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Abstract 

The purpose of this survey is to analyze how civics teachers relate to freedom of speech in 

their classrooms. To examine this I want to study following questions a) What arguments for 

and against freedom of speech in the classroom do the teachers use? b) What strategies do the 

teachers use in class discussions to not risk result into conflicts or violating expressions?  

 

To analyze this, I have used a qualitative method in terms of interviews with six different 

teachers from both primary schools and secondary high schools. This was made on different 

locations in Sweden. The main theoretical points for this survey have been from Ulf Petäjäs 

freedom of speech theories how the western countries of democracy and its populations today 

doesn´t consider its value, but instead mostly talk about its boundaries. Also, Carsten 

Ljunggren and Ulrika Unemar Östs strategies amongst teachers when it comes to class 

discussions, what roles they choose to assume. For example, a moderator who let the students 

discuss freely, or an educator to maintain control over the classroom. And finally, Tomas 

Englunds deliberative discourse and Olga Dysthes dialogical dialogue regarding strategies 

how teachers engage in class discussions. 

 

The conclusions that I find are that the freedom of speech, teachers strategies and the teachers 

view towards the freedom of speech is never static but conditional to the climate of the 

discourse, depending on which subject they teach and how well they know their students. 

Which leads to my most definitive conclusion, that the freedom of speech among these 

teachers in this suvery is situation contingent. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Yttrandefrihet, gränser, situationsbetingad, strategier, sanning, tolerans, kränkning, det 

gemensammas bäst.  
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Förord 

Det var under sommaren 2017 som jag redan började fundera på kring vad jag ville skriva om 

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga som medverkat i den här undersökningen och har gett 

mig mycket lärorikt material. Inte bara för uppsatsen utan även för mig som blivande lärare hur 

man kan arbeta med yttrandefrihet och dess gränser i klassrummet. Ett extra stort tack vill jag 

också rikta till min handledare Cecilia Arensmeier som hjälpt mig genom hela processen med 

konstruktiv feedback och som har för mig varit ett otroligt viktigt stöd i det här arbetet.  

Joacim Ek  
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1. Inledning  

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den 

ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till 

sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska 

det alltid klart framgå vem det är som står för dem. 

(Skolverket 2011a, s. 6 & Skolverket 2011b, s. 8) 

Genomgående under året 2017 har ifrågasättandet av anti-demokratiska organisationers rätt att 

skyddas av yttrandefrihetslagen pågått. Nordiska motståndsrörelsens (NMR) demonstration i 

Göteborg hösten 2017 är bara ett av flera exempel. Det har stått emellan två ståndpunkter, vissa 

menar att de borde tystas ned medan andra menar att även om man inte håller med dem så borde 

de ha rätt att uttrycka det dem står för. Som samhällskunskapslärare har man som en del i sitt 

uppdrag att föra in de rådande samhällsdiskussionerna i klassrummet. Trots att det finns uttalade 

riktlinjer som ska följas hamnar principiella ställningstaganden i kontrast mot varandra där 

yttrandefrihetens ramar och gränslinjer blir svårdefinierade för lärare (Arneback & Jämte 2015, 

s. 49). Detta innebär att det kan uppstå dilemman. Den svenska skolan har flera 

värdeförmedlande uppdrag, mellan dessa kan spänningar ibland uppkomma. Samtidigt som 

samhällskunskapsläraren skall uppmuntra till självständiga ställningstaganden och diskussion 

har han eller hon också ett ansvar att bidra till trygghet i klassrummet. Inga elever skall behöva 

känna sig kränkta i skolan. Det som blir dilemmat är således var yttrandefrihetens gränser ska 

dras.  

Tidigare studier har uppmärksammat att yttrandefriheten i skolan behandlas olika av lärare 

beroende på i vilken situation de befinner sig (Arneback 2013, s. 148). I den här studien kommer 

jag att undersöka hur samhällskunskapslärare förhåller sig till yttrandefriheten i klassrummet 

samt hur de strategiskt hanterar kontroversiella ämnen och yttranden som görs av eleverna. Att 

undersöka detta ämne och ta reda på mer menar jag är särskilt relevant för mig på grund av min 

framtida yrkesroll som framtida samhällskunskapslärare. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samhällskunskapslärare förhåller sig till 

yttrandefriheten (i tal) i klassrummet i förhållande till kränkningar som kan uppstå bland elever, 

och hur de argumenterar för sina ställningstaganden och strategier i mån om det gemensammas 



Joacim Ek 

7 

 

bäst. Studien baseras på intervjuer med sex samhällskunskapslärare som är verksamma på både 

högstadiet och gymnasieskolor. Mina frågeställningar är: 

• Vilka argument för och emot yttrandefrihet i klassrummet använder lärarna? 

• Vilka strategier använder lärarna i klassrumsdiskussioner för att inte riskera att skapa 

konflikter eller kränkningar?  

 

1.2 Studiens disposition  

Kapitel två fokusera på dagens rådande samtalsklimat och vilka samtalskonflikter som finns i 

samhället och kan tänkas uppkomma i skolan. Som kommer att sammanföras ihop i diskussion 

kring skolans styrdokument gällande innehåll, riktlinjer och mål. Det tredje kapitlet fokuserar 

på varför vi har yttrandefrihet och vilka gränser som kan tänkas förekomma kopplat till 

undervisningen i skolan. Flera exempel tas upp kring vad forskningen säger om var det fria 

talets gränser borde gå. Kapitel fyra presenterar de analytiska verktyg studien bygger på, bland 

annat strategier och argument för yttrandefriheten i ett demokratiskt samhälle och var dess gräns 

går. I kapitel fem lyfter jag fram vilka metoder som använts för att samla in materialet som 

studien bygger på. Sjätte kapitlet redovisar det insamlade intervjumaterialet från de sex 

deltagare som medverkat i studien, för att sedan redogöra mina egna analyser och tolkningar av 

det insamlade materialet. I det sista kapitlet, kapitel sju, presenterar vilka resultat som 

framkommit genom studiens material och analysenheter.  

 

2. Skolans uppdrag 

Under 2017 intensifierades diskussionerna allt mer om vilka personer eller organisationers 

budskap som inte borde få yttras på offentliga platser. Under Almedalsveckan i Visby fördes 

bland annat diskussioner om NMR skulle få delta. Kritiker menade att detta inte kunde anses 

som moraliskt korrekt eftersom vad de står för strider emot samhällets demokratiska 

värdegrunder (SVT 2017, 8 oktober). En liknande diskussion uppkom även när NMR 

genomförde en demonstration i Göteborg hösten 2017.  Ett annat exempel var då 

Sverigedemokraternas (SD) partiledare Jimmie Åkesson var tvungen att avbryta en föreläsning 

i Umeå då aktivister försökte störa mötet genom att sätta igång brandlarmet och lokalen fick 

utrymmas (Maltesson 2017). Dessa händelser är bara några exempel på kontroversiella fall där 

yttrandefriheten ställs emot dess gränser och som kan komma att behöva diskuteras i 

klassrummet.  
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I år införde Växjö kommun Fria ordets dag som bjöd in elever i grundskolan där de fick ta del 

av vad yttrandefrihet innebär, källkritik och demokrati (Eiderbrant 2017). Eventet fokuserade 

på att låta eleverna blir bekanta med rätten till allas fria ord, men även att det finns 

begränsningar för vad som är acceptabelt inom lagens ramar att yttra. Skolan och lärare kämpar 

idag med utmaningen att finna balansen kring kontroversiella ämnen. Det handlar bland annat 

om balansgången mellan att låta elever yttra sina åsikter, använda källkritiska argument och 

samtidigt inte riskera att elevernas yttranden leder till att någon blir kränkt eller diskriminerad 

(Amnå, Englund & Ljunggren 2010, s. 8). Det här är intressant att diskutera i förhållande till 

skolans undervisning hur lärare för in liknande scenarion till diskussion i klassrummet och 

möter oliktänkande elever.  

Dagens skolundervisning och anpassning till samhällets rådande diskurser innebär att lärare 

ställs alltmer inför utmaningar för hur de skall förmedla demokratiska värderingar. En tydlig 

indikation på skolans alltmer vardagsanpassade undervisning är att den svenska läroplanens 

utveckling har tagit allt mer inspiration av den amerikanska modellen sedan 2000-talets början 

och språkets performativa funktion, vilket syftar till hur en persons yttranden sätts samman i 

kontext med en social handling, exempelvis att demonstrera (Ninni Wahlström 2014, s. 30–31). 

Detta är intressant att studera eftersom forskning visar att centrala begrepp i läroplanen ibland 

tolkas olika. Exempel på begrepp som varit centrala i Sverige de senaste decennierna när det 

berör likvärdighet har varit allas lika värde, främlingsfientlighet och demokratiska värden. 

Samtidigt som det finns uppsatta mål upplever däremot lärare det vara problematiskt att det inte 

finns några formella riktlinjer för hur de ska arbeta med att bemöta yttranden som faller utanför 

yttrandefrihetens gränser (Arneback 2013, s. 147). Vid bemötandet av kränkningar eller 

rasistiska uttalanden hänvisar Arneback (2013, s. 148) till Jim Garrison som menar att det inte 

finns några definierade gränser för yttrandefriheten på förhand. Varje situation är istället unik 

och måste i sig bemötas och bedömas när de väl sker, således är gränserna för yttrandefriheten 

situationsbetingad 

De senaste läroplanerna för gymnasie- och grundskolan beskriver att skolan skall uppmuntra 

till elevers skilda uppfattningar i skolan och ställningstaganden, så länge undervisningen och 

elevernas uppfattningar bygger på saklighet och allsidighet (Skolverket 2011a, s. 6 & 

Skolverket 2011b, s. 8). Däremot att de måste förhålla sig till de grundläggande värden 

samhället och skolan vilar på. Problematiskt här blir dock att styrdokumenten inte explicit 

förklarar vad saklighet och allsidighet innebär. Det här uppmärksammar Roger Fjällström 

(2004, s. 216–217) som har tolkat styrdokumentens utformning (dock studeras Lpf 94 men 
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innehållet har inte förändrats nämnvärt från nuvarande). Enligt honom kan kravet på saklighet 

och allsidighet relateras till intellektuell rationalitet. Med detta menas att yttranden och 

ställningstaganden kan vetenskapligt förankras, inte enbart tyckande och personliga åsikter. 

Grundskolan beskriver bland annat att eleverna ska kunna: 

använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv. (Skolverket 2011b, s. 13). 

Enligt skollagen (2010:800, kap 4 9§ & 10§) ska eleverna alltid ha ett inflytande och 

möjligheten att beröra frågor som är intressanta för dem inom utbildningen. Samtidigt 

informerar skollagen även i kapitel 6, paragraf 9, att läraren inte får utsätta elever för en 

kränkande behandling, utan skall se till att klassrummet har en demokratisk värdegrund där 

människors rättigheter försvaras och tillämpas i en korrekt arbetsmiljö.  

 

2.1 En situationsbetingad praktik 

Däremot har Sverige en lagstadga som specifikt förbjuder handlingar eller uttal inom skolan. 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och unga (SFS 

2006:67) var i sig unik när den kom då den gav skolan tydliga anvisningar var gränserna för 

yttrandefriheten borde gå i skolan och i klassrummen gällande utryck som ansågs strida emot 

alla människors lika värden i form av etnicitet, kön, sexualitet, religiös åskådning m.m.  

Skollagen (SFS 2006:67 9§ & 10§) betonar bland annat både direkt och indirekt diskriminering. 

Med detta menas att en lärare inte medvetet får missgynna någon elev eller behandla någon 

sämre på grund av dess kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Lärare får heller inte bedriva undervisningen utifrån sina egna ideologiska eller politiska upp-

fattningar. Samtidigt beskriver lagen att undervisningen får bedrivas om medlen och innehållet 

berättigar målet. Detta går att knyta tillbaka till att varje situation är unik och därför måste 

bedömas från fall till fall.  

Detta påvisar sålunda de utmaningar som läraren ställs inför. Han eller hon ska både främja 

aktiva diskussioner i klassrummet, samtidigt som de kan framstå som kränkande för några. 

Lagen både förbjuder samtidigt som den uppmuntrar. De båda sätten att förhålla sig på kommer 

vara centrala för den här undersökningen eftersom de kan hävdas är två utgångspunkter för hur 

lärare resonerar kring var de kan sätta gränserna för yttrandefriheten i klassrummet.  



Joacim Ek 

10 

 

Till skillnad från grundskolan så innehåller gymnasieskolans läroplan bland annat att lärare har 

i uppdrag att ”klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de 

mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera kontroverser som kan uppstå mellan dessa 

värden och rättigheter och faktiska händelser” (Skolverket 2011a, s. 12). Detta kan relateras 

tillbaka till Arnebacks (2013) diskussion om svårigheten att balansera mellan kontroversiella 

diskussioner som kan upplevas vara kränkande, och att uppmuntra elever att aktivt diskutera 

kontroverser. Som nämndes inledningsvis ska läraren vara väl förankrad till aktuella händelser 

i samhället som kan väcka diskussioner till liv i klassrummet. Viktigt blir därför att också kunna 

vägleda samtalet utifrån goda sakkunskaper.  

Till detta hör även att målen skiljer sig mellan grundskolan och gymnasiet. Lgr11 understryker 

att eleverna med en stigande ålder skall få möjlighet att få inflytande och möjlighet att uttrycka 

sina åsikter eller synpunkter inom undervisningssammanhang (Skolverket 2011b, s. 15). Medan 

Lgy11 betonar att eleverna ska ha ett reellt inflytande över sin egna inlärning och uppmuntrar 

eleverna att framföra sina egna synpunkter inom sitt egna lärande (Skolverket 2011a, s. 13). En 

skillnad som går att utmärka är sålunda att läraren i grundskolan har en mer tydligt definierad 

ledarroll, där han eller hon ska försäkra att eleverna utvecklas och med den stigande åldern tar 

alltmer eget ansvar. Medan läraren i gymnasiet ska förvänta sig att eleverna vill och kan ta egna 

beslut och öppet uttrycka sina åsikter i klassrummet.  

 

3. Tidigare forskning 

Efter att redogjort skolans uppdrag redogörs i det här kapitlet en övergång till forskning om hur 

yttrandefriheten i skolan och klassrummet ställs mot dess gränser. Fokus riktas mot hur 

samhällets processer påverkar skolan och hur lärare måste balansera mellan val av 

kontroversiella ämnen för att både respektera yttrandefriheten samtidigt som att ingen elev 

riskerar att bli kränkt, diskriminerad eller utsätts för förtal.  

 

3.1 Varför yttrandefrihet? 

Ulf Petäjä (2006) är kritisk till att fokus främst inriktat sig mot yttrandefrihetens 

gränsdragningar om varför somliga individer, grupper eller organisationer inte borde få 

möjligheten att yttra sig. I sin undersökning intar han perspektivet att yttrandefrihetens inne-

börd i västvärldens demokratiska samhällen ofta tas för givet. Man reflekterar sällan över dess 
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inneboende värde; varför har vi egentligen yttrandefrihet? Petäjä kan visa att det idag inte finns 

några enskilda argument kring värdet av varför yttrandefrihet. Istället överlappar och 

kompletterar flera varandra. Med andra ord går det inte att föra debatten kring enbart kring var 

samhället eller lagen ska dra eventuella gränslinjer. Man måste även diskutera yttrandefrihetens 

värde. Petäjä (2006, s. 29f) tillägger även att vi måste börja se yttrandefriheten utifrån 

mottagarens perspektiv istället för avsändarens, vilket vi oftast gör. Med det menar han att 

värdet i yttrandefriheten återfinns hos de som lyssnar, inte hos den/de som talar. Utan åhörare 

får orden inget värde.  

Petäjäs argument om yttrandefriheten är intressant att föra in i den här undersökningen med 

bakgrund av att tidigare forskning diskuterat om lärares förhållning till yttrandefrihetens 

gränser, men inte gett lika mycket utrymme för hur lärare resonerar kring värdet av 

yttrandefrihet.  

Med subjektsprincipen avser Petäjä (2006, s.38) att besvara vem som gagnas av yttrandefriheten 

genom olika argument, med fokus på om det är avsändaren eller mottagaren. Det vore här 

intressant att föra över Petäjäs argumentation till en skolklass som berör kontroversiella ämnen. 

Utgår man från Petäjäs argument om att det är mottagaren som gagnas i form av att ha 

tolkningsföreträde för vad som sägs, så riskerar möjligheten till att diskutera i skolans klassrum 

att begränsas eftersom man utgår från elevers subjektiva bedömningar. Medan Petäjä menar att 

det är mottagaren som är i fokus vid yttrandefrihetensprincipen eftersom det är den/de som tar 

emot informationen och utan någon som lyssnar så försvinner både meningsutbytet och 

incitamentet att yttra sina åsikter samt idéer (ibid, s. 39). 

 

3.2 Klassrummet som offentligt rum  

Läroplansforskning framhåller att skolan började fokusera allt mer på frågor rörande rasism 

under början av 1990-talet (Arneback 2013, s. 146). Tidigare hade fokus mer legat på mobbing 

och/eller förolämpande uttal mot individer och grupper. Senare läroplanerna visar enligt 

forskning att skolan som institution bland annat har anammat som mål att förbereda eleverna 

för det framtida vuxenlivet i form av medborgarkompetenser, både i materiell mening samt 

attityder och värderingar (Amnå, Englund & Ljunggren 2010, s. 8).  

Eftersom skolan skall eftersträva att föra in samhällets vardag i undervisningen återkommer vi 

till att den svenska skolans utveckling på senare tid har efterföljt utvecklingen i USA, där skolan 

följer en idé om current-events (Amnå, Englund & Ljunggrens 2010, s. 10f). Current-events 
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syftar till att skolan skall vara väl förankrad i vardagliga händelser och låta eleverna aktivt delta 

och diskutera. Vidare menar Amnå m.fl. att kommunikation spelar en avgörande roll och att 

skolor och lärare bör alltmer sträva efter att förankra och kommunicera känsliga ämnen som 

även kan tänkas präglar skolan. Det kan vara allt från främlingsfientlighet, ojämlikhet eller 

segregering. Ett av skolans demokratiska uppdrag är att forma politiskt aktiva medborgare för 

framtiden, vilket sålunda kräver en ständigt pågående och nyanserad kommunicering kring 

samhällsfrågor. Skolan kan inte vara ett slutet rum utan måste öppna upp sig till att vara ett 

”offentligt rum för socialisation, bildning, debatt och diskussion” (Ljunggren 2015, s. 28). Även 

Dewey (1999, s. 39) framhäver kommunikationen som ett viktigt instrument i undervisningen 

för att kunna forma attityder och individers identiteter. Enligt Dewey existerar och realiseras 

samhället genom kommunikation i dess överföring mellan individer. Med andra ord är det 

genom dialog och kommunikation individer emellan som skänker oss en utvidgad kunskap och 

som kan förstärka eller förändra våra uppfattningar (1999, s. 39). Det är genom erfarenheter via 

kommunikation och social relation människan kan bli bildad och nyansera sina kunskaper. Men, 

det är också viktigt att poängtera i den här diskussionen var den väsentliga kommunikationen 

sker, vilket i den här delen sammanförs med det offentliga rummet i skolans klassrum.  

För att föra in kommunikation och diskussion som ett viktigt verktyg i utbildningen är det även 

viktigt att fördjupa sig kring vad klassrummet innebär för elevers meningsutbyte. Arendt (1998, 

s. 82f) beskriver det offentliga rummet som en plats där människors gemensamma verklighet 

kommer till uttryck genom våra sinnen och skänker oss en realitet av omvärlden till skillnad 

från det privata rummet. Skolans klassrum som en offentlig plats skapar mening då det fylls 

med talet som bekräftelse. Det är genom det offentliga rummet vår verklighet blir reell då man 

som individ kan träda fram och ge uttryck. Däremot framgår det ur Arendts resonemang att det 

offentliga rummet är reglerat av normer och att allt inte kommer till uttryck, enbart det som 

anses relevant. Det som är irrelevant förpassas till det privata (ibid, s. 84). Ljunggren (2015, s. 

35) utgår från Arendts tes om det offentliga rummet och kopplar samman denna till dagens 

klassrum. Han beskriver kommunikationen som en väsentlig del i skolans undervisning för 

bildandet och elevers möjlighet att utvecklas och bilda sig en identitet. Ljunggren förklarar att 

individer skapar sig en identitet genom talets förmåga och att uttrycka sina åsikter. Lärarens 

uppgift i dessa sammanhang är att möjliggöra och skapa förutsättningar för elever att få uttrycka 

sig inom frågor, även kontroversiella, för att bidra till identitetsskapandet. 
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3.2.1 Dilemman i klassrummet – när yttranden hamnar i konflikt med andra värden 

Kommunikation mellan elever i klassrummet visar sig vara ett viktigt verktyg för att utvecklas 

och skapa sin identitet. Det sker dock inte utan risker då lärare behandlar kontroversiella 

ämnen som somliga elever kan kränkas av. Europeiska rådet (Skolverket 2016) i samarbete 

med flera länder, bland annat Sverige, har sammanställt en undersökning för att bidra med ett 

hjälpande verktyg till dagens lärare hur de kan identifiera kontroversiella yttranden relaterat 

till kränkningar och bemöta dem i klassrummet. En beskrivning på ett kontroversiellt yttrande 

är nära förankrat i ett aktuellt samhällsproblem och väcker starka känslor (ibid, s. 13). 

Arneback (2012) framför i sin studie ett perspektiv på vilka vanliga rasistiska eller 

diskriminerade uttryck som förekommer i skolan, samt vilka möjliga ingrepp hur lärare kan 

bemöta dessa när de väl kommer till uttryck. Hon använder pragmatismens moralfilosofi som 

hjälpmedel för att analysera och bemöta rasismen och främlingsfientligheten i skolan. 

Främlingsfientlighet definierades genom arbetsmarknadsdepartementet från 1989 som rädslan 

gentemot ”de andra” etniska grupper. Medan rasism kopplas till den egna förståelsen om 

biologiska skillnader mellan kulturer där den ena anses vara högre ställd än andra (ibid, s. 25).  

Ljunggren och Unemar Öst (2010, s. 19) förklarar att lärare har på senare tid haft allt svårare 

att utveckla lämpliga strategier vid bemötandet av elever med utländska kulturer och olika 

sociala bakgrund när det berör kontroversiella ämnen i klassrummet. Arneback och Jämte 

(2015, s. 44) betonar att skolan inte är en värdeneutral plats på grund av det demokratiska 

uppdraget. Skolan ska aktivt motverka rasism, diskriminerande och kränkande behandlingar av 

individer eller grupper vare sig på grund av kön, kultur, religion, nationalitet, etnicitet eller 

sexuell läggning. Däremot hävdar Arneback (ibid, s. 47) komplexiteten med definitionen av 

begreppet rasism som genom 1900-talets historia haft en snäv beskrivning av begreppet kopplat 

till rasbiologi, nazismens ideologi och människors olika värde.  

Frågan blir var yttrandefrihetens gräns går och hur läraren skall agera gällande elevers 

uttalanden som går emot skolans värdegrund. Arneback (ibid, s. 52) konstaterar att skolan i 

generell mening utgår inte sällan från både elevskyddslagen (SFS 2006:67) samt 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Det blir en måttstock för vad som anses tillåtet att yttra 

sig i klassrummet. Däremot att det är svårt för lärare att avväga när och om någon elev blivit 

kränkt utan att de själva yttrat sig eller om det inte är någon närvarande elev som budskapet 

riktar sig mot. Antingen kan läraren välja att bemöta ett kontroversiellt uttalande med 

diskussion och kunskapsbemötande eller överväga att tysta diskussionsladdade frågor i mån om 

elevers trygghet (Arneback & Jämte 2015, s. 53). Samtidigt som skolans läroplan Lgy11 
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betonar att yttrandefriheten i form av öppna diskussioner ska respekteras och kontroversiella 

och främlingsfientliga utlåtanden ska bemötas med kunskap och öppna diskussioner, måste 

läraren samtidigt försvara alla elevers okränkbarhet och lika värde. Det blir således en svår 

avvägning om yttrandefriheten skall tillåtas för att diskutera aktuella och värdeladdade 

kontroversiella frågor, eller begränsa yttrandefriheten. Återgår vi till exemplet att även om 

ingen elev yttrar sig som anser sig blivit kränkt, så kan elever fortfarande blivit indirekt kränkta 

eller diskriminerade. Olika uttal kan framstå som neutrala och diskussionsöppnande, men 

samtidigt kan det missgynna elever i klassrummet. Tidigare var det rasistiska begrepp som var 

problematiska för lärare att identifiera. Medan kränkningsbegreppet idag riskerar att bli 

problematiskt för lärare att identifiera då det är en individs subjektiva uppfattning av ens egna 

känslor. 

 

3.2.2 Åtgärder mot kränkande uttal  

Som åtgärd mot rasistiska, diskriminerade eller främlingsfientliga uttryck hänvisar Arneback 

(2012, s. 79ff) till att skolan och läraren måste bland annat tillämpa förebyggande 

likabehandlingsplaner som vilar på skolans värdegrund, både för skolans regler men även 

underlätta för lärare att ha tydliga måttstockar eller anvisningar när en elev kränks och vilka 

åtgärder som krävs. En viktig del i det arbetet är dokumentation om någon form av dessa uttryck 

skett i undervisningssammanhang. Dels både för att läraren själv som kan granska sina egna 

handlingsåtgärder, men även ifall det skulle behövas i juridisk mening om en elev vill 

polisanmäla fallet (ibid, s. 135). Läraren skall genom handlingsplanen bemöta rasistiska, 

främlingsfientliga eller diskriminerade uttryck med kunskapsbemötande diskussion som 

grundas i handlingsplanens värdegrund. Däremot behandlar inte handlingsplanerna enligt 

Arneback hur dessa samtalen skall gå till.  

.  

3.3 Summering 

Den tidigare forskningen visar att det finns komplikationer för hur lärare ska förhålla sig till 

yttrandefriheten i klassrummet då elever anser sig vara kränkta. Samtidigt beskriver flera 

författare betydelsen av att inkludera kommunikation i undervisning och oliktänkande 

perspektiv för elevernas utveckling och deras identitetsskapande. Däremot innebär uppmuntran 

till diskussioner att risken samtidigt ökar för en osäker miljö för eleverna. Petäjä argumenterar 

att dagens samhälle alltför sällan diskuterar värdet av själva yttrandefriheten och att den tas för 
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given. Dessa perspektiv kommer vara viktiga för min analys och slutgiltiga diskussion för hur 

värdet av yttrandefrihet får genomslag i skolan, elevers möjlighet att diskutera aktuella 

samhälleliga frågor i skolans offentliga rum för att bilda sig identiteter som framtida 

samhällsmedborgare. Samt hur lärare överväger och arbetar för att balansera elevers möjlighet 

till diskussion utan att riskera elever kränks. 

 

4. Uppsatsens analytiska ramverk 

I den här delen kommer de teoretiska verktyg och perspektiv att presenteras för den kommande 

analysen utifrån intervjusvaren från deltagarna. De teoretiska perspektiven är 

sanningsargumentet, toleransargumentet och olika strategier lärare kan använda sig av vid 

klassrumsundervisningen och diskussioner. Dessa kommer att appliceras med fokus på 

yttrandefrihetens gränser. 

 

4.1 Argument för yttrandefrihet 

4.1.1 Sanningsargumentet – för kunskap 

Sanningsargumentet kring yttrandefriheten och dess gränser är inte olikt Dahls (1999) och 

Lundquist (2012) resonemang i den mening att sanningen tjänar allmänhetens intressen. Ulf 

Petäjä (2006) utgår från John Stuart Mills sanningsargument där han bryter ned argumentet till 

varför yttrandefrihet förordas och vilka möjliga gränser som kan uppkomma. Grundprincipen 

för Mills sanningsargument är att varje åsikt ska få framföras för att finna sanningen. 

Argumentet vilar på att även den som blir tystad kan besitta den riktiga sanningen, därför måste 

alla åsikter få komma till tals (Petäjäs 2006, s. 41). Både Petäjä och Mills förordar att skilda 

åsikter berikar intellektet hos både individer och samhället för de gemensammas bästa då man 

tillåter alla möjliga sorters åsikter att få komma till uttryck.  

Sanningsargumentets bidrag för uppsatsen blir att ta reda på i vilken mån lärare i dagens 

klassrum är villiga att tillåta oliktänkande individers yttranden för att få fram en sanning för att 

främja elevers kunskapsutveckling. Med anledning att tillåta alla olika sorters åsikter, även anti-

demokratiska, stärks yttrandefrihetens värde. Om man däremot begränsar vissa typer av åsikter 

riskerar diskussioner att bli ensidiga och klassrummet fastnar i en oflexibel fas, som i sin tur 

kan leda till fördomar och polarisering. Sanningsargumentets överföring till skolvärlden kan 

således brytas ned i tre argument för yttrandefrihet av oliktänkande åsikter som gynnar 
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samhället: sanning, kunskap och utveckling. Begreppet sanning kan vara svårt att definiera, men 

utgår vi från Petäjäs tolkning av Mill innebär det att sanning endast kan erhållas om även 

osanningar får komma till tals. Den nyfunna sanningen leder således till en högre kunskap som 

i sin tur gynnar samhällets och de gemensammas utveckling och rättfärdigar allas rätt till 

yttrandefriheten. Men sanningen i sig är inte det slutgiltiga målet, utan värdet yttrandefrihet och 

allas lika rätt till att yttra sig är det som är grunden för att sanningen skall nås, vilket resulterar 

i att yttrandefriheten blir mer av en metod och/eller ett verktyg för att nå sanningen (Petäjä 

2006, s. 43–45).  

 

4.1.2 Toleransargumentet – för pluralism 

Lee. C. Bollinger toleransargument är inte helt olikt sanningsargumentet hävdar Petäjä (2006, 

s. 70). Även här skall avvikande åsikter tillåtas. Toleransargumentet beskriver att yttrande-

friheten är en psykologisk process där samhällen har för vana, möjligen omedvetet, att 

censurera eller tysta åsikter som går emot majoritetssamhällets värderingar. Det innefattar olika 

former av fördomar mot andra nationaliteter eller etniska grupper som kritiseras, medan 

toleransargument stämplar samhällen och kritiker mot personer vars åsikter anses vara 

fördomsfulla är former av indirekt censur då man demoniserar avvikande åsikter.  

Toleransargumentet kommer således hjälpa undersökningen vid intervjusvaren för att ta reda 

på hur pass toleranta dagens lärare i samhällskunskap är i klassrummet mot norm- eller 

värdegrundsavvikande åsikter (jmf. Arendt 2015). Petäjä (2006, s. 71) tyder tolerans-

argumentets innebörd och menar att de juridiska inslagen har ingen funktion för samhällens 

bristfällighet gentemot människors yttranden som kan anses vara extrema. Istället är 

yttrandefriheten ett instrument som ständigt förändras beroende på omständigheterna, där 

tolerans av avvikande åsikter måste tillåtas för att samhället ska i sig bli mer toleranta och 

utvecklas. Under mina intervjuer kommer jag därför att ställa frågor för att ta reda på om lärarna 

anser att avvikande åsikter från skolans och samhällets värdegrund är acceptabla och i så fall 

hur de bemöter dessa elever. En viktig poäng toleransargument bidrar med till diskussionen 

kring värdet av yttrandefrihet är att demokratiska stater symboliserar pluralism, vilket innebär 

att människor med olika bakgrunder, nationaliteter, etniciteter samt idéer och åsikter existerar 

och borde lyssnas på. Om samhällen och människor inte kan respektera avvikande åsikter från 

deras egna och möta dem med diskussion, så kan inte heller pluralismens samhälle erkännas 

(Petäjä 2006, s. 72). Skolan är ett typexempel på pluralism där elever med olika kulturer, 

etnicitet och åsikter möts dagligen. Toleransargumentet kommer därför vara ett bra verktyg för 
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att undersöka huruvida lärare hanterar pluralismen i klassrummet, om de bjuder in eleverna att 

diskutera sinsemellan eller om de motarbetar avvikande åsikter från skolans eller samhällets 

värdegrund. 

4.1.3 Det gemensammas bästa 

Debatten i Sverige har på senare tid, som vi blev bekanta med tidigare, handlat om vilka grupper 

eller organisationer som borde begränsas i sin rätt att yttra sina politiska idéer och åsikter. De 

politiska besluten återspeglas i skolan där både lagar och normer implementeras.  

Dahl (1999) hävdar att i demokratiska processer måste yttrandefriheten rikta sig mot de som 

berörs av besluten och utgå ifrån det gemensammas bästa. Han förklarar det gemensammas 

bästa som beslut där kollektivet gynnas i så hög omfattning som möjligt. Sveriges lagar står 

upp för demokratiska värderingar och skyddar folk från att riskeras bli kränkta eller 

diskriminerade. Däremot blir det problematiskt när processer och beslut blir alltför detaljerade, 

exempelvis var gränsen för yttrandefriheten ska gå för anti-demokratiska organisationer, 

eftersom ju mer ingående och detaljstyrda beslut blir, desto mer tenderar individernas intressen 

inom det gemensammas bästa att skilja sig. Konflikter riskerar därmed att uppstå i högre grad 

(Dahl 1999, s. 335f).  

Vidare argumenterar Dahl att begränsningar av yttrandefriheten utifrån det gemensammas bästa 

kan leda till att minoriteters grundläggande rättigheter och intressen riskerar att inskränkas 

(1999, s. 182ff). Om människor förvägras rätten att yttra sina åsikter bryts den demokratiska 

processen. Utifrån detta går det att föra ett resonemang kring om det är moraliskt rätt att den 

med störst makt kan beröva vissa människor att yttra sina åsikter. Förespråkare menar däremot 

att demokratiska processer måste vara begränsade och eftersträva kollektivets goda i största 

möjliga mån. Den kollektiva beslutsprocessen är den mest önskvärda, trots den uppvisar brister 

och inte kan tillgodose allas intressen. Dahls resonemang blir relevant för min studies syfte då 

den möjliggör för mig att analysera lärares utsagor om hur de bemöter elever i klassrummet 

vars yttrandefrihet inte faller i linje med skolans värdegrund och det demokratiska uppdraget. 

Med hjälp av detta blir det enklare att påvisa hur lärare förhåller sig till skiljelinjerna kring 

acceptansen för oliktänkande elever i klassrummet.   

 

4.2 Strategier bland lärare i klassrummet i förhållande till yttrandefriheten 

För att föra över både sannings- och toleransargumentet till skolans praxis behövs det en 

kommunikativ infallsvinkel. Jag har här valt att utgå ifrån två strategiska perspektiv, det 
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deliberativa och dialogiska. Englund beskriver det deliberativa samtalets betydelse i skolan som 

central för demokratin i dagens utbildningssammanhang. Bland annat genom dess inneboende 

värde som syftar till att ”olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra” (Englund 

2007, s. 153). Tanken med dess relation till demokratin är att individer skall visa varandra 

ömsesidighet och respekt för varandras åsikter. Vidare menar Englund (ibid) att deliberationen 

är ett komplement till majoritetsprincipen, att alla beslut måste diskuteras och argumenteras 

innan besluten sker. Det delibertiva samtalet är således en försäkran för att alla åsikter skall få 

komma till tals och utmana motståndaren eller majoritetens åsikter innan beslut fattas. Enighet 

är inte alltid ändamålet, utan oenighet är även en del av processen där motparterna är överens 

om vad de ej är överens om. Däremot kräver det deliberativa samtalet en väl fungerande 

demokrati för att samtalen skall få genomslag. Utbildningssystemet som institution och 

värdegrundsarbetet i demokratikompetenser och medborgarfostran blir därför viktigt för att 

deliberationen ska fungera.  

Englund (2007) uppger fem karakteristiska förhållningssätt för den deliberativa demokratin i 

den kommunikativa processen. Den första a) är att skilda synsätt tillåts i samtalen mellan 

individer där argumentationen blir ledande och att de får utrymme. Det andra b) innebär att 

parterna vid deras argumentationer och skilda synsätt bemöts av tolerans och respekt, lyssna på 

motparten är därför en viktig del inom det andra förhållningssättet. Det tredje c) förutsätter att 

de samtalande individerna har en strävan efter kollektiv bildning och konsensus, vilket betyder 

att trots parterna inte är överens så skall de fortfarande respektera varandras åsikter och vara 

överens om att inte vara överens. Det fjärde och femte d) och e) riktar sig till att makten eller 

auktoritära uppfattningar får och måste kunna ifrågasättas. 

Det dialogiska klassrummet anför en mer dialog än argumentation med läraren och utmanar det 

auktoritära. Undervisningen är aldrig statisk utan hela tiden flexibel. En viktig del i det 

dialogiska klassrummet är att ingen kunskap är på förhand given, utan att eleverna i samförstånd 

med läraren och genom dialogen (motsats till monolog där läraren han auktoritära ordet) strävar 

efter kunskapsutveckling (Dysthe 1996, s. 222f). Här blir lärarens och elevernas tolkning av 

fakta en väsentlig del där man tillsammans kommunicerar med varandra.  

Men vad skiljer det dialogiska klassrummet från det deliberativa? Hultin (2007, s. 382f) gör en 

distinktion och menar att till skillnad från Englunds förhållningssätt råder det mer konflikt i det 

dialogiska klassrummet, medan strävan efter konsensus utmärker det deliberativa klassrummet. 

Det här kommer hjälpa mig i analysen för att urskilja vilka av dessa två strategier lärarna 

använder sig av för samtalsklimat i klassrumsundervisningen. Vid det deliberativa samtalet ska 
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eleverna respektera varandras olikheter och argument och inte alltid behöver vara överens. I det 

dialogiska klassrummet är det kvaliteten i argumentet som är i fokus och att utmärka skillnader 

mellan parterna, konsensus är inte målet. Tolkningen är att det deliberativa samtalet kan kopplas 

till toleransargumentet medan det dialogiska till sanningsargumentet.  

 

4.2.1 Fyra idealtypiska förhållningssätt: debattledare, fostrare, normförmedlare och avvisare  

En tredje aspekt i teoridelen är att överföra argumenten och de kommunikativa infallsvinklarna 

till olika strategier för hur väl mottaglig lärare är av elevers yttrandefrihet kontra dess gränser. 

Ljunggren och Unemar Öst (2010, s. 35) redogör fyra typer utifrån deras undersökning av 

lärares kommunikativa strategier och deras acceptans för elevers yttranden i klassrummet kring 

kontroverser. Deras fyra alternativen presenteras nedan och efteråt figur 1. 

Debattledaren som lärare menar Ljunggren och Unemar Öst (2010, s. 35) är lik en moderator 

som skapar diskussioner för eleverna att delta i och presentera egna argument. Läraren kan själv 

delta med sina egna argument men uttrycker inte explicit att ens egna ståndpunkt är den enda 

riktiga. Lektionen kan avslutas mitt i oenighet bland eleverna. Yttrandefrihetens gränser är inte 

påtagliga inom debattledarens klassrum. Fostraren däremot är raka motsatsen till debattledaren 

och har en gräns för yttrandefriheten där läraren istället beskriver yttrandets roll i samhället för 

eleverna. Eleverna får inte pröva den offentliga diskussionen i klassrummet utan vägleds av 

lärarens kunskaper och undervisning (Ljunggren & Unemar Öst 2010, s. 35–36).  

Läraren som normförmedlare är lik debattledaren och tillåter det fria talet att få utrymme bland 

eleverna. Men, lärarens ståndpunkt till skillnad från debattledaren är tydlig i klassrummet och 

försöker vägleda eleverna till de ”rätta” normerna för eleverna att bejaka och ta ställning till. 

Den sista lärarstilen är avvisaren vars karaktär uttrycker sig genom att läraren avvisar elevers 

yttranden och bryter diskussioner som går emot ens egna eller samhällets rådande normer. 

Fortsätter elever att uttrycka sina åsikter avvisas man från klassrummet. Enligt Ljunggren och 

Unemar Öst (2010) är det den normförmedlande strategin som är vanligast bland lärare i 

Sverige. Följande modell kommer således att användas som utgångspunkt för deltagarna i den 

här studien. I samtliga intervjuer kommer jag således att utifrån alla frågor undersöka, tolka och 

lokalisera vilka strategier som tillämpas av varje deltagare. Dessa fyra olika strategier kommer 

att sammanföras till analysdelen där jag genom intervjuerna försöker finna deltagarnas 

underliggande strategier genom deras svar och mina egna tolkningar.  
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Deras matris bör dock endast ses som en grund. Jag har modifierat deras utifrån den här 

undersökningens syfte. Med det sagt innebär det dock inte att den här undersökningen utmanar 

deras svarsinformation då de haft en annorlunda metodik i form av enkätsvar och inriktat sig 

på kontrovershantering bland lärare och skillnader mellan kommunal- och friskolor. Den 

modifierade versionen kommer att presenteras närmare under avsnitt 6.3.3.  

 

Figur 1: Strategimodell huruvida lärare har en hög eller låg kontroversacceptans i skolan. 

 

4.3 Summering 

Dessa analytiska ramverk kommer tillsammans utgöra de verktyg för analysen av de sex 

intervjuer i kapitel sex. Sannings- och toleransargumentet kommer således utgöra vilka 

argument lärarna har för och emot yttrandefrihet. Det deliberativa och dialogiska perspektivet 

kommer att understryka hur lärarna arbetar med elever och vilka diskussionsformer 

klassrummet brukar. För att till sist föra in de olika strategierna som framkommer utifrån en 

modifierad matris för lärarnas diskussions- och kontroversacceptans. Tillsammans har jag för 

avsikt att finna samband mellan deras synsätt och praxis för att tillslut finna vilka strategier som 

förekommer bland lärarna. Det deliberativa samtalet och toleransargumentet visar liknande 

drag då de båda betonar värdet av respekt och tolerans för flera perspektiv att få komma till 

uttryck. Medan det dialogiska samtalet kan sammankopplas till sanningsargumentet då de båda 

eftersträvar sanning genom dialog. Det deliberativa och dialogiska samtalet uppvisar både 

likheter och olikheter där båda förespråkar respekt vid argumentationer men skiljer sig för hur 

samtalen ska genomföras. Ihop med dessa strategier och argument för eller emot 

yttrandefriheten är det även min avsikt att lokalisera hur lärarna förhåller sig till det 

gemensammas bästa i deras undervisning. Huruvida lärarna anser att individers åsikter som 
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avviker från kollektivets i diskussioner bidrar till undervisningen, eller om de väljer att tillse 

kollektivets bästa genom att avvisa diskussioner då de anser risken för kränkningar är 

närvarande. 

 

5.Metod 

I den här delen presenteras tillvägagångssättet för studien med en fenomenologisk 

analysmodell, urval, etiska principer, semistrukturerade intervjuer och kvalitetsbegreppen. För 

den här studien har kvalitativt semistrukturerade intervjuer genomförts med syfte att undersöka 

samhällskunskapslärares strategier och hur de förhåller sig till yttrandefriheten (i tal) i 

klassrummet i förhållande till kränkningar som kan uppstå bland elever. En kvalitativ metod 

likt den här kännetecknas av bland annat ett deduktivt förhållningssätt där teorierna styr 

insamlingen av det empiriska underlaget, med tolkandet i fokus för forskaren av 

respondenternas svar (Bryman 2016, s. 26). Därför kommer citatutdrag att göras av samtliga 

deltagares transkriberade intervjuer till analysdelen. 

 

5.1 Intervjuer med lärare 

För att analysera deltagarnas upplevelser ur en fenomenologisk analysmetod hamnade valet 

därför på semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Anledningen beror främst på att 

intervjuer tillåter forskaren att just fånga upp deltagarens upplevelser, erfarenheter, känslor eller 

åsikter (Denscombe 2013, s. 232). Den här studien har utgått från en intervjuguide med uppsatta 

frågor som behandlar det studerade ämnet yttrandefrihet och dess gränser i skolan. Signifikant 

för semistrukturerade intervjuer är att forskaren vid intervjutillfället inte behöver följa 

intervjuguidens frågor till punkt och pricka. Jag kunde således vid flera tillfällen utnyttja att 

ställa följdfrågor till deltagarna då jag fann deras svar intressanta eller att jag inte riktigt fick ut 

det jag sökte. Det innebär att jag i min roll som intervjuare har möjligheten att både fördjupa 

sig än mer kring väsentliga frågor eller ställa följdfrågor om man anser att svaret var antingen 

för kort, intressant eller vill få ut mer information från deltagaren. Svaren är öppna för 

deltagaren att besvara vilket gör att till skillnad från strukturerade intervjuer är fokus mer på 

deltagaren än på forskaren och frågeschemat (ibid, s. 235). Men, trots semistrukturerade 

intervjuguider är ostrukturerade och har öppna frågor så är det grundläggande att ha en viss 

form av ordning där frågorna berör det studerande fenomenet. En stark och tydlig intervjuguide 
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har ett tydligt språk som deltagaren kan relatera till, samt ett fokus riktat mot fenomenet studien 

avser att undersöka kopplat till forskningsfrågorna (Bryman, 2008, s. 416f). Intervjuguiden som 

användes i min studie förankrades således till vardagliga händelser i samhället sammankopplat 

till samhällskunskapens ämnesinnehåll, för att precisera hur lärarna förhåller sig till 

yttrandefriheten i klassrummet, både hur de uppmuntrar till diskussion och förebygger att ingen 

elev ska känna sig kränkt.  

Inför intervjuerna valdes dock alternativet bort att skicka ut frågeformuläret till deltagarna i 

förväg. Anledningen beror på att svaren skall bli så autentiska som möjligt istället för (möjligen) 

inövade svar, eller vad de tror det är för svar man är ute efter. Intervjuer som metod kan dock 

framstå som bristfälliga då den inte ger en heltäckande bild av det beforskade fenomenet, därför 

är det viktigt för studien att intervjuerna samverkar med de teoretiska perspektiven vid 

uttolkningen av svaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). För att försäkra mig om att 

jag valt rätt teoretiska perspektiv och intervjuguide, eftersom jag är ny och oerfaren att arbeta 

med intervjuer som metod, valde jag därför att göra en pilotintervju. Bryman (2008, s. 258) 

förklarar att användandet av en pilotintervju ger forskaren fördelen att upptäcka vilka frågor 

som kan uteslutas eller om några av frågorna är otydliga och inte motsvarar undersökningen 

syfte. Pilotintervjun gav mig ett bra resultat och jag valde därför att inräkna den tillsammans 

med de övriga deltagarnas intervjusvar i studien.  

 

5.1.1 Urval  

Vad som är viktigt att ha i åtanke vid semistrukturerade intervjuer är urvalsmetoden och 

tidsaspekten. Intervjuer som metodval kräver därför ett tydligt fokus vid urvalet av deltagare 

eftersom de ska baseras på i relation till forskningsfrågorna och det studerade fenomenet 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). Valet hamnade således naturligt i den här 

undersökningen på samhällskunskapslärare, både högstadie- och gymnasielärare eftersom 

studien inriktar sig på lärare och deras didaktiska strategier inom yttrandefriheten och dess 

gränser i klassrummet. Anledningen till att det blev både gymnasie- och högstadielärare var på 

grund av en låg svarsfrekvens bland gymnasielärare som ville delta i studien. Jag hade från 

början som mål att enbart söka mig till gymnasielärare. Jag började redan i november månad 

att skicka ut mail till ett fyrtiotal lärare men blev tidigt medveten om att inga återkopplingar 

skedde och att flertalet lärare inte hade tid att medverka. Tvåstegsurvalet valdes därför ut som 

urvalsstrategi och syftar till att den/de organisationer, verksamheter eller institutioner forskaren 

tar kontakt med görs först med exempelvis en chef, eller i det här fallet skolans rektor. För att 
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sedan få tillstånd att gå vidare i processen och ta kontakt med lärarna (ibid). Med hopp om att 

rektorerna kunde hjälpa mig genom att kontakta samtliga samhällskunskapslärare på skolan. 

Dock som angavs ovan var tidsbristen återkommande i den här undersökningen och bidrog till 

att tvåstegsurvalet fick frångås vid några av tillfällena och jag sökte mig istället till flera 

regioner utanför Örebro, där jag återigen istället tog kontakt med lärarna direkt.  

I samklang med tvåstegsurvalet hamnade det målstyrda urvalet även i fokus för den här studien. 

Det målstyrda urvalet är inte sällan en förekommande urvalsmetod för samhällsvetenskaplig 

forskning eftersom metoden avser att motsvara forskningsfrågorna (Bryman 2013, s. 350). 

Anledning till att det målstyrda urvalet lämpar sig är på grund av inriktningen av 

samhällskunskapslärare som deltagare då fenomenet som behandlas är yttrandefriheten kopplat 

till frågor om samhället. Självfallet kunde elever valts ut för studien och undersökt hur de anser 

att de har möjlighet att uttrycka sig i klassrummet inom olika ämnen. Men valet hamnade istället 

på lärare eftersom intresset för min egen del som framtida samhällskunskapslärare har för 

utmaningar. En matris nedan visar samtliga deltagares ålder, antal år i yrket och vilken 

institution de arbetar på.  

 

Figur 2: Sammanställning över lärarnas bakgrunder. 

För att göra det enkelt för läsaren och bli bekant med deltagarna i den här studien valde jag att 

göra en matris. Variationen i undersökningen bland samhällskunskapslärarna inriktar sig främst 

mot personernas ålder och antal år i yrket. Kön hade kunnat vara en intressant aspekt att ta med 

men skulle innebära ett för brett fokusområde. Därför riktas fokus främst mot ålder antal år i 

yrket och institution. Deltagarnas ålder varierar brett, både inom yrket men även den personliga. 

Variationen av ålder och institution i urvalet är inte avgörande för min undersökning, utan min 

ambition att öka trovärdigheten för resultaten så inte enbart en målgrupp har valts ut.  
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5.1.2 Lärarpresentationer 

Mats är i 50-års åldern och har arbetat som gymnasielärare i lite mer än 20 år med inriktning 

samhällskunskap och historia. Han upplever själv vara väl förankrad med yttrandefriheten som 

princip i samhället och förklarar att varje år börjar med demokrati som avsnitt för respektive 

klass och går igenom grundlagarna, dock inte någon större fördjupning. Däremot anser Mats att 

det är viktigt och hoppas att eleverna känner att de har en yttrandefrihet i klassrummet där de 

kan yttra sina åsikter och delta i diskussioner. 

Klas är i 30-års åldern och har arbetat som samhällskunskaps- och historielärare sedan 5 år 

tillbaka. Personligen upplever han sig vara förtrogen och bekväm med vad yttrandefriheten som 

princip och lag innebär i generell mening på samhällsnivå. Han tog del av både den äldre 

läroplanen och den senaste under sin utbildning. Vilka begränsningar som finns för 

yttrandefriheten i samhället upplever han vara det som lagstiftningen begränsar och hänvisar 

till kränkningar, hets mot folkgrupp eller förtal. Yttrandefriheten har därutöver en viktig del i 

klassrummet för deltagaren men även att eleverna är varse med att dess frihet innebär också 

begränsningar och skyldigheter. 

Ernst har varit lärare tre år och är likt Klas även han i 30 årsåldern. Enligt Ernst är han väl 

förtrogen med yttrandefrihetsprincipen och lagen på samhällelig nivå, vilket han jobbar aktivt 

med att inkorporera i sina samhällsundervisningar. Dock upplever han att yttrandefriheten har 

förlorat sin ställning på senare tid i samhället. Man är mer idag intresserad för vem som 

uttrycker sig istället för vad som verkligen yttras och dess innebörd. Han reflekterar över 1960 

och 70-talet då ungdomsgrupper stred för rätten till inflytande och att på den tiden var 

diskussionerna mer sakliga än vad de är idag, toleransen för oliktänkande människor är inte 

längre accepterat.  

Erika är i 60-års åldern och har arbetat som lärare i ca 20 år och har behörighet i bland annat 

grundskolans SO-ämnen (samhällskunskap, historia, geografi och religion) och 

samhällskunskap på gymnasiet, främst klasser för nyanlända elever. I samhällelig mening 

menar hon att gränsen för yttrandefrihet går vid lagens begränsningar gällande hets mot 

folkgrupp, kränkningar, förtal eller diskriminering. Däremot finner hon det intressant angående 

debatten om nazistiska organisationer borde få yttra sina budskap och demonstrera. Erika 

upplever dessutom att yttrandefriheten har en central roll i skolan och dess klassrum i både 

generell mening och under sina egna lektioner. Däremot framkommer det svar under intervjun 

som återigen visar tendenser på personliga inlägg för olika åsiktsbildningar som bör bekämpas 

där det ofta landar på nazism och extrema åsikter som frångår den demokratiska värdegrunden. 
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Frank är i 60-års åldern och undervisar på högstadiet i samtliga So-ämnen. Han är från början 

behörig gymnasielärare men undervisat på högstadiet i ca 40 år och har varit lärare vid 

nuvarande skola de senaste 27 åren. Han upplever sig vara väl insatt i dagens rådande 

yttrandefrihetsgrundlag och att den fungerar på rätt sätt i Sverige, men att det samtidigt finns 

en problematik mellan lagen och skolan och syftar på kränkningsaspekten kopplat till elever 

och ungdomar. Han förklarar att enligt honom krävs det en viss mognad för att förstå 

innebörden och att omfattas av yttrandefriheten. Dels menar han att kränkningar inom 

skolvärlden idag kan vara yttranden som eleverna bara slänger ut sig utan att förstå dess 

innebörd. Men poängterar samtidigt att yttrandefriheten måste byggas som den idag gör och 

skolan har således ett viktigt uppdrag att förmedla och förbereda eleverna som framtida 

samhällsmedborgare. Samtidigt ser han även problem i dagens samhällsdebatt som vill att 

yttrandefriheten alltmer ska begränsas, istället för hur han själv ser på det att folk måste få lov 

att säga och tycka det man själv vill.  

Julia är 35 år och har arbetat som högstadielärare i åtta år. Hon har dessutom behörighet till att 

undervisa på gymnasiet. De ämnen hon undervisar i är samtliga So-ämnen samt svenska. För 

tillfället undervisar hon sexor och sjuor, men har tidigare även arbetat med åttor och nior. 

Yttrandefriheten har en central roll i hennes undervisning och hon uppmanar eleverna att våga 

tänka självständigt och dela med sig av sina åsikter i klassrummet. Dock har hon strikta regler 

för vad som får yttras och arbetar med att hålla klassrumsmiljön på en trygg nivå. Diskussioner 

uppmuntrar hon gärna till under sina lektioner, så länge eleverna kan motivera sina 

ställningstaganden och vara sakliga i sina argument.  

 

5.1.3 Intervjuguide 

Utgångspunkt för den här uppsatsens intervjuguide har främst skett genom Ljunggrens och 

Unemar Östs undersökning. Med anledning att den här undersökningen undersöker liknande 

område kring lärares strategier för diskussion i klassrummet, men skiljer sig i sitt fokus då mitt 

syfte är att undersöka strategierna i relation till yttrandefriheten och dess gräns. Medan deras 

behandlar hur lärare väljer att agera om en elev uttrycker negativa åsikter mot 

minoritetsgrupper. Även en av enkätfrågorna från Ljunggren och Unemar Öst har inspirerat för 

den här undersökningen. Ytterligare inspiration för frågorna hämtades från John Fribergs 

(2017) examensarbete som behandlade frågor som väcker starka känslor samhället. Däremot 

har Fribergs undersökning ett annorlunda syfte. Frågorna finns samlade i slutet av uppsatsen 

(se Bilaga 2).  
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5.1.4 Dokumentation  

För att samla in deltagarnas upplevelser och åsikter har det empiriska materialet samlats in med 

hjälp av mobil- och datorinspelning. Respektive intervju varierade mellan 30–45 minuter för 

att efteråt transkriberas. En vanlig risk med just valet av intervjuer som dokumentation och 

metod är att forskaren väljer ut frågor som är lämpligast för den egna studiens forskningsresultat 

och blir på så vis snedvriden. Det kan anses mindre objektivt och benämns intervjuareffekten 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 19). För att undvika risken valde jag att samtliga deltagare alltid 

fick avsluta med att tillägga något om de ville. Med det sagt har jag valt att transkribera allt som 

sades under inspelningarna från både mig själv och deltagaren men bestämt att inte inkludera 

pauser då jag inte fann att det var nödvändigt i något av fallen eftersom fokus inte låg på hur 

deltagarna uttryckte sig, utan vad. Vid citat som framkommer från respektive deltagare i kapitel 

sex har även valet hamnat på att korrigera från talspråk i form av upprepningar eller otydlighet, 

till ett mer läsvänligare språk. Detta för att underlätta för läsaren att deltagarens svar skall bli 

så tydligt som möjligt. 

 

5.1.5 Etiska överväganden 

En viktig del att förhålla sig till då man gör intervjuer är att informera deltagarna om deras 

konfidentialitet (Bryman 2016, s. 131). Exempelvis är deltagarnas namn i den här uppsatsen 

fiktiva för att det inte skall gå att urskilja vem personen är. Detta för att underlätta för deltagarna 

att vilja medverka och skapa en trygghet. Dessutom för att underlätta för deltagarna att vara 

ärliga om deras åsikter vid det gällande ämnet som studeras. Utöver konfidentialitetskravet är 

även samtyckeskravet en viktig del, speciellt vid intervjuer. Det ger deltagaren rätten att avstå 

en intervju, även i efterhand om de anser att de inte längre vill vara delaktiga i undersökningen.  

För att inte riskera att missuppfattningar sker mellan forskaren och deltagaren kan det därför 

vara bra om man beskriver intervjuns syfte och innehåll förankrat till undersökningen för att 

vara transparens med deltagaren och inte ge falska förespeglingar (Bryman 2016, s. 138). Att 

förhålla sig etiskt och sanningsenlig visar även på kvaliteten i undersökningen. Därför 

skickades information ut gällande vad intervjun skulle beröra för ämne innan intervjutillfället, 

så deltagarna visste vad de medverkade i. 
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5.2 Fenomenologi och kvalitativ forskning 

I den här studien har jag valt att använda fenomenologin som analysmodell. Fenomenologin 

söker att undersöka människors (subjekten) erfarenheter, uppfattningar och åsikter (beskriva & 

tolka) om det studerade fenomenet. Begreppet fenomen beskriver namnet på själva metoden. 

Fenomenologin är såldes mer fokuserad på hur människor upplever den sociala tillvaron i 

samhället eftersom fenomen uppfattas av oss människor genom våra sinnen: se, höra, känsel, 

smak eller lukt (Denscombe 2013, s. 111). I motsättning till positivismen och naturvetenskapen 

är hermeneutiken (metod inom fenomenologin) ledande inom samhällsvetenskaplig forskning 

där forskarens tolkningsföreträde är ledande. Till skillnad från naturvetenskapen där data, 

statistik och hypoteser är i fokus, riktar forskaren istället in sig på att förstå och tolka den sociala 

verkligheten och beteenden i människors vardag som skänker meningsfullhet men samtidigt 

konsekvenser av ens handlingar (Bryman 2008, s. 32).  

Därför blir fenomenologin en önskvärd analysmetod till det studerade ämnet om lärares 

förhållning till yttrandefrihet och dess gränser i klassrummet, eftersom lärarna är vad 

Descomebe skulle kalla dem ”agenter” (2013, s. 113). Fenomenologin som analysmetod avser 

att dela upp det empiriska materialet i sex olika steg (Szklarski 2015, s. 138f). Det första steget 

behandlar insamlingen av det empiriska materialet, i det här fallet har jag gjort en 

sammanställning av intervjuerna och slutligen gjort ett selektivt urval av de främst väsentliga 

delarna av transkriberingarna från samtliga deltagare. Det andra steget är även likt det första 

selektiva urval där man reducerar ytterligare delar av materialet för att finna den/de 

meningsbärande enheterna. Dessa selektiva urval har jag valt att presentera i resultatdelen 

genom citat från deltagarna i förhållande till deras strategier och argument för och emot 

yttrandefriheten. Vilket för mig till steg tre där jag har som forskare för studien uppdraget att 

tolka, vara observant och objektivt välja ut deltagarnas svar för att finna deras underliggande 

budskap. Däremot skall det tilläggas att det är svårt att vara fullständigt objektiv då man 

medvetet har sina teoretiska perspektiv i bakhuvudet vid dessa urval. Fjärde steget betonar att 

förena det transkriberade utvalda materialet från varje deltagares material och deras 

upplevelser. Femte steget innebär för mig att identifiera fenomenets essens (kontentan) från 

samtliga deltagares svar sammankopplat till de teoretiska perspektivens utgångspunkter. Det 

här avslutar jag med och presenterar vilka slutsatser jag fann och diskuterar dem i kapitel 7. Det 

sjätte och sista steget avser för forskaren att återkoppla till deltagarna för verifiering, men med 

tanke på den ringa tidsaspekten frångås det sista och sjätte steget ur Szklarskis analysmodell. 

Nackdelar med att inte genomföra sista steget kan innebära för mig att jag förvränger 
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deltagarnas svar vid tolkningen av intervjumaterialet (Bryman 2013, s. 214). Däremot anser jag 

att fördelen med att inte återkoppla till deltagarna är att svaren förblir autentiskt och det förblir 

min uppgift att tolka och lokalisera svarens underliggande innebörder i deras erfarenheter och 

upplevelser kring det beforskade området.   

 

5.3 Forskningskvalitet 

Semistrukturerade intervjuer erbjuder som visats ovan en möjlighet till fördjupning av 

kunskaper och bli mer närgående gällande deltagares erfarenheter. Men för att den här 

undersökningen skall få genomslag krävs det att uppsatsen är transparent och läsaren tror på 

innehållet. Därför kommer kvalitetsbegreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet att 

vara en viktig del genomgående i uppsatsen. Anledningen till att jag valt dessa tre begrepp 

istället för validitet och reliabilitet är på grund av att de båda är mer anpassade till kvantitativ 

forskning (Bryman 2011, s. 52). Trovärdigheten ämnar övertyga läsaren att undersökningen 

genomförts med de metoder som angetts. Genom att ange och presentera hur och vilka metodval 

studien genomförts på är det min avsikt att på så sätt öka transparensen och trovärdigheten för 

läsaren. Pålitligheten och trovärdigheten är nära besläktade begrepp för kvalitativa studier. De 

båda begreppen innebär för forskaren att visa om en studie skulle genomförts på liknande sätt 

med samma metodval och deltagare, så skulle resultaten och slutsatserna inte skilja sig från de 

i den här undersökningen. Därför har transparensen och överförbarheten en viktig roll inom 

samhällsvetenskapliga studier så läsaren anser forskarens resultat är trovärdiga och pålitliga 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 25).  

Generaliserbarhet är även det ett viktigt begrepp vid samhällsvetenskaplig forskning. Dessvärre 

går det inte att generalisera deltagarnas svar för den här uppsatsen på grund av dess ringa antal 

och innebär således att resultatet inte kan generaliseras till den större delen av lärarkåren. 

Däremot kan forskaren kontrollera intervjuuppgifterna forskaren erhåller från deltagarnas 

upplevelser eller åsikter genom att kontrollera datainsamlingen med tidigare forskning inom 

samma område och källor (Denscombe 2013, s. 266). Därför kan den här uppsatsen med hjälp 

av den tidigare forskningen och de teoretiska ramverken undersöka om deltagarna i den här 

studien representerar tidigare resultat eller avviker i så kallad teoretisk generalisering (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 27). Dessutom, om studien bygger på flera deltagare så ökar 

trovärdigheten för läsaren och resultaten, eftersom det är då inte bara en oberoende person som 

uttrycker personliga upplevelser eller erfarenheter, utan flera individers inom samma område 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42).  
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6. Resultat: Samhällskunskapslärares förhållningssätt till 

yttrandefrihet i klassrummet 

I det här kapitlet kommer jag att sammanföra det empiriska materialet och de teoretiska 

ramverken för en analys. Genom att koppla de analytiska verktygen till lärarnas berättelser och 

upplevelser är det därför min avsikt att tolka och föra samman dem med de teoretiska 

ramverken. 

   

6.1 Lärares syn på yttrandefrihet 

6.1.1 Yttrandefrihet för sanning och kunskap 

Sanningsargumentet efterfrågar att flera perspektiv måste få möjligheten att framföras för att 

finna den ”rätta” sanningen som i sin tur berikar individernas intellekt. Alla perspektiv måste 

således få utrymme att komma till tals (jmf. Petäjä 2006). Gymnasielärarna Mats och Ernst har 

arbetat som samhällskunskapslärare i tjugo respektive tre år. Signifikant för de bådas argument 

kring yttrandefrihet i klassrummet är betonandet på respekt och sanningssökandet efter kunskap 

då de vid flera tillfällen understryker att eleverna inte alltid måste vara överens. Det viktigaste 

de anser med diskussioner är att eleverna utvecklar en respekt för varandra och samtidigt att de 

utvecklar ett kritiskt tänkande. Utmärkande för dessa två är att diskussion mellan eleverna är 

ett viktigt verktyg för att nå fram till en form av sanning i klassrummet. Mats skildrade det på 

följande vis:  

Du måste lära dig respektera och värdera andras åsikter, det kvittar ju nästan vad det 

är. Det finns inte bara en sanning utan flera sätt att se på en sak. 

Han resonerar i samma banor likt sanningsargumentet då han menar för att nå fram till 

sanningen så måste alla perspektiv få komma till tals, även osanningar. Likaså resonerar Ernst 

hur han ser på yttrandefriheten i klassrummet och menar att om flera perspektiv framförs så får 

eleverna en helhet att bygga sina kunskaper på: 

Det är ju alltid så i klassrummet att då de svarar på mina frågor så ska de inte svara 

till mig utan till hela klassen, för jag vet de sakerna jag ställer frågor om, det är dem 

som inte vet. Får de höra olika perspektiv får de en bättre helhet. 
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Enligt Ernst så stärks yttrandefrihetens värde om man tillåter oliktänkande elever att få dela 

med sig av sina åsikter, eftersom skilda uppfattningar även existerar i samhället utanför skolan. 

Han är samtidigt bekymrad över att dagens yttrandefrihet har blivit en normfråga som avgör 

var dess gräns går, istället för det juridiska. Han förklarar att det handlar inte längre om vad 

som yttras, utan vem som uttrycker sig som har blivit måttstocken i samhället. Yttrandefrihetens 

gränser för både Mats och Ernst går vid om det sker personliga påhopp eller opassande 

kommentarer. Men, de menar att varje diskussion är beroende av sin situation där man som 

lärare måste läsa av diskussionens innehåll och vilka elever det är som samtalar. Mats uppvisar 

dessutom en kombination av både sannings- och toleransargumentet i sina beskrivningar av 

hans undervisning då han anser att alla olika perspektiv måste tolereras och respekteras i 

klassrummet. Likaså påpekar högstadieläraren Julia att hon ständigt efterfrågar elevernas 

motivering bakom deras åsiktsuttryck och menar att yttrandefrihet som verktyg har förmågan 

att leda till sanning och kunskap genom att tillåta oliktänkande elever få möjligheten att göra 

sina åsikter hörda.  

 

6.1.2 Yttrandefrihet för tolerans och pluralism 

Samtliga lärare berör toleransargumentet. Särskilt tydligt är detta i ett fall. Gymnasieläraren 

Klas betonar till exempel att han mer än gärna tillåter diskussioner och ger eleverna möjligheter 

att få uttala sina åsikter. Däremot är sanning enligt honom inte det främsta och viktigaste klassen 

måste nå fram till, utan istället att tolerans av oliktänkande åsikter får utrymme och att de skall 

respekteras. Vidare utmärker han sig främst genom att tillåta diskussioner uppkomma i 

klassrummet men även att elever som möjligtvis inte tillhör majoritetens åsikter i klassrummet 

skall få möjlighet att komma till tals (jmf. Petäjä 2006): 

Exakt, samt att man inte hoppar på någon i klassrummet, det är mycket viktigt! Men 

man måste ha respekt för varandras åsikter. 

Undersökningen visar i flera fall av deltagarnas svar att kravet ofta är på att eleverna ska 

framföra sina argument med kunskap, saklighet och vetenskapliga belägg. Genom intervju-

svaren i undersökningen framgår det att samtliga lärare återkopplar undervisningen till 

innehållet i läroplanerna och har krav på saklighet (Skolverket 2011a & Skolverket 2011b). 

Klas exemplifierar hur han genomgående strävar efter att lära eleverna att underbygga sina 

argument med vetenskapliga belägg:  
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Det är mer att jag alltid försöker, vi har lite strikta regler av vetenskap, man måste 

ha vetenskap av det vi gör. Man får tycka vad man vill, men kanske inte säga. Men 

är det en sak man framför i sina synpunkter, i och med att det är samhällskunskap vi 

jobbar med. 

Pluralismen är en central del i Erikas undervisning och anser att även elever som är oliktänkande 

måste få lov att framföra sina åsikter i klassrummet. Ett exempel som framkommer i hennes 

samhällskunskapsundervisning inom politiken är bland annat: 

Jag tycker inte om Sverigedemokraterna men ja egentligen borde alla få samma 

chans. Det borde vara så att skolan och lärarna skall vara objektiva.  

Trots hennes personliga åsikter strävar hon ändå efter att förhålla sig objektiv. Likaså resonerar 

högstadieläraren Frank. Redan i tidig ålder behöver barn lära sig att bli toleranta för 

oliktänkande i samhället. Här skolan har det huvudsakliga uppdraget. Exempel på hur detta kan 

göras anser han är att: 

Yttrandefriheten skall gälla både för mig och för eleverna, den skall vara oerhört 

öppen. Men det förutsätter en enorm träning i att kunna formulera och prata. Den 

träning som man måste börja med jättetidigt. 

Träningen till tolerans för elevers öppenhet gentemot oliktänkande individer är en central 

uppgift enligt Frank för skolan och lärarna att sköta, redan i tidig ålder. Han ser däremot tydliga 

brister för dagens ungdomar på högstadiet just angående toleransen. Detta menar han beror på 

omognaden bland unga elever.  

 

6.1.3 Oklar gränslinje och oundvikliga dilemman 

Tidigare studier visade att lärare i dagens skola har svårigheter att avgöra hur de skall planera 

lektioner och bemöta diskussioner som berör känsliga ämnen. Begreppet rasism var tidigare en 

svår definition att tillföra på en generell nivå för lärare att avgöra när elever utsatts i 

klassrummet (jmf. Arneback & Jämte 2015). Däremot framkommer det från nästan samtliga 

deltagare att begreppet kränkning har fått en central roll i deras undervisning som framstår vara 

problematiskt vid dess definition. Tydligaste exemplet framkommer från Julia som förklarar att 

när en elev blir kränkt är det oftast en subjektiv uppfattning och är därför problematiskt att finna 

en generell nivå när en elev blivit utsatt för en kränkning:  
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Vilket man ofta får svar från många att det är den ena individens uppfattning om man 

känner sig kränkt, då är de det man skall gå på. Samtidigt så blir det som jag kan 

uppleva i vissa klassrum med eleverna att då vet inte dem riktigt, det känns ibland 

som att det kanske används på ett felaktigt sätt. 

Hennes resonemang kan relateras till problematiken kring subjektivitetsprincipen, där det är 

mottagaren som utgör tolkningsföreträdet av just yttrandefriheten (Petäjä 2006). En central 

likhet rör lärarna som arbetat längre än tio år, i det här fallet Frank och Erika, då även de 

reflekterar över svårigheten att förhålla sig sådana värdekonflikter i klassrummet. Högstadie-

läraren Frank resonerar över den oklara gränslinjen: 

…det finns en problematik mellan yttrandefrihet och skolan. På grund av 

kränkningsdelen i det hela. Och det gör att utövandet av yttrandefrihet på något sätt 

blir svårare, när det inte är vuxna människor vi pratar om.  

Det Frank syftar på är att elever i högstadiet inte är tillräckligt mogna för att fullt ut förstå 

innebörden av yttrandefrihet och var dess gräns går vid exempelvis klassrumsdiskussioner. Men 

variation finns. När det gäller Klas och Ernst som arbetat kortast tid väljer de att tänja på 

yttrandefrihetens gränser i klassrummet som en del i elevernas demokratiska fostran. I deras 

fall blir yttrandefriheten extra viktig i undervisningen då eleverna socialiseras in i gemenskapen 

och resonerar att människans kommunikativa egenskaper skapar dem en identitet (jmf. Arendts 

1998). 

 

6.1.4 Med lagen som gräns  

Trots att det framkommer att några av deltagarna har svårt att tolka vad som inbegriper vid 

kränkningar är alla medvetna om att de och skolan är skyldiga att förhålla sig till skollagen 

(2010:800) och försäkra att elever känner sig trygga där. Gymnasieläraren Klas ger sitt 

perspektiv på hur han sätter gränser för yttrandefriheten i sitt klassrum: 

Alltså det är ju som du säger, det är svårtolkat. Det beror ju helt och håller på hur 

påhoppad man känner sig, i det läget. Men det är ju svårt för mig att säga då jag inte 

kan tolka andras upplevelser Men är ju hets mot folkgrupp, förtal, kränkningar. De 

begränsningar som finns i lagstiftningen. 

På liknande sätt resonerar samtliga deltagarna i undersökningen. Uppstår det komplikationer 

om elever uttrycker sig kränkande eller nedsättande sätter de ner foten och klargör att beteendet 

och uttalandet inte är okej. Klas poängterar också att yttrandefrihet kräver en förståelse för både 
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dess gränser och rättigheter, något han anser kräver mognad från eleverna. Därför är han mån 

om att inta en ledarroll i klassrummet för att styra eleverna mot att förstå vad yttrandefrihet 

innebär, samtidigt som han uppmuntrar eleverna att våga delta och framföra sina åsikter under 

hans uppsikt.  

 

6.2 Undervisning och yttrandefrihet 

6.2.1 Förhållningssätt till aktuella händelser och kontroverser 

Under senare år har debatten kring yttrandefrihetens gränser alltmer intensifierats då 

högerextrema organisationer fått demonstrera vilket fått kritik från många delar av samhället 

och ställer nya krav på skolan (Arneback & Jämte 2015, s. 43f.). Ett av skolans centrala mål är 

att förhålla sig till aktuella händelser i samhället, så kallade current-events, och låta eleverna få 

diskutera dessa konflikter och samtidigt förmedla de demokratiska värden samhället vilar på 

(jmf. Amnå, Englund & Ljunggrens 2010). Det som går att utläsa från det empiriska 

datamaterialet är den svåra avvägningen gällande yttrandefrihetens gränser tillsammans med 

uppdraget som både värdeförmedlande och demokratifostrande. Ernst betonar som exempel i 

regel att skolan måste vara och förbli en plats där omvärlden diskuteras och att alla olika typer 

av yttranden och åsiktsbildning är tillåtna för diskussion. Ernst förefaller sig däremot vara mer 

benägen att se svårigheter med att förankra aktuella händelse och samtidigt stå upp för allas lika 

värde som skollagen och styrdokumenten betonar. Ernst resonerar att: 

Nej, alltså jag tycker att man måste ta diskussionerna, det är ju det man är här för. 

Vissa saker är man bättre eller sämre på, men jag kommer aldrig blunda för en 

diskussion. Man måste ta tag i dem, för om vi som lärare eller lärarkollegor inte tar 

tag i det vem skall göra det då? 

Klas däremot anför ett problematiserande skeende som numera pågår i landet i och med dagens 

flyktingkris: 

Värdegrunderna är väldigt luddigt utformade, man skall ha demokratiska värden, vad 

är ett demokratiskt värde? Man skall ha respekt för alla människors lika värde. Var 

går den gränsen? Om jag får bli lite personlig, att vi skall ha respekt för alla 

människors lika värde men samtidigt måste jag lyda vad regeringen säger. Jag kan 

inte stå och säga att regeringen gör fel utan jag måste ju stå bakom de lagar som 

finns. Enligt de lagar som finns och den regeringsutövning som också finns via våra 

statliga verk, migrationsverket framförallt i det här fallet, så måste ju jag stå och säga 

”alla människor är lika värda, ni från Syrien grattis att ni får era permanenta 
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uppehållstillstånd. Ni från Afghanistan ha det så trevligt i Kabul”. Och det måste jag 

på något sätt stå bakom. 

Trots att de uppvisar olika sätt att tänka kring att införliva aktuella händelser i undervisningen 

låter båda lärarna sina elever få ta del av sådan information. Det går inte att blunda för det som 

sker utanför skolans ramar, men samtidigt som de skall förmedla skolans värdegrund, så 

reflekterar inte alltid resten av samhället dem. 

Högstadieläraren Julia ger sin syn på hur hon anser att samhället och kollektivet kan tjäna på 

att förhindra odemokratiska att ta sig uttryck: 

Men, jag kan ju tycka att om man står för anti-demokratiska värderingar och medvetet, ja jag är 

kluven, om man står för det och har syftet och åsikter att man inte tycker att alla är lika mycket värda 

och misstänker det innan vilket polisen har belägg för då tycker jag att ja inte skulle ha rätt att 

demonstrera eller yttra sig. 

I motsats till Julias resonemang anser Frank att yttrandefriheten har en grundläggande stadga 

att förhålla sig till att så länge grupper eller individer håller sig inom dess ramar kan man inte 

utesluta dem från rätten att yttra sig: 

Ja fast man kan ju inte ha den på något annat sätt, har man yttrandefrihet och skall ha en begränsning 

på den och bedömningen är att man har hets mot folkgrupp, eller kan bedöma uppror då måste det få 

vara så. Det finns ingen antingen eller, man kan inte stoppa yttrandefriheten vid en viss gräns. 

Lärarnas argumentation går att sammankoppla till resonemanget om hur det gemensammas 

bästa utgår från kollektivets intressen, i det här fallet motarbeta att anti-demokratiska åsikter 

får spridning (jmf. Dahl 1999). Deras åsikter skiljer sig däremot hur de ser på vad samhället 

tjänar på. Exempelvis menar Ernst att skolan är den plats dessa händelser och åsikter måste få 

lov att diskuteras, medan Julia menar att det gemensammas bästa tjänar på att anti-

demokratiska röster borde få en hårdare gräns för yttrandefriheten, även i hennes egna 

undervisning vilket tas upp som exempel under 6.3.2.  

 

6.2.2 Utveckling, lärande och lärarrollen  

Både Julia och Frank visar en förståelse för elevernas ålder vid uttal som kan vara på gränsen 

till kränkningar, att eleverna inte alltid är medvetna om innehållet i deras yttrande. Frank 

förklarar att yttrandefrihet bland annat kräver mognad och arbetar aktivt med att få eleverna att 

förstå dess innebörd samt hur kränkningar skall definieras för vad som är acceptabelt att 
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uttrycka sig. Vidare i sin förklaring poängterar han att lärarens arbete med yttrandefrihetens 

betydelse i högstadiet är en viktig grundsten i yttrandefrihetens fortsatta uppbyggnad för 

samhället:  

Men det finns en problematik i yttrandefrihet givetvis när fler och fler i ett samhälle 

tycker eller reagerar över vissas yttringar och vill begränsa den. Yttrandefrihet måste 

vara den som har varit. 

Det Frank vill förklara är att yttrandefrihetens uppbyggnad startar och sker främst i skolan och 

läraren har då ett viktigt uppdrag att förmedla och förbereda eleverna som framtida 

samhällsmedborgare. Här ser vi dessutom en central likhet mellan vad Ernst påpekade om att 

yttrandefriheten kräver förståelse och mognad och förklarar hur utvecklingen fortsätter i 

gymnasiet då lärarna i grundskolan påbörjar arbetet för eleverna att finna sina identiteter och 

socialiseras genom kommunikation. Däremot går det att se en variation i hur de tolkar sitt 

uppdrag som lärare att förmedla det till eleverna. Frank intar i högre grad rollen som fostrare 

än vad Ernst gör (jmf. Ljunggren & Unemar Öst 2010). Detta påvisar en distinktion mellan 

lärare på gymnasiet och på högstadiet. Lärarna har i uppdrag att ge eleverna dessa möjligheter 

att diskutera och kommunicera alla olika sorters ämnen som berörs i samhället och deras egen 

vardag för att fortsätta deras kunskapsutveckling (jmf Ljunggren 2015). Enligt Arendt (1998) 

är det offentliga rummet reglerat av rådande normer och det kan vara tabu att gå emot det som 

majoriteten anser. Ernst uttrycker sin oro över att yttrandefriheten har tappat sin status då 

normerna verkar styra i dagens samhälle för vilka åsikter som är acceptabla i samhället: 

Men dels finns ju yttrandefriheten som lag, och sedan finns det som norm och 

begrepp. Det är den normen eller begreppet man vill åt, det är ju det hela 

diskussionen handlar om. För att när man pratar om detta pratar man ju inte om 

lagtexten, utan vad den symboliserar och har ju blivit alltmer omfattande och utbredd 

än vad lagtexten säger. Det är ett problem, folk tror idag att man inte får säga vad 

man vill. Att det är det lagen säger, men lagen handlar inte om vad individer säger 

till varandra. Då är man ju istället inne på en yttrandefrihetsnorm. 

Diskussion om de gemensammas bästa (jmf. Dahl 1999) är intressant att föra in i Ernst 

resonemang att yttrandefriheten idag utgår mer från majoritetens normer i samhället istället för 

lagen. Skillnaden i deras resonemang om det gemensammas bästa motsvarar i Ernst fall 

sökandet efter sanning eller kunskap och att minoritetens åsikter inte ska stå i skuggan av 

majoritetens ”korrekta” åsikter. Alla åsikter behöver få utrymme i det demokratiska arbetet. 
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6.2.3 Situationsbetingad yttrandefrihet 

I flera av intervjuerna anser lärarna att yttrandefriheten inte har en given gräns utan att man 

måste anpassa sig efter rådande situation (jmf. Arneback 2013). Det gäller inte enbart för vad 

som yttras utan även vilken klass de undervisar i och hur väl eleverna känner varandra. Klas 

ger exempel som utmärker en nära förankring till tidigare studier och utrycker hur han ser på 

att varje situation är unik: 

Men som här i studiehallen där vi har studiesupport där låter jag faktiskt diskussioner 

gå ganska långt. Och troligen gå över gränser som jag inte borde gå över. Men det 

är okej för att då sitter man bara med sina kompisar och diskuterar, och jag är med 

mer som en samtalsledare 

Klas resonemang visar att hans förhållning till yttrandefrihetens gränser är att varje situation är 

unik beroende på vilka som samtalar. I föregående citat betonar han betydelsen av att han vet 

vilka eleverna är och vågar släppa på gränserna för vad som uttrycks eftersom de är bekanta. 

Men hade det varit en liknande situation i helkass hade han inte tillåtit diskussionen att gå så 

långt som den gick. Även Julia ger exempel på att yttrandefriheten i klassrummet aldrig är 

statisk utan istället mer dynamisk: 

Just när man diskuterar kanske saker som man tänker kan bli känsliga och det vet 

man när man lärt känna en grupp. Jag kör inte igång med någon känslig diskussion i 

klassen som jag knappt känner eller han en aning om vad folk kan tänkas säga. 

Känner läraren klassen väl har de enklare för att avväga vad de kan och inte kan diskutera i 

vissa situationer. Vilket enligt de båda gör det enklare att avväga var gränsen för yttrande-

friheten i olika diskussioner går.  

 

6.3 Lärares strategier för att hantera konflikter eller kränkningar  

6.3.1 Yttrandefriheten och diskussion  

Tillsammans med toleransargumentet är det min tolkning att det finns ett nära samband med 

det deliberativa samtalet med hänvisning till uppvisande av respekt för den andres åsikt och 

sökandet efter konsensus. Enligt det deliberativa samtalets karakteristiska a-c innebär det att 

samtalen skall bjuda in alla tänkbara perspektiv, de skall bemötas med respekt samt att parterna 

inte alltid behöver vara överens. Dessa tre karakteristiska förhållningssätt utmärker särskilt 

Ernst resonemang hur han beskriver det optimala samtalsklimatet i klassrummet: 
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Man får ju ha problem men det ska inte bli, alltså konflikter är inte automatiskt dåligt, 

men man skall kunna, det klassiska som kommer där var i Köpenhamn ”Agree to 

disagree”. Att det vilar på att man behöver inte alltid vara överens men skall kunna 

leva tillsammans ändå. Det är väl det hela den demokratiska principen bygger på, 

tycker jag. 

Det deliberativa samtalet ihop med toleransargumentet är de två som får genomslag utifrån 

tolkningarna av Franks och Julias svar. De båda deltagarna är måna om att vid upprepade 

tillfällen klargöra betydelsen att eleverna ska få möjligheten att komma till tals och att de ska 

mötas av tolerans, bara deras uttal inte riktar sig mot någon individ eller deras yttranden är 

diskriminerande. Frank påpekar att demokratin och yttrandefriheten vilar på att samhället och 

dess invånare visar varandra ömsesidig respekt, där skolan har uppdraget att förmedla dessa 

beteenden och ändamål (jmf. Englund 2007). Även Julia är inne på samma spår men tillägger 

också fokus på att eleverna måste motivera sina åsikter och argument. Även hennes svar är nära 

sammanslutet till det deliberativa samtalets karakteristiska förhållningssätt, tillsammans med 

tanken mot pluralism i klassrummet att bemötas av respekt och tolerans (jmf. Englund 2007 & 

Petäjä 2006) 

Det dialogiska klassrummet skiljer sig inte nämnvärt från det deliberativa, förutom tanken att 

konsensus inte är det man eftersträvar och att konflikter är centralt. Analysen av deltagarnas 

svar visar att det framkommer tendenser att lärarna på gymnasiet jämfört med grundskolan 

uppmuntrar mer till diskussion med anknytning till både sanningsargumentet och det dialogiska 

samtalet i klassrummet som inte styrs av lärarna och välkomnar konflikthantering. Medan i 

grundskolan ingår eleverna mer i dialog med läraren och söker konsensus kring vilka 

värderingar som skall få företräde. Mats visar en tydlig koppling till det dialogiska samtalet i 

samspel med sanningsargumentet då han upplever att det inte finns en given gräns för hur en 

elev inte får yttra sig. Han välkomnar diskussioner som utmanar det auktoritära och normerna 

i samhället men samtidigt att argumenten fortfarande måste ha en saklig och vetenskaplig grund 

(jmf. Dysthe 1996). Han upplever själv att de rådande normerna i dagens samhälle är de som 

styr gränsen för yttrandefrihet där fokus idag istället ligger på vem som uttrycker sig, istället 

för vad som sägs, vilket enligt honom är problematiskt då man inte utgår från lagen i sig.  

Men jag tycker att det blir lite på samma vis, det handlar om med elever som har 

väldigt tydliga åsikter åt ett håll att man måste ändå alltid respektera motståndarens 

sida och kunna diskutera det här, måste kunna ställa sig och vara objektiv och lyfta 

fram fördelar och nackdelar även om man har en väldigt tydlig ståndpunkt själv. Det 
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är ju inte det livet går ut på, att du måste lära dig respektera och värdera andras 

åsikter, det kvittar ju nästan vad det är. 

 

6.3.2 Undvikande av diskussion 

En av frågorna som ställdes till deltagarna var om de vid något tillfälle ansåg att de tog avstånd 

från att diskutera ämnen på grund av osäkerhet. Exempel som förekom återknyts till 

högstadielärarna Julia och Frank som uppvisar en form av distinktion av diskussionssamtal i 

klassrummet beroende på vilket ämne de undervisar i. Inom samhällskunskapen ser de inga 

problem med att tillåta eleverna få möjligheten att yttra sina åsikter eftersom de menar att då 

gör eleverna ett personligt ställningstagande. Däremot anger de båda en form av avvisning av 

diskussioner i religionsundervisningen. Det blir särskilt tydligt i Franks undervisning: 

Jo jag bjuder in till diskussion men saken är den att jag inte bjuder in till diskussion 

på det sättet att jag provocerar likt jag kan göra i politiken. Men provocerar inte på 

samma sätt utan ibland är det så i religion det är världsbilder som krockar, det är det 

inte i politiken.   

Skillnaden i förhållningssättet att föra in öppna diskussioner i religionsundervisningen 

jämförande med samhällskunskapen kan hävdas är ett sätt för Frank att finna balansen kring 

kontroversiella ämnen för att inte riskera att elever utsätts för diskriminering i klassrummet (jmf 

Amnå, Englund & Ljunggren 2010). Likaså Julia tenderar att undvika former av diskussion 

beroende på vilka ämnen hon undervisar i:  

Någon kan ju exempelvis säga ”jag pissar på din religion” det vill man gärna 

undvika. Så man kanske inte tar upp något som kan verka känsligt ämne innan man 

känner klassen tillräckligt. Man får tycka och tänka som man vill men har man 

åsikter som kan såra då måste man tänka sig för innan så att man inte uttrycker sådana 

åsikter. 

Även i Erikas fall förekommer det att hon undviker känsliga ämnen att diskutera i klassrummet 

då hon undervisar inom religionskunskap på gymnasiet. Hon menar att debattklimatet till 

skillnad från andra ämnen kan bli aggressivt: 

Många elever kan ibland vara hårda i sin religion och det kan vara tabu för vad 

eleverna vågar yttra sig om. 

Hennes svar visar likt högstadielärarna att även på gymnasiet finns det tendenser att inte gå in 

för djupt kring diskussioner när religion behandlas. Återkopplar vi även till hur Julia och 
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Frank resonerade kring deras förhållningssätt till aktuella händelser och det gemensammas 

bästa, kan deras tidigare svar vara en förklaring till varför de undviker att föra in djupgående 

diskussioner i religionsundervisningen, att kollektivet av eleverna i klassrummet inte ska 

riskeras att utsättas för kränkningar. Samtidigt som Frank ger sin synpunkt på yttrandefriheten 

i en samhällelig mening att gränser inte kan utefter det gemensammas bästa ersätta rådande 

lagstiftning, så väljer även han att begränsa elevers möjlighet att diskutera under sin 

religionsundervisning.  

 

6.3.3 Flera lärarroller – från debattledare till avvisare 

I den här sista delen kommer jag att fokusera på att genom de tidigare delarna sammanföra vilka 

strategier som motsvarar respektive deltagare utefter deras beskrivningar kring synen på 

yttrandefrihet och undervisningsmetoder. Kontroversacceptansen på den vågräta axeln visar om 

läraren har hög eller låg acceptans för att kontroverser eller diskussioner i klassrummet. I det 

hör fallet visar matrisen att debattledaren och normförmedlaren har en hög acceptans, medan 

fostraren och avvisaren har en låg. På den vertikala sidan av matrisen berörs huruvida läraren 

antar en dialogform eller en förmedlande. Dialogen innebär att läraren tillåten eleverna fritt 

diskutera, medan förmedlaren antar egna perspektiv och har som avseende att överföra ens egna 

eller skolans bärande värden och normer. 

 

Figur 3: Strategier kring yttrandefrihet. Matris inspirerad från Ljunggrens och Unemars Öst (2010), 

se Figur 1. 
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Fostraren som strategi, på gränsen mot Normförmedlar, utmärker Frank och Julia i flera av 

deras delade upplevelser. Med hänvisning till bland annat deras svar anges att yttrandefrihet har 

en central roll för deras undervisning och uppmuntrar eleverna att våga framföra sina åsikter. 

Yttrandefriheten har dock ändå en gräns och lärarna ser det som sin uppgift att klargöra var 

denna går. Frank och Julia framhäver även betydelsen av att öppet tillåta diskussioner och 

debatter i klassrummet, men att det samtidigt är viktigt att kunna hålla kontroll över situationen 

och fostra eleverna. Vilket blir tydligt främst kring hur de beskriver sina förhållningsätt vid 

religionsundervisningen. Således uppvisar dessa två en variation av strategier beroende på vad 

de diskuterar och om de anser eleverna vara tillräckligt mogna. Det finns även tydliga 

kopplingar till toleransargumentet i deras svar kring yttrandefriheten, vilket tydliggörs i Franks 

svar kring att han ser problem i dagens debatt om möjliga lagändringar för att förhindra vissa 

individer och organisationer från att kunna uttala sina åsikter.    

Ernst och Mats visar signaler på att praktisera debattledaren som strategi utifrån deras 

beskrivningar Ernst återkommer ständigt i sina svar med fokus på att han själv aldrig vill föra 

in sina egna värderingar eller åsikter i klassrumsdiskussioner med eleverna. Han anser det vara 

viktigare att eleverna får chansen att samtala och diskutera med varandra, medan han själv 

fungerar som en moderator och försöker utmana elevernas påståenden. Detta blir särskilt tydligt 

genom hur han resonerar:  

Jag skulle aldrig lägga in min egen åsikt i det. Min åsikt eller förmedlande värde 

hänvisas alltid till vad lagen säger. Det tror jag är viktigt att göra för att behålla 

sakligheten och visa på att det är inte jag som person utan det är åsikten som är viktig, 

eller argumenten som är viktiga. 

Utmärkande för Ernst är att han inte anser sig uppleva några gränser för yttrandefriheten inom 

klassrummet. Uppstår det situationer där en elev uttrycker sig kränkande eller oacceptabelt så 

ifrågasätter och utmanar han elevens argument. Både Ernst och Mats uttalande anammar tanken 

om det dialogiska klassrummet och eftersöker elevernas argument som är bakomliggande deras 

åsikter och anser motsättningar är en del av elevernas utveckling och undervisning. Mats 

beskrivning av att det inte finns bara en sanning utan flera perspektiv. Mats hantering av 

aktuella händelser i klassrummet motsvarar debattledaren även då han menade att det är upp till 

eleverna att framföra sina argument och står för dem, medan han har i uppdrag att ifrågasätta 

eleverna.  
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Klas tenderar även han att visa förmågan att inta debattledaren i klassrummet vid vissa tillfällen 

då han tänjer på yttrandefrihetens gränser vid diskussioner han är bekväm inom. Men eftersom 

det enbart sker vid få tillfällen hamnar han mer mot normförmedlaren då man kan tydligt märka 

personliga inlägg för vad han anser är rätt och fel, med hänvisning av exemplet med samhällets 

och skolans värdegrund som inte motsvarar verkligheten vid rådande flyktingkris. Avvisaren 

återfinns inte som en egen strategi enligt mina egna tolkningar från någon av deltagarna. Trots 

att Frank, Julia och Erika uppvisar tendenser att undvika känsliga ämnen i form av 

religionsundervisning. Däremot avstår exempelvis Erika aldrig helt från dem, utan försöker 

istället fostra eleverna och överföra normer för att bilda respekt mellan varandra. Enligt figur 3 

hamnar de således mittemellan fostraren, normförmedlaren och avvisaren.  

 

7. Huvudsakliga empiriska slutsatser 

En av de absolut främsta empiriska slutsatserna från den här undersökning är att trots deltagarna 

uppvisar olikheter vare sig det är strategier för hur de arbetar i klassrummet, argument för och 

emot yttrandefrihet, är i varje fall situationsbetingad. Argumenten deltagarna använder för 

yttrandefrihet hänvisar till sannings- och toleransargumentet om respekten för varje individs 

rätt att få ha en åsikt och rätten att yttra den. Men att kravet är på varje individ att samtidigt vara 

saklig i sin argumentation och ha vetenskapliga belägg. Detta för oss till lärarnas argument emot 

yttrandefriheten då diskussioner i klassrummet leder till personliga tyckanden utan vetenskaplig 

förankring och istället kränker en annan grupp eller individ. Det gemensammas bästa går att 

utmärka i Julias resonemang kring aktuella händelser om att anti-demokratiska organisationers 

yttrandefrihet kan berättigas en hårdare gränsdragning än kollektivets i samhället. Vilket enligt 

min tolkning kan återkopplas till hennes val av att minimera utrymmet för diskussioner i 

religionsundervisningen för att inte riskera kränkande påhopp sker och går emot skolans 

värdegrund. Frank menar däremot att yttrandefriheten inte går att förhandla eller att ändra dess 

gränser efter det gemensammas bästa behov, utan att det står klart och tydligt i lagen vad alla 

individer ska förhålla sig till. Vilket kan återkopplas till Dahls resonemang om risken att börjar 

man dra gränser efter majoritetens behov, riskerar minoriteters rättigheter att inskränkas och 

konflikter eller särintressen att uppstå. 

Slutsatsen för vilka strategier och hur lärarna arbetar med yttrandefrihet i klassrummet blir även 

här att samtliga deltagare resonerar att yttrandefriheten och dess gräns är situationsbetingad. De 

strategier som framkom i den här undersökningen, gällande debattledare, normförmedlare, 
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fostrare eller avvisare går inte att placera ut på vardera deltagaren, utan de var ständigt flexibla 

och arbetade olika beroende på vilken klass de undervisade och vad de undervisade i för ämne. 

Exempelvis som vi blev bekanta med förklarade båda högstadielärarna att de inte sällan bjöd in 

eleverna att diskutera då de undervisade inom samhällskunskapen och politik. Medan de 

däremot intog rollen som fostrare och normförmedlare vid religionsundervisning och känsliga 

ämnen berördes. Det fanns tydliga kopplingar mellan sannings- och toleransargumentet mellan 

det deliberativa eller dialogiska samtalet. Sanningsargumentet visade tendenser att ligga nära 

det dialogiska då lärarna strävade efter kunskapsutveckling och konflikter var en del av 

lärprocessen. Medan toleransargumentet och det deliberativa kopplades samman i mån om 

respekt för varandras åsikter och målet med diskussionerna var att nå konsensus, åtminstone 

”agree to disagree”. Strategierna visar att lärarna försöker undvika konflikter (trots deltagarna 

av det dialogiska såg det som en del av undervisningsprocessen) och kränkningar genom kravet 

att eleverna använder vetenskapliga argument vid klassrumsdiskussioner. 

 

7.1 Avslutande diskussion  

Vad som var anmärkningsvärt som avslutade nästan varje intervju var att deltagaren ansåg att 

de tidigare aldrig resonerat kring hur de behandlar värdet av yttrandefriheten i deras egen 

undervisning. De var däremot eniga i sina svar angående hur de behandlar dess gränser i form 

av kränkningar och var de ansåg att yttrandefrihetens gränser i klassrummets diskussioner. Att 

samhället idag först och främst fokuserar på dess gränser vad vi får säga och inte säga. Istället 

för att viga vyerna, nyansera och även rikta fokus mot värdet av yttrandefrihet.  

Tidigare studier uppmärksammade att yttrandefriheten i skolan behandlas olika av lärare 

beroende på i vilken situation de befinner sig i. På samma sätt motsvarade resultaten även för 

den här undersökningen, några av lärarna tenderar att behandla yttrandefriheten och dess 

gränser beroende på vilket ämne de undervisar och dess innehåll. Lärarna i studien resonerar 

på sätt som både liknar varandra och skiljer sig åt. En central likhet rör hur Klas exempel av att 

tänja på gränserna för yttranden i diskussion då han är mer bekväm och bekant med klassen han 

undervisar. Likaså är fallet med flera av deltagarna. Högstadielärarna Frank och Julia uppvisar 

exempel för hur de arbetar med yttrandefriheten att de stundtals undvek att föra in alltför djupa 

diskussioner då de undervisade inom religion. Detta visar en tydlig skiljelinje mellan högstadiet 

och gymnasiet hur de förhåller sig till yttrandefriheten och det gemensammas bäst. Dessutom 

vilka ämnen när de väljer att utgå från det gemensammas bästa i deras undervisning och att 
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utgår från kollektivets intressen att inte riskeras utsättas för kränkningar efter deras livsval eller 

religiösa tro. Båda upplever det vara mer problematiskt och begränsat för möjligheten att föra 

diskussioner inom religionsundervisningen eftersom religion är mer personligt för varje elev, 

medan inom samhällskunskapsundervisningen är politiska val personliga ställningstaganden 

och de båda antog ett mer utmanande klassrum och ifrågasatte elevernas argument. Det blir 

utifrån de båda högstadielärarna Franks och Julias resonemang enklare att frångå det 

gemensammas bästa inom samhällskunskapsundervisningen eftersom de kan utmana elevernas 

politiska ställningstaganden, om de avviker från kollektivets åsikter, som lärare i deras 

demokratiska uppdrag att överföra värderingar och fostra framtida samhällsmedborgare. Medan 

gymnasieläraren Ernst anser att om inte han och skolan tar sig an uppdraget att diskutera inom 

alla möjliga områden, vem skall då göra det.  

Vad som kan bli problematiskt menar jag med den här formen av särskiljning mellan de olika 

ämnena och stramare gräns för elevers yttrandefrihet är bland annat att uppmuntran till 

diskussion i undervisningen och elevers identitetsskapande kopplat till den reella verkligheten 

utanför skolan går om intet. Det offentliga rummet är reglerat av rådande normer och det blir 

därför tabu att uttrycka sig som går emot. Räds lärare att hantera yttrandefriheten på samma 

nivå inom religionsundervisningen som samhällsundervisningen, samt utgår från att säkra det 

gemensammas bästa, frångår man inte enbart tanken på undervisningens förankring till 

samhällets relation, utan även att det finns meningsskiljaktigheter i ett pluralistiskt samhälle 

som måste få lov att diskuteras. Ernst resonemang av att låta elever diskutera i klassrummet 

påminner enligt mina tolkningar tidigare studiers resonemang att klassrummet och skolan är en 

plats för elevers identitetsskapande. Han beskriver att elever måste få lov att uttala sig för att 

bli en del av det sociala och bilda sina egna uppfattningar som leder till att eleverna bildar sig 

identiteter och blir en del av den sociala gemenskapen. Han förklarade att det handlar inte om 

att motbevisa eleverna eller markera att de har fel och han har rätt. Istället handlar det om att få 

eleverna att börja fundera över sina egna resonemang och hur de själva förhåller sig till dem.  

Analysen av lärarna i den här undersökningen synliggör ett antal olika strategier för hur de 

arbetar i klassrummet med yttrandefrihet och diskussion. Strategierna som framkom visar 

däremot att ingen av lärarna har någon specifikt utmärkande, när det rör sig om deras lärarroll 

i klassrummet, som är genomgående för varje ämne de behandlar. Exempelvis uppvisar 

högstadieläraren Frank stundtals rollen som fostrare eftersom eleverna enligt honom inte är fullt 

utvecklade att föra diskussioner på egen hand. Däremot tar han inte helt avstånd från 

möjligheten att tillåta fria debatter att ske, men vill då gärna förbereda eleverna i god tid så det 
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sker sakligt och att det leder till lärdom. Likaså ser vi att Klas stundtals tillhör normförmedlaren 

då han betonar yttrandefrihetens värde i form av respekt för den andre, men samtidigt rör sig 

mot debattledaren och tillåter diskussioner att tänja på yttrandefrihetens gränser beroende på 

vilken situation och klass han befinner sig i. De båda resonerar på sätt som motsvarar vad 

innehållet i läroplan förordar, att inta ett fostrande uppdrag som försäkrar att eleverna 

kontinuerligt utvecklas. Mer variation finns det däremot när det gäller gymnasielärarnas 

uppdrag där styrdokumenten uppmuntrar eleverna att ta alltmer eget ansvar.  

Däremot uppvisar lärarna variation av strategier för hur de arbetar med yttrandefriheten och 

dess gränser mellan det deliberativa och det dialogiska samtalet. Särskilt tydligt blir det i Ernsts 

fall. Exempel på hur detta kan urskiljas är att han ständigt uppmanar diskussionsklimatet i 

klassrummet till konsensus med uttalandet ”agree to disagree”. Medan andra framhåller det 

dialogiska klassrummet och sanningsargumentet. Mats anser att konflikter är inget dåligt i sig 

utan kan vara kunskapsberikande då det inte bara finns en sanning utan att flera perspektiv 

måste få komma till tals för att finna den.  

Tidigare studier har visat att lärare upplever det vara ett dilemma vid valet av undervisnings-

innehåll i relation att dra gränser för yttrandefriheten samt hur de skall agera. Begrepp som 

rasism fördes in i läroplanen på 1990-talet och var då svårt för lärare att definiera och att avgöra 

var yttrandefrihetens gräns har gått vid klassrumsdiskussioner. Den här undersökningen 

uppmärksammar istället osäkerheten bland deltagarna för hur de skall definiera begreppet 

kränkning i relation till yttrandefriheten inom klassrummets diskussionsramar, vilket även kan 

inbegripa rasistiska uttryck, eftersom det bland annat är en subjektiv bedömning. Vilket visar 

att osäkerheten finns fortfarande kvar, men att det idag gäller begreppet kränkning istället för 

rasism. Däremot visar lärarna enligt mig en tydligare självsäkerhet och medvetenhet för att våga 

ta sig an kontroversiella teman i dagens klassrum. En förklaring till deltagarnas svar kan 

möjligtvis relateras till att lärares undervisning antagit en mer amerikansk modell och kravet på 

anpassade lektionerna efter current-events, där samhällets verklighet skall föras in mer i 

klassrummens undervisningssammanhang. Genom att ta till sig den amerikanska modellen 

fokuserar inte lärare enbart på framtida utmaningar för eleverna och samhället, utan även nutida 

vilket kan bidra till att lärarna har en tydligare vägledning för vad de anser kan vara viktigt att 

ta sig an. Däremot framkommer dubbla budskap från Julia och Frank för vad de väljer att 

diskutera gällande nutida diskurser i samhället. Exempelvis förklarade högstadieläraren Julia 

att hon aldrig ansåg sig undvika ämnen att diskutera i klassrummet när hon planerade sin 

undervisning. Samtidigt som hon berättar att under religionsundervisningen i viss mån väljer 
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att inte bjuda in eleverna att diskutera på grund av risken för personliga kränkningar eftersom 

det förekommer menings-skiljaktigheter mellan eleverna. Detta visar att de gör ett aktivt val att 

undvika dilemman genom att inte tillåta diskussion i större utsträckning likt i 

samhällskunskapen då de anser att risken för elever att bli kränka är större.   

Avslutningsvis, Ljunggren och Unemar Öst undersökning fann att normförmedlaren var den 

främsta strategin som användes då de jämförde lärare mellan kommunal- och gymnasieskolor 

i Sverige. I den här undersökningen kan vi se tendenser för vilka strategier som utmärker 

lärarna, men att de är dynamiska beroende på om de undervisar på högstadiet, gymnasiet, hur 

väl de känner klassen eller vilka områden de undervisar i inom de samhällsorienterade ämnena. 

Frank uppvisar en välvilja mot att införa diskussioner i klassrummet men att han måste som 

lärare fostra eleverna till hur de behandlar det fria ordet. Likaså tenderar Julia att resonera då 

hon ser flera fördelar med att låta eleverna få uttrycka sina ståndpunkter, men samtidigt att 

religionsundervisningen riskerar att bli en otrygg arbetsmiljö om hon inte leder samtalen. 

Anledningen till att lärarna i den här studien inte uppvisade samma tendenser att ramas in till 

en specifik strategi likt deras undersökning kan bero på att deras metod bestod av enkäter, denna 

består av intervjuer. Enkäter ger inte möjlighet till vidare fördjupning eller möjlighet för 

forskaren att följa upp vid frågor. Däremot påstår jag inte att den här är mer korrekt utan mer 

ett komplement till deras slutsatser.   

 

 

  



Joacim Ek 

46 

 

Litteraturförteckning  
Ahrne, Göran, Svensson, Peter (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I Ahrne, 

Göran, Svensson, Peter A (red.) Handbok i kvalitativa metoder. S. 8–16, Stockholm: Liber. 

Ahrne, Göran, Svensson, Peter (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Ahrne, 

Göran, Svensson, Peter A (red.) Handbok i kvalitativa metoder. S. 17–31, Stockholm: Liber. 

Amnå, Erik, Englund, Tomas & Ljunggren, Carsten (2010). Skolor som politiska arenor. I 

Skolverket (red.) Skolor som politiska arenor. S. 8–18, Stockholm: Skolverket. 

Arendt, Hanna (1998). Människors livsvillkor. Göteborg: Daidalos. 

Arneback, Emma (2012). Med kränkningen som en måttstock. Örebro: Örebro Universitet. 

Arneback, Emma (2013). Bemötanden av främlingsfientlighet i gymnasieskolan. Örebro: 

Örebro Universitet. 

Arneback, Emma (2015). Rasism och antirasism i skolan. I Englund, T. Ljunggren, C & 

Unemar, I (red.), Kontroversiella frågor, s. 43–60. Malmö: Gleerups. 

Bryman, Allan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Dahl, Robert (1999). Demokratin och dess antagonister. Stockholm: Ordfront. 

Denscombe, Maryn (2013). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Dewey, John (1999). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos. 

Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur AB. 

Englund, Tomas (2007). Skola för deliberativ kommunikation. I Englund, Tomas (red.) 

Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som en möjlighet. S. 153–168. Göteborg: 

Daidalos. 

Eriksson-Zetterquist, Ulla, Ahrne, Göran (2015). Intervjuer. I Ahrne, Göran, Svensson, Peter 

A (red.) Handbok i kvalitativa metoder. S. 34–54, Stockholm: Liber. 

Fjällström, Roger (2004). Skolområdets etik: en studie i skolans fostran. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Hultin, Eva (2007). Dialogiska klassrum eller deliberativa samtal – spelar det någon roll? En 

jämförelse mellan två normativa positioner i det samtida talet om skolans demokratiuppdrag. I 



Joacim Ek 

47 

 

Englund, Tomas (red.) Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som en möjlighet, 

s. 381–398. Göteborg: Daidalos. 

Ljunggren, Carsten, Unemar, Öst. (2010). Skolor och lärares kontrovershantering. I 

Skolverket (red.) Skolor som politiska arenor, s. 18–45, Stockholm: Skolverket. 

Ljunggren, Carsten (2015). Det offentliga rummet. I Englund, T. Ljunggren, C & Unemar, I 

(red.), Kontroversiella frågor, s. 25–42. Malmö: Gleerups. 

Lundquist, Lennart (2012). Slutet på yttrandefriheten (och demokratin?). Stockholm: 

Carlsson bokförlag. 

Maltesson, Evelina. (2017. 16 februari). 100-tal demonstranter vid SD-möte i Umeå. 

Expressen. https://www.expressen.se/nyheter/100-tal-demonstranter-vid-sd-mote-i-umea/ 

[Hämtad 2017-10-27]. 

Petäjä, Ulf (2006). Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med 

utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen. Växjö: Växjö 

Universitet. 

 

SFS 1991:1469. Yttrandefrihetsgrundlagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469 [Hämtad 2017-11-05]. 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800 [Hämtad 2017-11-05]. 

SFS 2006:67. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

200667-om-forbud-mot-diskriminering-och_sfs-2006-67 [Hämtad 2017-11-05]. 

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet.  

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 [Hämtad 2017-11-05]. 

Szklarski, Andrzej (2014). Fenomenologi. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) 

Handbok för kvalitativ analys, s. 131–148. Stockholm: Liber. 



Joacim Ek 

48 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Västerås: Edita. 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Västerås: Edita. 

Skolverket (2016). Undervisa om kontroversiella frågor 

   https://rm.coe.int/16806d8d5c [Hämtad 2017-11-23]. 

Svt (2017. 8 oktober). Partiledardebatt, Svt. Hämtad 2017-10-25, från 

   https://www.svt.se/nyheter/amne/Partiledardebatt_oktober_2017 [Hämtad 2017-11-01]. 

Striner, Tomasz. (2015). https://www.sydsvenskan.se/2015-03-11/en-relativiserande-hallning-

till-forintelsen-ar-problematisk [Hämtad 2017-10-25]. 

Eiderbrant, Astrid (2017). Fria ordets dag uppmanar till källkritik. Svt 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/vad-ar-sant-och-vad-ar-falskt [Hämtad 2017-11-02]. 

Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerups. 

Intervjuer 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Om vi börjar lite formellt med namn och ålder och berätta gärna om dig själv. Hur länge 

har du arbetat som lärare?  

2. Hur väl bekant är du med yttrandefrihetsprincipen och skolans värdegrund? 

Anser du att yttrandefriheten har en viktig roll inom skolan och klassrummet? 

3. Anser du att det finns en gräns för yttrandefrihet i samhället? 

4. Hur upplever du debatten om att alla partier skall vara välkomna att bli inbjudna till 

skolor? 

5. När du planerar lektioner, finns det något som gör att man drar sig från att ta upp vissa 

ämnen? Exempelvis ålder, etnicitet? 

6. Hur hanterar du yttranden som till exempel kan bli direkt diskriminerande? 

7. Anser du att styrdokumenten har en tydlig vägledning för hur lärare skall hantera elevers 

yttrandefrihet samtidigt försvara demokratiska värderingar? Exempelvis rätt att uttrycka 

sina åsikter och uppmuntras, samtidigt som elever har rätt att slippa bli kränkta. 

8. Lars Vilks och Muhammadteckningarna – Hur skulle du agera vid ett scenario där två 

sidor framställs. Den ena sidan anser människor har rätt att uttrycka sig och försvarar 

Vilks, medan den ena anser det sprider hat och kränker människor? Uppmuntra till 

diskussion? Styra den? Tysta?  
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Bilaga 2: Informationsbrev  

Hejsan. Mitt namn är Joacim och jag är lärarstudent vid Örebro Universitet och gör en 

intervjustudie kring lärares strategier och hantering av yttrandefrihet och dess gränser vid 

kontroversiella ämnen bland eleverna i klassrummet. Ämnet har på senare tid hamnat högt på 

dagordningen i samhällets debatt då flera visat missnöje att anti-demokratiska organisationer 

och personer får tillåtelse att yttra sig, medan andra menar att alla har rätt som lever inom 

demokratin att skyddas av samma lagar. Därför vore det intressant att ta reda på hur dagens 

lärare arbetar med elever kring yttrandefriheten för att förbereda dem som framtida 

samhällsmedborgare. Jag undrar om du skulle vara intresserad av att delta i studien?  

 

Intervjun förväntas ta mellan 30–45 min och kommer spelas in på band för att transkriberas i 

syfte för uppsatsen. All information kommer givetvis vara konfidentiell och enbart användas i 

vetenskapligt syfte. Du kan givetvis återkalla ditt medgivande efter intervjun har genomförts 

om så önskas. Tack på förhand 

 

Med vänlig hälsning. 

Joacim Ek 

 


