
 

 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

Högskolan Kristianstad 

291 88 Kristianstad 

044-250 30 00 

www.hkr.se 

 

 

Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp, för Grundlärarexamen med inriktning 

mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 

HT 2021 

Fakulteten för Lärarutbildning 

 

”Det är ju en sorts demokrati 
att man inte håller med 
varandra”  

 
Samhällskunskapslärares 
demokratiundervisning i möte 
med ett polariserat 
samhällsklimat   

Maria Stenfeldt  

 
  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Författare  

Maria Stenfeldt  

Titel 

”Det är ju en sorts demokrati att man inte håller med varandra” - 

Samhällskunskapslärares demokratiundervisning i möte med ett polariserat 

samhällsklimat.  

Engelsk titel 

"It is a kind of democracy that you do not agree with each other" – The 

democracy teaching of social studies teachers in the face of a polarized social 

climate. 

Handledare 

Staffan Stranne 

Examinator 

Ingemar Ottosson 

Sammanfattning (högst 250 ord) 

Föreliggande uppsats är en intervjustudie med lärare som undervisar i 

samhällskunskap i en svensk kontext. Bakgrunden utgörs av ett upplevt 

polariserat samhällsklimat, och studien vill undersöka om och hur detta möjligen 

påverkar lärares val i sin demokratiundervisning. Undersökningen genomfördes 

utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv, där påverkan av vissa yttre ramfaktorer 

särskilt efterfrågades. Resultatet visar att de intervjuade upplever att skolans 

undervisning om och i demokrati för närvarande är väl förankrad i både 

styrdokument och organisation. Utifrån sitt personliga professionella kunnande, 

med styrdokumentens givna ramar och med ett tydligt stöd från skolledning ser de 

sig ha goda möjligheter att utforma sin undervisning fritt, utan yttre olämplig 

påverkan. Studien visar dock att ett hårdnande samhällsklimat med elever som 

visar våldsamma tendenser samt skärpta motsättningar i den politiska 

samhällsförståelsen riskerar att utmynna i en lärarkår som uttrycker sig alltmer 

försiktigt. En ökad mängd synpunkter från vårdnadshavare och risken att bli 

exponerad på sociala medier i sin lärarroll påverkar inte lärarnas undervisning 

konkret, men utgör en viss oro. De intervjuade uttrycker farhågor kring det man 

uppfattar som en devalvering av demokratiska värden i samtiden och menar att det 

finns anledning att vara uppmärksam och vidta åtgärder för att trygga 

demokratiundervisningen i skolan.     
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Abstract 

The present essay is an interview study with teachers who teach social studies in a 

Swedish context. The background constitutes of a perceived polarized social 

climate,  and the study wants to explore whether and how this possibly affects 

teachers' choices in their teaching of democracy. The study was conducted from a 

influencing factor theoretical perspective, where the influence of certain external 

factors was particularly in demand. The results show that the interviewees feel 

that the school's teaching about and in democracy is currently well anchored in 

both curriculum and organization. Based on their personal professional 

knowledge, with the given framework of the governing documents and with clear 

support from school management, they see themselves as having good 

opportunities to design their teaching freely, without external inappropriate 

influence. However, the study shows that a hardening social climate with students 

showing violent tendencies, as well as sharpened contradictions in the political 

understanding of society, risk resulting in a teaching staff that expresses itself 

more and more cautiously. An increased amount of opinions from pupil’s 

caregivers and the risk of being exposed on social media in their teaching role 

does not affect the teachers' teaching concretely, but constitutes a certain concern. 

The interviewees express concerns about what is perceived as a devaluation of 

contemporary democratic values and believes that there is reason to pay attention 

and take action to secure the teaching of democracy in schools. 
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Inledning 
Den inledande meningen i gällande läroplan lyder ”Skolväsendet vilar på 

demokratins grund” (Skolverket 2016). Skollagen slår inledningsvis fast att 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. […] Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skollagen 2010:800, 1 kap 4§). 

Skolan och dess demokratiarbete kan alltså uppfattas vara en viktig del i att 

upprätthålla demokrati som styrelseskick och att forma medborgare som erkänner 

och praktiserar de värden som kännetecknar en demokrati.  

I samtiden i Sverige finns ett pågående samtal där debattörer ser demokratin hotad 

eller att man åtminstone menar att demokratin aldrig kan tas för given utan måste 

värnas på olika sätt. Ett debattinlägg i Svenska Dagbladet (2018) underskrivet av 

ett antal journalister, politiker, kyrkoledare och kulturarbetare sätter fokus på just 

detta och kan ses som ett exempel på denna oro. Alltmer ser vi i samhället inte bara 

hur olika åsikter fritt debatteras utan också att man med hot och hat försöker tysta 

oönskade åsikter eller styra vilka budskap som ska få utrymme. En enkät från 2013 

visar till exempel att en fjärdedel av tillfrågade journalister har undvikit att bevaka 

vissa ämnen och vissa grupper utifrån risken att bli hotad (Löfgren Nilsson 2015). 

Vetenskapsjournalister vittnar om att de under den pågående corona-pandemin har 

utsatts för hat och påtryckningar utifrån sin rapportering (Sveriges television 

2021a). Barnläkaren och professorn Jonas F Ludvigsson meddelar i februari 2021 

att han slutar att forska kring sjukdomen covid-19 på grund av hot och hat han 

mottagit i sociala medier (Dagens Medicin 2021). Detta är några exempel som 

sammantaget vittnar om ett hårdnande debattklimat i olika delar av det svenska 

samhället.  

Då jag vid min VFU skulle undervisa en årskurs 6 om demokrati blev jag varse att 

skolan i detta avseende också är en del av samhället.  Jag  fick från klassens 

ordinarie lärare tydliga riktlinjer att inte gå in på partipolitik. Läraren ifråga menade 

att det var svårt att föra sådana samtal på en konstruktiv nivå då en del elever 
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tenderade att bli aggressiva, propagerande och respektlösa mot 

meningsmotståndare. Jag följde i stort lärarens råd men kunde trots det märka den 

spänning som fanns mellan olika ideologiska intressen och att det förekom den 

hatretorik som vi numera är vana vid att möta i sociala medier. Genom att undvika 

en del av det centrala innehållet kan man säga att jag och min handledare i någon 

mening retirerade från vårt kunskapsuppdrag, för att skydda elever från en situation 

där kränkningar kunde uppstå.  

De bakomliggande orsakerna till det höga tonläget i samhällsdebatten är 

mångfacetterade och är i sig inte ämnet för denna uppsats. Några faktorer som är 

vanligt förekommande förklaringar i samhällsanalysen kan dock kortfattat nämnas. 

Den ökande globaliseringen har på många sätt berikat samhällen, företag och 

människor men har också utmanat dem. Människor med olika värderingar, olika 

traditioner, olika syn på en ideal samhällsstruktur och olika uppfattning om vad som 

är existentiellt viktigt har alltid levt sida vid sida i samhällen. Med ökad 

globalisering tycks skillnaderna emellertid ha skärpts. I mötet med det annorlunda 

kan möjligen den egna identiteten uppfattas som viktigare och därför mejslas ut 

ännu tydligare. Alla vill inte integreras i Sverige och en del i befolkningen vill inte 

ha en ökad invandring eller global samverkan (Långström & Virta 2016). 

Den våg av populism och missnöjespartier som de senaste åren har synts i det 

politiska landskapet kan möjligen ses som ett svar på klyftan mellan ideal och 

verklighet. Ideologiskt hävdar dessa att det finns en motsättning mellan ”folket” 

och en icke folkligt förankrad politisk elit, ofta benämnd etablissemang, där folket 

besitter förnuftet medan eliten innehar makten. Populismen är kritisk till vissa delar 

av den liberala demokratin och uttrycker kritik mot det etablerade politiska 

systemet. I samtiden förknippas ofta populistiska partier med invandringsmotstånd 

och främlingsfientlighet (Nationalencyklopedin). Man sympatiserar med tanken på 

folkstyre, men ifrågasätter det som finns mellan folkmeningen och de politiska 

besluten. Att göra sig beroende av experter, att värna ett fristående rättsväsende och 

journalistikens granskande funktion är exempel på delar av demokratin som 

utmanas av populistiska rörelser (Hult 2017). 
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Teknikrevolutionen med snabb och tillgänglig kommunikationen på internet och 

sociala mediers stora genomslagskraft kan tänkas ha samspelat med globalisering 

och populism i skapandet av dagens samhällsklimat och debattklimat. Om 

demokrati innebär ganska tungrodda processer så skapar den nya teknologin istället 

nya, snabba och direkta möjligheter till inflytande för i princip alla. Med snabbheten 

i mediet kan inlägg snabbt bli virala och både ge önskad och oönskad 

uppmärksamhet. I en statlig utredning om det demokratiska samtalet i vår digitala 

tid lyfts forskning fram som pekar på att möjligheten till kommunikation anonymt 

och utan fysiska möten tenderar att öka interaktioners aggressivitet (SOU 2020:56). 

Bakgrunden för undersökningen är alltså ett tydligt och starkt formulerat 

demokratiskt uppdrag i skolans styrdokument som ska samsas med en tendens i 

samhället att problematisera denna uppgift. Det föreligger högt ställda 

förväntningar på lärare att balansera mellan en rad ibland motstridiga värden. Hur 

ska läraren exempelvis göra avvägningar mellan yttrandefrihet och öppen debatt å 

ena sidan, och ett gott klassrumsklimat, trygghet och säkerhet å andra sidan? Lärare 

verkar i ett samhälle som kan uppfattas polariserat och där åsikterna om vad 

demokratiska värden är och hur de bör skyddas ibland går isär. Detta illustreras av 

en händelse under våren 2021. En förälder och tillika kommunpolitiker kontaktar 

en lärare då han menar att denne ger uttryck för vänsterpropaganda i sin 

undervisning om stormningen av Kapitolium i Washington. Föräldern jämför 

undervisningssituationen med DDR. Läraren själv, rektor och fackrepresentanter 

menar att det finns en korrigerande ton i kommunikationen då föräldern vidare 

avser att dokumentera undervisningen och återkomma om det inte förekommit 

”bättring”. Parterna har skiljaktiga åsikter om huruvida föräldern/politikern är i sin 

fulla rätt att lägga sig i undervisningen (Hörnell 2021; Killgren 2021).  

Studien vill undersöka om en polariserad samhällsdebatt påverkar lärares val i sin 

demokratiundervisning. Lärare, särskilt samhällskunskapslärare, har en stor 

påverkanspotential i samhällsfrågor. Det äger ett intresse om de upplever sig som 

föremål för något som liknar den press som i samtiden riktas mot andra 

opinionsbildare eller utforskande funktioner i samhället. Faktorer som skulle kunna 
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tänkas påverka lärare är exempelvis eleverna själva, elevernas vårdnadshavare, eller 

det generella samhällsklimatet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om samhällsklimatet möjligen påverkar 

lärares val i sin demokratiundervisning. Målet är att ge en bild av vilka erfarenheter 

lärare i samhällskunskap har av oönskad eller olämplig påverkan utifrån på deras 

undervisning om demokrati, hur man i förekommande fall menar sig didaktiskt 

möta sådan påverkan, samt om man efterfrågar ytterligare stöd för sin undervisning 

om demokrati.  

Frågeställningar 

• Bedömer lärare att det i samhället finns fenomen som riskerar äventyra 

skolans uppdrag att forma eleverna i demokratiska anda? Vilka i så fall? 

• Har lärare erfarenhet av oönskad påverkan som riskerar inverka på deras 

undervisning om demokrati? Vilka former har denna i så fall?  

• På vilket sätt uppfattar lärare att de didaktiskt möter risken för hat, 

kränkningar  och obehagliga situationer kopplat till sin undervisning om 

demokrati? 

• Vilket stöd att fullfölja sitt uppdrag att undervisa om demokrati efterfrågar 

lärare? 

 

Forskningsbakgrund   
Forskningsbakgrunden utgörs av en genomgång av styrdokument, fackliga debatter 

och undersökningar, didaktisk litteratur med forskning om kontroversiella ämnen 

som utgångspunkt, samt forskning kring samhällskunskapsämnet och dess lärare, 

huvudsakligen utifrån en svensk kontext. Såväl ämnet samhällskunskap i sig som 

dess lärare visar sig dock endast i liten grad vara föremål för forskning, vilket 

bekräftas av Öberg (2019). Detta faktum utgör grund för studiens bidrag till 

kunskap i ämnet. 
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Litteraturgenomgången tar upp de yttre ramarna för demokratiundervisningen, hur 

lärare ser på förutsättningarna att undervisa om demokrati, hur de hanterar ämnen 

som kan uppfattas vara kontroversiella eller känsliga inom detta område, samt om 

de upplever att det förekommer försök till olämplig påverkan på deras 

undervisning.   

Givna förutsättningar för demokratiundervisningen 

Den yttersta grunden för undervisningen i demokrati står att finna i 

styrdokumenten, både de delar som formulerar värdegrundsuppdraget samt 

kursplanen för samhällskunskap, som definierar ämnets särskilda plats i 

demokratiuppdraget. Här lyfts mänskliga fri- och rättigheter samt grundprincipen 

om allas lika värde fram (Skolverket 2016, kap.1). Elever ska inte bara lära sig om 

demokrati utan också beredas övning i demokratiska förmågor, bland annat genom 

att i undervisningen få möta och ges redskap att hantera skiftande åsikter. Genom 

att kunna utvärdera och uttrycka åsikter ska elever tillägna sig ett kritiskt och 

prövande förhållningssätt (Skolverket 2016, kap 1, 2). 

I den studerade litteraturen uppfattas samhällskunskap som ett ämne med ett tydligt 

medborgarbildande syfte, vilket kan ses som en hybrid av faktakunskaper kring 

lagar, styrelseskick och institutioner kombinerat med en socialiserande ansats där 

elevernas beredskap till demokratiska värderingar ska främjas (Johansson, Brogren 

& Petäjä 2011; Långström & Virta 2016). Den samlade uppfattningen är att 

reflektion och bearbetning av så kallade kontroversiella samhällsfrågor är 

avgörande och ofrånkomlig för att viktiga medborgarkunskaper ska komma till 

stånd (Ljunggren, Unemar Öst & Englund 2015; Långström & Virta 2015). Det 

finns dock i materialet varierande uppfattningar kring på vilket sätt ämnet bör vara 

normerande. Det finns en generell åsikt om att undervisningen inte kan stå i strid 

med det övriga samhällets demokratiska värderingar och lagstiftning (Flensner, 

Larsson & Säljö 2019; Långström & Virta 2016), medan några menar att demokrati 

som system också måste kunna utmanas och ifrågasättas för att elever på allvar ska 

kunna göra ett fritt val kring sin egen värdegrund (Lagerlöf 2018).  

Lärare ses inom forskningen som den enskilt viktigaste faktorn för att utforma en 

meningsfull och konstruktiv undervisning. Denne ska genom sitt professionella 
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kunnande ta tillvara egna ämneskunskaper och sin förståelse för sina elever och det 

unika sammanhang som undervisningen äger rum i. Forskningen i studierna menar 

att generella, externt utformade metoder som ska vara möjliga att applicera i alla 

sammanhang inte kan mäta sig med den enskilda lärarens omdöme (Andersson 

2015; Arneback & Jämte 2015; Edling 2015; Ljunggren, Unemar Öst & Englund 

2015).  

Forskningen ser således ett starkt samhälleligt och politiskt mandat för lärares 

sakliga men i viss grad normerande demokratiundervisning. En tydlig slutsats från 

forskningen är att lärarens didaktiska omdöme i den specifika lärandekontexten är 

avgörande för detta uppdrag. 

Materialet vittnar dock om en motsägande eller balanserande ansats gentemot 

lärarens roll och förutsättningar, som ett resultat av en rad skolreformer. 

Styrdokumentens skrivningar har stärkt vårdnadshavares och elevers inflytande i 

skolan (IVA 2020). Elevers makt över sin egen skolsituation har förstärkts, dels av 

demokratiska skäl men också för att ett ökat medinflytande stimulerar lärande och 

motivation (Broström 2021; IVA 2020; Stenlås 2018;). Med 

marknadsanpassningen av skolan har elevernas/hemmens betydelse ytterligare 

stärkts genom att en kundmentalitet växt fram. De ekonomiska förutsättningar som 

följer med varje elevs skolpeng får stor betydelse för den enskilda skolans 

möjligheter, något elevernas vårdnadshavare i hög grad är medvetna om. Detta gör 

att skolan  tenderar att uppfattas som en serviceinrättning där efterfrågan i någon 

mening påverkar verksamheten.  Av konkurrensskäl kan skolor behöva anpassa 

verksamheten för att inte förlora ”kunder” (IVA 2020). Empiriskt framtagna 

modeller och metoder av experter utifrån uppvärderas gentemot enskilda lärares 

kunskaper och erfarenheter (Edling 2015). Sammantaget har dessa reformer i någon 

mån lett till en begränsad roll för lärares professionella kunnande (IVA 2020). 

Ämnet samhällskunskap, med sina inbyggda kontroversiella frågor, kan tänkas 

påverkas av både kundönskemål och effektivitetsmål.  

En förändrad lärarroll tillsammans med ett alltmer differentierat samhälle, där 

innehållet för socialiseringen inte längre är självklart (Långström & Virta 2016), 

gör att den i styrdokumenten och forskningen framskrivna fasta grund för lärares 
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demokratiuppdrag uppfattas aningen mindre tydligt. Ändå menar flera att just 

samhällsutvecklingen gör demokratiutbildningen än viktigare (Englund 2015; 

Larsson 2020; Långström & Virta 2016). 

Lärares syn på sina förutsättningar att utbilda i och om demokrati 

Den svenska skolan är idag målstyrd. Kursplanerna pekar ut centralt innehåll för 

samhällskunskap, men hur detta innehåll viktas och med vilka metoder utbildningen 

sker bestäms av läraren. Graden av måluppfyllelse är det som bedöms och 

kontrolleras. Detta så kallade friutrymme, att utifrån eget yrkeskunnande göra 

didaktiska val som ska optimera undervisningen, nyttjas olika av olika lärare. I en 

intervjustudie visas att samhällskunskapslärares upplevda bundenhet till 

läroplanens krav avtar med ökande lärarerfarenhet (Öberg 2019). Lärare utformar 

undervisningen till en del utifrån personliga bevekelsegrunder ( Johansson, Brogren 

& Petäjä 2011; Öberg 2019) och gärna med stöd av kollegor (Öberg 2019). 

Lärarerfarenheten och det kollegiala utbytet framstår i vardagen som viktigare än 

grundutbildningen och eventuell fortbildning (Öberg 2019). 

Det studerade materialet ger bilden av att demokratiutbildningen av många upplevs 

svårt. Som lärare ska du lyckas ta hänsyn till en mängd konkurrerande värden som 

kan komma till uttryck i klassens arbete med demokrati, till exempel yttrandefrihet 

– allas rätt till respekt, fritt kritiskt tänkande – socialisation (Rydberg 2018). Just 

graden av fostran framkommer ofta som en komplex fråga i det studerade 

materialet. Lärare kämpar med det motsägelsefulla i att sakligt och kritiskt låta alla 

åsikter ta plats i klassrummet, samtidigt som det demokratiska värdepaketet har en 

tydlig särställning (Flensner, Larsson & Säljö 2019; Långström & Virta 2016). När 

en växande samhällsopinion uppfattar styrdokumentens värdegrund som politiska 

vänstervärden skapas än mer osäkerhet kring hur man som lärare bör förhålla sig 

till dessa (Flensner 2019).   

Ett snabbt föränderligt samhälle med radikal mångfald ställer krav både på 

samhällskunskapslärarens breda och flexibla kunskap och dennes förmåga att 

tillsammans med elever och skolledning skapa förutsättningar för ett öppet och 

respektfullt klassrum. Lärare beskriver hur avgörande just relationen till eleverna 

är för att lärande ska komma till stånd (Öberg 2019).  
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Ofta upplevs konfliktytorna inom demokratiområdet som så svårhanterade att lärare 

undviker dessa (Flensner 2019; Flensner, Larsson och Säljö 2019; Parker & Hess 

2001). Lärare känner osäkerhet inför att hantera starka känslor hos eleverna och oro 

för att elever ska uppleva sig kränkta (Flensner 2019). Denna osäkerhet tycks 

förstärkas av möjligheten att själv bli kritiserad; av föräldrar, skolledning eller 

media. För en tämligen stor del av lärarkåren är det ofta förekommande att föräldrar 

har synpunkter på undervisningen, något som skolledningen kan tycka sig inte ha 

råd att ignorera. Några lärare har till och med upplevt hot mot sin person (Rehnberg 

2020). En hotad lärare uttalar att man ändå inte kan undvika diskussioner som 

väcker starka känslor, medan en rapport tvärtom visar att en del lärare 

kompromissar med sina ideal (Johansson, Brogren & Petäjä 2011; Läraren 2020;). 

Lärares hanterande av kontroversiella och känsliga ämnen 

Ett genomgående forskningsbaserat konstaterande i översiktens material är att 

lärare i hög grad undviker kontroversiella ämnen i undervisningen (Europarådet 

2015; Flensner 2019; Flensner, Larsson och Säljö 2019; Ljunggren, Unemar Öst & 

Englund 2015; Långström & Virta 2016; Parker & Hess 2001). En rad tänkbara skäl 

till detta synliggörs i litteraturen. En anledning är att lärare värderar goda relationer 

och trygghet i klassrummet högre än de potentiella vinster för elevernas 

demokratikunskaper som kritiska diskussioner om svåra ämnen kan medföra 

(Olsson, H 2020). Framgångsrik medborgarbildning utvecklas helt enkelt inte under 

kaotiska former (Martens & Gainous 2013). Den ökade pressen på lärare som riktas 

från såväl vårdnadshavare, skolledning och diverse kontrollinstanser skapar hos en 

del lärare osäkerhet, inte minst då det gäller frågor som skapar konflikt i samhället 

i stort (IVA 2020). Undvikande kan då te sig som den säkraste strategin för att 

undgå kritik mot sin undervisning. 

De enskilda samhällskunskapslärare som kommer till tals i forskningens 

intervjustudier menar sig emellertid inte generellt undvika de kontroversiella 

ämnena, och skiljer sig på så sätt från forskningens bild av den vanligaste 

lärarresponsen på känsliga ämnen. Man berättar om sin strävan efter att upprätthålla 

de ibland komplicerade balanserna i ämnet. Neutralitet och saklighet används för 

att ge elever möjlighet till kritiskt prövande och självständiga åsikter, samtidigt som 
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man söker gränsen för i vilken grad intoleranta åsikter ska ges utrymme i 

klassrummet (Flensner, Larsson & Säljö 2019). Man tar det som man uppfattar som 

sitt demokratiska uppdrag på allvar och försöker på olika sätt ge sina elever nya 

perspektiv som utmanar det de tidigare tagit för givet. Ett tydligt mål är att med 

respekt för en mångfald av åsikter ändå främja elevers demokratiska attityder.  

Lärare pekar dock på gränser för sina möjligheter. En öppen diskussion om 

kontroversiella ämne leder inte automatiskt till att elevers demokratiska attityder 

främjas. Komplexiteten i vissa konfliktfrågor är så djup att en enskild lärare 

omöjligt kan omfatta all relevant kunskap (Flensner, Larsson & Säljö 2019). De 

konflikter som inte samhället i stort lyckas prata om på ett givande sätt kan inte 

skolan förväntas lösa (Läraren 20 oktober 2020). 

Förekomsten av olämplig påverkan 

Genomgången visar att vare sig styrdokument, fackliga debattörer, lärare själva, 

didaktik eller tidigare forskning säger något uttryckligt om olämplig påverkan på 

lärares demokratiundervisning i samhällskunskapsämnet. Påtryckningar som 

upplevs som begränsande förekommer i materialet, framför allt i form av möjlig 

kritik från föräldrar, elever eller skolledning (Rehnberg 2020; Rydberg 2018; Öberg 

2019). Denna benämns dock inte som just ”olämplig”, och förstås som en befogad 

eller åtminstone helt tillåten möjlighet i det styrsystem som reglerar skolan. Det 

förekommer i materialet i princip ingen diskussion om var gränsen mellan lärares 

professionalitet och föräldrars/samhällets/mediers inflytande på undervisningen bör 

gå. Ordförande för ett av lärarnas fackförbund menar att föräldrars omfattande 

försök att påverka lärare utgör ett arbetsmiljöproblem (Rehnberg 2020). IVA ser 

lärares arbetsmiljö och arbetsvillkor som ett av fem förändringsområden för en 

framtida, bättre fungerande skola. Man pekar på den press av ibland motstridiga 

krav som riktas mot lärare från stat, skolledning, huvudmän och föräldrar (2020). 

Utan att uttryckligen kommentera det lämpliga i detta är det två av få tydliga 

skrivningar i det studerade materialet där de nuvarande förhållandena ifrågasätts för 

framtiden. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Fenomenologi och hermeneutik 

För att utveckla kunskap om lärares autentiska erfarenheter och uppfattningar kring 

skolans undervisning om demokrati finns en övergripande fenomenologisk ansats i 

studien. Denna teori sätter fokus på människors uppfattningar, attityder och känslor 

och betonar subjektivitet och beskrivning, till skillnad från positivismens 

objektivitet och mätbarhet (Denscombe 2018). Teorin erkänner giltigheten i att ett 

fenomen kan upplevas på skilda sätt av olika personer vid olika tidpunkter eller där 

kontexten erbjuder skilda förutsättningar (Denscombe 2018). Den nya 

fenomenologin utvecklad av Alfred Schűtz fokuserar på det sociala livet. Han 

menar att individens upplevelse och förståelse av verkligheten inte bara är 

individuell utan också kan kännas igen av en social grupp eller kultur (Schűtz 2001; 

Denscombe 2018). Trots detta ger denna teoretiska ansats en begränsad möjlighet 

att generalisera resultaten, då studier ofta inriktar sig på ett mindre antal fall som 

inte självklart kan anses som ett representativt urval (Denscombe 2018). 

Fenomenologin tar i studien bruk av hermeneutiken och dess ansats till inkännande 

och empati. Målet för hermeneutiken är att förstå hur en människa upplever sin 

situation, inte bara att beskriva skälen bakom att hon gör på ett speciellt sätt. Genom 

att vi som människor tolkar andra människors egna utsagor om ett fenomen kan vi 

säga ännu något mer om det. I ett kunskapsvidgande växelspel mellan forskarens 

förförståelse och ny information som modifierar den ursprungliga uppfattningen, 

som i sin tur ger behov att inhämta ytterligare information,  iscensätts en 

hermeneutisk spiral (Thurén 2019). Öberg menar i sin avhandling om 

samhällskunskapslärares praktik att det inom samhällsvetenskapen alltmer talas om 

tolkningens roll. Han förklarar kopplingen mellan dessa båda teoretiska ingångar i 

materialet som att fenomenologin beskriver upptäckta fenomen medan 

hermeneutiken tolkar, förstår och förklarar dem (Öberg 2019). Fenomenologi och 

hermeneutik kan inte förväntas ge en entydig sanning, men de kan ge djup till det 

forskningen försöker ta reda på (Thurén 2019). 
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Biestas pedagogiska teori 

Som en fond och en utgångspunkt för förståelse av undersökningens samhälleliga 

kontext finns Gert Biestas anförande av några specifika samhällstendenser i det 

senmoderna samhället. Dessa påverkar hur vi talar om, och därmed ser på 

utbildning, enligt Biesta (2006). Han menar att språket inte är ett neutralt 

beskrivande av en verklighet, utan att det istället avgränsar vad som är möjligt att 

se, säga, tänka, veta och i slutändan göra. I det ljuset vänder han sig emot det vanligt 

förekommande begreppet ”lärande”, som han menar i stor utsträckning har ersatt 

begreppet ”utbildning”. Detta skifte i språkbruk har i samtiden inneburit att 

undervisning har omdefinierats till att innebära snarast ett stöd eller ett ledsagande 

till det lärande som eleven självständigt ska erövra (Biesta 2006). Han ser det som 

ett resultat av flera skilda tendenser, dels i samhället generellt, dels mer specifikt 

inom utbildningssfären.  

Biesta menar att konstruktivistiska och sociokulturella inlärningsteorier har fått ett 

allt större insteg inom det pedagogiska området. Genom dess premiss att eleverna 

själva konstruerar sin förståelse, ofta i samarbete med andra elever, fokuseras 

snarare elevernas aktivitet än lärarens (Biesta 2006). En annan samhällstendens 

Biesta uppmärksammar är explosionen av vuxenutbildning. Vi lär numera hela 

livet, i en mängd olika sammanhang som inte så sällan tar plats utanför de 

traditionella utbildningsinstitutionerna. Vi söker exempelvis kunskap via internet, 

genom en personlig tränare på gymmet eller genom olika självhjälpsinstruktioner 

och informell vägledning, vilka ofta är individuellt utformade. Genom detta 

planteras tankesättet att man kan lära sig utan en tydlig utbildare (Biesta 2006). 

Ytterligare en faktor för vår förändrade syn på utbildning menar Biesta är 

urholkningen av välfärdsstaten, vilket han anser hänger samman med intåget av en 

nyliberalistisk marknadsideologi och det vi benämner New Public Management 

(NPM). Staten blir med denna ideologi en producent och tillhandahållare av den 

service som medborgarna efterfrågar. I kölvattnet följer kontroller och mer styrande 

normer för att garantera kvaliteten på det som erbjuds. Med skolpengen blir 

eleverna och deras föräldrar konsumenter med rätt att bestämma vad skolan ska 

erbjuda.  NPM innebär ett betonande av brukarnas efterfrågan och åsikt som 

avgörande för det som bör erbjudas (Biesta 2006).   
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Denna beskrivning av dagens samhälle utgör en relief för den föreliggande 

undersökningen. 

Ramfaktorteori och läroplansteori   

I bearbetningen av studiens empiri har jag använt mig av ramfaktorteorin. 

Ursprungligen användes den för att undersöka vilka konsekvenser politiska beslut 

kunde ge på undervisningsresultaten, exempelvis förelagda kursplaner eller 

tidstilldelning för ett ämne (Lindblad, Linde och Naeslund 1999; Öberg 2019). 

Detta utvecklades till en läroplansteori där man uppmärksammar den historiska och 

samhälleliga kontexten som en bakgrund för hur styrdokumenten formuleras 

(Öberg 2019). Fokus för läroplansteorin är hur målen för utbildningen formuleras, 

hur man väljer kunskap för lärande och hur metoder för att lära ut utvecklas. Här 

beaktas alltså den i landet rådande dominerande uppfattningen om skolans ideala 

förutsättningar, vilken manifesteras i riksdagsval och politisk majoritet (Lindmark 

2013). Utifrån politisk vilja ges direktiv till myndigheter, som i sin tur bereder 

läroplanerna, vilka revideras eller tas i bruk som en helt ny läroplan. Sedan följer 

arbetet med att omsätta läroplanen genom utformning av läromedel och den 

praktiska undervisningen.    

Ramfaktorteorin är ett vidgat perspektiv och tar in fler faktorer än bara de som 

kopplas till läroplan och styrdokument. Ramfaktorer ses som olika yttre 

förhållanden som utgör undervisningens kontext. De kan verka främjande eller 

hämmande på utbildningens mål och kan förklara aktörernas handlande (Imsen 

1999, i Persson 2014; Öberg 2019). En enkel modell av analysen enligt den tidiga 

ramfaktorteorin kan tecknas som följer: 

 

                

   (Lindblad, Linde & Naeslund 1999) 

Modellens pilar ska dock inte ses som uttryck för att ramar ”ger” processer (effekt), 

utan visar på att inom vissa ramar ”möjliggörs” vissa processer som i sin tur ger 

möjligheter till vissa resultat (Öberg 2019). I den utvidgade variant av 

ramfaktorteorin som utvecklas efter läroplansteorin breddas de studerade 

ramar processer resultat
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aspekterna och man lyfter in fler faktorer som kan tänkas utgöra begränsningar eller 

möjliggörare i undervisningen, allt ifrån globala händelser till den sociala 

sammansättningen i undervisningsgruppen, till den enskilde lärarens kompetens 

eller intresse (Öberg 2019). Lundgren definierar ramar som ”… faktorer som 

bestäms av förhållanden utanför undervisningsprocessen” och som är ”… bortom 

lärarnas och elevernas kontroll” (Lundgren 1981 s. 36, i Persson 2014). Med detta 

breddade perspektiv blir ramfaktorteorin en komplex vävnad av förutsättningar, och 

det uppstod ett behov av att gruppera olika faktorer. Olika sätt att kategorisera kan 

iakttas i litteraturen, vanligt är dock att man skiljer på inre och yttre faktorer. Inre 

ramar kan uppfattas som förutsättningar som den enskilde läraren bär med sig, 

exempelvis klass, kön och yrkeserfarenhet, medan yttre ramar kan beskrivas som 

det som är lika för ett helt lärarkollektiv, såsom  styrdokument, den sociokulturella 

kontexten eller digitaliseringen (Lindmark 2012; Öberg 2019). 

Kritik har riktats mot att forskare inom ramfaktorteorin väljer att studera de ramar 

man själv anser intressanta, istället för att utgå från aktörerna och deras uppfattning 

om vilka ramar som spelar roll (Öberg 2019). I den föreliggande studien kan man 

säga att jag gör just det som kritiken vänder sig emot. Jag har identifierat några yttre 

faktorer som möjligen kan tänkas påverka lärares undervisning och didaktiska val i 

undervisningen om demokrati, och frågar respondenterna specifikt om  dem. 

Anledningen till att jag vill undersöka dessa är bland annat att det finns tecken på 

att just de faktorerna påverkar andra delar av samhället på ett möjligen inte helt 

önskvärt sätt. Man kan ana att innehållet i en viss ramfaktor och hur dess påverkan 

yttrar sig håller på att förändras, exempelvis vårdnadshavarnas inflytande i skolan. 

Jag vill klarlägga hur lärarna ser på just detta. Sociala medier kan anses som en 

förhållandevis ny möjlig ramfaktor och blir därför intressant att lyfta in i studien. 

Jag går dock in med en öppenhet inför möjligheten att de intervjuade lärarna inte 

alls ser sig som påverkade av mina fokuserade ramfaktorer och lyfter fram helt 

andra. 

Förutom att ramfaktorteorin har erbjudit ett perspektiv att förstå arbetets syfte och  

frågeställning har den också tillhandahållit tänkbara, konkreta aspekter att lägga 

som ett raster över respondenternas utsagor för att indela och sortera materialet. 
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Följande ramfaktorer har fokuserats i formuleringen av intervjufrågorna, med 

exempel på ett tänkt innehåll:  

Tabell 1  Efterfrågade ramfaktorer 

Elevernas förhållningssätt intresse, attityder, samtalsklimat, 

respekt 

Samhällsklimatet syn på demokrati och demokratiska 

värden, polarisering, samtalsklimat, 

syn på skolan, syn på lärare 

Vårdnadshavare intresse, inflytande, påverkan, 

samarbetspartners, syn på skolan, syn 

på lärare  

Händelser i omvärlden 

 

våld/hot mot lärare, ifrågasättande av 

vetenskap 

Sociala medier 

 

risken att bli exponerad/ifrågasatt 

offentligt 

 

 

Metod och material 
Uppsatsens syfte är att fånga lärares erfarenheter och hur de personligen tänker 

kring undersökningens frågeställningar. Undersökningen har som mål att studera 

det som Öberg i sin avhandling benämner undervisningens transformeringsarena, 

alltså det som påverkar de steg läraren tar från styrdokumentens texter 

(formuleringsarenan) till den konkreta undervisningen (realiseringsarenan) (2019). 

Lärarna är huvudaktörerna i denna process (Öberg 2019) och därför är deras röster 

av högsta intresse. Intervju är den metod som har förutsättning att närmast nå detta 

syfte som berör åsikter, känslor, värderingar och erfarenheter på en mer djupgående 

och komplex nivå (Denscombe 2018). Informanten har vid en intervju möjlighet att 

på ett utvecklat sätt beskriva sina tankar, vilket har förutsättningar att fånga målet 
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för uppsatsen i högre grad än till exempel genom att svara strukturerat eller 

kortfattat i ett frågeformulär (Denscombe 2018). Då uppsatsens intresse är att få en 

bild av individers tankar snarare än hur man pratar med andra om skolans 

demokratiundervisning används personliga intervjuer. 

Studien bygger på ett bekvämlighetsurval av informanter, då det för ett småskaligt 

projekt som det aktuella inte är möjligt att göra intervjuer med ett tvärsnitt av alla 

lärare i samhällskunskap (Denscombe 2018). Undersökningen omfattar intervjuer 

med fyra lärare, ett urval som ger viss bredd och samtidigt är ett överblickbart 

material för att kunna göra en analys inom ramen för uppsatsen. Informanterna 

arbetar på fyra olika skolor i två olika kommuner. Tre är lärare i årskurs 4-6, en i 

årskurs 7-9. En undervisar i en friskola som organiseras som ett föräldrakooperativ, 

de övriga i kommunala skolor. De har olika lång erfarenhet som lärare i 

samhällskunskap och sammansättningen av elever ser förstås olika ut på respektive 

skola. Utifrån ett så begränsat urval kan studiens resultat inte generaliseras. Dock 

representerar de olika perspektiv och infallsvinklar som kan berika bilden av hur 

lärare upplever förutsättningarna för demokratiundervisningen, och därmed utgöra 

grund för vidare studier. Det är av intresse hur de skiljer sig från varandra, vad de 

är samstämmiga i och hur deras tankar och upplevelser förhåller sig till den tidigare 

forskningen.  

Genom en semistrukturerad intervju där uppsatsens frågeställningar är vägledande 

för intervjufrågorna gavs möjlighet för intervjuaren att inhämta de data 

undersökningen efterfrågar. Ett i förväg konstruerat frågebatteri gav varje 

informant tillfälle att svara på samma frågor (bilaga 2), vilket gör det möjligt att 

jämföra de olika intervjuerna. Samtidigt hade informanten inflytande över intervjun 

och kunde öppet och med viss frihet utveckla sina tankar och föra samtalet i en 

riktning som kändes angelägen (Denscombe 2018). Lärarna delgavs i förväg de 

frågor som skulle utgöra stommen i intervjuerna. Som en invändning mot detta kan 

hävdas att informanten utifrån frågorna och förberedelsetiden kunde sluta sig till 

vilka svar som kan anses lämpliga eller önskvärda, och på så sätt kan studiens 

resultat bedömas som mindre giltigt och rättvisande och därmed påverka validiteten 

(Denscombe 2018). Detta bör naturligtvis vägas in i tolkningen av resultatet. Skälet 
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att delge frågorna i förväg, och som jag anser uppväger ovanstående invändning, 

var huvudsakligen att karaktären på frågorna krävde reflektion, och att jag därmed 

räknade med att få mer utvecklade svar om informanterna i någon mening var 

förberedda. Ytterligare ett skäl var att jag ville undvika att de tillfrågade skulle 

avbryta sin medverkan under intervjuns gång. Ämnet för studien kan upplevas 

känsligt, exempelvis att det kunde tänkas beröra lärares avsteg från styrdokument 

eller egna principer, personlig utsatthet eller privata åsikter om vårdnadshavares 

agerande. Därför ville jag försäkra mig om att respondenterna från början var 

införstådda med typen av frågor som de skulle ställas inför.  

Intervjuerna gjordes på respektive lärares arbetsplats, samt i ett fall i dennes hem. 

Vid inledningen av intervjun presenterades informanterna för ett 

samtyckesformulär (bilaga 1). Detta dokument räknas som ett skriftligt informerat 

samtycke som både deltagare och undersökningsledaren signerade (Denscombe 

2018). Intervjuerna spelades in i datorns röstinspelare och följde intervjuguidens 

struktur. Klargörande följdfrågor ställdes, dels för att försäkra en riktig förståelse 

av deras utsagor, dels för att följa upp teman informanterna själva lyfte in i samtalet. 

Slutligen fick de möjlighet att tillägga sådant de tyckte var viktigt men som inte 

tidigare kommit upp i intervjun. Alla informanter upplevdes intresserade av att 

samtala om ämnet för intervjun, och ingen avböjde att svara på någon av frågorna. 

Intervjuerna transkriberades och utgör undersökningens data. För konfidentiell 

hantering finns inga personuppgifter som kan spåras till deltagarna såsom namn, ort 

eller skola, vare sig i det utskrivna materialet eller i uppsatsen. Ljudfiler och 

utskrifter förvaras under begränsad tid på ett USB-minne i avskildhet, och finns 

endast tillgängliga för författaren, handledaren och den bedömande läraren.  

Utifrån transkriptionen identifierades återkommande teman i materialet. Materialet 

blev på så sätt styrande för hur det möjligen kan relateras till de efterfrågade 

ramfaktorerna. Faktorer som informanterna själva förde fram lades till de 

ramfaktorer jag aktivt hade eftersökt. Tendenser och likheter likväl som avvikelser 

och variation eftersöktes i datamaterialet (Denscombe 2018).   
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Resultat 
Undersökningen utgörs av intervjuer med fyra lärare, genomförda under november 

och december 2021. Respondenterna, som här har anonymiserats, är följande: 

Alex, lärare i åk 4-6, kommunal skola, 20 år som lärare i samhällskunskap. 

Anna, lärare i åk 7-9, friskola och föräldrakooperativ, 17 år som lärare i 

samhällskunskap. 

Lisa, lärare i åk 4-6, kommunal skola, 3 år som lärare i samhällskunskap.  

Patrik, lärare i åk 4-6, kommunal skola, 28 år som lärare i samhällskunskap. 

 

Utifrån respondenternas svar har ett antal perspektiv utkristalliserats i materialet. 

Dessa berör framgångsfaktorer för demokratiundervisningen, huruvida 

undervisningen i demokrati ses som hotad, lärarnas yrkesstolthet, deras syn på 

vårdnadshavare, hur informanterna upplever att samhällsförändringar speglas i 

skolmiljön samt reflektioner kring hur ändrade ramfaktorer möjligen skulle påverka 

undervisningens förutsättningar. Nedan följer en genomgång av dessa perspektiv. 

Citaten återges i det sammanhang det yttrades. I de fall de är nerkortade påverkar 

detta inte läsarens förståelse av kontexten.   

Framgångsfaktorer för demokratiundervisningen 

På en direkt fråga uttrycker informanterna samstämmigt att man anser sig ha goda 

möjligheter att fritt utforma och genomföra undervisning i samhällskunskap och 

mer specifikt om demokrati, utifrån sina professionella överväganden. Vad som 

utgör grunden för dessa gynnsamma förutsättningar formuleras dock på skilda sätt.  

Patrik framhåller vikten av lärarens egna kunskaper i ämnet och att ha tillgång till 

goda läromedel. Centralt för Alex är att försöka skapa ett tillåtande klassrumsklimat 

där gränserna och möjligheterna är tydliga. 

Att försöka bygga upp ett klassrumsklimat så att det är högt i tak. 

Att man får lov att säga och tycka vad man vill. Det är rättså bra 

om man sprider det med kollegor också, så man kan ha högt i tak 

med kollegor. Det är lätt att säga, men att få ner det i verkligheten 

är inte det lättaste alltid. Men det hänger ihop, tycker jag. (Alex) 
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Lisa instämmer i vikten av klassrumsklimatet och menar att det uppstår 

som ett samarbete mellan gruppen och läraren, där lärarens egen öppenhet 

kan bli ett exempel för eleverna. 

Både Patrik och Alex lägger vikt vid planeringen, att utgå från den grupp 

man har och försöka förekomma det som inte är önskvärt. 

Nu har jag tänkt att vi ska prata om det här – vad skulle kunna 

gå fel? Och då tänker man hur ska jag i så fall göra för att 

förebygga detta. (Patrik) 

Lisa menar att undervisningen om och i demokrati blir mer tillgänglig om 

den kommer eleverna till del i mindre doser, kontinuerligt. 

Då tänker jag att i det lilla, om vi hela tiden gör det i det lilla så 

kommer det att fastna, mer än om vi gör en stor grej av det;  ”Nu 

ska vi prata om detta för det är viktigt”. (Lisa) 

Även Anna lutar sig mot sin egen kunskap och sitt stora engagemang i just 

demokratifrågorna, men påpekar även andra stödjande faktorer:  

Det läroplanen säger att jag ska undervisa om, det gör jag ju. 

Och det jag märker att eleverna tycker är intressant att diskutera, 

det tar man ju. Eller om det är någonting som man kan 

problematisera så är det alltid bra att göra det, för det är alltid 

en bra träning oavsett. […] vi får stor frihet och förtroende från 

ledningen också i vår undervisning. De litar på att vi gör rätt 

saker. (Anna) 

I den didaktiska friheten ingår dock för lärarna att anpassa undervisningen 

till den grupp elever som är för handen. I denna mening påverkas 

undervisningen av de ramar som eleverna sätter. Lärarna pekar på 

elevernas samhälleliga förutsättningar liksom mer personanknutna. 

Är man i en mindre by eller ett mindre samhälle blir det oftast det 

som är homogent, det som är inne i, det som är runtomkring. Man 
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åker inte iväg till Malmö, de åker inte iväg till större städer eller 

andra platser, de stannar alltid hemma. Då vet de inte så mycket 

om omvärlden. Medan här i orten A så har de möjlighet att ta 

tåget in till de större städerna, de har möjlighet att se längre ut. 

Det handlar också om transporter tänker jag. Det är viktigt. Har 

man inte möjligheten att transportera sig själv så blir det också 

svårt att se resten. (Lisa) 

När jag har undervisat har det varit mycket beroende på hur 

klassen har fungerat. Har man en stabil och bra grupp som klarar 

av att diskutera så kan man ta ut svängarna ordentligt. (Alex) 

Undervisningen om demokrati ses inte vara  hotad  

Ingen av lärarna upplever att den polarisering man ser i samhället färgar 

av sig i skolan, åtminstone inte inne i klassrummet. Anna spekulerar i vad 

detta kan bero på: 

Här, när man ändå måste vara tillsammans i samma rum, så tror 

jag att man uttrycker kanske inte allt som man tänker och tycker 

när man är i det sammanhanget. Så som i sin trygga lilla grupp, 

där man mer förstärker varandras åsikter och beteenden, kanske. 

[…] Vi har elever som de flesta har känt varandra väldigt länge. 

Man kanske började tillsammans när man var sex år, och så är 

de 13, 14, 15 nu. Då är de kanske klasskompisar först, och sen 

att man tycker olika, ’ja, ja’ liksom. (Anna) 

Alla informanter påminner sig enstaka händelser där de upplevt att 

lektioner utvecklats på ett olyckligt vis beroende på att eleverna brustit i 

respekt. Exemplen handlar om att feminism, HBTQ-frågor eller klottrade 

hakkors. För tre av informanterna uppfattas detta trots allt vara undantag. 

Lisa är den enda lärare som berättade om erfarenhet av dagliga 

kränkningar eleverna emellan på en skola hon tidigare arbetade på. 
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Det var mycket med det här med regnbågen. ’Ah, har du 

regnbåge, är du en sån bögjävel’, de uttrycken. (Lisa) 

Trots att informanterna upplever stor frihet i det mandat de har att 

undervisa om, i och för demokrati, och fastän man menar att polariseringen 

i samhället inte i särskilt stor utsträckning stör detta uppdrag, så anser flera 

av dem att man inte kan slå sig till ro.  

Nej, det (demokratiska uppdraget) ska man nog aldrig ta för 

givet. Det får man vara rädd om och skydda. För när man börjar 

ifrågasätta fria medier t.ex. eller man börjar ifrågasätta alla 

människors lika värde, eller som i länder inte så långt ifrån oss 

börjar dra in på kvinnors rättigheter, fri abort som i Polen. Det 

kan gå ganska kvickt att bryta ner ett demokratiskt samhälle. Och 

det har vi ju sett historiskt, så det måste vi värna. (Anna) 

Det kommer inte av sig själv utan man får aktivt jobba för det, 

själv. […] det är lätt att det förstörs, det har man ju sett i olika 

länder, om man tar exempel som Polen och Ungern där 

demokratin hotas. (Alex) 

Anna tycker att styrdokumenten är tillräckliga, medan Alex ser behovet av 

att ytterligare klargöra. 

Just nu känner jag inte att det (demokratiska uppdraget) är 

äventyrat, men det kanske är bra om det förtydligas på något sätt. 

Om man tittar på samhällsklimatet i övrigt, det du var inne på 

med ett hårdare, polariserat diskussionsklimat, det kommer att 

komma, ja det har redan kommit till skolan.[…] Där finns säkert 

någon klok människa på Skolverket.[…] det här med 

kränkningslagar, hur elever får uttrycka sig, det förtydligades för 

några år sedan. Man kanske skulle kunna göra något liknande 

med demokrati. (Alex) 
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Yrkesstolthet 

Lärarna uttrycker samtliga ett engagemang för att samtala med eleverna 

om demokrati och uppfattar inte att de själva undviker kontroversiella eller 

känsliga ämnen. Lisa noterar att hon kanske inte är helt representativ i 

detta. 

Jag upplever att många vill hellre hyscha ner det, inte här i den 

här skolan, men man pratar inte om det obekväma, den rosa 

elefanten i rummet. Men jag tar hellre upp det då, ”vad är det 

som stör dig, kan du sätta ord på dina tankar och känslor?” 

(Lisa) 

Anna och Alex pekar på hur diskussion både skapar positiv energi  och 

engagemang, och i sig är ett mål för undervisningen.  

Jag har aldrig varit med om att det har varit hotfullt eller 

obehagligt. Utan mer intressant och givande. Det har kanske 

startat en debatt och då känner eleverna väldigt mycket, men det 

är ändå på ett bra sätt. Det är väl i så fall när någon vräker ur 

sig något fult, men det hör inte till det normala. (Anna) 

Det är ju en sorts demokrati att man inte håller med varandra. 

(Alex) 

Att det ändå finns överväganden kring hur ett ämne kan tas emot i 

klassrummet visar Patriks reflektion: 

Visst har man funderat ’skulle det kunna bli kasst om vi tar upp 

den här saken?’ Men jag har ju aldrig avstått, eller behövt avstå 

från någonting som jag skulle kunna tänka mig kunde bli 

kontroversiellt. Eftersom då har ju fel sida vunnit. Vi måste ju ha 

en skola. Skolan är ju en offentlig verksamhet, skolan är 

obligatorisk och alla måste gå i skolan. Då måste vi ju kunna 

utforma den efter de riktlinjer som finns fullt ut, utan att behöva 

sitta och vara rädda för vad andra ska tycka och tänka. 
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Lärarnas eget patos lyser igenom när vi pratar om företeelser i samtiden 

som skulle kunna göra dem försiktiga i sin undervisning. Här blir det 

tydligt att vissa saker kan de inte tänka sig kompromissa med, oavsett vilka 

partier som sitter i riksdagen eller om det förekommer hot mot lärare. 

Jag kommer att fortsätta hävda att mångkulturalitet är bra och 

att främlingsfientlighet är dåligt. Att demokrati är bra, att man 

ska kunna säga och tycka vad man vill, och att public service är 

bra, det kommer jag ändå att fortsätta påstå. (Anna) 

Jag måste ju vara den personen jag är, och undervisa på det 

sättet jag känner ger eleverna någonting.[…] Om jag inte kan 

undervisa om frihet, om jag inte kan undervisa om 

homosexualitet och olika könsöverskridande identiteter, då får 

jag ju sluta. Då kan man lika gärna ha en robot som bara berättar 

allting för dem, känner jag. (Lisa)  

Ambivalent syn på vårdnadshavare 

Respondenterna ser kontakt med vårdnadshavare som självklar, men den tar form 

på olika sätt för de olika lärarna. Mycket av deras synpunkter kring 

vårdnadshavarna gäller skolan övergripande, och mer sällan om 

demokratiundervisningen specifikt. Ingen av de intervjuade lärarna har upplevt att 

vårdnadshavare direkt har försökt påverka deras undervisning om demokrati. 

Patrik upplever att föräldrarna generellt inte är så engagerade i barnens skolgång 

och sällan bryr sig om det som skolans personal lägger upp på den digitala 

skolplattformen. Han känner igen detta från sitt eget föräldraskap och efterfrågar 

själv mest kontakt kring praktiska saker eller om eventuella konflikter elever 

emellan.  

Anna tycker att det är bra när föräldrar bryr sig om sina barns skolvardag och menar 

att det är positivt om föräldrar på olika sätt är synliga i skolan för att eleverna inte 

ska behöva förhålla sig till två helt skilda världar. Hon understryker också att 

samarbete mellan skola och hem är en framgångsfaktor för elevernas resultat.  
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Alla informanter menar att det i grunden är bra med vårdnadshavares insyn, men 

upplever att föräldrar ibland har alltför mycket synpunkter på hur undervisningen 

generellt ska bedrivas. Tydligast uttrycks en erfarenhet av att föräldrar vill att 

undervisningen ska tillrättaläggas för just deras barn. Respondenterna har förståelse 

för denna naturliga reaktion, men vänder sig emot att vårdnadshavare har svårt att 

se att läraren har så många andra aspekter och personer att ta hänsyn till. En del 

föräldrar reagerar för att läraren tar upp något de anser vara olämpligt, medan andra 

anser att kunskapskraven är för höga. Lisa efterlyser insikt i att eleven själv behöver 

göra en insats, att allt inte bara beror på vad läraren gör. 

Men om man vill uppnå kunskaper behöver man ju jobba för det. 

Om man inte jobbar för det kommer man inte att uppnå det. Det 

är det dilemmat, de gillar att ha kakan men inte att baka den själv. 

(Lisa) 

Anna ser ett förändrat föräldrabeteende som hon menar inte är vare sig 

skolan eller eleverna till gagn. 

Jag tror att tröskeln är lägre till att komma, om det är något 

motstånd eller man är missnöjd med någonting. Att man kommer 

och klagar, att det är lite mer fritt fram. Den här synen på 

eleverna som kunder. Det har hänt mer än en gång att föräldrar 

har sagt att man kanske ska byta skola för att det eller det inte är 

bra. Så var det ju inte innan, då gick man ju på sin skola och är 

det någonting så hanterar man det där. Man vill ju samma sak, 

så den tycker jag är tråkig, för den signalerar ju någonting till 

barnen också. (Anna)  

Alla informanter har hört talas om kollegor som har uppfattat tryck från 

vårdnadshavare, Alex och Lisa har också egna erfarenheter av det. Alex, 

som ifrågasattes för sina undervisningsmetoder, fick stöd av rektor och av 

andra föräldrar. 
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Men det var rätt jobbigt. Där fick man ju tänka till, hur ser 

undervisningen ut? Man fick tänka ett varv till. De var väldigt 

kritiska. (Alex)  

Lisa hade ifrågasättande föräldrar på besök i klassrummet under en lång 

period. 

Jag gick nästan in i väggen på det jobbet. Det stressade mig att 

ha dem där hela tiden. Jag tycker att det är kul att ha föräldrar 

där då och då, i syfte att se hur sitt barn har det. Men här var det 

ju att se hur jag gjorde min undervisning, för att kunna påpeka 

om det var brister eller inte. (Lisa) 

Lisa mötte ingen förståelse hos skolledningen och fick driva det fackligt 

upp till HR-funktionen.   

Betydelsen av stöd från rektor och skolledning genomsyrar 

respondenternas berättelser om olika utmaningar de möter i sin lärarroll, 

men på ett alldeles särskilt sätt när de pratar om vårdnadshavarna.  

Jag har ju haft olika chefer, inte här, som har sagt att vi ska se 

eleverna som klienter, och då är klienterna mer betydelsefulla än 

vad ert lärande är. Det tycker jag är väldigt sjukt att se. (Lisa) 

Jag kan tycka att många skolledare verkar vara lite veka och 

gärna blir lite känslosamma istället för formella när de får mail 

där vårdnadshavare beklagar sig över saker. Jag tycker inte det 

är rätt. Som medarbetare ska man aldrig behöva känna att ens 

chef inte står på min sida. (Patrik) 

På frågan om de anser att vårdnadshavares möjlighet till påverkan skulle 

förtydligas eller gränssättas är de intervjuade försiktigt positiva. Alex 

tycker att det är en spännande fråga men menar också att det praktiskt 

kommer att vara svårt att göra riktlinjer för alla enskildheter som föräldrar 

kan tänkas ha åsikter om, sådana saker som hamnar utanför den ram som 
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styrdokumenten utgör. Anna, som arbetar på en skola som drivs som ett 

föräldrakooperativ, pekar på behovet att tydliggöra hur man som 

vårdnadshavare kan påverka, exempelvis genom att vara med i styrelsen 

eller gå på årsmöte, eller vem man kan vända sig till om man har idéer om 

skolutveckling. Lisa tycker att innehållet i föräldrarnas inflytande behöver 

definieras, gärna på statlig nivå från Skolverkets håll.  

Det borde finnas en gräns. Jag går ju inte och säger till en målare 

hur han eller hon ska måla min vägg […] jag tycker att de borde 

ändra och definiera inflytande. Inga andra yrkesroller går 

föräldrar in och påpekar och påverkar, när de inte ens är 

utbildade. (Lisa)   

På frågan om de intervjuade lärarna oroas av möjligheten för föräldrarna 

att kritisera dem på sociala medier, så medger de att detta är en ny 

verklighet som påverkar dem tankemässigt, om än inte hur de i praktiken 

utövar sitt lärarskap. Det är som ett subtilt hot som hovrar över flera av 

dem, men som de inte försöker fästa något avseende vid. 

Skulle det hända så får det hända. Jag inbillar mig själv att jag 

gör ett bra jobb. Har man synpunkter så försöker jag vara lite 

tuff och strunta i vilket. (Alex) 

Det är ju en lite speciellt känsla att veta att det finns en privat 

Facebook-grupp där vuxna pratar skit om mina kollegor och min 

rektor och kanske om mig själv också. Men det rinner av en. Det 

har kanske med rutinen att göra att man inte bryr sig. (Patrik) 

Samhällsförändring  

Alla informanter skriver under på att det kommit till stånd en samhällsutveckling 

som innebär något nytt, som förändrar samhället i stort och därmed också skolans 

verklighet. Våld och hot riskerar att på sikt bli en del av något skolan behöver 

förhålla sig till. Vid ett påpekande vid ett läxförhör som Patrik höll blev en elev 

mycket upprörd. 
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Han började skrika att jag var en jävla idiot, och smälla i dörrar. 

Sen fick jag höra av två kollegor att han hade sagt att han skulle 

gå hem till pappa och hämta hans bössa och skjuta sin jävla 

mentor. (Patrik) 

Utifrån det mordförsök som en 15-årig elev med nazistisk agenda utsatte 

en lärare för i augusti 2021 i Eslöv (Englund 2021) och andra händelser 

menar Alex att samhället blir otryggare och att man, också som lärare, 

kanske tänker mer på hur man själv uttrycker sig. 

Vi har ju haft någon elev med dragning åt det hållet (nazism). 

Och det finns ju även elever som inte har dragning åt det hållet, 

men som är hotfulla och väldigt otrevliga. Spärrar saknas på 

något vis. Det har blivit vanligare, det bekymrar mig lite faktiskt. 

Att man gör saker utan att reflektera över att man kan skada 

andra, både personal och elever, utan att tänka ett smack på 

konsekvenser. (Alex)  

De intervjuade berörs och tycker att det är obehagligt, men har samtidigt 

svårt att tänka att det på riktigt berör dem i deras arbete. På flera av 

skolorna har man dock lyft frågan om, och i ett fall också genomfört, en 

övning i hur man gör en inrymning på en skola. 

Man har ju valt yrket för att man har en vilja att lära ut, man 

tycker det är roligt att umgås med barn. Men du vet aldrig. […]Vi 

har inget skydd, om det kommer in en elev som vill skjuta oss, så 

kan vi inte göra mer än att låsa och försöka gömma oss. Vi har 

inga larm. (Lisa) 

En förändring av de samhälleliga förutsättningarna som flera av lärarna spontant tar 

upp är Sverigedemokraternas (SD) inträde som demokratiskt invalt riksdagsparti.  

Det har dragits till sin spets ytterligare. Nu är det ju fler partier 

som vill samarbeta med SD, men fortfarande är det […] hårdare 

tongångar rent politiskt. (Alex) 
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SD innebär ett nytt element att förhålla sig till, menar lärarna, särskilt för flera av 

dem som är verksamma i områden där partiet har många sympatisörer.  

Nu är det här en kommun, en arbetarkommun, där t.ex. 

Sverigedemokraterna är ganska starka. Man förstår ju, när man 

har ett vanligt samtal med elever, så förstår man ju hur snacket 

kring köksbordet går i många familjer. Men det kan jag inte ta 

hänsyn till, utan jag behöver ju köra som jag vill ha upplägget, 

utan att behöva tänka på vad andra kan tycka eller ha för åsikter. 

(Patrik) 

Anna brottas med balansgången att vara saklig och ge även SD utrymme 

när man presenterar riksdagspartierna, fastän hon upplever att de inte står 

för de värderingar som hon har som uppdrag att lära eleverna. 

Nu får man litegrann tänka, kan jag uttrycka mig fritt fram, ja 

som SD. När vi har ett demokratiskt valt parti som står för saker 

som jag inte tycker är självklara. Att man då mer får passa sig. 

Eller tänka på att det kan vara känsligt, men det för några år 

sedan hade varit självklart för mig att bara ånga på. (Anna) 

Utblickar mot andra förutsättningar 

Respondenterna upplevs som förhållandevis trygga i sin lärarroll, med en 

självständighet och ett i stort sett fungerande stöd för att hantera de utmaningar som 

elever och samhälle erbjuder i skolmiljön. Men några av dem reflekterar också 

utifrån hur förhållanden skulle kunna upplevas radikalt annorlunda om någon given 

premiss var bara lite annorlunda.  

Patrik utstrålar ett lugn kring sina möjligheter att hantera utmanande situationer som 

uppkommer i klassrummet, eller hur han låter sig påverkas av risken att vara ett 

ämne på sociala medier. Han tolkar det som ett resultat av sin rutin, sina 28 år i 

yrket och sin livserfarenhet, men påpekar att förutsättningarna är olika för olika 

lärare. 
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Det är kanske svårare för C (lärare) i parallellklassen, som 

började sin lärarbana i augusti. Hon kanske känner sig på ett 

annat sätt, vad vet jag? (Patrik) 

Hade jag varit 25 år och jobbat första terminen kanske jag hade 

tagit åt mig på ett annat sätt. (Patrik) 

Patrik funderar också på vad elevernas ålder innebär för graden av allvar 

och hot en situation möjligen kan betyda. 

Sen är det så att de här eleverna är tio år, som tur är skäller de 

mer än de biter. Men en sådan elev vet man inte hur det blir i en 

liknande situation om fem år. (Patrik) 

Anna reflekterar över att hon arbetar i en förhållandevis homogen kulturell 

kontext, där hon inte behöver handskas med starka kulturella, historiska 

eller religiösa motsättningar eleverna emellan. 

 Med muslimer som har kommit till Sverige, i Malmö, så finns där 

en konflikt gentemot judar. […] Jag tror att stå i ett sådant 

klassrum och hantera, när man kommer från en helt annan kultur 

med de problemen bakåt, den hade kunnat vara jobbig, ser jag 

framför mig. Och det finns säkert en massa andra situationer som 

jag i den här lilla skyddade bubblan kanske då inte behöver 

hantera. (Anna) 

Vad gäller samhällsutvecklingen är det flera av respondenterna som 

påpekar att demokratiska förutsättningar snabbt kan förändras, och pekar 

på Polen och Ungern som oroande exempel. Det finns en mental beredskap 

kring att deras samhälleliga demokratiska uppdrag inte är hugget i sten. 

Trots att det kanske är mer turbulens i samhället nu än det var 

för 5 -10 - 15 år sedan så tycker jag inte att det är hotat på något 

vis. Sen är det ju så att om framtiden vet man ju aldrig något. Det 



 34 (52) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

kan ju vara så att om vi sitter och pratar om samma sak om fem 

år kanske vi tycker annorlunda. (Patrik) 

Analys 
Undersökningens data har tolkats och sorterats för att kartlägga hur de intervjuade 

lärarna ser på vad som påverkar dem i deras undervisning om demokrati, och vad 

de menar inte påverkar dem. Analysen utgörs av en genomgång av hur 

informanterna har förhållit sig till de ramfaktorer som särskilt efterfrågades i 

intervjufrågorna. Dessa har sedan kompletterats med andra ramfaktorer som 

framkommer i materialet. Analysen avslutas med en genomgång av hur 

forskningsfrågorna besvaras av de intervjuade. 

Ramfaktorer som specifikt efterfrågats i 
undersökningen 

Eleverna 

Lärarna tycks ha en grundläggande inställning att eleverna, både på individ- och 

gruppnivå, självklart måste och ska påverka lärarnas undervisning. Detta förutsätts 

ingå i deras didaktiska kunnande, och denna omständighet uttrycks aldrig på något 

sätt vara icke önskvärd av respondenterna. När vi samtalar om undervisningen i 

demokrati refererar lärarna framför allt till eleverna som grupp. Deras grad av 

mognad, hur länge läraren har arbetat med dem, deras attityd och intresse och det 

klassrumsklimat som är rådande spelar roll för lärarnas didaktiska val.  

Ingen av informanterna berättar om erfarenheter där elevernas beteende har varit 

avgörande för att hindra eller begränsa den tänkta undervisningen om demokrati, 

även om anpassningar görs naturligt efter gruppens förutsättningar. Elevernas 

betydelse som ramfaktor upplevs snarast som möjliggörande; att deras intresse, 

deras frågor och deras attityd är positivt bränsle för lärarens pedagogiska planering. 

Informanterna ger bilden av att deras elever generellt förstår och accepterar 

spelreglerna för samtal och diskussioner i klassrummet.   
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Samhällsklimatet 

Lärarna i undersökningen upplever att samhället i stort blivit polariserat, med mer 

oförsonliga politiska tongångar. Däremot anser de inte att det hårdnande 

samtalsklimatet har flyttat in i skolan, och i denna mening tycker de inte att deras 

undervisning om demokrati påverkas av samhällsklimatet. De skolor där dessa 

lärare är verksamma tycks i stort erbjuda möjligheter till att saklig presentera och 

någorlunda respektfullt diskutera skilda politiska viljor och uppfattningar kring 

demokratiska värden.  

Flera av respondenterna påpekar dock att närsamhället påverkar eleverna, 

exempelvis de politiska preferenserna på orten, eller åsikter som har hög status 

bland eleverna. De själva uppger dock att de inte låter sig påverkas av detta. 

Sverigedemokraternas plats i riksdagen har emellertid för flera av dem i någon 

mening betytt en viss förskjutning i hur man tycker sig ha möjlighet att tala om 

deras politik. Utöver att man menar att SD förhåller sig till de demokratiska värden 

på ett nytt sätt, så upplevs det demokratiska tänkandet också i ett vidare perspektiv 

vara utmanat, där exemplen Polen och Ungern oroar. Det upplevs emellertid inte 

vara en begränsande faktor för informanternas undervisning, utan om något en 

sporre att utöka sina insatser för att presentera demokratins vinster.  

En samhällstendens som påverkar lärarna är att vårdnadshavare i ökande grad ser 

skolan som en leverantör av den utbildning som de som kunder eller klienter önskar 

för sina barn. Respondenterna har alla, på nära eller ganska nära håll, erfarenheter 

av föräldrar som ser det som sin rätt att ha inflytande i skolan. I vissa fall 

förekommer att frekvent tryck, och huruvida man orkar hålla emot orimliga krav 

eller olämplig påverkan beror till en del på det stöd man får från skolledningen. 

Ingen av de intervjuade ser att detta påverkat deras val i undervisningen om just 

demokrati, men man kan ana att detta relativt nya sätt att möta vårdnadshavarnas 

önskemål och krav innebär en press och ett arbetsmiljöproblem. Det är kanske inte 

alldeles lätt att utesluta att det på något sätt tar sig in under lärarnas professionella 

självförtroende och påverkar den upplevda didaktiska friheten. 

En relativt ny samhällsföreteelse att förhålla sig till är sociala medier. 

Informanterna känner ett visst obehag inför möjligheten att exponeras och kritiseras 
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i dessa forum. Man menar att man försöker hålla det ifrån sig och att man inte låter 

sin undervisning påverkas. Ingen av de intervjuade har dock erfarenhet av eller 

vetskap om oönskad uppmärksamhet på sociala medier. Det går därför inte att 

utesluta att svaren hade blivit annorlunda om man hade en sådan personlig 

erfarenhet.  

Olika aspekter av det rådande samhällsklimatet har således viss potential att utöva 

påverkan på lärarnas undervisning, framför allt som hindrande ramfaktorer. Lärarna 

anser dock att de försöker och också, ibland med viss nöd, lyckas hålla sig fria från 

den påverkan. Som stöd i detta lutar man sig framför allt mot styrdokument och 

skolledning. 

Vårdnadshavare 

Vårdnadshavare ses av informanterna som en positiv kraft i skolans verksamhet. 

Genom samarbete, genom att nyttja föräldrars kompetens och genom 

vårdnadshavarnas intresse och engagemang kan de utgöra en möjliggörande 

ramfaktor som främjar elevers välmående och studieresultat. Ingen av de 

intervjuade har heller upplevt att någon vårdnadshavare på ett ovälkommet sätt har 

haft synpunkter på deras undervisning om demokrati, och kan i denna mening inte 

anses vara en begränsande ramfaktor på lärarnas undervisning. 

Dock framstår det som att vårdnadshavarna som grupp i en vidare mening innebär 

någon form av begränsning för lärarna i deras yrkesutövning. Den samlade kraften 

av vissa föräldrars självklara anspråk på inflytande, och av en viss oförståelse för 

lärarens arbetsvillkor tycks ibland dränera lärarna på tid, kraft och lust. Även om 

de inte direkt påverkar hur lärare lägger upp sin undervisning, vilket är 

respondenternas tydliga svar när det gäller demokrati, så ger respondenterna en bild 

av att vårdnadshavare kan utgöra både en möjliggörande och en hindrande faktor i 

undervisningen.      

Händelser i omvärlden 

Berättelser om hot och våld mot lärare i samtiden påverkar de tillfrågade lärarna, 

men de har svårt att tydligt förklara på vilket sätt. Flera av dem säger att de har svårt 

att se att detta ska handla om dem, att det känns overkligt att det ska ta plats hot och 
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våld i just deras skolsammanhang. Man tycks främst se det som enskilda incidenter 

och inte som ett uttryck för en generell samhällstendens. Men det resulterar i ett 

diffust obehag, en vetskap som ibland kommer till ytan, något som möjligen gör 

dem mer försiktiga med vad de säger i sitt klassrum. Av de svar respondenterna 

avger så tolkar jag det som att det innebär en viss tankemässig begränsning, men 

just nu inte är en ramfaktor som på ett tydligt sätt hindrar deras didaktiska 

frimodighet. 

Ramfaktorer som respondenterna själva lyfter in 

Skolledning 

I alla intervjuerna framkommer rektor och skolledning som en verksam ramfaktor, 

både för den direkta utformningen av undervisning, men också mer indirekt för den 

generella möjligheten att utföra sitt jobb och för känslan av tillfredsställelse i 

arbetet. 

Genomgående uppskattar respondenterna att skolledningen visar sina lärare tillit 

genom att ge dem stor frihet att själva utforma sin utvisning. Detta ses som en 

grundläggande faktor för dem att verkligen kunna åstadkomma det de vill med sin 

undervisning. Frihet, tillit och frånvaro av detaljstyrning från skolledning blir 

därmed en möjliggörande ramfaktor för de intervjuade. 

Informanterna tar upp några olika sätt skolledningen kan verka stödjande i 

demokratiundervisning och arbetet mot kränkningar. Någon framhåller betydelsen 

av ledningens tydliga stöd i en gemensam uppfattning om hur demokratiuppdraget 

ska förstås. En annan berättar om utformning av arbetslagsmöten och interna 

fortbildningar som stödjer lärarna, samt hur skolans organisation med 

trygghetsgrupp är ett sätt att öka lärarnas möjligheter att nå undervisningens mål.   

I flera av intervjuerna framkommer att rektor och skolledning har en viktig 

balanserande funktion gentemot vårdnadshavarna. Betydelsen av rektors och 

skollednings handlande går i flera riktningar. Dels den känslomässiga betydelsen 

inåt för de aktiva lärarna att uppleva att chefen står på ens egen sida, dels genom att 

vara en kommunikatör och ibland buffert i kontakten utåt med vårdnadshavarna. 
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Om vårdnadshavare ibland kan riskera att bli en begränsande faktor, anses 

skolledningen kunna i någon grad uppväga denna effekt och därmed verka 

möjliggörande.  

Undersökningen visar att några av informanterna har olika erfarenheter av hur 

skolledningen påverkar dem i deras arbete. Alla fyra upplever just nu stöd och tillit 

från sin ledning. Några av dem har emellertid upplevelser av arbetsplatser där de 

istället har upplevt att skolledningen i vissa situationer varit begränsande genom att 

de lojaliserat sig med vårdnadshavare gentemot sin personal. För informanten Lisa 

tycks stöd eller brist på stöd från chefer vara avgörande för själva viljan att fortsätta 

vara lärare.  

Styrdokument 

När respondenterna får formulera hur de personligen motiverar undervisningen i 

samhällskunskap skiljer sig deras tonvikt aningen från varandra. Samhällskunskap 

är ett stoffrikt ämne och det är naturligt att tankar och ord faller olika inför en så 

bred fråga. För nästan alla av dem framstår dock styrdokumenten som en viktig 

ramfaktor i deras övervägande kring undervisning om demokrati. Med den stora 

och uppskattade frihet de känner att de har att utforma sin undervisning fungerar 

styrdokumenten som ett instrument för avstämning, något som ger ramar och 

riktning.  

En underliggande tanke som av någon respondent också uttrycks mer explicit, är 

att styrdokumenten utgör skyddet för skolans verksamhet och värdegrund. När de 

intervjuade upplever att denna ifrågasätts av vårdnadshavare, när den politiska 

kartan ritas om eller när samhällsutvecklingen känns oroande hänvisar man till 

styrdokumenten. Dessa blir både en trygg ram in mot de egna övervägandena, och 

samtidigt ett givet regelverk att kommunicera utåt.     

Lärarnas egenskaper 

Respondenterna har inte ombetts att uttryckligen värdera och vikta olika tänkbara 

ramfaktorer mot varandra. Utifrån det samlade intervjumaterialet framstår det 

emellertid som att de mest avgörande faktorerna för lärarnas undervisning upplevs 

vara egenskaper hos dem själva. Utifrån ett av sätten att försöka strukturera olika 



 39 (52) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

ramfaktorer (se avsnittet om teoretiska utgångspunkter) kan man alltså säga att även 

om undersökningen efterfrågade lärarnas uppfattning om en rad yttre ramfaktorer 

så väljer de att i hög grad framhålla inre ramfaktorer, sådant som följer med deras 

person. Beroende på i vilken grad man innehar dessa faktorer kan man tänka sig att 

de verkar antingen begränsande eller tillåtande. Ingen särskild av dessa faktorer 

betonas genomgående av alla, men de ger en rad pusselbitar som utgör en bild av 

vad lärarna i undersökningen anser vara viktiga att läraren äger tillgång till i sin 

egen person.  

Respondenterna hänvisar till sin egen utbildning, till behovet av att ständigt 

förkovra sig, och den kunskapsbank man under åren bygger upp. Kunskap hos 

läraren anses vara öppnande och möjliggörande, ett medel för att motverka andra 

möjligtvis begränsande faktorer. Med god kunskap kan man rå på respektlösa 

situationer mellan eleverna, med kompetens följer tillit från skolledning, med tilltro 

till sin egen kunskap möts åsikter från vårdnadshavare på ett mer resolut sätt.  

Ett område som kan tänkas ligga nära lärarnas kunskap är deras rutin, vilket i sin 

tur kan byggas på både ålder, livserfarenhet och antal år man utövat sitt yrke. De 

lärare som i undersökningen uttalar sig om detta menar att stor rutin påverkar 

positivt. Man kan tänka sig att de jämför med sitt eget, tidigare mer orutinerade 

lärarjag. Dessa faktorer måste emellertid inte ses just så. Det går naturligtvis att 

anse att en ung eller nyutbildad lärare kan komma in med nya, fruktbara synsätt och 

praktiker som uppväger bristande rutin, liksom den yrkesvana läraren kan hamna i 

slentrian som inte gagnar undervisningen. Värt att notera är att den lärare som har 

kortast erfarenhet i yrket, tre år, inte refererar till sin förhållandevis begränsade rutin 

som begränsande för hennes möjligheter att möta utmaningar i yrket.  

Personliga drivkrafter hos de tillfrågade spelar roll för realiserandet av 

undervisningen. Informanterna uttrycker patos och engagemang för sitt 

demokratiska uppdrag och för vad de anser att eleverna behöver få sig till del för 

att på bästa sätt kunna ta sin plats i samhället. Några av dem uttalar sig kring 

aspekter av demokratiundervisningen de anser vara helt omistliga. Det spelar roll 

för lärarens undervisning om hen anser att demokrati innebär att man bryter åsikter 

mot varandra och att det är både tillåtet och önskvärt att inte vara ense. 
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Slutligen anför informanterna också egenskaper som kan anses som rent personliga, 

exempelvis förmågan att bygga fruktbara och trygga relationer gentemot eleverna, 

liksom relationer eleverna emellan. Ens egen oräddhet och öppenhet ses påverka 

det samtalsklimat som upprättas i klassrummet, vilket i sin tur sedan blir avgörande 

för vilken slags undervisning som blir möjlig.  

Undersökningens svar på forskningsfrågorna 

De fyra lärare som deltagit i studien ser inte just nu i den svenska kontexten något 

hot mot skolans demokratiundervisning. De uppfattar generellt detta uppdrag som 

väl förankrat och skyddat i styrdokumenten. Respondenterna ser dock en viss 

förändring bort från tidigare givna uppfattningar om demokratiska värden, både hos 

Sverigedemokraterna och i Polen och Ungerns politiska utveckling. Detta gör att 

man trots allt i några fall flaggar för att inte ta skolans demokratiska uppdrag för 

givet, och att man ser ett eventuellt behov av att förtydliga detta. 

Respondenterna har ingen erfarenhet av tydliga försök till yttre, olämplig påverkan 

på sin undervisning om demokrati. De upplever inte att elever vare sig uttryckligen 

eller med beteenden och attityder vill styra lärarnas undervisning. Även om det är 

en gemensam erfarenhet att vårdnadshavare på olika sätt söker inflytande på 

skolans verksamhet gäller detta inte för informanternas arbete kring demokrati. Ett 

hårdnande samhällsklimat med en upplevd brist i beredskapen att tolerera 

människors olikheter, elever som visar våldsamma tendenser och risken för icke 

önskad exponering på sociala medier utgör grund för en viss oro. Informanterna 

uppger inte att de låter sig styras av detta, men medger att det kanske i någon 

mening kan inverka på deras didaktiska val och göra dem mer försiktiga.  

Undersökningen ger en rad exempel på hur lärarna didaktiskt menar sig hålla den 

professionella fanan högt och parerar sådant som skulle kunna tänkas utgöra en 

olämplig påverkan på deras undervisning. Med styrdokumenten som grund 

använder man sina ämneskunskaper och sin planering för att förutse skeenden och 

för att anpassa efter gruppens förutsättningar. Öppenhet, vilja och engagemang är 

redskap läraren använder för att motverka tendenser som riskerar att begränsa det 

demokratiska samtalet. Genom att arbeta med sin relation till eleverna och att 
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tillsammans med dem skapa ett klimat som värnar respekten för varandra blir 

möjligheterna för god undervisning i demokrati oftast möjlig.  

Det stöd respondenterna framför allt efterfrågar är full tillit och uppbackning från 

skolledningen. De uttrycker också en önskan om tilltro till sitt professionella 

kunnande från vårdnadshavarnas sida. Då detta inte alltid tycks vara för handen är 

detta en tydlig arena där skolledningens stöd efterfrågas. Informanterna kan tänka 

sig att undervisningens position gentemot vårdnadshavarna skulle kunna stärkas 

genom att förtydliga gränserna för det inflytande dessa kan ha i skolan. Man ser 

emellertid också att detta kan innebära praktiskt svåra avvägningar. För just det 

demokratiska uppdraget ser respondenterna inget akut behov av stöd, men någon 

menar att det möjligen hade kunnat förtydligas på statlig nivå för att skyddas 

ytterligare. 

Diskussion och slutsatser  
En intervjustudie med endast fyra respondenter ger ett alltför smalt urval att bygga 

generella slutsatser på. Informanterna kan ändå sägas ha ökat kunskapen om de 

upplevda villkoren för lärares demokratiundervisning i dagens svenska skola. De 

enskildas erfarenhet, exemplen de refererar till, deras eftertänksamma reflektioner 

och de mer spontana känslorna bidrar till förståelse för och kunskap om lärares 

vardag. I förlängningen är sådan kunskap viktig för hur beslutsfattare och 

skolledare vill förhålla sig till olika ramfaktorer, dels för att optimera elevernas 

möjlighet att nå uppsatta mål, dels för att skapa en fruktbar arbetsmiljö som gör 

läraryrket attraktivt. 

Lärarna i denna begränsade studie är samstämmiga med en hel del aspekter som 

annan forskning tidigare har kommit fram till. Respondenterna ansluter till den 

tidigare slutsatsen att lärarens person är den enskilt viktigaste faktorn för om 

meningsfull undervisning ska kunna komma till stånd. Både med sina 

ämneskunskaper och sin förståelse för det speciella sammanhang man verkar i har 

läraren en roll som är helt central (Andersson 2015; Arneback & Jämte 2015; Edling 

2015; Ljunggren, Unemar Öst & Englund 2015). Liksom i tidigare studier 

framhåller dessa informanter att lärarens relation till eleverna och gruppen som 
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helhet är väsentlig för vilken undervisning som kan komma till stånd (Andersson 

2015; Arneback & Jämte 2015; Edling 2015; Ljunggren, Unemar Öst & Englund 

2015).  

Lärarna i undersökningen ser verkningar av den samhällsteori som Biesta tecknar 

(2006), där skolan har marknadsanpassats och elever och deras vårdnadshavare är 

kunder, vilket bland annat märks genom att vårdnadshavare har åsikter och förslag 

på hur lärare ska göra sitt arbete. Redan i den tidigare forskningen kunde det 

mönstret iakttas (IVA 2020).  

I den tidigare forskningen framkom att det finns en bred uppfattning att lärare tycker 

att demokratiundervisning är svårt eftersom det rymmer kontroversiella och 

känsliga ämnen, och att lärare därför tenderar att undvika dessa (Europarådet 2015; 

Flensner 2019; Flensner, Larsson och Säljö 2019; Ljunggren, Unemar Öst & 

Englund 2015; Långström & Virta 2016; Walter & Hess 2001). Dock fanns det ett 

antal intervjuade lärare som inte kände igen sig i detta (Flensner, Larsson & Säljö 

2019; Öberg 2019). Till den senare kategorin ansluter sig den här studiens lärare. 

Ingen av dem menar sig undvika att ta upp kontroversiella ämnen, utan menar 

tvärtom att de och eleverna har fruktbara samtal kring dessa ämnen. Studien 

efterfrågar just informanternas erfarenhet och upplevelse, materialet utgörs av deras 

självbild och ska värderas så. En annan typ av undersökning hade kunnat studera 

hur lärarna i verkligheten hanterar känsliga ämnen, om de faktiskt undervisar så 

som de själva menar att de gör. Det är ju tänkbart att de i någon mening motsägande 

forskningsresultaten påverkas av en ovilja eller oförmåga hos en del lärare att 

kritiskt skärskåda sin undervisning. Om styrdokument, myndigheter och didaktiker 

har en tydlig inriktning att lärare bör aktualisera kontroversiella ämnen vill man 

gärna se att man själv gör just detta. Utifrån de berättelser om sin undervisning som 

informanterna i den föreliggande studien avgett är min uppfattning att just dessa 

lärare inte undviker diskussioner om komplexa och kontroversiella ämnen i 

klassrummet.   

Det finns bland respondenterna reflektioner kring hur annorlunda förutsättningar 

skulle kunna skapa svårare villkor för goda samtal om hur demokratiska värden ska 

tolkas och förverkligas. På så sätt aktualiserar informanterna betydelsen av skilda 
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ramfaktorer för lärarens didaktiska förutsättningar och val. Exempelvis arbetar 

ingen av de intervjuade lärarna i en kontext med radikal  kulturell mångfald. Inom 

ramen för denna studie lyckades jag inte få med det perspektivet, men ser att detta 

är ett område med stor relevans för vidare studier att utforska.  

Att styrdokumentens värdegrund numera inte ses som helt självklar, utan i vissa 

kontexter uppfattas som vänstervärden var en slutsats som drogs i den tidigare 

forskningen (Långström & Virta 2016). De intervjuade lärarna i denna studie 

bekräftar i någon mening detta. Sverigedemokraterna uppfattas av dessa ha en något 

annan syn på de demokratiska värdena. När partiet blev demokratiskt invalda i 

riksdagen, och när många elevers föräldrar sympatiserar med deras politik har detta 

inneburit en förändring i lärarnas förhållningssätt till sin demokratiundervisning, 

även om detta innebär en inre konflikt hos några av lärarna. Utifrån läroplansteori 

kan man förstå att det tar tid för samhällspolitiska förändringar att slå igenom i 

skolans praktik, då den ska vandra genom majoritetsbeslut, utredningar, förslag, 

godkännande av nya direktiv och implementering i undervisningen. 

Undersökningen väcker frågor kring om och i så fall hur skolans 

demokratiundervisning påverkas av Sverigedemokraternas intåg i den svenska 

politiken. På sikt blir det också intressant att se om det väljarstöd de samlar får 

något genomslag i förändrade formuleringar i styrdokument.  

Liksom litteraturöversikten visade finns det i den föreliggande undersökningen 

lärare som uttrycker oro för att bli kritiserad – av vårdnadshavare, skolledning eller 

medialt (Rehnberg 2020; Rydberg 2018; Öberg 2019). Vare sig i den tidigare 

forskningen eller i den föreliggande studien använder någon begreppet ”olämplig 

påverkan”. Det framstår dock tydligt att vårdnadshavares förhållandevis oreglerade 

möjlighet till att framföra synpunkter och åsikter ibland är oönskad av lärarna, inte 

sällan i den grad att det påverkar arbetsmiljön mycket negativt. Facktidningen 

Skolvärlden presenterade under hösten 2021 en undersökning som visade att 26 

procent av de tillfrågade lärarna under det senaste året utsatts för påtryckningar av 

vårdnadshavare kring elevers betyg, 16 procent hade pressats av rektor eller chef 

(Bergling 2021). Betygssättning är en myndighetsutövning, och för andra 

myndighetsområden finns ett regelverk för att freda verksamheten. 
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Brottsförebyggande rådet (BRÅ) definierar och skiljer på otillåten eller olämplig 

påverkan på myndighetspersoner (2016). Olämplig påverkan menas vara företeelser 

som antingen på sikt riskerar hota demokratin, eller faktorer som skapar dålig 

arbetsmiljö. Den samlade forskningen väcker ett intresse att vidare brett undersöka 

vilken påverkan lärare står under. Det kan ju finnas anledning att tro att 

vårdnadshavare anser att även undervisning är ett område där det inte är främmande 

att de bör ha inflytande. Kanske är det rimligt att förutsättningarna för lärares 

yrkesutövande kan granskas utifrån liknande premisser som de BRÅ formulerar?  

Hur lärare påverkas av risk för exponering på sociala medier tycks vara outforskat. 

Respondenterna i denna undersökning försökte hålla oron för detta ifrån sig, men 

medgav att det utgör ett subtilt hot. Ingen av informanterna hade erfarenhet av att 

ha fått oönskad uppmärksamhet på sociala medier. Sedan intervjuerna gjordes har 

dock ett fall i en skola i Malmö uppmärksammats. En lärare som skällde och svor 

på sina elever filmades, varpå en förälder la ut filmen på sociala medier. Resultatet 

blev att läraren sa upp sig. Händelsen uppmärksammades i riksmedier, och i 

kommentarsfältet uttrycktes ett brett stöd för läraren och ett avståndstagande från 

förälderns agerande (Sveriges television 2021 b). För den forskare som vidare vill 

intressera sig för hur olika faktorer riskerar påverka lärares undervisning, inte minst 

om demokrati, syns sociala medier vara ett angeläget forskningsområde. Kanske är 

händelsen i Malmö isolerad, men det är också möjligt att detta är en företeelse på 

frammarsch. 

Studiens informanter känner överlag stor frihet i att utforma sin undervisning om 

demokrati utifrån sitt eget professionella kunnande. Deras grundläggande 

uppfattning är att de demokratiska värdena i skolan står stadigt för närvarande. 

Ändå finns det en rad anmärkningar och erfarenheter i materialet som väcker frågor 

kring vad som nu eller på sikt kan utgöra en påverkan på lärares didaktiska 

övervägande. Det behövs mer kunskap om hur påverkan verkligen ser ut för att 

kunna ta ställning till om denna påverkan ska ses som rimlig, naturlig och önskvärd 

eller inte. Först då går det att avgöra om omständigheterna på något sätt behöver 

åtgärdas.  
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Bilagor 

Bilaga 1:  

Information om studie  

Som student på grundlärarprogrammet på Högskolan Kristianstad genomför jag, 

Maria Stenfeldt, en mindre studie för mitt examensarbete inom området 

samhällskunskap. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare i 

samhällskunskap ser på förutsättningarna för sin undervisning om demokrati 

generellt och om mer kontroversiella frågor i synnerhet. Studien vill undersöka 

hur en polariserad samhällsdebatt möjligen påverkar de val lärare gör i sin 

demokratiundervisning.  

Ur demokratisk synpunkt kan det anses illavarslande att en rad samhällsaktörer, 

såsom exempelvis journalister och forskare, vittnar om att man utifrån risken för 

påhopp och drev i det offentliga rummet väljer att begränsa vad man säger eller 

helt avstår från att delta i samhällsdebatten. Då skolans styrdokument tydligt 

hävdar skolans demokratiska uppdrag blir det i ljuset av samhällsklimatet 

intressant att undersöka vilken frihet lärarna känner att förvalta det uppdraget. 

Informantens erfarenheter och uppfattningar kan hjälpa till att få syn på hur väl 

demokratiundervisningen står sig, om den behöver skyddas på något sätt och om 

lärare efterfrågar åtgärder. Studien blir på så sätt en väg för lärare att göra sin röst 

hörd och kan på sikt, med större studier, leda till åtgärder som lärarkåren 

efterlyser. 

Studien utgörs av individuella intervjuer av fyra lärare i ämnet samhällskunskap 

på mellan- eller högstadiet. Tidsåtgången beräknas vara 30-45 minuter. 

Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas av informanten. 

Intervjun spelas in på ljudfil och transkriberas. För konfidentiell hantering finns 

inga personuppgifter som kan spåras till deltagarna i det utskrivna materialet, 

såsom namn, ort eller skola. Ljudfilerna förvaras på ett USB-minne i avskildhet. 

Ljudfiler och utskrifter finns endast tillgängliga för författaren, handledaren och 

den bedömande läraren. Utifrån materialet sammanställs undersökningens resultat 

och analys anonymiserat i form av examensarbetet, där det kommer andra 

studenter till del och sedan också blir sökbart i DiVA-portalen.  

 

Vid frågor: 

Studiens författare: Maria Stenfeldt, 0708113202, 

maria.stenfeldt0293@stud.hkr.se 

Handledare: Staffan Stranne, staffan.stranne@hkr.se 

 

mailto:maria.stenfeldt0293@stud.hkr.se
staffan.stranne@hkr.se
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Samtycke till deltagande 

Härmed samtycker jag till deltagande i en samtalsintervju angående undervisning 

om demokrati på mellan- eller högstadiet. Jag har fått information om att: 

• Mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan. 

 

• Namnet på mig själv, min arbetsplats och eventuell annan information som kan 

knytas till min person kommer att anonymiseras. Handledare och examinerande 

lärare har dock tillgång till all nödvändig data. 

• Det jag säger kommer att användas inom ramen för den aktuella studien som 

Maria Stenfeldt genomför. Det slutliga examensarbetet kommer att finnas 

tillgängligt på DiVA-portal. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Ort, datum och namnunderskrift   

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Ort, datum och studentens underskrift 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

angående samhällskunskapsläraren och demokratiundervisningen 

 

- Om vi bortser från läroplanen – hur skulle du personligen motivera ämnet 

samhällskunskap i skolan? Vad anser du att ämnet ska ge? Till eleverna på 

individnivå? Till samhället i stort? 

- Inom samhällskunskapsämnet finns undervisning om demokrati som centralt 

innehåll. Vissa aspekter av demokrati kan ibland uppfattas som kontroversiella, 

t.ex. yttrandefrihetens gränser, motsättningar på politiska skalor, migration etc. 

Känner du igen att ämnet samhällskunskap ibland rymmer kontroversiella ämnen? 

- Oroar du dig för att elever ska kränka varandra när ni pratar om demokrati? 

Varför? Varför inte?  

- Hur tänker du kring potentiellt kontroversiella ämnen när du planerar lektioner? 

- Har du varit med om att undervisningen om demokrati har skapat obehagliga 

situationer eller till och med hat i klassrummet mellan eleverna? 

- Många uppfattar att vårt samhälle idag är polariserat med ett högt tonläge och 

ofta stor oförsonlighet gentemot meningsmotståndare. Upplever du att den 

beskrivningen gäller klassrummet?  

- Elevernas vårdnadshavare har stor insyn i skolan och kanske också ett visst 

inflytande, då skolan är en del av marknadsekonomin. Hur upplever du det?  

- Tycker du att vårdnadshavares möjlighet till påverkan är rimlig eller skulle du 

vilja se att den begränsades på något sätt?  

- Har du varit med om att vårdnadshavare har försökt påverka utformningen av 

just undervisningen om demokrati? 

- I Frankrike mördades en lärare för sin undervisning om yttrandefrihet, i Eslöv 

knivskars i somras en lärare av en elev med nazistiska åsikter och attribut. Hur har 

det påverkat dig personligen? Lärarkåren i stort? Hur ni undervisar? 

- Är du som lärare rädd att bli ifrågasatt offentligt t.ex. i sociala medier/klagomål 

till rektorn? Gör samhällsklimatet dig mer försiktig i din undervisning?  

- Åter till det som du ovan själv tycker är samhällskunskapsämnets funktion. 

Tycker du att du har förutsättningar att åstadkomma det du vill?  

- Känner du frihet att utifrån ditt professionella kunnande planera undervisningen 

om demokrati eller känner du att du behöver ta hänsyn till andra faktorer? Hur 

yttrar det sig? 
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- Ett av dina uppdrag som lärare är enligt styrdokumenten att forma eleverna i 

demokratiska anda. Upplever du att det uppdraget på något sätt är äventyrat och 

behöver backas upp? Hurdå i så fall? 

- Har förutsättningarna för att undervisa om demokrati förändrats under dina år 

som lärare? 

- Skulle du vilja ha mer stöd i det uppdraget? I vilken form i så fall?  

 

 

 


