan, Tingsryd

”Vi har diskuterat detta i ämnesgrupperna och har även tidigare haft 

diskussioner kring detta. Jag tror att det är svårt att utifrån kursplan och så, 

underkänna en persons åsikter så länge de har kunskap om demokratin. Man 

ska inte underkänna någon för deras åsikter, hur sjuka de än må vara. För var 

det slutar kan bli obehagligt. Det är svårt att bedöma om någon har ett 

demokratiskt beteende. En del kanske har det ibland men inte alltid. 

Jag kan förstå att Ytterbyskolan gör som de gör sett till den situationen de 

hade. Att uppvisa ett rasistiskt eller nazistiskt beteende är ju förbjudet men 

                                                
74 Intervju med Christin Book 2006-04-26
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betyget är inte ett sätt att komma åt det. Det är en stängd väg.”75 / Johan 

Månsson, lärare Teleborg Centrum, Växjö

Lärarna i den här studien hade ungefär samma inställning till detta. De ansåg inte att det var 

korrekt att underkänna elever i ämnet samhällskunskap på grund av kontakt med rasistiska 

eller nazistiska kretsar. Som synes går en viss förståelse för Ytterbyskolans agerande att 

skönja men detta är sett till den situation lärarna uppfattade att de hade vid den skolan. Ett 

annat perspektiv som kom upp var att elever som har ett odemokratiskt beteende väldigt sällan 

når upp till de resterande målen inom samhällskunskapsämnet, så på grund av det försvinner 

det problemet.

6.2.5 Demokratiskt beteende för att bli godkänd

En följdfråga till detta blev huruvida lärarna ansåg att en elev måste visa upp ett demokratiskt 

arbetssätt för att bli godkänd inom ämnet samhällskunskap.  

”Om en elev är nazistisk och vet vad han/hon är emot så vet och förstår den 

också vilka demokratiska värden som finns (ibland). Däremot kan man visa 

upp ett demokratiskt arbets- och beslutsätt under lektionen ändå t ex vid 

genomförande av grupparbete eller inom vissa uppdrag i klassen. Om det visar 

sig att en elev ändå inte når de här målen så är det klart att man inte kan 

godkänna dem i samhällskunskap. Men tänk på att det finns många andra mål 

som också ingår i betyget.”76 / Henning Schenke, lärare Centralskolan, 

Virserum

”Jo det tycker jag på så sätt att man respekterar andra, kan diskutera och ta 

ansvar.”77 / Anders Sanfridsson, lärare Dackeskolan, Tingsryd

Sammanfattande för den här frågan kan sägas att lärarna ansåg att eleverna bör visa upp ett 

demokratiskt beteende men att det inte går att döma dem på grund av vilken ideologi de står 

bakom. Så länge eleverna kan arbeta på ett demokratiskt sätt i klassrummet så bör de, förutsatt 

att de uppfyller de resterande målen för ämnet, godkännas. 

                                                
75 Intervju med Johan Månsson 2006-05-04
76 Intervju med Henning Schenke via e-post, mottagen 2006-05-05
77 Intervju med Anders Sanfridsson 2006-05-03
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Lars Svensson och Anders Sanfridsson är medlemmar i ”Arbetslag 3” vid Dackeskolan. Detta 

arbetslag har utarbetat en mall för vilka kunskapskvalitéer som skall bedömas och ligga till 

grund för betygsättningen av elever. Dessa kriterier är inte ämnesspecifika utan handlar 

snarare om generella egenskaper som eleven bör ha för att få betyget Godkänd, Väl Godkänd 

eller Mycket Väl Godkänd. De olika kategorier som finns är ansvar/medverkan, 

informationssökning, arbetsmetod, redovisning, samarbetsförmåga, inlärningsstrategier och 

studieteknisk förmåga och reflektion och analys. Det som är aktuellt för där här studien är 

delen om samarbetsförmåga där det bland annat går att läsa att eleverna skall kunna lösa 

uppgifter tillsammans med andra, kunna diskutera och respektera varandras åsikter.78

Det var ingen av lärarna i studien som kunde tänka sig att tillämpa det system som 

Ytterbyskolan funderar över att införa.

6.2.6 Yttrandefriheten

Då jag anser att yttrandefrihet är något som är kopplat till den här diskussionen frågade jag 

lärarna om, och i så fall hur, de behandlade yttrandefriheten i sin undervisning.

”Yttrandefriheten behandlas i undervisningen. Det senaste fallet nu var ju i 

samband med Muhammedbilderna. Det tas ju även alltid upp i samband med 

arbetsområdet ”Hur Sverige styrs”. När det gäller Muhammedbilderna för vi en 

diskussion kring om det är rätt eller fel, hur hade det varit om situationen varit 

omvänd osv. Vi diskuterade bojkott och vems fel det är när människor får 

sparken på grund av bojkotten. Är det de som ritade bilderna eller de som 

publicerade dem eller hur är det? Diskussionen om vad yttrandefrihet är hålls, 

och frågan om huruvida man får skriva vad som helst tas upp. Det är ofta 

åtminstone någon elev som ifrågasätter hur det fungerar och kanske tycker att 

vissa saker borde tillåtas.”79 / Christin Book, lärare Dackeskolan, Tingsryd

”Ja vi behandlar det. Vad man får säga och så. Får man exempelvis skämta om 

vad som helst? Många komiker säger att man får göra det. Jag menar att det 

kan bli så att det till slut är acceptabelt att tala om tjejer på ett visst sätt eller om 

                                                
78 Mall för kunskapskvalitéer, utarbetade av Arbetslag 3 vid Dackeskolan i Tingsryd
79 Intervju med Christin Book 2006-04-26
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norrmän. Då kommer en del människor bli utsatta. Yttrandefrihet innebär inte 

att man ska kunna kränka varandra. Det handlar om ett samspel. Man har rätt 

att ha tankar och vädra dem men de finns vissa spelregler. Det är mer okej att 

driva med majoritetsgrupper.”80 / Gunnar Wahlin, lärare Teleborg Centrum, 

Växjö

Föga överraskande svarade alla lärare att de behandlade yttrandefriheten i sin undervisning. 

Det kunde röra sig om allt från att behandla olika lagar inom ”Lag och rätt” till att förklara hur 

det svenska samhället är uppbyggt inom ”Hur Sverige styrs”. De flesta lärarna verkade även 

ha hållit diskussioner med sina klasser om vad som är acceptabelt eller ej när de gäller 

yttrandefrihet för att få eleverna att förstå vad de får säga och vad de inte får säga.

Yttrandefriheten var alltså ett ämne som kanske inte behandlades enskilt utan snarare 

insatt i olika sorters sammanhang där det passar in. Det faktum att diskussioner förts om vad 

som är tillåtet att säga och ej visar på att yttrandefriheten är viktig, även om det går att tolka 

svaren som att det viktigaste med de diskussionerna kanske är att belysa vad som är 

oacceptabelt att säga.  

6.2.7 Dilemmat mellan yttrandefriheten och demokrativärdena

Jag tyckte det var intressant att ta reda på om lärarna i studien ansåg att det fanns ett dilemman 

mellan de demokratiska värden som skolan skall förmedla och yttrandefriheten. 

”Jag ser nog egentligen inget dilemma. Man kan utnyttja det. De flesta elever 

är demokrater och förstår att de får säga så. Det måste dock diskuteras. Ibland 

blir det hetsiga diskussioner men det får man ta. Som lärare är det viktigt att 

kunna argumentera. Ett bra argument som jag brukar använda är att vända det 

mot dem och säga att om de hade levt i Nazityskland och haft åsikter som går 

emot vad regeringen anser, såsom de gör gentemot det som den svenska 

regeringen anser idag, så hade de kanske till och med blivit avrättade. De ska 

veta att de får ha sina åsikter i Sverige utan att bli ”hängda” men att folk runt 

omkring dem förmodligen inte håller med.”81 / Anders Sanfridsson, lärare 

Dackeskolan, Tingsryd

                                                
80 Intervju med Gunnar Wahlin 2006-05-04
81 Intervju med Anders Sanfridsson 2006-05-03
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”Det är ett jättestort dilemma hela tiden egentligen. Det ligger i sakens natur. 

Hur mycket kan demokratin göra ingrepp i yttrandefriheten och ändå förbli en 

demokrati? Ibland blir man testad då eleverna frågar om man får säga… och 

något rasistiskt. Det är ett evigt dilemma”82 / Johan Månsson, lärare Teleborg 

Centrum, Växjö

I den här frågan var lärarna inte helt eniga. De flesta ansåg att det inte fanns ett dilemma mellan dessa 

två parter medan andra ansåg att det fanns det. Oftast handlade det om att den personliga gränsen för 

vad som är yttrandefrihet var så pass klar att det därför inte utgjorde något dilemma. En lärare nämnde 

att det ibland kom upp exempelvis rasistiska åsikter och att det, när det väl hände, är viktigt att lyfta 

fram det i ljuset och inte försöka stampa ner diskussionen. Vikten av att som lärare våga ta 

diskussionen var något som flertalet lärare poängterade under intervjuerna.

Det är alltså inte alltid så enkelt att veta vart gränserna går mellan dessa fenomen. Yttrandefriheten 

kan kränkas till förmån för de demokratiska värdena och de demokratiska värdena kan få stå åt sidan 

för att yttrandefriheten skall främjas. För vissa är det inga problem att klara den balansgång medan 

andra anser det svårare. Kanske ligger detta i hur man som person definierar de olika begreppen.

6.2.8 Prioriterade arbetsområden

Jag ställde frågan vilka arbetsområden som lärarna ansåg vara de viktigaste inom 

samhällskunskapsämnet. Jag är medveten om att med tanke på de tidigare frågorna kanske svaren 

blivit något styrda på grund av de tidigare diskussionerna kring demokrativärden och yttrandefrihet. 

”Jag tycker att ‘Hur Sverige styrs’ är det viktigaste arbetsområdet. Däri ingår ju 

saker som vad demokrati och diktatur är. Det är absolut allmänbildning att veta 

hur Sverige styrs. Något som man måste veta för att kunna fungera i 

samhället.”83 / Christin Book, lärare Dackeskolan, Tingsryd

”‘Lag och rätt’, för att förstå det svenska rättsystemet”84 / Henning Schenke, 

lärare Centralskolan, Virserum

De två citaten ovan belyser bra vad de olika lärarna ansåg som viktigt. ”Demokrati kontra 

diktatur” och ”Lag och rätt” var arbetsområden som de flesta lärarna ansåg vara viktiga. Detta 

                                                
82 Intervju med Johan Månsson 2006-05-04
83 Intervju med Christin Book 2006-04-26
84 Intervju med Henning Schenke via e-post, mottagen 2006-05-05
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för att förklara hur det svenska samhället är uppbyggt och för att eleverna skall förstå dels hur 

de kan påverka sin tillvaro och dels vilka rättigheter och skyldigheter de har.

För att göra en koppling till Vernerssons undersökning, går det att säga att flera av lärarna 

i min studie valde att tala om ”demokrati kontra diktatur” och ”hur Sverige styrs”(”Sveriges 

politiska liv, enligt Vernerssons kategorisering) som ett enat arbetsområde istället för något 

som tas upp var och ett för sig. 

6.2.9 Varför läsa samhällskunskap?

Varför bör man som elev läsa samhällskunskap i skolan? Jag ville ta reda på vilken anledning 

lärarna ansåg vara den primära till varför samhällskunskapen skall finnas med på schemat.

”De ska lära sig hur ett demokratiskt samhälle kan och ska fungera. Så att de 

ska veta att det finns andra sätt att framföra sina åsikter än det som nu sker när 

det krossas fönsterrutor hos Centerpartiet och det som händer i samband med 

‘Reclaim the city’. De ska lära sig vilka medel som finns för att framföra sina 

åsikter. Det är även viktigt att ta upp viktiga ämnen så att eleverna får diskutera 

och lyssna på andras åsikter. Det är ju trots allt så de utvecklas. Det är inte 

säkert att man har samma åsikt om någonting ena veckan som man har ett par 

månader senare.”85 / Lars Svensson, lärare Dackeskolan, Tingsryd

”Man måste lära känna de villkor man lever under och vad som gäller. Vi ska 

gemensamt forma framtiden. De måste lära sig se spelet. De måste även lära 

sig tänka på demokratin och hur man lever ihop tillsammans. Det är bra om 

man kan få dem att tänka efter lite.”86 / Anders Sanfridsson, lärare 

Dackeskolan, Tingsryd

Lärarna tog lite olika vägar för att komma fram till en slutsats men vad de flesta ansåg vara 

den huvudsakliga anledningen till varför elever skall läsa samhällskunskap är att de ska lära 

sig att fungera i ett samhälle. De ska lära sig vilka skyldigheter och rättigheter de har och hur 

de skall gå till väga för att kunna påverka olika företeelser i samhället. Alla måste lära sig att i 

en demokrati så är det viktigt att kunna fungera ihop även om åsikterna ibland går isär. Att 

                                                
85 Intervju med Lars Svensson 2006-05-03
86 Intervju med Anders Sanfridsson 2006-05-03
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lära eleverna hur diskussioner kan föras på ett konstruktivt sätt, vilket kan leda till djupare 

insikt, ansågs viktigt.

I Vernerssons undersökning var ”demokratisk normbildning” den vanligaste angivna

orsaken till varför lärarna ansåg att eleverna bör läsa samhällskunskap. Jag anser att även om 

lärarna i min studie nämnde saker som kunde placeras inom andra kategorier, såsom 

förståelse, eller handling så var det trots allt så att de flesta ansåg att den demokratiska 

normbildningen var något centralt.  
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7. ANALYS

Här i analyskapitlet kommer jag att försöka koppla samman resultaten av den empiriska 

studien med litteratur, tidigare forskning och teori. 

7.1 Hur ser lärare på styrdokumenten och dess tillämpning?

I studien ser vi att attityderna till styrdokumenten varierar mellan lärarna. Endast en lärare 

använde sig regelbundet av dem medan det förekom relativt sällan att de andra gjorde det. När 

dokumenten väl användes var det några som föredrog de lokala medan andra föredrog de mer 

övergripande. När de gällde tolkningen ansågs de centrala styrdokumenten vara svårtolkade 

medan de lokala, av förklarliga skäl, ansågs enklare att förstå.87

Att lärarna anser de centrala styrdokumenten vara svårtolkade gör att undervisning och 

åtgärder vid skolor av förklarliga skäl inte ser likadana ut. De många tolkningarna öppnar för 

friheter men kan säkerligen även känns förvirrande om situationen är sådan att klarare direktiv 

hade varit önskvärda, något som även Sannerstedt poängterar.88

I teorikapitlet nämns att skolväsendet präglas av top-down-implementering.89 Stegen är 

många från den högsta instansen fram till klassrumssituationen vilket innebär att vaga 

dokument hinner tolkas och omtolkas på många olika sätt innan de väl omsätts i praktiken. 

Detta tror jag är en av anledningarna till varför undervisning bedrivs så olika från skola till 

skola. Med detta vill jag inte säga att det skulle vara något negativt förutom när det inte finns 

något enhetligt sätt att hantera kontroversiella fenomen och situationer som, exempelvis, kan 

kopplas till nazism och rasism.

Sannerstedt skriver om Lipskys teori om närbyråkraterna. Här används skolan som 

exempel och Lipsky menar att handlingsfriheten är så pass stor hos lärare att de själva 

utformar politiken som sker på skolan och i klassrummet. Det här bottnar både i att de besitter 

sakkunskaper som beslutsfattarna inte har och att tid och resurser gör att prioriteringar måste 

göras då det inte finns plats för allt. Det kan bland annat handla om att göra avvägningen 

mellan huruvida kunskapsförmedlingsuppdraget eller fostransuppdraget är viktigast för 

stunden.90 Jag kommer att fortsätta diskussionen kring detta i nästa delkapitel.

                                                
87 Se 6.2.1, 6.2.2
88 Se 3.3
89 Se 3.3
90 Se 3.3
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7.2 Vilken inställning har lärare till betygsättning baserad på demokratiskt beteende?

I så gott som all litteratur och alla dokument som använts till den här uppsatsen går det att läsa 

att skolan spelar en oerhört stor roll när det gäller att fostra framtidens samhällsmedborgare. 

Förutom att förse eleverna med den kunskap de behöver så skall skolan även se till att 

eleverna tillskansar sig de värderingar som det svenska samhället är uppbyggt på. De skall 

lära sig att leva som goda samhällsmedborgare, vilket innebär att de skall ha kunskap om, 

förståelse för och tolerans, eller som jag själv hellre uttrycker det acceptans, gentemot andra 

människor och deras situation. De skall även medvetna om hur viktig den demokratiska 

processen är för att vi skall kunna leva i ett fungerande samhälle som värnar om individens 

frihet.91 Samhällskunskapsämnet är förmodligen det ämne som främst är menat att främja 

detta mål.

Vad beträffar samhällskunskapsämnet går det i styrdokumenten att se att eleverna inte 

endast skall lära sig OM olika samhällsförhållanden, de demokratiska principerna, om 

mångkultur och om sina rättigheter och skyldigheter.  Eleverna skall omfatta och praktisera 

demokratins värdegrund och även kunna tillämpa och praktisera ett demokratiskt arbets- och 

beslutssätt.92

Vid anblicken av detta går det att tolka föreskrifterna som att en elev som inte uppfyller 

kraven om att praktisera demokratins värdegrund skulle kunna bli underkänd i ämnet 

samhällskunskap. Dock är det inte så enkelt. 

Skolverket har gått ut och förtydligat att en elev inte kan bli underkänd på grund av sina 

ideologiska ställningstaganden eller beteende då betygssystemet inte får bli en form av 

straff.93 Jag har förståelse för om vissa anser att detta är paradoxalt. Inte att betygen inte får 

användas som ett straff, men att det å ena sidan står att ett demokratiskt beteende krävs men å 

andra sidan inte får betygsättas i den meningen. Något som måste tas i beaktning är att en elev 

kanske har ett demokratiskt beteende under lektionstid men inte annars. Är det då verkligen 

rätt att underkänna eleven inom ämnet samhällskunskap? Det är väl trots allt beteendet i 

skolan och under lektionerna som läraren skall se till?

Lärarna i den här studien var inne på den här linjen. De menade att en elev kan ha ett 

korrekt beteende i skolan men kanske inte utanför. Samtliga ansåg att det var fel att använda 

betygen för att motarbeta rasistiskt eller nazistiskt beteende. För att få godkänt i ämnet 

                                                
91 Se 4.2.1, 4.2.2, 2.2, 2.3
92 Se 4.2.3
93 Se 4.2.5
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samhällskunskap ansågs det att eleverna måste uppvisa ett demokratiskt beteende i 

klassrummet men att det inte går att underkänna dem beroende på vilken ideologi de ställer 

sig bakom. Respekten för varandra i skolsituationen skiljs därmed från hur relationerna är 

mellan eleverna efter det att klockan ringt ut.94 Här återfinner vi det dilemma som Fritzén 

talar om beträffande ämnesdidaktik och allmändidaktik. Även om bägge dessa är viktiga delar 

av skolans uppdrag så är det mycket svårare att bedöma allmändidaktiken än vad det är att 

bedöma ämnesdidaktiken. Det är enklare att bedöma om en elev har kunskap om vad 

demokrati är för något än att bedöma huruvida eleven har ett korrekt demokratiskt beteende. 

Fritzén menar att det finns en risk att det slutar med att bedömningen blir huruvida eleven har 

kunskap om demokrati snarare än i demokrati.95

Här går det åter igen att lyfta in diskussionen om närbyråkraterna och dilemmat mellan 

kunskapsförmedlingsuppdraget och fostransuppdraget. Lipsky talar om problemet med att 

beslutsfattarna inte besitter den professionella kunskapen som lärarna gör vilket gör att 

lärarna, med tanke på tids- och resursbrist, får utforma undervisningen och prioritera som de 

själva känner för i klassrummet utan att riskera repressalier.96

När styrdokumenten är otydliga öppnar det för egna tolkningar. Diskussionen om 

närbyråkrater och deras handlingsfrihet kan kopplas till Fritzén på det sättet att risken finns att 

den ena delen av det dubbla uppdraget riskerar att hamna i skymundan. Om det enklaste är att 

bedöma om en elev har kunskaper om demokrati än i demokrati så kanske närbyråkraten, 

läraren, av olika anledningar väljer att göra det.

Min egen uppfattning är att denna diskussion är väldigt komplex. Jag anser liksom de 

intervjuade lärarna att det inte går att komma åt problemen med rasism och nazism genom att 

hota med betyget. En sådan åtgärd tror jag snarare gör att de som har sådana åsikter får mer 

vatten på sin kvarn. De kanske till och med anser att demokratin blir paradoxal då den 

förtrycker åsikter. Att tvinga människor till att ha vissa åsikter är inte rätt väg att gå. Även om 

skolan kan ge riktlinjer så tror jag ändå att individen själv måste komma till insikt med vad 

som är rätt för att verkligen tro på de värden som skolan försöker pränta in. Annars blir det 

bara en falsk fasad som finns där för att rädda ett betyg.

En annan aspekt är vem som egentligen kan bedöma vad som är ett demokratiskt beteende 

och vad som inte är det? Vad är kriterierna? Var skall gränsen dras för när någon är ”så pass 

odemokratisk” att betyget inte längre går att lämna ut? Det kommer att handla om godtyckliga 
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bedömningar och jag tror att om det hela hamnar där är jag rädd att vi kan hamna i ett 

samhälle där folks åsikter kan få dem dömda och stämplade på ett sätt som inte är önskvärt av 

någon. För att gå vidare finns även aspekten med rättsäkerheten som nämns i Skolverkets 

förtydligande.97 Det finns alltid en risk att bedömningarna kommer bli godtyckliga vilket 

medför att betyget kan bli ett straff av anledningar som egentligen inte är kopplade till 

odemokratiskt beteende i begreppets rätta bemärkelse.

Petäjä skriver i sin avhandling om situationer där det kan vara acceptabelt att begränsa 

yttrandefriheten. Dessa är när det råder kristider så befolkningens allmänna toleransnivå är 

nedsatt eller när yttranden som riskerar att leda till att våld förekommer mot grupper, 

individer eller staten. Vid sådana tillfällen gagnas den pålitliga kommunikationsprocessen av 

begränsningarna då den påverkas negativt av att människor känner ångest, aggressivitet och 

rädsla.98

Om odemokratiska åsikter tillåts florerar i skolmiljön utan att det finns en strukturerad 

kontroll finns risken att många som vistas där, både elever och personal, kan känna sig 

otrygga och uppleva att både ångest och rädsla. I en skola där det finns öppet rasistiska och 

nazistiska åsikter kommer de människor som ”hatet” riktar sig mot att känna just så. Likaså 

kan en sådan situation leda till att våld riktas gentemot de personer som står för dessa åsikter. 

Sett ur ett sådant perspektiv skulle det enligt Petäjä vara berättigat att begränsa 

yttrandefriheten inom skolan för att främja en miljö fri från våld. För att eleverna skall kunna 

ta del av den pålitliga kommunikationsprocessen på ett korrekt sätt krävs det att de inte känner 

sig otrygga för då undermineras processen. Alltså kan det finnas anledning till att om inte 

annat reglera yttrandefriheten i skolsammanhang.

Hur vi skall kunna komma till rätta med det här problemet är ingen enkel fråga. I en 

idealvärld finns det inte längre någon intolerans och alla accepterar varandra för vad de är. Så 

ser inte samhället ut idag och vägen dit känns ibland oerhört lång. Min uppfattning är dock att 

det är fel att använda skolan och betygssystemet för att lösa detta. Skolans uppgift är förvisso 

att fostra eleverna, men inte att med ett underkänt betyg straffa dem. Således behövs det andra 

åtgärder för att hantera elever som har ”hamnat fel”, och visst har skolan en del i att få dem på 

rätt köl. Men betygssystemet är, som en av de intervjuade lärarna sa, en stängd väg.
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7.2.1 Hantering av problem med nazism och rasism

Eftersom ingen av lärarna förespråkade systemet att underkänna elever med odemokratiskt 

beteende måste det finnas andra vägar att komma till rätta med problem av den här 

karaktären. 

De olika skolornas lokala styrdokument innehöll olika detaljerade planer för att hantera 

detta. För Centralskolan i Virserum gällde det nolltolerans mot kläder och symboler som kan 

förknippas med dessa företeelser. Åtgärden var först varningar och i de fall detta inte hjälper 

rapportering till rektor vars uppgift är att avgöra huruvida polisanmälan kan vara aktuellt eller 

ej. Teleborgs Centrum i Växjö och Dackeskolan i Tingsryd hade inget ”konkret” 

tillvägagångssätt skrivet i sina lokala styrdokument, utan det stod mer allmänt om att det var 

viktigt att eleverna kände sig trygga i skolan, och att ingen skulle behöva bli utsatt för 

trakasserier eller behöva känna sig kränkt.99

När det gäller hanteringen av problem hade Teleborg Centrum varit förskonade från detta 

medan de två andra skolorna hade fått uppleva problem av den här karaktären. I bägge 

skolornas fall verkar dialog har varit i fokus för hanteringen av problemen. Genom att 

diskutera med eleverna på en nivå där de känner att de blir bemötta med respekt verkar 

skolorna ha kommit till rätta med problemen.100

En öppen dialog anser jag vara det bästa för att lösa problem av den här karaktären. Det 

gäller att diskutera i ett forum där alla kan komma till tals och där det går att krossa fördomar 

och råda bot på okunskap, vilket ofta ligger till grund för exempelvis främlingsfientlighet. 

7.3 Finns det konflikter mellan de demokratiska värden som skolan skall förmedla och 

yttrandefriheten?

Samtliga av de intervjuade lärarna tog upp yttrandefriheten i sin undervisning. Dock tog det 

sig olika uttryck. Ibland talades det om den i samband med undervisning om andra lagar men 

det verkade som att de flesta lärarna tagit upp yttrandefriheten för att belysa vad som är 

acceptabelt att säga och vad som inte är acceptabelt. Det undervisas inte om yttrandefriheten 

som ett enskilt ämne utan det har en plats inom diverse olika ämnesområden, och när det varit 

aktuella händelser som kan kopplas till detta, såsom Muhammedkarikatyrerna.101 Att ta upp 
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och diskutera företeelser som denna är en del av den beredskapsplan som Raundalen och 

Lorentzen presenterade, där de menade att det var viktigt för skolan att ta upp behandla 

händelser som blir omskrivna i massmedia för att skapa förståelse och rätt attityder hos 

eleverna.102

Kunskap om yttrandefriheten verkar alltså vara viktig att förmedla för alla de intervjuade 

lärarna. Jag misstänker att det ofta kommer upp situationer där elever ifrågasätter varför man 

inte får säga si eller så, eller varför vissa åsikter är tillåtna men inte andra. Många kan säkert 

ha svårt att förstå vad skillnaden mellan yttrandefrihet och ”hets mot folkgrupp” är för något. 

Som lärare känns det oerhört viktigt att klargöra dessa begrepp så att eleverna verkligen 

förstår skillnaden och på så sätt lär sig vad som är rätt och fel. 

Lärarna i den här studien hade olika syn på huruvida det fanns eller inte fanns ett dilemma 

mellan skolans demokratiska värden och yttrandefriheten. Där många ansåg sig vara helt på 

det klara med var gränserna för vad som är yttrandefrihet går var andra mer osäkra. När man 

lever i en demokrati kan det vara svårt att avgöra hur mycket det går att tumma på 

yttrandefriheten innan demokratin i sig undermineras. Ibland händer det att åsikter som kan 

uppfattas som icke-demokratiska framkommer i klassrumssituationer. Många av lärarna 

poängterade att det var oerhört viktigt att man som lärare i det här läget inte försöker kväva 

diskussionen. Det gäller att lyfta fram det i ljuset då det är bättre att diskussionen kan ske 

under ordnade former.103

Jag kan förstå att det är svårt för elever veta var gränsen går mellan yttrandefrihet och 

”hets mot folkgrupp”. Elever i den åldern vill gärna ifrågasätta saker och det gäller då, att som 

lärare, verkligen ha det klart för sig vad som gäller. Visst har vi lagar om vad som anses vara 

”hets mot folkgrupp”, eller andra former av kränkningar, men det kommer alltid att finnas 

saker som ligger i någon sorts gråzon där det kan vara svårt att veta om man som lärare skall 

förespråka det som lutar mest åt demokrativärdena eller det som lutar åt 

yttrandefrihetsaspekten.

Det viktiga med att lyfta fram diskussioner istället för att tysta ner dem går att koppla till 

Petäjäs teori. Petäjä kom i sin doktorsavhandling fram till att för att kunna främja de saker 

som de olika argument han tog upp syftade till; sanning, demokrati, tolerans och olika former 

av autonomi, så krävs det ett annat värde som i sig är så starkt att det inkluderar alla dessa för 

att motivera yttrandefriheten. Detta är för Petäjä, den pålitliga kommunikationsprocessen, 
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vilken innebär en åsikts- och informationsmångfald som gör att medborgarna tillägnar sig 

andra åsikter än de som enbart omfattar deras egna intressen.104

Skolan är för mig en instans som spelar en oerhört stor del i den pålitliga 

kommunikationsprocess som Petäjä talar om. De olika argumentens innehåll kan mycket väl 

appliceras på situationer i skolan. Jag skall exemplifiera från några av argumenten. Om vi 

börjar med sanningsargumentet som handlar om vikten av att även de åsikter som kan 

uppfattas som ”falska” får florera, då detta skärper människans sätt att tänka och analysera för 

att komma fram till vad som är rätt.105 Jag tror inte att det endast går att dunka in ett visst 

tankesätt i eleverna bara genom att säga åt dem att ”så här skall ni tänka”. De måste få 

möjlighet att relatera de ”korrekta” värderingarna till saker som inte är korrekta. Som lärare 

får man inte sällan spela djävulens advokat, och försvara en åsikt man inte själv representerar, 

för att eleverna själva skall komma till insikt med vad som är fel.

Toleransargumentet handlar om att människor har svårt att ta till sig avvikande beteenden 

och åsikter vilket kan leda till förbud och bestraffningar. Genom att tillåta avvikande åsikter 

erkänner vi deras existens och även om vi inte accepterar dem så går det att föra en diskussion 

kring dem.106 I en klassrumssituation är det som tidigare nämnt viktigt att lyfta fram 

diskussionerna. Om eleverna inte tillåts diskutera kring, och få kunskap om, avvikande 

ideologier och vad som är fel med dessa så tillskansar de sig kanske felaktiga uppgifter och 

värderingar på annat håll istället. I en öppen kommunikationsprocess kan frågor och åsikter 

ventileras och där måste skolan vara ett forum för att hjälpa elever att få rätt värderingar, utan 

att för den sakens skull tvinga dem att ha vissa åsikter. För många i den åldern är skolan det 

enda forum där de någonsin ges möjlighet att diskutera frågor av den här karaktären på ett 

uppstrukturerat sätt där alla kan få komma till tals (åtminstone i en idealsituation). Därför är 

det viktigt att de inte isoleras från vissa åsikter, utan snarare utsätts för dem i skolan där det 

finns lärare och annan personal med kunskap och utbildning som kan hjälpa eleverna att 

själva komma underfund med att det är den värdegrund som skolan vill förmedla som är den 

rätta.

Både Dahl och Thurén talar om att en vital del av den demokratiska processen är, som 

Dahl uttrycker det, den upplysta förståelsen. Denna handlar om att medborgarna måste ha 
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möjlighet att upplysa sig om olika val och dess konsekvenser varpå yttrandefrihet och 

tryckfrihet måste råda.107

Även om elever i den här åldern ännu inte har rätt att deltaga i samhällslivet i den 

bemärkelsen att de får vara med och rösta exempelvis, så måste den demokratiska processen 

och dess förutsättningar finnas redan i den här delen av deras liv och skolliv. Åsikter och 

uppfattningar är något som grundas livet igenom och därför måste individerna får del av 

åsiktsmångfalden och utsättas för olika perspektiv då det är en del av identitetsskapandet. För 

även om dem inte just för tillfället kanske kan påverka så mycket så kommer de snart hamna i 

en situation där det är dags att ta ställning till, och vara delaktiga i, beslut som kommer att 

påverka dem själva och deras omgivning. Om det kritiska tankesättet, och förmågan att 

reflektera över val och konsekvenser, redan då finns där är det garanterat lättare för dem att 

göra ”rätt val”. 

Skolan skall alltså vara en plats där den pålitliga kommunikationsprocessen kan slå rot. 

Elever som utsätt för åsiktsmångfald på rätt sätt, tror jag, lär sig att i senare skeenden av livet 

värdera åsikter och information på ett mer kritiskt sätt. Det är aldrig rätt att förneka att det 

finns ett problem, exempelvis att det finns nazistiska och rasistiska grupperingar och åsikter, 

utan det handlar om att lyfta upp diskussionen till ytan och bemöta den med kunskap för att 

eleverna skall förstå. Förbud innebär ofta frestelse oavsett hur triviala eller allvarliga saker det 

än må vara. Det kan låta klichéartat och naivt att säga att den här typen av åsikter och 

beteenden kommer att försvinna om man gör det ovan nämnda, men någonstans måste vi 

börja och jag tror att det kan vara ett steg i rätt riktning för att förhindra att eleverna går vilse i 

åsiktsdjungeln. 

7.4 Av vilken anledning anser lärare att elever bör läsa samhällskunskap, och vilka 

arbetsområden anses vara viktigast att prioritera?

Tidigare i uppsatsen har det nämnts att samhällskunskap förmodligen är det ämne som mest är 

menat att hjälpa till att skapa demokratiska medborgare. Är då detta samhällskunskapsämnets 

primära mål? Vilken eller del eller vilka delar av det, trots allt väldigt breda ämnet 

samhällskunskap, är den/de viktigaste?
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Folke Vernerssons undersökning visade att det var ”aktuella samhällsfrågor” som var det 

högst prioriterade följt av ”demokratin och dess förutsättningar”, ”Sveriges politiska liv”, ”lag 

och rätt”, ”internationella frågor” och ”ekonomifrågor”.108

Lärarna i min studie ansåg att ”lag och rätt” och ”demokrati kontra diktatur” (av flera i 

samband med ”Hur Sverige styrs”/”Sveriges politiska liv”) var de högst prioriterade 

arbetsområdena inom samhällskunskapsämnet. Anledningarna var att eleverna skall göras 

medvetna om vilka skyldigheter och rättigheter de har och om hur det svenska samhället är 

uppbyggt och fungerar. Detta för att de skall få insikt om hur de själva kan påverka sin egen 

situation i samhället.109

Den, i det förra stycket, sistnämnda meningen om varför just dessa arbetsområden skulle 

prioriteras kommer igen i motiveringarna till vad som är den viktigaste anledningen till varför 

elever skall läsa ämnet samhällskunskap. I Vernerssons studie var det vanligast 

förekommande att lärarna talade om anledningar som kunde placeras i facket för 

”Demokratisk normbildning”, vilken bland annat syftade till att lära dem sina rättigheter och 

skyldigheter, att lära dem visa hänsyn, solidaritet och lyhördhet för vad andra har att säga och 

för att främja toleransen i samhället. Här nämndes även att eleverna skall kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt. Åter igen vill jag poängtera att både Vernersson i sin studie, och jag 

själv i min egen studie, anser att svaren ibland går in i flera kategorier men att de trots allt 

lutar mer åt ett håll än åt ett annat.110

Även de lärare jag har intervjuat lutar åt perspektivet med ”demokratiskt normbildning”. 

De menade att det var viktigt att lära eleverna diskutera på ett konstruktivt sätt och att lära 

dem, exempelvis, hur de skall gå tillväga för att på ett korrekt sätt framföra sina åsikter. De 

måste även lära sig att lyssna och ta till sig andras åsikter för att lära sig se saker ur andra 

perspektiv vilket också är en del i ett demokratiskt beteende.111

Hur går det då att summera detta? Som tidigare nämnt är det viktigt att påtala att svaren på 

frågorna som rörde just den här delen av uppsatsen kanske hade blivit annorlunda om de inte 

föregåtts av diskussioner kring demokrativärden och yttrandefrihet. Dock var så inte fallet i 

Vernerssons studie, så svaret på varför samhällskunskap bör läsas stämmer även med en 

studie där demokrativärden inte satts i fokus.
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Tidigare erfarenheter av samtal med lärare och min egen uppfattning är att man som lärare 

ofta känner att det inte finns tid nog för att hinna undervisa om allt det som skulle vara 

önskvärt. Självklart är tanken att eleverna skall ha bred kunskap inom många områden när de 

lämnar skolan, men vissa arbetsområden måste prioriteras då de är viktigare för elevernas 

fortsatta samhällsliv. För mig kändes det inte så överraskande att det var just arbetsområdena 

”Lag och rätt” och ”Hur Sverige styrs” i kombination med ”Demokrati kontra diktatur” som 

nämndes. Från min egen skoltid känns detta igen och jag har nog fått uppfattningen att 

demokrativärden har fått ännu större plats i undervisningen nu än vad den tidigare hade. Att 

det i Vernerssons studie var ”Aktuella samhällsfrågor” som stod högst går att fundera lite runt 

omkring. Vad är en aktuell samhällsfråga exempelvis? Min gissning är att dessa ”aktuella 

samhällsfrågor” väldigt ofta har koppling till just saker som har med demokrati att göra eller 

till saker som har med ”Lag och rätt” att göra. När det sker katastrofer är det en sak som 

kanske inte direkt kan kopplas till några av dessa saker men däremot indirekt går att göra det. 

Aktuella samhällsfrågor som tas upp i klassrumssituationer tror jag ofta handlar om att någon 

begått brott eller att det hänt en spektakulär händelse där gäller att klargöra för eleverna vad 

som är ”rätt” och vad som är ”fel” och att hålla diskussioner kring detta, både ur rent juridisk 

synpunkt men kanske framförallt för att få in den moraliska aspekten. Min slutsats är alltså att 

Vernerssons resultat och mina egna kanske skiljer sig så mycket som det kan verka vid en 

första anblick.

Oavsett hur präglade mina intervjuer var av diskussioner om demokrati och yttrandefrihet så 

var Vernerssons intervjuer inte det. Det går alltså att se att den ”demokratiska 

normbildningen” är något som lärare anser vara en stor del i varför elever skall läsa 

samhällskunskap. Med detta i åtanke går det återigen att fundera kring samhällskunskapens 

roll i att forma demokratiska medborgare. Om det nu är så att lärarna anser att det är 

samhällskunskapens viktigaste del, hur långt går det då att sträcka sig för att uppnå det målet?

7.4 Avslutande reflektioner

Det är inte alltid enkelt att hantera alla situationer som kan uppkomma i en skola. Nu för tiden 

finns det många problem som måste adresseras på rätt sätt. Ofta är de av den karaktären att 

det inte finns någon universallösning till dem, utan att det istället måste utredas och bedömas 

individuellt, vilket kan vara komplicerat och tidskrävande. Skolans uppgift är bland annat att 

fostra demokratiska medborgare. Men jag anser inte att det får ske med vilka medel som helst. 
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Flera av lärarna i min studie kunde känna en förståelse för att diskussionen om 

underkännande i samhällskunskap baserat på nazistiska eller rasistiska åsikter kommit upp. 

Dock kände de inte att de själva kunde tänka sig ett sådant system. Jag antar att det vid 

desperata situationer kan uppkomma desperata åtgärder. Tyvärr kan jag dock inte se att detta 

rättfärdigar dem. I dagens samhälle finns det andra företeelser som diskuteras, vilka kan 

förknippas med detta. Ett exempel är det ganska så omtalade betyget i uppförande som vissa 

av de politiska partierna vill införa. Är det verkligen rätt väg att gå? Jag lämnar frågan delvis 

öppen men ifrågasätter om det inte är någon annanstans det måste börja, precis som med 

samhällskunskapsbetyget? 

Som samhällskunskapslärare, eller som lärare över huvud taget, är det viktigt att låta 

demokrativärdena, men även yttrandefriheten, genomsyra undervisningen. Även om 

samhällskunskapslärarna kanske anses bära det största ansvaret måste det finnas med element 

av detta inom varje ämne där det ges möjlighet till det. Jag anser att om skolan är en 

institution för att bland annat fostra demokratiska medborgare så är samhällskunskapen så att 

säga ”teorin”. Här skall de rätta värderingarna ställas mot de felaktiga och appliceras på 

situationer som eleverna kan ställas inför i sina framtida liv. Således är 

samhällskunskapsläraren viktig för hurdana åsikter en elev utvecklar och för hur denne sedan 

skall klara sig som vuxen i samhällslivet. Det är med andra ord en viktig roll att spela för att 

främja Petäjäs pålitliga kommunikationsprocess och Dahls demokratiska process. 

Är det en utopi att tro att med ”rätt” samhällskunskapslärare så skapas inga, eller åtminstone 

reduceras antalet, odemokratiska medborgare? Jag hoppas att så inte är fallet.  
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8. SAMMANFATTNING

Den här studien syftar till att ta reda på hur lärare ser på vikten av att elever har ett 

demokratiskt beteende vid betygsättning inom ämnet samhällskunskap, samt att ta reda på om 

det finns en konflikt mellan de demokrativärden som skolan skall förmedla och 

yttrandefriheten. Studien tar även upp styrdokumenteringens implementering och problemen 

med denna process. Förutom detta behandlar den också frågan om varför elever skall/bör läsa 

ämnet samhällskunskap.

Teoretiska utgångspunkter för studien är Ulf Petäjäs teori om rättfärdigande av 

yttrandefriheten, Robert Dahls teori om kriterierna för en demokratisk process och Anders 

Sannerstedts teori om implementeringsprocessen och dess problem. 

Resultatet har tagits fram på ett kvalitativt forskningssätt genom djupintervjuer med 

verksamma lärare vid tre olika högstadieskolor. Sammanlagt har sju lärare deltagit i studien 

och studien har genomförts genom intervjuer på plats samt intervjuer via e-post. 

Studien visar att de intervjuade lärarna anser att ett demokratiskt arbetssätt är något eleverna 

skall tillämpa men att det inte går att underkänna dem i ämnet samhällskunskap beroende på 

vilka ideologier eller åsikter de förespråkar. 

Vidare visar studien att de flesta lärarna inte ansåg det finnas något större dilemma mellan 

skolans demokrativärden och yttrandefriheten då det är hanterbart så länge man som lärare har 

begreppen och gränserna klara för sig. Dock poängterades vikten av att låta diskussioner kring 

kontroversiella ämnen komma upp till ytan i stället för att kväva dem. 

Det var inte särskilt vanligt att de centrala styrdokumenten granskades vilket bevisar 

komplexiteten med implementeringsprocessen.

Lärarnas uppfattning var att den viktigaste anledningen till varför ämnet samhällskunskap 

bör läsas var för att vara demokratiskt normbildande. Detta för att eleverna skall kunna 

fungera i samhällslivet som goda demokratiska medborgare och vara medvetna om sina 

skyldigheter och rättigheter. Att på något sätt behandla ”demokrati kontra diktatur” var det 

ämnesområde som tillsammans med ”Lag och rätt” stod högst på prioriteringslistan för dessa 

lärare.
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Intervjumall

Hur ser din lärarbakgrund ut? Hur länge har du varit verksam vid den skola du nu 
arbetar vid?

Svar:

Tittar du mycket på styrdokumenten i din undervisning? Centrala, regionala, lokala?

Svar:

Anser du att styrdokumenten är enkla att tolka?

Svar:

Har ni haft några problem med nazism och rasism vid den här skolan? Om ja, hur 
hanterar/hanterades dessa problem?

Svar:

Hur anser du att elever som rör sig i nazistiska eller rasistiska kretsar bör hanteras?

Svar:

Hur ser du på det som Ytterbyskolan i Kungälv eventuellt har tänkt införa? Alltså att 
eventuellt underkänna elever i samhällskunskap på grund av att de har samröre med 
nazistiska eller rasistiska organisationer, eller för att de uppvisar ett nazistiskt eller 
rasistiskt beteende? (Nedan bifogar jag några länkar till artiklar om just detta)

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=565210

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=565683

http://www.sr.se/cgi-bin/sjuharad/program/artikel.asp?ProgramID=2441&Artikel=831989

Svar:

I kursplanen för ämnet samhällskunskap går det bland annat att läsa att en elev vid 
slutet av årskurs 9 skall: ”förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden 
som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt”
Bör en elev visa upp ett demokratiskt beteende för att kunna bli godkänd i ämnet 
samhällskunskap?

Svar:

Skulle du kunna tillämpa ett sådant system som Ytterbyskolan, eller något liknande, för 
att hantera problem av den här karaktären?

Svar:
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Är yttrandefrihet något som du brukar behandla i din undervisning? I så fall hur?

Svar:

Ser du något dilemma mellan rätten till yttrandefrihet och de demokrativärden som 
skolan skall förmedla?

Svar:

Vilket/Vilka arbetsområden anser du vara de viktigaste inom ämnet samhällskunskap 
och varför?

Svar:

Vad anser du vara den främsta anledningen till varför elever skall läsa ämnet 
samhällskunskap?

Svar:

Tack för din medverkan / Robert Dahlström


