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Sammanfattning 

I svenska skolan har lärare ett uppdrag att arbeta förebyggande mot “våldsbejakande” 

extremism. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare ser på sin roll att arbeta med 

detta samt hur de menar att deras arbetssituation påverkar deras möjlighet att bemöta 

extrema åsikter hos elever. Empirin utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med 

gymnasielärare från Stockholmsområdet. Dessa har sedan analyserats utifrån Lipskys teori 

om gräsrotsbyråkrater som diskuterar lärares arbetssituation, vilken kännetecknas av balans 

mellan kontroll och frihet (Lipsky 2010). Studiens resultat visar att lärarna upplever det svårt 

att bemöta extrema åsikter på grund av otydliga direktiv från organisation samt otillräckliga 

resurser bland annat i form av tidsbrist. De försöker återta kontrollen genom att exempelvis 

förenkla arbetsuppgifter och hänvisa arbetsuppgifter vidare till en annan instans. Lärarna 

arbetar utifrån en ambition att bemöta extrema åsikter genom respektfulla samtal. Detta 

misslyckades dock stundtals, då lärarna upplever brist på tid och verktyg i kombination med 

krav att hantera extrema åsikter från organisationen. Detta resulterar i att lärarna låter bli att 

bemöta åsikter alternativt att lärarna, trots ambitionen att bemöta genom samtal, tillgriper 

tillsägningar och uppfostrande metoder. Lärares arbetssituation har således stor påverkan på 

deras möjlighet att arbeta mot “våldsbejakande” extremism hos elever. 

 

Nyckelord: Gräsrotsbyråkrater, Lipsky, Våldsbejakande extremism, Extrema åsikter, lärare, 

elever 

 

Abstract 

Teachers in Sweden have an obligation by law to prevent violent extremism. This study aims 

to examine how teachers experience their work in violent extremism prevention. Our study 

serves as a window to an understanding of how teachers’ work situation affects their ability 

to prevent students’ expressing extreme opinions. The empirical data from six interviews 

with sixth form teachers has been analysed through the lens of Lipsky’s theory on street-level 

bureaucrats (2010). Street-level bureaucrats are workers such as nurses, police officers and 

teachers - teachers being the focus of this study. Their work is characterised by a degree of 

discretion in their power to exercise control over the services they provide to recipients such 

as students (ibid). The study has mainly shown that teachers experience difficulties managing 

students’ extreme opinions due to inadequate resources and vague organisational 

expectations. In order to retake control teachers tend to develop patterns of simplifications in 

their work duties and referring responsibilities to others. Despite the teachers’ ambition to 



 
 

tackle extreme opinions through respectful conversation, they sometimes fail due to a lack of 

resources such as time and support, resorting to reprimands. Thus, the teachers role as a 

street-level bureaucrat has a high impact on their ability to work with violent extremism 

prevention. 

 

Keywords: Street-level bureaucrats, Lipsky, Violent extremism prevention, Extreme 

opinions, teachers, students 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Inom skolan har lärare ett uppdrag att uppmuntra till demokrati och förebygga 

“våldsbejakande” extremism. Inom forskning saknas det studier kring lärares upplevelse av 

detta uppdrag. Denna uppsats undersöker lärares upplevelse och hur deras arbetssituation 

påverkar deras möjligheter att bemöta extrema åsikter hos sina elever. Till uppsatsen har sex 

gymnasielärare i Stockholmsområdet intervjuats. Materialet har sedan analyserats utifrån 

Michael Lipskys (2010) teori som kallas gräsrotsbyråkrater. En gräsrotsbyråkrat är 

exempelvis en polis, socialarbetare och lärare. Vår uppsats fokuserar på lärare. Typiskt för en 

gräsrotsbyråkrat är att deras arbete präglas av en balans mellan kontroll och frihet. 

Uppsatsens resultat visar att lärare har svårt att bemöta extrema åsikter hos elever, på grund 

av otydliga krav från till exempel skolverket och regeringen samt otillräckliga resurser. För 

att hantera sin arbetssituation, utvecklar lärarna olika sätt att återfå kontrollen. Det görs 

genom att förenkla rutiner eller överlämna ansvar för arbetsuppgifter till någon annan. När 

lärarna bemöter extrema åsikter försöker de samtala med eleven. Ibland misslyckas det på 

grund av brist på tid och verktyg i kombination med krav från organisationen. Det kan leda 

till att de inte bemöter åsikter alls eller hanterar åsikterna genom tillsägelser och andra 

uppfostrande sätt. Resultatet visar på så sätt att lärarnas arbetssituation påverkar hur de kan 

jobba mot “våldsbejakande” extremism. 



 
 

Förord 

Författarna av denna uppsats ansvarar gemensamt för innehållet. Uppsatsens samtliga delar 

har författats av båda studenterna. Sex intervjuer utgör studiens empiri, varav fyra intervjuer 

genomförts med båda författarna närvarande. Resterande två utfördes individuellt, där 

författarna intervjuade en intervjuperson var. Vi vill rikta ett stort tack till de intervjupersoner 

som medverkat, utan deras deltagande hade studien inte varit genomförbar. Tack för ert 

förtroende och uppriktighet vid intervjuerna. Vi vill slutligen tacka vår uppsatshandledare 

Magnus Wennerhag för hans engagemang under uppsatsarbetet. Med hjälp av hans 

synpunkter och uppmuntran har uppsatsen kunnat slutföras. 
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1.  Inledning 

Under de senaste decennierna har världen sett en våldsutveckling i form av terrorism och 

“våldsbejakande” grupperingar. Olika extrema grupper har terroriserat samhällen för att få 

igenom sina ideologier (Säkerhetspolisen 2015). Sverige är inget undantag, där 

antidemokratiska grupper kämpar för att få fotfäste. Parallellt utvecklar svenska staten 

verktyg för att motverka och förhindra att extrema grupper etablerar sig. Bland dessa områden 

ingår förebyggandet av radikalisering till “våldsbejakande” extremism där regeringen menar 

att skolan har en viktig roll (Skolverket 2018). Det ingår i vad som kallas för skolans 

”demokratiska uppdrag”; att uppfostra ungdomar till att värna om det demokratiska samhället 

och dess gemensamma värderingar (ibid). Området är dock relativt nytt och outforskat varför 

vissa forskare menar på att de åtgärder som sätts in inte är verksamma på önskat vis 

(Mattsson 2018). Det diskuteras exempelvis huruvida lärare får ta reda på specifika elevers 

åsikter eller om detta strider mot elevers yttrandefrihet. Dessutom varnar forskare för att 

skolans arbete mot “våldsbejakande” extremism kan bidra till ökad radikalisering, snarare än 

att förhindra den (Mattsson 2018, Skiple 2018, Durodie 2016). Det saknas dock tillgängliga 

verktyg för lärarna i detta arbete (Skolverket 2018). I och med att det råder brist på forskning 

i ämnet, med otydliga förväntningar från styrande instanser, kvarstår frågan hur lärare 

förväntas arbeta mot “våldsbejakande” extremism utan tydliga verktyg. På grund av ämnets 

outforskade natur samt motstridigheten i vad staten menar att skolan och lärare har för 

uppdrag i arbetet mot “våldsbejakande” extremism (Skolverket 2018), finns ett behov av att 

undersöka hur lärare arbetar med frågorna samt hur de upplever sin roll som lärare i denna 

situation. Med detta som bakgrund har följande syfte och frågeställning formulerats. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att fördjupa förståelsen för lärares roll att arbeta mot ”våldsbejakande” 

extremism. Studien ämnar fylla kunskapsluckan genom att addera kunskap kring hur lärarna 

själva resonerar kring hur de arbetar med att bemöta extrema åsikter hos elever samt hur deras 

arbetssituation påverkar deras möjlighet att angripa ämnet effektivt. För att svara på syftet har 

följande frågeställningar formulerats: 

 

●        Hur beskriver gymnasielärare i Stockholm att de arbetar med att bemöta extrema 

åsikter hos elever? 
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●        Hur upplever sagda lärare att deras arbetssituation påverkar deras möjligheter att 

bemöta extrema åsikter hos elever?  

1.2   Avgränsning 

Avgränsningen till gymnasielärare har gjorts utifrån antagandet att elever i gymnasiet formar 

sina egna åsikter samt uttrycker dessa i större utsträckning än i grundskolan. Gymnasielärare 

styrs utifrån gällande läroplan, i vilken det finns mål om normer och värden som varje elev 

bör utveckla fram tills avslutad utbildning. Enligt Skolverket förväntas gymnasieelever kunna 

ta medvetna ställningstaganden utifrån kunskaper om mänskliga rättigheter samt 

demokratiska värderingar (SOFS 2011). Det ingår således i gymnasieskolans roll att aktivt 

och medvetet påverka samt stimulera elever till att vidta gemensamma demokratiska 

värderingar och handlingar (ibid). Av denna anledning har studien avgränsat sig till 

gymnasielärare.  

1.3   Disposition 

Uppsatsen har inletts med en inledning, syfte och frågeställning ämnad att ge läsaren en 

inblick i ämnet samt en förståelse för vad uppsatsen syftar till. Därefter följer ett 

bakgrundskapitel med centrala begrepp för studien samt en redogörelse för skolans roll i 

arbetet mot “våldsbejakande” extremism. Dessa görs på grund av en tvetydighet kring 

centrala begrepp vilken behöver klargöras samt i syfte att ge läsaren förståelse för 

uppsatsämnet. Bakgrundsavsnittet följs av en presentation av studiens teoretiska ramverk i 

syfte att klargöra uppsatsens analytiska verktyg. Därefter presenteras tidigare forskning 

ämnad att skildra olika delar av forskningen och dess relevans för denna studie. Tidigare 

forskning efterföljs av en presentation av uppsatsens metodologisk ansats och andra 

dilemman för att visa hur frågeställningen angripits. Avsnittet följs av en presentation av 

resultat och analys. Dessa har sammanslagits i syfte att undvika upprepningar i empirin. Sist 

men inte minst förs en sammanfattande diskussion kring analysen ämnad att synliggöra 

studiens övergripande slutsatser. 

2.  Bakgrund 

Bakgrundsavsnittet har för avsikt att klarlägga den bakomliggande diskussionen till fältet och 

centrala begrepp relevanta för studien. Inledningsvis diskuteras begreppen ”våldsbejakande” 

extremism samt radikalisering följt av en redogörelse för skolans roll i arbetet mot 

”våldsbejakande” extremism.  
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2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 “Våldsbejakande” extremism 

Vad avses med “våldsbejakande” extremism? Bland myndighetsutövare och inom forskning 

återfinns skiftande beskrivningar av begreppet. Skolverket anger exempelvis följande 

definition om “våldsbejakande” extremism: 

  

Våldsbejakande extremism är det samlingsbegrepp som använd i samhället för att beskriva 

rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en 

demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål 

(Skolverket 2019a:3). 

  

I lagstiftningen saknas det dock en definition av begreppet “våldsbejakande” extremism. 

Däremot har Säkerhetspolisen en definition som på många sätt stämmer överens med 

Skolverkets, förutom att de i sin definition inkluderar individer som använder någon form av 

brottslighet utöver direkta våldsutövningar (Säkerhetspolisen 2019). Begreppet är således 

omfattande i sin definition, från att inkludera våldsanvändande individer till individer som 

utövar någon typ av brottslighet. Forskarsamhället, å sin sida, riktar kritik mot vad begreppet 

innebär och hur det används (Andersson 2018, Wennerhag & Sörbom 2016, Andersson 

Malmros 2019). 

 I Sverige är de “våldsbejakande” miljöerna definierade till höger-, vänster- och 

islamistisk extremism. Vad som betraktas som extremt eller inte är dock kontextuellt. Att 

benämna någon som "extremism" kan ha marginaliserade och stigmatiserande effekter då det 

implicerar att något är normalt och något annat är extremt. Begreppet riskerar skapa gränser 

mellan vad som är acceptabelt politiskt och inte (Wennerhag & Sörbom 2016). Språkbruket 

kan på så sätt få konsekvenser för hur en agerar kring frågor gällande “våldsbejakande” 

extremism, exempelvis rörande yttrandefrihet och andra medborgerliga rättigheter (Andersson 

2018). 

 På grund av den omfattande kritiken mot begreppet “våldsbejakande” extremism och 

oklarheten kring dess innebörd, kallas inom ramen för uppsatsen de åsikter lärarna möter 

endast för extrema åsikter, snarare än “våldsbejakande”. Särskilt eftersom intresset för 

uppsatsen ligger i lärarnas egna definition av vad som är en extrem åsikt. Däremot kommer 

begreppet “våldsbejakande” extremism fortsatt användas vid de tillfällen forskning 
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diskuteras, då inom citationstecken (“våldsbejakande”) för att signalera medvetenhet kring 

begreppets omstriddhet. 

2.1.2   Radikalisering 

Även radikaliseringsbegreppet är omdiskuterat inom forskningen. Begreppet förutsätter att 

det finns ett förstadium innan en individ blir radikaliserad. Inom detta område verkar den 

verksamhet som kallas preventiv arbete, vilket syftar till att motverka radikalisering innan den 

tagit fäste. Ofta beskrivs det som att vissa individer befinner sig i en viss riskgrupp, 

exempelvis människor som lever i utanförskap, har misslyckats i skolan eller inte har 

fungerande sociala nätverk (Andersson 2018). Sådana förhållanden antas öka risken för att 

attraheras av grupper som förklarar världen genom enkla medel och i sin förenkling ser våld 

som en lösning (ibid). Likt begreppet “våldsbejakande” extremism skiftar förståelse för 

radikalisering beroende på situation och plats (Andersson Malmros 2019). Detta kan ha stor 

inverkan på hur det preventiva arbetet ser ut mellan skolorna i Sverige. Begreppet 

radikalisering förstås inom ramen för denna uppsats som en del av en process där en individ 

blir alltmer extrem i sina åsikter, mot det våldsamma. 

2.2   Skolans roll i arbetet mot ”våldsbejakande” extremism 

För att förstå skolans roll i arbetet mot “våldsbejakande” extremism behöver skolans 

övergripande demokratiska uppdrag klargöras. Skolans roll och motsättningarna inom den är 

relevant för denna uppsats eftersom det i allra högsta grad relaterar till lärarnas uppdrag och 

därigenom hur de ser på sin egen roll i arbetet. I följande avsnitt presenteras bakgrunden till 

skolans roll i arbetet mot “våldsbejakande” extremism samt motsättningar inom det. 

 Regeringen har fastställt att skolan har en framträdande roll i arbetet att motverka 

radikalisering av elever, vilket de menar är en del av skolans demokratiska uppdrag 

(Skolverket 2018). Det demokratiska uppdraget innebär att den svenska skolan har ett 

samhällsuppdrag att fostra och utbilda demokratiska medborgare, som uppnås genom 

tillitsfulla relationer och öppna samtalsklimat (Skolverket 2018). En del av skolans 

demokratiska uppdrag är att motverka “våldsbejakande” extremism där uppdraget 

vidareutvecklas i varje läroplan. I gymnasieskolans läroplan framgår att skolan "medvetet ska 

påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 

den komma till uttryck i praktiskt vardaglig handling" (SOFS 2011:7). 

 Vilka åtgärder som är möjliga för skolan att vidta begränsas av barns och elevers 
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grundläggande fri- och rättigheter. Denna begränsning innebär en motsättning i skolans 

demokratiska uppdrag. Ett flertal rättigheter står i relation till skolans roll i arbetet mot 

"våldsbejakande" extremism, däribland yttrandefrihet, rätten att ta del av olika typer av 

information, personlig integritet samt religions och föreningsfrihet. Elever skyddas på så sätt 

mot att behöva uppge sin politiska eller religiösa åskådning (Skolverket 2018). Vad som inte 

innefattas av yttrandefriheten är hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning. Där har lärare 

rätt att gripa in. Däremot har skolan inte rätt att ta reda på ett enskilt barns åsikter eller vidta 

åtgärder för att ändra elevens åsikter. Skolan har samtidigt en skyldighet att rapportera till 

socialtjänsten vid oro för att ett barn riskerar att hamna i en extremismmiljö (Skolverket 

2018). Denna insats kallas orosanmälning och förekommer även vid sociala missförhållanden, 

psykologiska problem och misstänkt kriminalitet. Orosanmälningar används således inte 

endast vid åtgärder mot "våldsbejakande" extremism, utan främst vid andra situationer. Hur 

orosanmälningar brukas mot "våldsbejakande" extremism är dock det intressanta för denna 

uppsats. Men har skolan verkligen rätt att rapportera oro om barns eventuella radikalisering? 

Vissa menar att detta strider mot barns och elevers yttrandefrihet eftersom man vidtar åtgärder 

mot en enskild elevs åsikt (Skolverket 2018, Mattsson 2018). Vad som går att konstatera är att 

det finns en tydlig motsättning i skolans uppgift att lära barn att värna om grundläggande 

demokratiska värden, och samtidigt respektera deras fri- och rättigheter. 

 Det råder således olika åsikter kring vilka befogenheter skolan har i arbetet mot 

"våldsbejakande" extremism, men det finns en samsyn om att skolan har en roll att spela. 

Bland annat lyfter Sivenbring fram skolans vikt i arbetet mot "våldsbejakande" extremism, 

där skolan lyfts fram som den plats som kan erbjuda stabilitet och trygghet när omvärlden är 

kaotisk (Sivenbring 2018). Att skolan har stor inverkan på framtida kriminalitet och asocialt 

beteende skriver även Sahlin (2000). Elevers upplevda förmåga att nå ett visst avgångsbetyg 

och att motgångar beror på orättvisa är betydande för elevernas aggression och andra asociala 

beteenden (Sahlin 2000). Att skolans roll är en viktig aspekt i arbetet mot "våldsbejakande" 

extremism går ej att förringa. I ramen för denna uppsats ämnas lärares egen syn på fenomenet 

undersökas, tillsammans med en ambition om att utöka förståelsen för lärarnas eget sätt att 

hantera problematiken och de dilemman som hör därtill. 
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3.Teori 
I avsnittet presenteras det teoretiska ramverket för denna uppsats. Kapitlet inleder med en 

övergripande introduktion till teorin, följt av en närmare presentation av de begrepp uppsatsen 

brukar samt de beteenden som kännetecknar gräsrotsbyråkrater. 

3.1   Gräsrotsbyråkrater 

Ramverket för denna uppsats är Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati, även så kallad 

street-level bureaucracy (2010). En gräsrotsbyråkrat är en anställd inom offentlig sektor som i 

sitt dagliga arbete har direkt interaktion med medborgare eller mottagare av statliga tjänster, 

vilka av Lipsky kallas “klienter” (ibid). De har dessutom ett visst mått av handlingsutrymme i 

sitt arbete, vilket innebär att de arbetar utifrån en balans mellan kontroll och frihet. Typiska 

gräsrotsbyråkrater är socialarbetare, lärare och polis, där denna studie handlar om lärare. Värt 

att nämna är att teorin om gräsrotsbyråkrater är utformad i en amerikansk kontext. Inte desto 

mindre anses teorin relevant även för svenska förhållanden, om än inte ännu mer, på grund av 

den offentliga sektorns utbredd. I endast den kommunala sektorn uppgick antalet anställda i 

Sverige under 2018 till 1 181 000 (SCB 2018). Dessutom arbetar en större andel av lärarkåren 

idag, till skillnad från tidigare, som anställda av privata företag i och med friskolereformen, 

men samtidigt arbetar de fortfarande inom en verksamhet som är helt skattefinansierad 

(Nationalencyklopedin å.å). 

 Som tidigare nämnts kännetecknas en gräsrotsbyråkrat av sin direkta interaktion med 

medborgare, såväl som ett visst mått av handlingsutrymme. Som en del av sitt 

handlingsutrymme har gräsrotsbyråkraten ett visst mått av diskretion i sitt beslutstagande. De 

kan således fatta beslut utifrån en tolkning av styrdokument som exempelvis läroplanen. 

Enligt Lipsky ställs gräsrotsbyråkrater inför flertal utmaningar i sin yrkesroll, vilka förklaras 

närmare i nästa avsnitt. 

3.2   Gräsrotsbyråkratens utmaningar 

Lipsky identifierar ett antal utmaningar gräsrotsbyråkrater möts av i sitt arbete, vilka 

presenteras i följande avsnitt.  

3.2.1   Otillräckliga resurser 

Först och främst menar Lipsky att gräsrotsbyråkratens arbetssituation präglas av för få 

resurser i relation till deras uppgifter. Otillräckligheten kan se olika ut, exempelvis för få 

anställda på antalet elever, för höga administrativa krav som tar tid från eleverna eller 
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otillräcklig träning för att hantera de stressfyllda elementen av sitt jobb. Lipsky beskriver en 

aspekt av komplexiteten av gräsrotsbyråkratens arbete som en tendens att förenkla och 

rutinisera sina arbetsuppgifter (Lipsky 2010). En sådan förenkling, sker, enligt Lipsky, på 

grund av brist på resurser i relation till de krav som ställs. Gräsrotsbyråkrater utvecklar sina 

egna rutiner och förenklingar när det råder brist på officiella sätt att processa arbetet, eller i 

fall där processerna går i direkt konflikt med byråkraternas preferenser (ibid). 

 

3.2.2   Otydliga eller motstridiga förväntningar från organisationen 

Gräsrotsbyråkrater tvingas enligt Lipsky även hantera motstridiga eller otydliga förväntningar 

från organisationen (Lipsky 2010). För lärare kan detta exempelvis uttryckas i form av kravet 

att arbeta med “våldsbejakande” extremism utan verktyg att implementera detta krav med. 

 

3.2.3   Beroendeförhållandet mellan gräsrotsbyråkrat och klient 

Sist men inte minst menar Lipsky att relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten av ett 

beroendeförhållande (Lipsky 2010). För klienterna som brukar tjänster erbjudna av 

gräsrotsbyråkrater innebär beroendet att de använder sig av tjänster som är helt bundna till en 

viss myndighet, likt socialtjänsten. Det kan innebära svårigheter för klienterna att kritisera 

verksamheten, då de är beroende av dess service. Dock menar Lipsky att klienterna, trots 

beroendeförhållandet, inte är helt maktlösa (ibid). Detta eftersom gräsrotsbyråkrater även kan 

stå i beroende till sina klienter, särskilt vid sådana fall då deras prestation mäts genom 

kundnöjdhet. Relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat utgörs på så sätt av ett ömsesidigt 

beroende. 

 Gräsrotsbyråkraten har dock större möjlighet att utöva kontroll över sina klienter. 

Exempelvis menar Lipsky att lärare utövar kontroll genom att fördela förmåner och 

sanktioner gentemot eleven, även av psykologisk natur, genom huruvida de bemöter eleven 

med vänlighet eller ej (Lipsky 2010). Läraren har dessutom kontroll över den kontext i vilken 

eleven kommer i kontakt med dem, exempelvis genom utformningen på klassrummet eller 

under vilka omständigheter elever får möta lärare. Läraren kan även utöva kontroll genom att 

uppfostra eleven i hur de förväntas bete sig i rollen som elev (ibid), till exempel att läraren 

förväntar sig att eleven räcker upp handen om den har en fråga. Hur detta yttrar sig undersöks 

vidare inom ramen för denna uppsats, särskilt i relation till vad som anses acceptabelt för en 

elev att säga i ett klassrum och vilken kontroll lärare utövar för att stävja/uppmuntra vissa 

åsikter. 
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 Gräsrotsbyråkrater möter även svårigheter att mäta resultat/prestation och omättad 

efterfrågan efter tjänster i sitt sätt att bemöta klienter (Lipsky 2010). Dessa berörs inte i 

uppsatsen då de inte relaterar till lärarnas yrkesutövning. Istället tillämpas ovanstående 

tendenser då de är direkt relevanta för lärares roll. Enligt Lipsky tenderar gräsrotsbyråkrater 

att utveckla specifika beteenden, vilka redogörs i nästa avsnitt. 

3.3   Gräsrotsbyråkratens beteende 

Utöver att det råder särskilda förhållanden som präglar gräsrotsbyråkratens arbetsvardag och 

relationen mellan denne och dess klienter, menar Lipsky att gräsrotsbyråkratens beteenden 

formas i kontexten av deras arbete och av de förhållanden under vilka de verkar (Lipsky 

2010). För att möta de utmaningar gräsrotsbyråkraterna ställs inför menar Lipsky att de 

anpassar särskilda beteenden för att bland annat få mer kontroll och minska stress (ibid). 

 Gräsrotsbyråkrater har möjligheten att hantera och vidmakthålla resurser genom att 

planera in dötid för oförutsedda uppgifter eller överföra ansvar till andra inom organisationen 

eller till andra enheter (ibid). De kan även hantera konsekvenserna av rutinmässiga praktiker. 

Om ett fall inte går som förväntat, kan gräsrotsbyråkraten ta till andra praktiker för att lösa 

situationen, exempelvis hänvisa klienten vidare till en specialist (ibid). I rollen som lärare kan 

detta brukas genom att särbehandla elever genom att ge eleven mer/mindre tid och resurser 

eller hänvisa elever vidare till utredning för diagnoser när de exempelvis uppvisar 

koncentrationssvårigheter. 

 Studiens ramverk, Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater (2010), används utifrån 

antagandet att rollen som gräsrotsbyråkrat påverkar lärare i sin yrkesroll och sättet de själva 

ser på sin yrkesutövning. För att hantera sin arbetssituation och de krav samt förväntningar 

som råder behöver lärare utveckla olika strategier, särskilt i förhållande till att lärare har ett 

demokratiskt uppdrag att motverka värderingar som strider mot demokratin och människors 

lika värde. Vår förhoppning är att, genom användning av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, 

kunna identifiera hur lärare ser på sin roll att hantera extrema åsikter hos elever, samt hur 

deras arbetssituation påverkar deras möjligheter att bemöta dessa. 

4.  Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras och diskuteras tidigare forskning relevant för uppsatsen utifrån 

fyra teman; Bemötande genom mjuka metoder, Bemötandets stigmatiserande effekter, 

Säkerhetiseringen av skolan samt Hur påverkas relationen mellan lärare och elev? 



9 
 

Fördjupningen i dessa teman har gjorts i syfte att skildra olika delar av forskningen relevant 

för studiens syfte och ändamål samt sätta forskningen i relation till denna studie.  

4.1   Bemötande genom mjuka metoder 

De bemötande som skolan främst brukar i dagsläget menas av Johansson och Arvidsson 

(2016) präglas av “mjukare” metoder i jämförelse med våldspreventiva åtgärder som utförs av 

tjänstemän inom polisen och av representanter som arbetar med våldsprevention inom 

kommunalpolitiken. 

            Med mjukare metoder beskriver författarna att skolan typiskt sett bjuder in till dialog 

och inte bortser från ungdomar i riskgruppen. Vikten av att vara inkluderande och skilja på 

individer, deras åsikter och handlingar framhävs (ibid). Även forskaren Emma Arneback 

(2013) undersöker hur skolans sätt att bemöta främlingsfientlighet har förändrats de senaste 

20 åren, genom en analys av lagar, likabehandlingsplaner och styrdokument. 

 Arneback (2013) diskuterar hur yttrandefrihetens gränser i skolan påverkas beroende 

på hur främlingsfientliga åsikter yttrar sig samt hur de bemöts. Analysen visar att skolor 

snarare fokuserar på bemötandet av främlingsfientliga individer än på att förändra de 

strukturer individerna befinner sig i. Forskningen visar således att skolan lägger stor vikt vid 

att bemöta kontroversiella åsikter och att det görs på ett mjukare sätt jämfört med andra 

instanser. 

 Samtidigt missar skolan det strukturella perspektivet genom att lägga för stor vikt vid 

att endast bemöta åsikter som yttras (Johansson & Arvidsson 2016, Arneback 2013). Denna 

uppsats ämnar kasta ljus över lärarnas erfarenhet av, och syn på, problematiken. Genom att 

undersöka lärares position i arbetet mot "våldsbejakande" extremism belyses hur de upplever 

situationen och vad de menar fattas i form av exempelvis stöd och verktyg. I följande tema 

diskuteras olika effekter av lärares bemötande av extrema åsikter. 

4.2   Bemötandets stigmatiserande effekter 

Flertalet forskare menar att de lagar och handlingsplaner som inrättats för att minska 

uppkomsten av "våldsbejakande" extremism, är mycket löst baserad på faktisk forskning 

(Skiple 2018, Mattsson 2018), där vissa menar att arbetet riskerar att stjälpa snarare än hjälpa 

det preventiva arbetet (Mattsson 2018, Mattson & Säljö 2017). Mattsson (2018) menar att det 

inte finns tillräcklig forskning på hur lärare och skolpersonal pedagogiskt ska förhindra 

extremism i skolan, vilket har gjort att handlingsplaner har formulerats som är nåbara men 

inte särskilt verksamma, exempelvis som att införa anmälningsplikt om det finns misstanke 
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om extrema åsikter. Detta, menar författaren, riskerar att underminera skolans demokratiska 

uppdrag, från fostran till kontroll, snarare än att hjälpa att förhindra framtida terrorism (ibid). 

Författaren är överlag kritisk till hur Sverige arbetar med att förhindra "våldsbejakande" 

extremism och varnar för att arbetet riskerar att förvärra läget (Mattsson 2018). Exempelvis 

kan riktade insatser mot en specifik elev ha en stigmatiserande effekt (Skiple 2018). 

 Stigmatisering kan i sin tur spä på känslan av utanförskap och förvärra elevens 

extrema övertygelse. Risken finns således att redan marginaliserade grupper, exempelvis 

personer med en viss religion, blir utpekade i sin roll som medlem av gruppen, vilket leder till 

ökad marginalisering och därigenom ökad extrem övertygelse hos den marginaliserade 

gruppen. Det kan liknas vid en självuppfyllande profetia, där statens agerande för att minska 

extremism i stället spär på fenomenet genom ökad stigmatisering av redan marginaliserade 

grupper. Nästa tema fokuserar på säkerhetiseringen av skolan.  

4.3   Säkerhetiseringen av skolan 

Flertalet författare framhåller att skolan utsätts för en ökad säkerhetisering i och med arbetet 

mot "våldsbejakande" extremism. Begreppet syftar till att beskriva skiftet från att betrakta ett 

problem som socialt, till ett säkerhetsproblem, vilket öppnar för staten att bruka andra typer 

av metoder. Säkerhetisering anses i svensk kontext vara ett förhållningssätt som inte stämmer 

överens med svensk utbildningstradition eller med de lagar och policys som reglerar 

utbildningssystemet (Mattson & Själö 2017). 

 Detta stämmer överens med Skolverkets redovisning av regeringsuppdrag gällande 

skolans roll att hantera "våldsbejakande" extremism, vilka vittnar om en osäkerhet kring 

skolans preventiva arbete och huruvida det överensstämmer med elevers grundläggande 

yttrandefrihet (Skolverket 2018). Även professorn Durodie lyfter fram säkerhetisering som en 

risk. Författaren menar att det finns en diskurs om att preventivt arbete mot radikalisering bör 

ske för att skydda så kallade “lättpåverkade ungdomar”, vilket i sin tur har bidragit till ökad 

säkerhetisering av skolan (Durodie 2016). Författaren undersöker den ömsesidiga relationen 

mellan Storbritanniens arbete att förhindra radikalisering och skolan, där författaren betonar 

att en oförmåga hos de styrande instanserna att bibehålla och uppmuntra till yttrandefrihet 

spelar extremister i händerna. Likt Mattsson & Själös studie, menar Durodie att det preventiva 

arbetet mot extremism motverkar sig självt (Mattsson & Själö 2017, Durodie 2016). Vidare 

efterlyser Skolverket riktlinjer för hur skolrepresentanter ska genomföra öppna samtal och 

samtidigt skydda barns rättigheter (Skolverket 2018). Skiple menar att ett generellt projekt 

kan ha bättre genomslag än riktade insatser, eftersom de minskar den stigmatiserande effekten 
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individfokuserade åtgärder riskerar att producera (Skiple 2018). Har en elev vänsterextrema 

åsikter kan enskilda åtgärder bli särskilt svårt eftersom lärare inte upplever vänsterextrema 

åsikter som särskilt problematiska (Jämte och Wennerhag 2019). Jämte & Wennerhag menar 

att det medför begränsade möjligheter för myndigheter att tillämpa enskilda åtgärder då 

personen i fråga inte uppfattas lida av sociala problem (ibid). Följande tema diskuterar 

lärarens roll i att bemöta extrema åsikter i förhållande till dess påverkan på relationen mellan 

lärare och elev. 

4.4   Hur påverkas relationen mellan lärare och elev? 

Att lärarens relation till eleven spelar roll för hur framgångsrik preventionen av 

kontroversiella åsikter är poängteras av forskare. Generellt råder det dock brist på forskning 

inom ämnet i en svensk kontext, varför vi har valt att lyfta en kandidatuppsats författad av 

Arvid Svensson. Svensson har undersökt hur lärare undervisar om kontroversiella åsikter. 

 Genom en intervjustudie undersöks hur historielärare undervisar kring rasism, 

intolerans och högerextrema grupper i en svensk gymnasieskola (Svensson 2018). Svensson 

menar att i sammanhang där lärare har konfronterat elevers åsikter har elever känt sig orättvist 

behandlade eller förbisedda. Enligt Svenssons studie tenderar dock elever främst hålla 

extrema åsikter för sig själva, vilket medför svårigheter för lärare att motverka kontroversiella 

åsikter. 

 Hur relationen mellan lärare och elev påverkas i arbetet mot ”våldsbejakande” 

extremism diskuteras även av Jämte och Wennerhag (2019). Rapporten diskuterar hur lärare, 

socialarbetare och poliser utför och resonerar kring sitt arbete mot vänsterextremism, samt hur 

vänsterradikala aktivister uppfattar och påverkas av dessa åtgärder (Jämte & Wennerhag 

2019). I rapporten lyfts en gränsdragningsproblematik fram hos skolan i samband med att 

avradikalisera extrema åsikter och problem som kan uppstå om kontroversiella åsikter inte 

hanteras i klassrummet utan beordras rapporteras till en annan instans. Enligt Jämte och 

Wennerhag kan rapporteringen riskera att skada eller hämma uppbyggandet av en tillitsfull 

relation mellan lärare och elev (Jämte & Wennerhag 2019). Skolverket framhåller, i en 

redovisning till regeringen, en liknande slutsats angående att rapportera vidare elevers åsikter 

utifrån skolans handlingsplaner. De menar att det kan innebära en negativ påverkan på tilliten 

mellan lärare och elever samt att skolans uppdrag försvåras (Skolverket 2018). Om elever 

saknar förtroende för skolan blir samtal som rör elevers åsikter och skolans uppdrag att lära ut 

grundläggande demokratiska värderingar en betydligt större utmaning (ibid). 

 Forskningen visar således på att vissa praktiker i skolans arbete med "våldsbejakande" 
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extremism kan skapa tillitsproblem mellan lärare och elev, vilket försvårar arbetet. Särskilt 

betonas lärares anmälningsplikt fram som att ha negativa konsekvenser för relationsskapandet 

(Jämte & Wennerhag 2019, Skolverket 2018). När lärare har konfronterat elever i deras 

åsikter har det väckt känslor av orättvisa och förbiseddhet (Svensson 2019), vilket även det 

har konsekvenser för elevens tillit till läraren. 

4.5   Uppsatsens bidrag 

Det lämnas således en del att önska gällande skolans arbete med att motverka 

"våldsbejakande" extremism. Sammanfattningsvis visar forskningen på motsättningar mellan 

statens målsättningar, lärarnas pedagogiska uppdrag samt vad de åtgärder som sätts in i 

arbetet mot "våldsbejakande" extremism har för konsekvenser. En betydande konsekvens 

menas av forskare vara ökad säkerhetisering av skolan, vilket de varnar för kan bidra till 

stigmatisering och därigenom radikalisering (Mattsson & Säljö 2017, Skiple 2018, Durodie 

2016). Skolan som instans hävdas av forskare bruka “mjuka” metoder för att bemöta extrema 

åsikter hos elever (Johansson & Arvidsson 2016). I relation till detta syftar denna uppsats till 

att undersöka på vilka sätt lärare bemöter kontroversiella åsikter i relation till deras 

uppfattning om vad arbetet mot "våldsbejakande" extremism innebär (2016). Vidare ämnar 

studien fylla kunskapsluckan om hur lärares arbetssituation påverkar deras möjlighet att 

angripa ämnet effektivt. Yttrandefrihet och säkerhetisering av skolan är en sådan dimension 

som spelar in i både lärarnas bemötande samt deras uppfattning om sin roll. Där Arneback 

påvisar yttrandefrihetens gränser beroende på hur åsikter bemöts (2013), intresserar sig denna 

uppsats för gymnasielärares syn på problematiken i relation till deras möjlighet att bemöta 

extrema åsikter hos elever. Detsamma gäller forskningens mening om ökad säkerhetisering av 

skolan, (Mattsson & Säljö 2017, Skiple 2018, Durodie 2016), och tillitsproblematiken mellan 

lärare och elev (Jämte & Wennerhag 2018). Trots att forskning om skolan och dess påverkan 

på “våldsbejakande” extremism finns, lyser lärarnas perspektiv med sin frånvaro. Denna 

uppsats syftar därför till att påvisa lärarnas syn på uppdraget, samt hur deras arbetssituation 

påverkar dem i deras arbete mot "våldsbejakande" extremism med Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater som analytiskt ramverk (2010). 

5.  Metod 
Metoden för denna uppsats diskuteras i följande avsnitt. Kapitlet inleds med en redogörelse 

av tillvägagångssätt. Därefter avhandlas urvalet för uppsatsen, följt av en presentation av 
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intervjupersonerna. I avsnittet därefter presenteras uppsatsens analysmetod tillsammans med 

en beskrivning av transkribering och kodning, vilket följs av en diskussion kring reflexivitet 

och avslutas med forskningsetiska överväganden.  

5.1   Tillvägagångssätt 

För att svara på studiens problemställning användes semistrukturerade intervjuer. Valet föll 

på intervjuer då dessa lämpar sig bäst när en studie syftar till att undersöka en upplevelse, 

erfarenhet eller liknande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Det är även fallet för denna 

uppsats, då lärares erfarenhet och upplevelse av sin yrkesroll i en viss situation står i fokus, 

med en ambition att kunna skönja mönster ur intervjupersonernas berättelser. Valet av 

semistrukturerad intervjuteknik föll sig som ett naturligt val, eftersom dess potential att låta 

intervjupersonen reflektera relativt fritt kring frågorna (Bryman 2011), ansågs som en 

förutsättning för att få fram relevanta svar. Samtidigt behövde en viss struktur bibehållas för 

att inte frångå uppsatsens ämne, tillsammans med ett behov från vår sida att kunna få svar på 

specifika frågeställningar, varför en semistrukturerad form på intervjuerna föreföll sig bäst. 

 Semistrukturerade intervjuer förutsätter en form av intervjuguide (Bryman 2011). 

Formuleringen av intervjuguiden var ett levande projekt under processen inför intervjuerna. 

Den tog sig form genom diskussioner uppsatsförfattare emellan, i interaktion med 

kurskamrater och handledare samt i kontakt med tidigare forskning, parallellt med ett noga 

övervägande över hur frågorna ska ställas för att minimera risken att leda intervjupersonerna, 

vilket öppna frågor är särskilt bra för (Bryman 2011). På så sätt formades ett första utkast av 

intervjuguiden, vilken sedan tematiserades i syfte att skapa en lättföljd struktur bland 

frågorna, med reservation för att frågorna ska kunna komma att slängas om beroende på i 

vilket håll vardera intervju rörde sig. Dessutom förlades känsliga frågor till mitten av 

intervjun då intervjupersonerna på så sätt hade möjlighet att vänja sig vid intervjusituationen 

(Aspers 2007). Intervjuguiden återfinns som bilaga till uppsatsen. 

 Intervjuerna spelades alla in efter intervjupersonernas godkännande. Risken att minnas 

intervjuerna felaktigt minskas genom att ha det inspelat, samtidigt som analysen kan stöttas 

med exakta citat genom transkribering (Aspers 2007). Genom erfarenhet av tidigare 

intervjuer ansågs det fruktsamt att båda deltog i intervjuerna i den mån det var möjligt givet 

tid och resurser. Detta fullföljdes i fyra av alla sex intervjuer, där två utfördes på egen hand 

av båda uppsatsförfattare på grund av brist på tid. Ett påtagligt fenomen inom forskning är 

den ojämlika maktrelationen mellan intervjuperson och forskare. I och med att forskaren har 

tolkningsföreträde över de som framkommer under intervju, konstruerar en obalans gällande 
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maktpositionen forskare och intervjuperson emellan (Mulinari 1999). En nackdel med att 

vara två intervjuare är att situationen inte upplevs lika bekväm för en intervjuperson i 

jämförelse om mötet tagit plats med endast en intervjuare. Trots en ambition att skapa en 

lugn och trygg situation, innebär risken att två intervjuare förstärker upplevelsen av en 

ojämlik maktrelation mellan forskare och intervjuperson. Därmed blir det särskilt viktigt att 

vidta försiktighetsåtgärder (Trost 2010). Exempelvis gavs intervjupersonerna möjlighet att 

välja plast för intervjun själva. Dock ombads viss hänsyn att tas till ljudnivån och andra 

eventuella distraktioner. I alla intervjuer valde intervjupersonerna själva plats för intervju. 

Alla utom en intervju tog plats på intervjupersonens arbetsplats. Det kan betraktas som en 

fördel i och med att intervjupersonen befinner sig i en miljö där de dels känner sig bekväma. 

Dels på grund av att vi som forskare bjuds in som nykomlingar till en plats där 

intervjupersonerna redan har en etablerad position. Dessutom påtalar Kvale & Brinkmann 

(2009) en överhängande risk att information från en intervju kan missuppfattas, varför två 

personer som lyssnar uppmärksamt och ställer följdfrågor betraktades som en fördel i syfte 

att undvika missförstånd eller att information går förlorad. Särskilt i relation till vår position 

som studenter med relativ begränsad erfarenhet som intervjuare med ett forskningssyfte. 

Intervjulängderna varierade mellan 52 minuter till 62 minuter. 

 

5.2   Urval 

Ett målinriktat urval användes då studien utgår från en specifik yrkesgrupp: gymnasielärare 

med erfarenhet av kontroversiella åsikter. Det var således ett strategiskt urval, i syfte att hitta 

intervjupersoner relevanta för forskningsfrågan. Två intervjupersonerna lokaliserade genom 

mailutskick till olika skolor för att försöka komma i kontakt med målgruppen. Två genom 

kontakter, vilket kompletterades genom ett snöbollsurval där de resterande två 

intervjupersonerna lokaliserades. Snöbollsurval är särskilt användbart när svar sökes kring en 

speciell företeelse, vilket är fallet för den här studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

 En risk med snöbollsurval är att intervjupersonerna redan kommit i kontakt med 

varandra och delar gemensamma erfarenheter och värderingar, vilket riskerar att skapa en 

homogen bild av fältet (ibid). I denna studie är det en förutsättning att lärarna har kommit i 

kontakt med situationer där elever har yttrat extrema åsikter för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor. Således kan det snarare betraktas som en fördel att använda ett 

snöbollsurval. 

 Målet vid en empiriinsamling är att fortsätta samla in data tills forskaren uppnår en 
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teoretisk mättnad, det vill säga att forskaren inte kommer fram till nya eller relevanta 

observationer utifrån datan (Bryman 2011). Med hänsyn till begränsad tid och resurser 

förväntas inte teoretisk mättnad att uppnås i denna studie. Däremot används ett urval 

meningsfullt och relevant för att analysera och besvara studiens frågeställningar.  

5.2.1   Intervjupersonerna 

Urvalet resulterade i sex intervjupersoner, alla gymnasielärare i Stockholm. Dessutom 

genomfördes en intervju med en person som arbetar med frågor avseende “våldsbejakande” 

extremism inom skolan, men som inte är gymnasielärare. Denna intervju hölls i syfte att få en 

heltäckande bild av fältet, då intervjupersonens kunskap från sin yrkesroll gjorde henne väl 

insatt i de typer av frågor och dilemman lärare möter. Härnäst följer en kort presentation utav 

dem. Alla namn är fingerade i syfte att bevara intervjupersonernas anonymitet. 

 Uppsatsens första intervjuperson, Marie, arbetar preventivt med "våldsbejakande" 

extremism inom skolan. Resterande fem intervjupersoner arbetar som gymnasielärare. Stefan, 

Rita och Hanna har varit verksamma gymnasielärare i drygt ett decennium där Alice och 

Karin har lite längre erfarenhet av läraryrket med drygt tjugo års undervisning i bagaget. 

Lärarna undervisar inom humanioraämnen såsom historia, samhällsvetenskap och språk med 

undantag för Stefan som arbetar som yrkeslärare. 

 Studiens avgränsning utgjordes inledningsvis av gymnasielärare inom 

samhällsvetenskap då ämnets samhällskritiska syfte (Skolverket 2019c), kan menas skapa 

diskussioner och därmed fler yttringar av extrema åsikter. På grund av svårigheter att 

lokalisera samhällslärare med erfarenhet av extrema åsikter, gjordes tillslut avkall på detta 

krav. Istället ställdes endast kraven gymnasielärare samt erfarenhet av att hantera extrema 

åsikter. Snöbollsurvalet genererade dock främst lärare inom humanioraämnen men väntas inte 

ha negativa konsekvenser. Detta då uppsatsen syftar till att undersöka lärares upplevelser av 

sin arbetssituation i relation till insatser mot “våldsbejakande” extremism, snarare än deras 

undervisningsämne. 

5.3   Analysmetod 

I följande avsnitt diskuteras hur uppsatsens empiri ska analyseras. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av transkribering av intervjuerna, vilket följs av en redogörelse för kodningen av 

materialet. 
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5.3.1   Transkribering 

Transkriberingen genomfördes genom att inledningsvis lyssna igenom inspelningarna och 

därefter anteckna intervjupersonernas berättelser ord för ord. Detta gjordes i syfte att 

analysera vad intervjupersonerna säger och hur. Aspers lyfter problematiken med att veta i 

vilken omfattning det är nödvändigt att transkribera. Bör man anteckna varje andetag? Varje 

ögonblinkning? (Aspers 2007). Avvägningen har gjorts som så att det som upplevs som 

meningsbärande eller innehar en funktion, till exempel pauser, avbrott, skratt eller ironi, 

markerades inom parentes. Egna kommentarer noterades inom klamrar och längre pauser eller 

tvekan markeras genom tre punkter. Detta är viktigt då ord kan ändra betydelse utifrån hur det 

sägs, likt olika ansiktsuttryck och gester. Det kan handla om småsaker som intervjuaren inte 

reflekterar över i stunden, men som kan få betydelse senare i kodningen och analysen. För att 

minska risken att grunda evidens på egna åsikter, känslor eller upplevelser, behöver sådana 

detaljer ingå i textmaterialet (Aspers 2007). 

 Reflektioner som uppkom under själva transkriberingen kommenterades direkt i 

textmaterialet, men inom klamrar för att särskilja det från den övriga texten vid kodningen. 

Våra egna instämmande läten markerades ej, annat än i det fall då det stör flödet av samtalet. I 

enlighet med forskarrådets principer vad gäller avidentifiering, anonymiseras namn, datum, 

plats och andra former av personuppgifter, har alla personuppgifter anonymiserats i 

transkribering och uppsats. Denna information och övriga etiska riktlinjer fick 

intervjupersonerna ta del av inför intervjutillfället. 

5.3.2   Kodning 

Materialet kodades efterhand som materialet samlades in. Dels på grund av att det bidrog med 

högre förståelse för empirin, dels på grund av tillvägagångsättets tendens att “bidra till det 

teoretiska urvalet” (Bryman 2011:523). Dessutom ansågs en tidig start i kodningen underlätta 

överskådligheten av materialet, då man i ett tidigare skede får en uppfattning om vad empirin 

innehåller (ibid). 

 Kodningen inleddes med en första genomläsning, utan att koda, med intentionen att få 

en övergripande bild av materialet. Därefter kodades empirin rad för rad i en så kallad öppen 

kodning. Rennstam & Wästerfors menar dock att man aldrig kan koda riktigt öppet, på grund 

av förförståelse för teori och tidigare forskning, vilken påverkar tolkningen av materialet 

(Rennstam & Wästerfors 2015). Dock antogs en ambition av öppen kodning, då själva syftet 

med empiriinsamling var att låta empirin tala, snarare än förförståelsen (Aspers 2007, Bryman 

2011). Bryman förespråkar att man inte bör vara rädd att använda för många koder i ett 
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inledande skede, eftersom man inte vet vilka koder som kan komma att bli intressanta 

(Bryman 2011), ett förhållningssätt vi tog efter. Koderna var korta, enkla ord för att lätt kunna 

skapa sig en överblick av materialet (Aspers 2007). En viktig aspekt var att lyfta fram det 

avvikande och det som problematiserade frågeställningarna (Aspers 2007, Bryman 2011). 

Koderna resulterade i en blandning av teoribaserade koder och kontextuella koder. 

Exempelvis konstruerades koden “hänvisa vidare till annan instans” som en teoribaserad kod, 

medan “sura reaktioner från elever” formulerades för att återspegla kontexten. 

 Problematiken att kontexten går förlorad i och med kodningen är något alla forskare 

och studenter behöver förhålla sig till (Bryman 2011). Tendensen att lyfta ut textstycken ur 

sitt sammanhang, att fragmentisera en berättelse i olika koder, riskerar att förorsaka det 

sociala sammanhanget (ibid). Varje informants berättelse är unik, något vi har stor respekt för 

och hade all ambition att försöka bevara i kodning och analys. Studien är dock inte av ett 

deskriptivt slag, varför tolkningar i relation till teori och tidigare forskning ansågs 

nödvändiga. Det innebar att intervjupersonernas narrativ till viss del inte var möjlig att 

framföra i sin helhet. Samtidigt fanns en skyldighet att presentera intervjupersonernas 

berättelser på ett rättvist sätt (Sohl 2014). Intervjuerna genomlyssnades därför ett flertal 

gånger för att möjliggöra en uppfattning om intervjupersonen och interaktionen oss emellan, 

utifrån ett förhållningssätt där intervjupersonen betraktades som meningsskapare tillsammans 

med oss under intervjun. 

 

5.4   Reflexivitet 

Som forskare är en oundviklig aspekt den påverkan man har på materialet och 

intervjupersonerna. Dels präglas forskaren av en förförståelse, av den tidigare forskning och 

teori hen tagit del av, samt av forskarens eget habitus och livshistoria (Aspers 2007, Sohl 

2014). Dels befinner sig forskaren i en maktposition i och med sitt tolkningsföreträde av 

materialet (Aspers 2007). Trots att dessa är i princip omöjliga att frångå, ska de undvikas i 

högsta möjliga mån (ibid). 

 Hittills har problemet med förförståelse diskuterats i förhållande till analysmetoden, 

där kodningen lider risk att påverkas av forskaren. Problematiken med förförståelse är dock 

aktuell i hela forskningsprocessen. Aspers förespråkar att försöka förstå så mycket som 

möjligt, i syfte att låta forskningsfältet ta plats på sina egna villkor (Aspers 2007). Att ha 

kunskap om fältet minskar dessutom risken att tillskriva mening till intervjupersonernas 

berättelser (ibid). Vi eftersträvade en balans mellan att tillskriva mening och att deskriptivt 
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återge vad som sagts, likt förespråkat av Fangen (2005). Genom att presentera tolkningar av 

materialet tillsammans med kontext och citat, ämnades även läsaren ges möjlighet att följa 

hur tolkningarna har kommit till, vilket står i begrepp att verka positivt för tillförlitligheten av 

uppsatsen. 

 Vikten av att positionera sig framhävs även av flertalet forskare (Sohl 2014, Mulinari 

1999, Aspers 2007). Att positionera sig innebär dock mer än att resignerat konstatera 

förekomsten. Det innebär att kritiskt reflektera över vår roll och dess påverkan på forskningen 

(Mulinari 1999). Hur ser då vår inverkan på detta uppsatsarbete ut? Kommer våra egna 

politiska åsikter påverkar hur vi uppfattar intervjupersonernas erfarenheter? Att konstatera är i 

alla fall att vår sociologiska och personalvetarbakgrund har spelat roll i det sätt vi betraktar 

vår omvärld, exempelvis i form av maktrelationer. Rent personligt kommer vi från visserligen 

olika bakgrunder, men med gemensamma socioekonomiska förhållanden. Har vår 

medelklassbakgrund påverkan på den mening vi tillskriver materialet? Har vår position som 

kvinnor inverkan på tolkningen av empirin? Vikten av att kritiskt reflektera över vår roll var 

ständigt närvarande genom arbetet.  

 

5.5   Forskningsetiska överväganden 

Innan intervjuerna fick deltagarna ta del av ett informationsbrev i enlighet med GDPR, 

innehållande information om studiens syfte, vilka personuppgifter som samlas in och varför. 

Därefter lämnade intervjupersonerna ett samtycke utifrån Södertörns Högskola etablerade 

blanketter. Alla intervjupersoner informerades i början av alla intervjuer om frivilligheten i 

deras medverkan och att de kunde avbryta sin medverkan om och när de vill. Hänsyn togs till 

uppgifter som har berättats i förtroende, vilka inte inkluderades i den färdiga uppsatsen. 

 Vi funderade kring att aktivt låta intervjupersonerna ta del av uppsatsen innan den 

publiceras. Detta utifrån respekt att de har bidragit till materialet, samt för att de ska ha 

möjlighet att komma med invändningar. Det kan till exempel vara en fördel för oss som 

forskare att få respons på om vi missuppfattat intervjupersonernas berättelser. Samtidigt 

innebar granskningen en nackdel då det kan leda till tvist om intervjupersonerna vill ändra 

eller ta bort något vi som forskare ser som ett centralt resonemang. Eftersom materialet har 

blivit tolkat och analyserat utifrån teorier finns en risk att det har fått ett annat fokus än vad 

intervjupersonen förväntat sig. Josselson (refererad i Öberg 2015) har analyserat deltagares 

upplevelser av att läsa publikationer som de deltagit i. Josselson beskriver att negativa 

reaktioner uppstått av att tolkningar stridit mot deras självbild, samt att de gett ett samtycke 
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att berätta om sina liv, men däremot inte att bli tolkade utifrån begrepp och teorier (ibid). Det 

är en etisk synpunkt vi behövde förhålla oss till, samt varför vi beslutade att inte aktivt delge 

uppsatsen innan dess den var godkänd. I och med inträdet av GDPR har intervjupersonerna 

dock rätt att ta del av uppgifter som rör dem. Skulle de därför bett om detta, behövde vi 

tillgodose deras förfrågan, vilket dock inte skedde. 

 Metoder och ett kritiskt förhållningssätt är ett viktigt inslag i sociologisk forskning. I 

denna text har metoden för uppsatsen diskuterats och motiverats, tillsammans med dilemman 

vi ställdes inför i genomförandet av studien. Förhoppningen är att vårt transparenta 

förhållningssätt bidragit till tillförlitligheten av uppsatsen. 

6.  Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens resultat och analys. Avsnittet inleder med en 

diskussion kring vilka åsikter lärarna kommit i kontakt med och hur, följt av en redogörelse 

över lärarnas upplevelse av stöd i förhållande de krav och förväntningar som präglar dem i 

deras yrkesroll. Den andra delen i avsnittet avhandlar lärarnas svårigheter att nå fram till 

eleverna, vilket förs vidare till lärarnas strategier för att hantera kontroversiella åsikter. Dessa 

presenteras i tre delar; Samtal som strategi, Uppfostran som strategi samt Hänvisa vidare till 

en annan instans. Avsnittet avslutas med en diskussion kring hur de givna strategierna 

relaterar till lärarnas handlingsutrymme och konsekvenserna av de i förhållande till deras 

arbete mot “våldsbejakande” extremism. 

6.1   Lärarnas definitioner av extrema åsikter 

Inledande i intervjuerna ombads intervjupersonerna att själva definiera vad som utgör en 

extrem åsikt. Åsikterna som diskuteras är lärarnas egna tolkningar av extrema åsikter. 

Intervjupersonerna talar om extrema åsikter som en gräns för när man tänjer på 

yttrandefriheten och låter sin egna frihet gå ut över någon annans frihet eller åsikter som går 

emot demokratiska värden. Intervjupersonen Karin beskriver att extrema åsikter är när en 

person särskiljer mellan olika grupper på ett sätt som innebär att grupper ställs mot varandra 

på ett antidemokratiskt sätt eller när folk vill lösa saker med våld. Det kan till exempel vara 

invandrarfientliga åsikter, där invandrare och etniska svenskar har ställts mot varandra. 

 Lärarnas definition liknar till stor del den presenterad av Skolverket, som menar att 

“våldsbejakande” extremism innebär en person som tror på antidemokratiska värden och vill 

omkullkasta ordningen med hjälp av våld (Skolverket 2019a). Dock kan lärarnas exempel 
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betraktas som ett mildare inslag av “våldsbejakande” extremism. Få av lärarnas berättelser 

innehåller våldsamma inslag eller hot om våld, vilket annars brukar inkluderas i definitionen 

av “våldsbejakande” extremism (Skolverket 2019a, Säkerhetspolisen 2019). I lärarnas 

diskussioner lyfts även yttrandefriheten som en viktig faktor i vad som beskrivs som en 

extrem åsikt. Även detta skiljer sig från Skolverkets och Säkerhetspolisens definition. Det 

faktum att åsikterna sällan beskrivs som våldsamma av lärarna är dock inte märkligt i sig, i 

och med att skolans arbete mot ”våldsbejakande” extremism syftat till att förebygga att elever 

radikaliseras. Åsikterna som yttras kan på så sätt betraktas som ett förstadium till “våldsam” 

extremism. Vad som betraktas som extremt och inte är en definitionsfråga vilket även visar 

sig i informanternas berättelser. Exempelvis går det att problematisera huruvida 

ifrågasättandet av en könsmaktsordning är att betrakta som en extrem åsikt. I andra kretsar 

vore antagandet om en könsmaktsordning det radikala. Vad lärarna framställer som extremt 

eller ej är således subjektivt och i behov av nyansering. Lärarnas egna uppfattningar om vad 

som utgör en extrem åsikt är dock intressant på grund av att studien syftar till att undersöka 

deras möjligheter och sätt att hantera vad de betraktar som extrema åsikter. Valet har därför 

gjorts att inte ge en färdig definition utan låta lärarna resonera kring vad de anser utgör en 

extrem åsikt. Det är särskilt intressant i relation till lärarnas handlingsutrymme, vilket ger 

lärarna friheten att bemöta de åsikter de anser opassande. Vad som bemöts och inte blir 

således subjektivt, och har konsekvenser för samstämmigheten i bemötandet. På grund av de 

definitionsskillnader som observerats mellan lärarnas åsikter och statliga inrättningar som 

Säkerhetspolisen (2019) och Skolverket (2019a), kallas inom ramen för denna uppsats de 

åsikter lärarna möter för extrema, snarare än “våldsbejakande” extrema åsikter. Detta för att 

minimera risken för missförstånd och överdramatisering av de incidenter lärarna beskriver. 

            De åsikter som intervjupersonerna berättar om att de möter i skolan har framförallt 

varit rasism och antisemitism, främst i situationer där det har funnits ett tydligt “vi” och ett 

“dem”, till exempel “vi svenskar” och “dem, invandrarna”. Lärarna har även observerat 

nynazistiska åsikter hos elever i form av vit makt-propaganda och hat mot judar. 

Intervjupersonerna beskriver att deras tolkning av högerextrema åsikter oftast är mer synliga 

än andra extrema åsikter, genom till exempel klistermärken, flygblad eller klotter. Flera 

intervjupersoner beskriver att högerextrema åsikter upptäckts genom att elever ritat 

exempelvis hakkors eller att lärarna överhört elever uttrycka nedsättande skällsord i skolans 

korridorer. Endast en lärare berättar om åsikter som har tolkats som vänsterextrema åsikter, 

överlag har dock lärarna inte uttryckt dessa åsikter som synliga eller problematiska. Detta 

ligger i linje med Jämte och Wennerhags (2019) resultat om att tjänstemän upplever det som 
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svårt att upptäcka tydliga indikatorer på ”vänsterextremism” då personerna i fråga sällan 

uttrycker politiska åsikter som anses problematiska. Författarna menar att vänsterorienterade 

åsikter har större legitimitet i samhället i stort, vilket kan medföra en svårare balansgång 

mellan att skilja på allmänt accepterade vänsteråsikter och möjliga tecken eller oro för 

“våldsbejakande” vänsterextremism (Wennerhag & Jämte 2019). 

 Det framkommer även att intervjupersonerna har mött vad de menar är 

antifeministiska och homofoba åsikter, medan ett par även mött vad de hänvisar till som 

extremistisk islamism. Den extremistiska islamismen beskrivs av en minoritet av lärarna, men 

är påtaglig hos de där det förekommer. Exempelvis beskriver intervjupersonen Hanna att en 

kollega till henne hotades av en grupp elever på grund av att denne problematiserat 

frivilligheten bakom att bära slöja. Att endast ett fåtal av lärarna i studien mött islamistisk 

extremism kan bero på urvalet av lärare. Det är möjligt att islamistisk extremism varit mer 

påtagligt hade andra geografiska områden inkluderats i studien. 

 Lärarnas definition av extrema åsikter har sammanställts utifrån en tolkning av deras 

berättelser. Gällande tolkningen av materialet identifierades under uppsatsskrivandets gång en 

tendens att bekräfta uttryck för högerextremism där den kritiska blicken gick något förlorad, 

särskilt i relation till andra skildringar av extremism. Detta visade sig särskilt under 

skrivandet av detta kapitel kapitlet där vi fann oss bekräfta uttryck för högerextremism i högre 

grad än andra typer av extremism. På grund av denna insikt gjordes en genomgång av 

materialet i syfte att kritiskt granska de tolkningar som gjorts. Trots detta var de mest 

framträdande tendenserna högerextremism. Målet med analysen var att skildra de mest 

framträdande dragen, vilket resulterade i att de åsikter lärarna tolkade som högerextrema fick 

en framträdande roll. 

 

6.2   Om krav och förväntningar i lärarnas arbete 

Följande avsnitt diskuterar inledningsvis intervjupersonernas upplevelser av hur otillräckliga 

resurser och otydliga förväntningar reflekteras i lärarnas arbete. Därefter följer en diskussion 

kring konsekvenserna av bristande direktiv vilket efterföljs av en diskussion kring tidsbristens 

implikationer på lärarnas möjligheter att bemöta extrema åsikter hos elever. 

 

6.2.1   Arbetssituationens otydlighet och otillräcklighet 

Samtliga intervjupersoner beskriver hur de upplever att de inte får tillräckligt med resurser för 

att kunna leva upp till de krav de ställs inför gällande att bemöta extrema åsikter. De beskriver 



22 
 

hur de arbetar under höga krav, men erhåller otillräckliga resurser i implementeringen av 

kraven. Läraren Rita berättar hur hon saknar verktyg i förhållande till rådande förväntningar i 

följande citat: 

  

Jag tycker inte att jag har något stöd [...] Jag har liksom inte några verktyg 

för att göra det eller det finns inga mallar för hur jag ska bete mig eller nånting sånt, utan 

jag får ju göra allt det där själv (Rita). 

I citatet återspeglas hur Rita lider av otillräckliga resurser i sitt arbete, vilket Lipsky menar är 

en framträdande del av lärares arbete (2010). Marie beskriver även hon att lärare inte erbjuds 

tillräckliga resurser i sitt arbete mot ”våldsbejakande” extremism. Hon menar, likt Rita, att en 

stor del av ansvaret att bemöta extrema åsikter hos elever ligger på lärarnas eget ansvar, vilket 

framkommer i citatet nedan: 

Nej men jag tänker mer kanske att liksom inte alla ska uppfinna hjulet utan det kan vara 

kortare filmer som kan vara utgångspunkt som kan stötta lärarna och vara utgångspunkt till 

frågor som gör att man liksom inte behöver sitta på sin egen kammare och leta efter material 

(Marie). 

  

Utifrån Maries uttalande framgår att lärarna på grund av otillräckliga verktyg på egen hand 

får leta fram material för att bemöta extrema åsikter utanför arbetet. I skildringarna återfinns 

Lipskys tankar om gräsrotsbyråkratens brist på tillräckliga resurser (2010). Upplevelsen av 

otillräckliga resurser resulterar i att lärarna utför uppgifter relaterat till deras arbete mot 

”våldsbejakande” extremism utanför arbetstid. 

 Utöver otillräckliga resurser för att utföra sina arbetsuppgifter anger 

intervjupersonerna att de måste hantera ämnen som är kontroversiella och väcker känslor, 

men att det råder osäkerhet kring hur de förväntas gå tillväga. Intervjupersonen Alice 

framhäver exempelvis att hennes agerande beror på kontexten och att det kan vara svårt att 

veta vad som är rätt eller fel att göra i en viss situation. Hon uttrycker en osäkerhet kring 

huruvida läraren bör ifrågasätta eleven i klassrummet eller prata med eleven efteråt när en 

elev uttryckt extrema åsikter, där det är svårt som lärare att avgöra vad som är bäst för den 

enskilda eleven. Alice beskrivning av komplexiteten kring hur hon som lärare lämpligast 

bemöter en elev vid diskussioner, reflekterar vad Lipsky kallar för otydliga förväntningar från 

organisationen (Lipsky 2010). Även intervjupersonen Marie anser att lärarna behöver 
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tydligare krav i kombination med mer resurser och att de i dagsläget inte får tillräckligt med 

verktyg för att förstå vad de ska göra i en viss situation. Detta efterfrågas likaledes av Rita 

som uttrycker en tydlig önskan om att få tydligare instruktioner i hur lärare bör arbeta med 

vissa teman samt en bättre kommunikation mellan lärarna. Intervjupersonerna framför en 

gemensam bild som tyder på att de upplever otillräckliga resurser för att hantera situationer 

där det förekommer extrema åsikter. Till exempel ingår i lärarnas roll att lära ut demokratiska 

värden, men enligt intervjupersonerna präglas detta ansvar framförallt av en stor brist på 

information uppifrån, från rektorer och övriga instanser såsom Skolverket, vilket har en direkt 

påverkan på lärarnas utförande. Detta ligger även i linje med vad den tidigare forskningen 

visar. Exempelvis menar Mattsson att det inte finns tillräcklig forskning för hur lärare och 

skolpersonal pedagogiskt ska förhindra extremism i skolan, vilket resulterat i att de få 

handlingsplaner som går att få tillgång till inte är särskilt verksamma (Mattsson 2018). 

 Som påvisats genom lärarnas erfarenheter framgår en tydlig förvirring hos lärarna i 

hur de förväntas implementera olika krav och ansvarsområden i sitt arbete. Lärarens eget 

ansvar att leta reda på studiematerial för att hantera extrema åsikter hos elever är påtaglig. 

Dock har lärare en viss frihet att välja material och kan på så sätt styra undervisningen åt ett 

visst håll. Likt hur Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

kännetecknas av ett visst mått av diskretion i sitt beslutstaganden, kan lärare fatta vissa beslut 

utifrån en tolkning av styrdokumenten - i detta fall läroplanen. Rita berättar exempelvis hur 

hon aktivt anpassar undervisningsmaterialet för att inkludera ämnen som rasism och genus. På 

detta sätt underlättar lärarna för sig själva genom att tolka läroplanen och utnyttja sitt 

handlingsutrymme. 

6.2.2   Konsekvenserna av bristande direktiv 

När det gäller otydliga förväntningar ovanifrån diskuterar samtliga intervjupersoner dessutom 

rektorn som en avsevärd faktor i vilka krav och förväntningar lärarna möter, då det främst är 

rektorn som tillgodoser lärarna med olika handlingsplaner och direktiv. Intervjupersonen Rita 

beskriver hur hon upplever att lärare har begränsade möjligheter att följa upp en situation när 

det sker någonting som måste rapporteras vidare till elevhälsan eller rektorerna. Hon menar 

att rektorerna på hennes skola vill sköta incidenter själva och att det är rektorernas ansvar att 

fatta beslut. Även intervjupersonen Stefan nämner att det finns handlingsplaner för hur lärare 

ska hantera frågor som rör ”våldsbejakande” extremism, dock vet han inte vad som gäller 

eftersom rektorn har hand om alla handlingsplaner, ett dilemma som även beskrivs av Karin. 

 Ett påträngande problem är att rektorn, likt lärarna, har hög arbetsbelastning, vilket 
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innebär att rektorns uppfattning om vad som är nödvändigt att spendera tid på avgör om 

lärarnas erhålls information eller ej. Intervjupersonen Hanna berättar hur rektorerna har en 

omöjlig arbetssituation vilket påverkar kommunikationen dem emellan och att lärare oftast 

inte vet vad som gäller. Resonemanget om att främst rektorerna har tillgång till olika 

stödmaterial, framhåller även Marie i följande citat:  

[...] däremot såg man ju nu när skolinspektionen var inne så var det ju mycket 

av det stödet som låg på rektorns roll. Och riktning, att det liksom ska finnas  

nån… och det är ju intressant, rektorn ska ju stödja väldigt mycket i lärarprocessen.  

Det är ju inte bara, det är ju matte och allt och massor av andra saker. Det kan ju  

bli en lite övermäktig roll men samtidigt ha koll på de här processerna (Marie). 

Marie berättar att det ligger i rektorns roll att tillgodose lärarna med tillräckligt material, dock 

framhäver hon att rektorerna inte hinner implementera materialet hos lärarna på grund hög 

arbetsbelastning. I följande citat diskuterar intervjupersonen Hanna rektorns roll utifrån vikten 

av att som lärare ha rektorns stöd i en specifik situation för att våga agera utan att ens 

agerande riskerar vändas emot en. 

Vi behöver att rektorerna vågar och vid det här tillfället det som hände mig i min 

mentorsklass. [...] Du spelar ett högt spel om du sätter ifrån eller ryter ifrån till elever och 

rektorn inte ställer upp bakom dig och du kan få en kränkningsanmälan. För jag menar när 

du ryter ifrån kan det ju tolkas som en kränkning? Så det gäller ju att veta att du har 

rektorns stöd och att rektorn skulle ryta ifrån och om du gissar att rektorn inte skulle göra 

det. Ja då, då har vi ett problem (Hanna). 

Hanna poängterar att lärare behöver rektorernas uppbackning för att våga ta egna beslut till 

åtgärder vid incidenter där extrema åsikter förekommer. Om lärarna saknar stöd från rektorer 

menar Hanna att det kan uppstå problem i form av lärarna själva får en kränkningsanmälan 

upprättad mot sig för att ha kränkt en elev. En kränkningsanmälan upprättas om en elev eller 

lärare uttryckt sig kränkande mot någon annan. Anmälan görs i första hand till rektorn, som i 

sin tur för vidare anmälan till skolans huvudman, det vill säga kommunen eller skolans 

styrelse (Skolverket 2019b). Rektorns stöd och avsaknad av det kan därför ha stora 

konsekvenser för lärarnas arbete att bemöta extrema åsikter. 

 Det stöd lärarna saknar från rektorn verkar dock kompenseras av det från kollegor. 

Samtliga lärare berättar att de vänt sig till kollegor för stöd när de behövt hjälp att hantera 

extrema åsikter hos elever. Exempelvis berättar Rita om en situation där hon både fick agera 
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stöd åt en kollega och hämtade stöd. Under en incident där några elever kränkt och hånat sin 

muslimska klasskamrat, bad Ritas kollega om hjälp. Rita berättar vidare hur hon själv behöver 

prata med någon vid liknande händelser för att få råd och perspektiv. Lärarna använder 

således varandra för stöd och hjälpmedel i att hantera extrema åsikter. 

 Det kollegiala stödet kan betraktas som en resurs lärarna använder i brist på andra 

resurser från organisationen. Lipsky beskriver en tendens hos gräsrotsbyråkrater att förenkla 

och rutinisera sina arbetsuppgifter vid brist på resurser i relation till de krav som ställs (2010). 

Valet att ta hjälp av sina kollegor kan betraktas som en egen rutin formad på grund av brist på 

direktiv. Intervjupersonen Hanna berättar om en situation i klassrummet där eleverna skulle 

skriva in sina namn i ett digitalt frågespel och då använde rasistiska alias. Händelsen skapade 

stor dramatik i klassen vilket följdes av en diskussion som urartade. Situationen hanterades 

bland annat genom diskussion mellan kollegor vilket beskrivs i följande citat: 

[...] vi diskuterade det här i arbetslaget också hur svårt det är. Vi är två mentorer och ena 

läraren höll nog på att dö av den här situationen så det är ju inte för alla [...] (Hanna). 

Hur lärarna väljer att ta hjälp av varandra tyder på att de inte har tillräckliga resurser och 

verktyg för hur de ska hantera extrema åsikter på egen hand. Det går i linje med Lipskys teori 

om otillräckliga resurser i förhållande till lärares arbetsuppgifter (Lipsky 2010). Utifrån 

lärarnas upplevelser råder en gemensam bild av att de stödresurser som finns är de från 

kollegor. Marie beskriver hur det ligger på lärarens eget ansvar att hitta verktyg och 

information och berättar att hon på eget initiativ har fått googla för att leta fram information. 

Hon nämner att lärare förstås kan använda läromedel såsom filmer eller bilder i sin 

undervisning, men framförallt tänker hon att det är det kollegiala stödet som används, vilket 

stämmer överens med vad tidigare intervjupersoner beskrivit. 

 6.2.3   Tidsbrist 

Tidsbrist är ytterligare en faktor som påverkar lärarna i sin yrkesroll, vilken samtliga 

intervjupersoner lyfter fram. Lärarna beskriver att det är svårt att hinna ta vissa samtal med 

elever eller diskussioner i klassrummet eftersom de styrs av läroplanen och därmed har en 

tidsplan för varje lektion samt andra arbetsuppgifter. En av intervjupersonerna beskriver till 

exempel att de inte hinner stanna i korridoren och ta ett samtal varje gång de hör en elev 

uttrycka en olämplig kommentar eller åsikt. Karin beskriver tydligt i citatet nedan hur hon 

måste förhålla sig till sina lektioner: 
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[...] Jag kan inte bara släppa mina lektioner och säga att nu ska jag ha en stor diskussion 

här, eller jag måste kolla upp allt det här. Så på det sättet kan det vara en tidsmässig konflikt 

(Karin). 

Karin beskriver hur hon väljer att inte ta diskussioner i klassrummet på grund av tidsbrist. Hur 

lärarna låter bli att diskutera kan tolkas som en förenkling av vissa rutiner på grund av 

bristande resurser - resurser som i det här fallet är tid. Lipsky beskriver hur gräsrotsbyråkrater 

tenderar att förenkla sina arbetsuppgifter i syfte att återfå kontroll (Lipsky 2010), vilket till 

synes är fallet i denna situation. Intervjupersonerna uttrycker hur höga krav leder till tidsbrist, 

vilket begränsar i vilken utsträckning de har möjlighet att bemöta extrema åsikter. På så sätt 

“tvingas” lärarna göra förenklingar i sitt arbetssätt för att uppnå vissa krav. Intervjupersonen 

Hanna framhäver resonemanget om att lärare inte får det utrymme som de behöver för att 

hinna med sina arbetsuppgifter som en avgörande faktor. Detta, menar Hanna, stämmer inte 

överens med verkligheten som ofta innefattar oplanerade inslag. Hon berättar om dilemmat i 

följande citat: 

Tiden rinner iväg, tiden rinner mellan fingrarna på mig för att vi får inte tiden Vi får inte 

utrymmet att jobba med det som vi behöver jobba med utan vi har bara mekaniskt räknat ner 

att du får så här mycket planeringstid (Hanna). 

I citatet synliggörs hur Hanna lider av brist på tid på grund av en hög arbetsbelastning och en 

rigiditet i hur hon förväntas spendera sin arbetstid. Hon förklarar att den faktiska tiden för att 

till exempel avhandla demokrati, så som stiftat i läroplanen, inte existerar. Hanna berättar 

vidare hur detta spelar en avgörande roll för om hon överhuvudtaget ska stanna kvar i yrket 

och arbeta som lärare. Intervjupersonen upplever att hon behöver prioritera bort vissa 

arbetsmoment och planerar att ta mindre ansvar i framtiden än vad hon gör idag. Hannas 

uttalande vittnar om en markant förenkling av arbetsuppgifter till följd av en upplevd 

tidsbrist. Hur Hanna beskriver att hon behöver prioritera bort vissa aspekter har 

konsekvenser för arbetet mot "våldsbejakande" extremism. En del av rutiniseringen innebär 

att diskussioner kring kontroversiella frågor får stå undan för vad lärarna betraktar som 

“viktigare”. Bemötande av extrema åsikter prioriteras på så sätt bort. 

6.2.4   Det svåra relationsskapandet till eleverna 

Ytterligare en svårighet med att bemöta extrema åsikter är det faktum att de sällan vädras i 

klassrummet. Flertalet av lärarna nämner till exempel att extrema åsikter inte alltid kommer 

fram i klassrummet, utan deras generella bild är att mycket sker utanför; i korridorer, skolans 
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lokaler och dylikt. Det är främst betyg som läraren anger som skäl till varför elever inte alltid 

vädrar sina åsikter. Lärarna menar att eleverna är medvetna om vad de säger i syfte att vara 

läraren till lags och därigenom få bättre betyg. Intervjupersonen Rita beskriver hur det kan ske 

i citatet nedan: 

  

Det är fortfarande så att mycket utav det vi ser och hör, det sker i förbifarten. 

Det mesta ser och hör vi inte alls, för det sker bakom våra ryggar. Inne i 

klassrummet är det mycket fjäsk fjäsk fjäsk. “uu vad vill duu, uu då får jag  

ett A” och så går de utanför dörren så säger de vidriga grejer (Rita). 

I citatet framgår det tydligt hur elever aktivt kan välja att inte yttra vissa av sina åsikter 

framför läraren för att det inte ska påverka deras betyg negativt. Flera intervjupersoner 

beskriver det på så sätt som svårt att nå fram till elever och de tror att många håller inne med 

vad dem tycker. Rita påtalar att desto starkare åsikt läraren själv uttrycker, desto färre åsikter 

vädrar eleverna eftersom de vill vara till lags. Att elever tenderar att hålla sina åsikter för sig 

själva, överensstämmer med Svenssons studie som visar just det, vilket medför svårigheter för 

lärare att motverka kontroversiella åsikter (Svensson 2018). Där Svensson identifierar 

elevernas återhållande av åsikter från lärarna som en framträdande faktorn vid att förebygga 

“våldsbejakande” extremism bland elever, identifieras i denna studie ytterligare två aspekter; 

att eleverna inte håller med lärarna, samt tron på konspirationsteorier. Dessa diskuteras nedan. 

 Först och främst möter lärarna svårigheter att nå fram till eleverna på grund av att de 

helt enkelt inte håller med lärarna. Bland annat beskriver Rita en incident i en klass som 

resulterade i en kränkningsanmälan. Incidenten involverade ett flertal elever som riktat vad 

Rita beskrev som antiislamistiska kommentarer mot en muslimsk elev. Eleverna som utövat 

kränkningen delade däremot inte lärarens upplevelse av incidenten som en kränkning. Istället 

upplevde eleverna att lärarna överdrev situationen. Rita berättar om det på följande sätt: 

[...] de tycker att vi överdriver, och många i klassen tycker att vi överdriver. 

Det är den vanligaste… ähm... reaktionerna man får när man jobbar med 

alla sånna här grejer, att “det är ju bara skoj, sluta nu ni bara överdriver” (Rita). 

I citatet beskrivs hur eleverna uppfattade situationen som att lärarna överdriver och att det 

hela var ett skämt. Ritas erfarenhet vittnar om en svårighet att bemöta extrema åsikter när 

eleverna inte delar lärarnas uppfattning om situationen. Om detta vittnar även Stefan, som 

menar att han ofta möts av reaktionerna att en kränkning påstås vara just ett skämt. Huruvida 
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detta är att betrakta som en del av en radikaliseringsprocess eller ett oskyldigt trotsbeteende 

från eleverna går att diskutera. Eventuellt går incidenten att betraktas ur båda perspektiven 

beroende på kontext och det är inte per definition problematisk att elever ställer sig kritiska 

mot lärare. Dock lyfter Rita fram detta exempel som en aspekt gällande att nå fram till elever 

arbetet med att förebygga ”våldsbejakande” extremism vilket gör händelsen relevant.  

 Lärarna uppger även hur det är svårt att nå fram till, och bemöta, extrema åsikter på 

grund av att fakta ibland avfärdas som konspirationsteorier av eleverna. Samtliga lärare har 

erfarenhet av elever som hänvisat till konspirationsteorier i en diskussion, där lärarna 

beskriver konspirationsteorierna som särskilt svåra att komma igenom. Sociala medier och 

särskilt plattformen Youtube framställs vara en del av denna utveckling där exempelvis Alice 

beskriver det som svårt att kontrollera var och vilken typ av information eleverna tar del utav. 

Konspirationsteorierna rör allt från tron på en judisk konspiration, antifeministisk propaganda 

till att månlandningen aldrig har ägt rum. Ligger konspirationsteorier bakom en viss åsikt 

beskriver Karin att eleverna aktivt väljer att inte lyssna eller ta in ett annat perspektiv, vilket 

gör det svårt för lärarna att slå hål på teorierna och nå fram till eleven. Problematiken lyfts 

även av Alice, som berättar att trots att hon försöker jobba faktabaserat, blir det svårt att 

undervisa när fakta inte accepteras som relevanta argument av eleven. 

 En som mött antifeministiska åsikter är Rita. Hon beskriver ett projekt hon höll med 

en klass med temat genus. Rita berättar att eleven ifråga blev upprörd under lektionen och 

påstod att könsmaktsordningen var en myt. Vi frågar Rita om eleven hade uttalat sig om en 

antifeministisk konspiration inför hela klassen på vilket hon svarar detta: 

Ja, ja. Högt och tydligt. "Det där är bara en myt", "Det är inte sant”, ”Du kan inte hitta 

några liksom trovärdiga källor.” Hm, så hittade jag liksom massa trovärdiga källor liksom 

och... Eleven vägrar lyssna eller titta på dem och blir bara förbannad. Åh kastar papper och 

tycker att jag är orättvis och hatisk mot män och eh... Att jag står och ljuger och försöker 

liksom påverka eleverna till att bli feminister, manshatare, du vet så där (Rita). 

I citatet beskriver Rita hur hon försöker bemöta åsikterna med fakta men att eleven inte är 

mottaglig. Som tidigare nämnts har begreppet “extrema åsikter” en tendens att skifta i 

betydelse. Vissa av lärarna beskriver en situation som extrem vilken andra eventuellt inte 

skulle definiera på samma sätt. Det Rita benämner som extremt i citat ovan rörande 

antifeministiska åsikter kan tolkas som kontroversiellt eller rent av normalt av andra, men är 

relevant att nämna då Rita beskriver situationen i relation till hennes åtgärder att motverka 

”våldsbejakande” extremism. Läraren Alice vittnar om liknande incidenter där hon beskriver 
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det som särskilt svårt att hantera kränkande åsikter när åsikterna även är riktade mot henne 

som person. För Alice blir bemötandet av en elev med misogyna åsikter svårare i och med 

hennes egen roll som kvinna. I och med att eleven uttrycker kvinnofientliga åsikter, får Alice i 

sin roll som kvinna förkroppsliga det eleven hatar, vilket gör försöken att nå fram till eleven 

än mer utmanande. Detsamma vittnar Hanna om när hon berättar att hennes position som vit 

och medelklass ger henne en tydlig legitimitet när hon diskuterar med elever från samma 

bakgrund. Däremot blir det svårare när hon möter elever med invandrarbakgrund, eftersom de 

inte betraktar henne som en del av gruppen. En lärares subjektsposition kan således påverka 

möjligheterna för dem att nå fram till eleverna. Lärarnas reflektioner kring deras 

subjektspositioner kan möjligen relateras till vår egen roll som vita, medelklasskvinnor. 

Majoriteten av intervjupersonerna delade denna position, vilken händelsevis priviligerat oss 

med tillträde till reflektioner beträffande deras egen subjektsposition. Intervjupersonernas 

möjlighet att identifiera sig med oss på grund av en delad bakgrund kan ge fördelar gällande 

exempelvis ärlighet under intervjuerna. Samtidigt ställs högre krav att förhålla sig reflexivt till 

materialet då den delade bakgrunden kan resultera i tolkningar baserade på förförståelse 

angående vad en viss roll kan tänkas innebära, till exempel vad det innebär att vara kvinna.  

 Lärarna beskriver således det som svårt att nå fram till eleverna, antingen på grund av 

elevernas egna djupa övertygelser eller att eleverna inte delar lärarnas uppfattning om 

seriositeten eller relevansen bakom uttalandena. 

6.3   Strategier 

Hos lärarna återfinns gemensamma strategier i sättet att hantera när kontroversiella åsikter på 

något sätt lyfts av eleverna. Tre strategier identifierades; Samtal som strategi, Uppfostran som 

strategi samt Hänvisa vidare till en annan instans. Dessa diskuteras härnäst. 

 6.3.1   Samtal som strategi 

Lärarnas samtal som strategi handlar om att på olika sätt samtala med eleverna. Lyfts en åsikt 

i ett klassrum berättar lärarna att de i högsta möjliga mån försöker bemöta åsikterna genom att 

diskutera med respekt och förståelse. Exempelvis beskriver Karin hur hon bemöter elevers 

uttalanden om att muslimer som folkgrupp är på ett visst sätt genom att föra ett samtal med 

eleven. Karin bemöter eleven genom att fråga eleven om uttalandet, snarare än att avfärda 

eller säga till hen. Att bemöta uttalanden genom att föra ett konstruktivt samtal beskrivs även 

av de andra intervjupersonerna. Exempelvis beskriver Stefan att han försöker använda en 

mjukare ton när en extrem åsikt lyfts och försöker undersöka situationen genom att ställa 
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frågor till eleven. Flertalet av lärarna betonar vikten av att bemöta eleven med förståelse för 

att inte riskera alienera eleven från läraren eller klassen, eller radikalisera eleven ytterligare i 

sina åsikter. Om detta berättar Rita följande: 

  

Om nån säger nånting till mig. "Asså jag vet inte om jag tycker att vi ska acceptera så 

mycket utlänningar i Sverige därför att de begår så mycket våldtäkter". Såna saker kan man 

ju höra och då som jag sa "jaha okej, hur, var hittar du den informationen att de begår så 

mycket våldtäkter?" Bara vara väldigt "jaha" och tolerant och lyssna på det. För att om man 

reagerar för hårt då slår det bakut (Rita). 

Rita beskriver i citatet hur hon försöker bemöta elevens åsikt genom att lyssna på eleven och 

visa respekt för elevens åsikt. Hur lärarna hanterar mötet med elever som avfärdar lärarnas 

åsikter som konspirationsteorier beskrivs på liknande sätt, men med extra betoning på att 

arbeta faktabaserat och respektfullt. Att det är viktigt att inte ryta ifrån är gemensamt för alla 

intervjupersoner, vilket även speglas i citatet ovan. Detsamma kan sägas om lärarnas sätt att 

hantera kontroversiella åsikter när det förminskas till ett skämt av elever, där bland annat 

Stefan berättar att han försöker skapa en diskussion genom att ställa undersökande frågor av 

stilen “varför tycker du så”, för att få eleven att resonera och förstå konsekvenserna av 

agerandet på egen hand. Att, som Stefan säger, få eleverna att resonera på egen hand är en 

återkommande del av lärarnas samtalsstrategi. 

 Alla lärare framhåller källkritik som ett ytterst viktigt inslag i hur de arbetar med att 

motverka extrema åsikter. Källkritik kan tolkas vara en del av lärarnas samtalsstrategi då det 

handlar om att, genom samtal, lära eleverna att tänka självständigt. Vissa beskriver det som 

ett enkelt inslag, medan Alice uttrycker att hon tycker det är svårt att arbeta med källkritik då 

hon inte kan styra var eleverna hämtar information ifrån. Trots att Alice formulerar en 

osäkerhet kring hur man effektivt arbetar med källkritik är hon överens om att det är ett 

viktigt inslag. Läraren Karin gav under intervjun sitt perspektiv på hur det är att arbeta med 

källkritik. Under en lektion där abort kommit på tal berättar Karin hur det hela resulterade i att 

tre elever grät på grund av att en annan elev uttryckte sitt starka ogillande mot aborter. Karin 

berättar därefter hur hon ibland tar rollen som ‘djävulens advokat’ i syfte att få eleverna att 

tänka källkritiskt. Hon beskriver det på följande vis: 

[...]så även när det har varit diskussion om fri abort och ingen har gråtit har jag ibland 

spelat djävulens advokat för att man måste lära sig se hur kan man se det här från en annan 

synvinkel. Och det tycker jag att man ska, det här källkritiska tänkandet [skämtsam ton], nej 
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men mer att man ska liksom inte fastna i…i sina… man måste kunna våga ändra sig (Karin). 

 

 Genom att anta rollen som djävulens advokat hoppas Karin kunna ingjuta en förståelse för 

källkritik hos sina elever. Samtal som strategi faller i linje med hur Johansson och Arvidsson 

menar att skolan brukar mjuka metoder i arbetet mot "våldsbejakande" extremism (2016). 

Författarna menar att skolan framhäver vikten av vara inkluderande och skilja på individer, 

deras åsikter och handlingar (ibid), vilket även kan sägas om lärarnas samtal som strategi. 

Dock vittnar lärarnas historier om att deras bemötande ofta ändå resulterar i att de använder 

uppfostran som strategi. 

6.3.2   Uppfostran som strategi 

Strategin innebär att lärarna uppfostrar eleverna genom att säga till eleven på olika sätt. Alla 

lärare berättar att de vid något tillfälle tillgripit tillsägningar för att avbryta diskussioner. 

Lipsky menar att lärare i sin roll som gräsrotsbyråkrater har viss kontroll över sina elever 

genom att de har makt över kontexten i vilken läraren och eleven kommer i kontakt med 

varandra och i att konstruera regler för vad som är ett accepterat beteende i klassrummet 

(Lipsky 2010). Ett typiskt exempel vore att eleven behöver räcka upp handen innan den talar. 

Kontrollen över eleverna yttrade sig under intervjuerna i vad lärarna accepterade som 

godtagbara uttalande och inte, samt hur de valde att hantera uttalandena. Majoriteten av 

lärarna beskrev att dem i de flesta fall försökte samtala med eleven när de yttrade en 

kontroversiell åsikt. Ofta resulterade dock diskussionerna i en reprimand. Reprimanderna 

kunde ta sig uttryck genom att läraren exempelvis sa till eleven att ett visst uttalande inte 

passar sig i ett klassrum. Karin använder tillsägelser när hon upplever att diskussionerna “går 

för långt”, vilket hon uttrycker i följande citat: 

  

Ah men om jag märker att jag inte kan samtala eller om det går liksom för långt då brukar 

jag säga att "den här diskussionen, i klass så har vi inte den här diskussionen, skolan står för 

lika värde och står för demokrati. Såna här åsikter, passar inte här” [...] (Karin).  

I citatet synliggörs hur Karin, genom att säga till eleven att diskussionen inte hör hemma i 

klassrummet, utövar kontroll över eleven. Rollen som gräsrotsbyråkrat innebär ett visst 

handlingsutrymme i hur man utövar sitt yrke (Lipsky 2010). Friheten att utöva kontroll över 

eleverna, som vi ser i citatet, ger dem utrymme att konstituera vad som är ett godtagbart 

beteende och inte och är en strategi samtliga lärare brukar. Lärarna lyfter ett antal förklaringar 
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till att de väljer att säga till eleven. Dels behöver de förhålla sig till läroplanen, vilken tydligt 

dikterar att kränkningar inte får förekomma. Dels präglas deras arbetssituation av tidsbrist, 

vilket innebär att pedagogiska diskussioner inte alltid lämpar sig inom ramen för ett klassrum. 

Rita berättar följande om tidsbristen i hennes arbete: 

Men vi säger ju till. jag tror att de flesta lärarna säger till, men jag har inte tid att stanna i 

korridorerna och säga nämen nu sätter vi oss och ner och pratar om detta. jag har inte den 

tiden (Rita). 

Utifrån citatet blir tidsbristen en tydlig förklaring till varför de ibland tvingas bemöta 

kontroversiella åsikter med en tillsägelse. Karins berättelser liknar på många sätt den Rita 

förtäljer. Karin framhäver även vikten av att “skydda” de andra eleverna i klassrummet när 

åsikter som kan uppfattas som kränkningar kommer till tals. Karin beskriver hur hon i en 

situation där en elev enligt hennes uppfattning kränkte andra elever, markerade genom att 

säga till eleven i fråga med argumentet att hon behövde försvara de andra eleverna från 

kränkningen. Trots att lärarna har en ambition att vara inlyssnande och förstående när 

kontroversiella frågor lyfts, verkar det som att diskussionen i många fall slutar med en 

tillsägelse antingen på grund av det inte finns tid nog att diskutera eller att lärarna upplever att 

de behöver skydda de andra eleverna från en kränkning. 

 Huruvida strategin är positivt verksam eller inte är dock betänkligt, då flertalet 

forskare påvisar risken för att stigmatisera eleven om läraren exempelvis hänger ut eleven 

eller pekar ut dem (Skiple 2018, Mattsson 2018, Durodie 2016). Hur lärare diskuterar 

bemötandet av extrema åsikter ligger i linje med Arnebacks (2013) resonemang om att skolan 

missar det strukturella perspektivet genom att lägga för stor vikt vid att endast bemöta åsikter 

som yttras. Samtidigt som lärarna har ett behov av att markera/uppfostra eleverna, ser de en 

problematik med att hantera åsikter på det sättet. Samtliga lärare intar en position av 

förståelse och respekt inför sina elever när de uttrycker kontroversiella åsikter. De beskriver 

en medvetenhet om att möta elever som enligt lärarna har uttryckt extrema åsikter med 

respekt och lyssna på dem i syftet att inte riskera att spä på eleven i sin extrema ståndpunkt. 

De uttrycker även en medvetenhet om att stigmatisering kan förekomma skulle hanteringen 

av åsikten brista. Särskilt Karin lyfter detta som en farhåga, där hon uttrycker sig såhär: 

Den största risken är väl om jag puttar iväg dem åt... att jag bekräftar deras, att det är en 

feministisk konspiration och alla är emot dem.För de vill ju ha att alla är emot dem får då 

för dem ju ännu mer (Karin).  
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Karins citat vittnar om en förståelse för hur hennes agerande kan komma att få konsekvenser i 

form av ökad radikalisering skulle hon bemöta eleven på fel sätt. Marie, som arbetar med 

dessa typer av frågor, menar att problemet att bemöta eleven utan att trycka till eleven är en 

svår balansgång. I följande citat redogör hon för den problematik hon mött ute på olika skolor 

och i kontakt med lärare:  

Åh så ska man inte trycka till dem för att då blir det också, vad blir det för möte? Då blir det 

bara konfrontation. Åh den, att konfrontera eller öppna upp för samtalet. Just den där 

balansen tror jag är jättesvår. Så det tänker jag. Och det - hur gör man det? Asså, varenda 

lärare i Sveriges skolor... bara att våga öppna upp för samtal, men också kunna stå där och 

balansera när det kommer upp saker, hur man hanterar det utan att någon ska bli kränkt? 

(Marie). 

Maries bild synliggör svårigheten med att bemöta utan att kränka någon part. Svårigheten att 

bemöta utan att trycka till är påtaglig under intervjuerna. Majoriteten av lärarna har vid något 

tillfälle under intervjun berättat att de ångrat ett bemötande, ofta på grund av att de “tryckt 

till” en elev under en diskussion. 

 Samtidigt har lärarna som sagt en skyldighet att markera mot kränkningar. Forskning 

visar på att balansen mellan att bevara yttrandefrihet och samtidigt förhindra kränkningar kan 

vara svår (Durodie 2016, Arneback 2013). Av denna anledning ombads lärarna resonera kring 

yttrandefrihet kontra kränkning under intervjuerna. Karin fick frågan om hon ser någon 

motsättning i att bemöta kontroversiella frågor och samtidigt bevara elevers yttrandefrihet på 

vilket hon gav ett nekande svar: 

Nja för deras yttrandefrihet går ju inte hur långt som helst. Vi får inte kränka, vi får inte… 

Det är vissa åsikter faktiskt som vi inte har rätt att framföra hur som helst så att nej, jag ser 

ingen motsättning. Och sen så är vi i skolan så har vi skollagen att följa och där ska vi värna 

våra elever och vi ska stå för demokrati och det ska inte 

va kränkningar och sånt. Den står liksom för mig över yttrandefriheten, att en elev får sitta 

och säga precis vad som helst, och det spelar ingen roll om en elev kallar någon annan för 

hora, det är… nej. Du har inte den yttrandefriheten. Det är ärekränkning liksom (Karin). 

Karin ser inget problem med att begränsa elevernas yttrandefrihet eftersom den inte är 

absolut. Skolans ansvar att motverka kränkningar är för Karin viktigare än att elever ska få 

säga vad de vill, för vilket hon hämtar stöd i skollagen. Alla lärare delar Karins bild av 

problematiken av yttrandefrihet som ett icke-problem med hänvisning till deras ansvar att 
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motverka kränkningar. Lärarnas uppfattning om komplexiteten mellan yttrandefrihet kontra 

kränkning är inte samstämmig med forskarnas varningar. Dock kan lärarnas inställning tolkas 

som en förenkling av arbetsuppgifterna, vilken görs i syfte att uppfylla de ofta otydliga krav 

som ställs (Lipsky 2010). En form av mental förenkling där lärarna på grund av arbetets 

komplexitet antar ett svartvitt förhållningssätt, där det antingen är en kränkning eller inte, för 

att kunna uppfylla kraven som ställs på dem trots hög arbetsbelastning och bristande resurser. 

6.3.3   Hänvisa vidare till en annan instans 

I vissa situationer behöver lärarna hänvisa till en annan instans, vilket är den tredje, och sista, 

identifierade strategin gemensam för lärarna. Lipsky menar att lärare i sin roll som 

gräsrotsbyråkrat tillämpar vissa beteenden för att möta de utmaningar de ställs inför, bland 

annat för att få mer kontroll och reducera stress (Lipsky 2010). Lipsky beskriver hur lärare 

har möjlighet att hantera resurser genom att överföra ansvar till andra inom organisationen 

eller till andra enheter (ibid). De kan även hantera konsekvenserna av rutinmässiga praktiker, 

vilket innebär att om ett fall inte går som förväntat, kan gräsrotsbyråkraten ta till andra 

praktiker för att lösa situationen, exempelvis hänvisa klienten vidare till en specialist (ibid). 

Dessa två beteenden, hantera resurser och rutinmässiga praktiker, har i denna studie 

sammanförts till strategin Hänvisa vidare till en annan instans. Samtliga lärare berättar att de 

vid vissa tillfällen mött en situation de inte har kunnat hantera på egen hand. Det har 

beskrivits bero på tidsbrist, alternativt att incidenten gått utanför deras ansvarsområden. Vid 

dessa tillfällen har lärarna hänvisat vidare till en annan instans, vilket generellt varit rektorn, 

föräldrar eller elevhälsan. Hanna beskriver hur hon undviker att bli involverad i diskussioner 

eftersom att de tar för mycket emotionellt kraft som det inte finns tid för henne att hantera. 

Vid misstanke om att en elev har en oroande åsikt har hon istället underrättat elevhälsan. 

Hanna berättar om det i nedanstående citat: 

  

Asså det krävs mycket om du går in i en elev på det här sättet, då kan du inte stiga ur sen. Då 

får du stanna där i den här känslomässig. Åh jobba med det. Det är ju det som elevhälsan 

gör förhoppningsvis så är det ju de ska göra. Jag har ju inte den tiden att jag kan göra det. 

Jag pratar ju med alla mina elever både i klassrummet och utanför klassrummet. Men... Jag 

måste ju släppa det till slut om jag märker att jag får motstånd. Då går jag och säger "Du, 

jag har hittat att den här eleven skriver de här sakerna, säger de här sakerna" (Hanna). 

I Hannas uttalande framställs hur hon använder strategin att hänvisa vidare till en annan 

instans. På grund av otillräckliga resurser i form av tidsbrist lämnas Ritas oro för en elev över 
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till elevhälsan. På så sätt hanterar hon sina resurser genom att ge bort en uppgift till en annan 

avdelning och därigenom frigöra tid till andra uppgifter och få ökad kontroll över situationen. 

Alice är en annan lärare som har erfarenhet av att bruka strategin att hänvisa vidare till en 

annan instans. Hon berättar att hon vid ett tillfälle där en elev skrivit en text innehållande vit 

makt-propaganda, gav ärendet till rektorn. Likt Hanna beskriver Alice att hon vid behov ger 

en uppgift vidare till en annan instans. För Alice berodde strategin dock snarare på brist på 

kunskap och verktyg, än brist på tid. Hon förklarar att hon hade hanterat händelsen 

annorlunda hade den inträffat idag, eftersom hon i dagsläget har mer erfarenhet jämfört med 

tidigare. 

 Hur lärarna använder sig av att hänvisa vidare till en annan instans syns tydligt i 

materialet. Dock skiljer sig orsakerna åt. Exempelvis vittnar Rita om tidsbrist medan Alice 

beskriver brist på verktyg. Gemensamt är dock att de använder strategin för att återfå kontroll 

över situationen, likt hur Lipsky beskriver att gräsrotsbyråkrater hanterar resurser (Lipsky 

2010). En aspekt av att hänvisa vidare till en annan instans är att anmäla till socialtjänsten. 

Anmälan till socialtjänsten görs om det finns en oro för att en elev ska fara illa eller en 

misstanke om att en elev håller på att radikaliseras. Skolverket och forskning påtalar att 

anmälningsplikten kan medföra att tilliten elever har för läraren riskerar att rubbas 

(Skolverket 2018, Jämte & Wennerhag 2019), samt att det bidrar till en ökad säkerhetisering 

av skolan vilket i sin tur för med sig stigmatisering (Durodie 2016, Skiple 2018, Mattson & 

Själö 2017). Denna problematik lyfts dock inte av majoriteten av lärarna vilket skiljer sig från 

tidigare forskning. Tvärtom är de positiva till anmälningsplikten och ser den som ett självklart 

inslag i att ta hand om sina elever. Karin berättar om sin syn på anmälningsplikten vid oro för 

radikalisering i följande uttalande:  

Ja, det är jätteviktigt! De flesta lärare tror, jag tror man gjorde en undersökning på 

grundskolan och det tar väl så här ett och ett halvt år från lärare att en lärare har en 

misstanke tills att det en anmälan görs och det är jätteviktigt. Vi ska göra det på minsta oro... 

Så att det är superviktigt att vi gör det. [...] Så det är jätteviktigt för att ju snabbare vi agerar 

desto snabbare kan vi ju fånga upp och förändra någonting för eleven innan den dras in i 

någonting... Som är åt helsike fel (Karin).  

Karin beskriver anmälningsplikten som en möjlighet att hjälpa en elev innan den 

radikaliseras. Denna beskrivning delar fyra utav de fem resterande lärarna. Alice, däremot, 

följer spåret antaget av Skolverket: bör verkligen anmälningsplikten ingå i lärarens uppdrag? I 

citatet nedan berättar Alice om sin uppfattning av anmälningsplikten: 
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[...] och där tycker jag att det är lite svårt, för jag tycker nog inte riktigt 

att det är min roll som lärare. Jag hade väldigt svårt för när det här förslaget 

kom att det var vi som skulle identifiera elever och vi skulle bli liksom, det  

känns inte… Det är inte därför jag blev lärare för att jag ska va nån slags  

angivare, på nått sätt liksom. Jag har väldigt svårt för den grejen faktiskt (Alice). 

Alice beskriver i citatet hur anmälningsplikten inte stämmer överens med hennes uppfattning 

om lärarens roll. Vidare ställer hon sig kritisk till anmälningsplikten då hon betraktar det som 

ett typ av angiveri av elevers åsikter. Detta stämmer överens med hur Mattsson menar att 

anmälningsplikt vid misstanke om extrema åsikter riskerar att underminera skolans 

demokratiska uppdrag, från fostran till kontroll, snarare än att hjälpa att förhindra framtida 

terrorism (Mattsson 2018). 

 Uppfattningen om anmälningsplikten skiljer sig således åt mellan lärarna. Majoriteten 

av lärarna betraktar dock anmälningsplikten som ett positivt och viktigt verktyg. Denna 

inställning är dock inte samstämmig med forskning som snarare menar att anmälningsplikten 

har potentialen att förvärra stigmatiseringen och radikaliseringen av elever (Mattsson 2018, 

Durodie 2016, Skiple 2018, Mattson & Själö 2017).  

6.3.4   Dynamiskt strategibruk 

Sammanfattningsvis har tre strategier presenterats; Samtal som strategi, Uppfostran som 

strategi samt Hänvisa till annan instans. Lärarna uppvisar en ambition av att använda samtal 

för att hantera kontroversiella åsikter i så hög utsträckning som möjligt. Dock upplever de ett 

behov av att ibland säga till elever, antingen om det uppstår en kränkning eller om de inte har 

tid nog att hantera diskussionen. Ibland kan även situationen eskalera till den punkt att de 

behöver hänvisa till en annan instans, vilket generellt beskrivs vara rektorn, elevens föräldrar 

eller elevhälsan. Lärarnas upplevelser av att ge vidare ett ärende beskrivs som lärarnas sätt att 

hantera de resurser de har tillgängliga och återfå kontroll över situationen. Strategierna 

används dock inte uteslutande utan kombineras utifrån varje situation. Hur Karin beskriver sin 

hantering av kontroversiella åsikter inkluderar exempelvis alla strategier i olika steg i 

bemötandet: 

 

[...] då brukar jag säga att "den här diskussionen, i klass så har vi inte den här diskussionen, 

skolan står för lika värde och står för demokrati. Såna här åsikter, passar inte här och sen 
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kanske jag försöker ta ett samtal med eleven själv eller vänder mig till mentor eller föräldrar 

det beror på hur stort det blir (Karin). 

  

I Karins citat ses hur det inledande i bemötandet brukas uppfostran som strategi genom att 

markera för eleven att hens åsikter inte lämpar sig för diskussion. Därefter berättar Karin att 

hon antingen försöker samtala med eleven, alltså använda samtal som strategi, alternativt 

hänvisa vidare till en annan instans genom att tillkalla föräldrar eller mentor. Lärarna har 

således stor frihet i sitt sätt att hantera kontroversiella åsikter. De kan på eget initiativ avgöra 

hur de hanterar situationen. Likt diskuterat under avsnittet 6.2.3 Tidsbrist, kommer det med 

fördelar såväl som nackdelar. Vissa av lärarna beskriver det som svårt att förhålla sig till 

upprättade handlingsplaner eftersom situationerna är så pass unika att det inte går att agera 

utifrån en på förhand stiftad plan. Friheten kan på så sätt argumenteras för att vara en fördel. 

Lärarens frihet innebär även att vad som uppfattas som en kontroversiell åsikt är en 

tolkningsfråga som skiljer sig åt beroende på lärare. Delar en lärare exempelvis en 

feministisk värdegrund ökar chanserna att antifeministiska åsikter kommer att bemötas. 

Utifrån detta kan striktare handlingsplaner behövas i syfte att ge alla elever ett mer samstämt 

bemötande, samtidigt som lärarna argumenterar för att striktare handlingsplaner i många fall 

inte passar sig på grund av arbetets oberäkneliga natur. 

7.  Slutdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat och analys i ljuset av den tidigare forskningen för att visa på 

vilket sätt denna studie bidrar med ytterligare kunskap inom området. Avslutningsvis 

diskuteras studiens begränsningar samt förslag på vidare forskning. 

 Syftet med studien var att fördjupa förståelsen av lärares roll att arbeta mot 

”våldsbejakande” extremism utifrån en bestående brist på forskning kring lärares perspektiv 

inom ämnet. Studien ämnar fylla kunskapsluckan genom att addera kunskap kring hur lärarna 

själva resonerar kring hur de arbetar med att bemöta ”våldsbejakande” extremism samt hur 

deras arbetssituation påverkar deras möjlighet att angripa ämnet effektivt. Utifrån intervjuerna 

kunde klarläggas vad lärares arbetssituation har för konsekvenser för arbetet mot 

”våldsbejakande”end extremism i skolan. Detta gjordes genom Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater (2010), vilket är ett perspektiv som ännu inte applicerats på denna 

problematik inom forskningen. Uppsatsen har synliggjort att de åsikter lärare främst mött är 

högerextrema i form av vad lärarna beskriver som rasistiska och antisemitiska uttalanden, 
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klotter och kommentarer. Ett fåtal har mött vad de menar är islamistisk extremism och endast 

en lärare har stött på vad hon tolkar som vänsterextrema uttalanden. 

 Gällande lärarnas arbetssituation uppvisade lärarna en tydlig brist på resurser gällande 

implementeringen av arbetet mot ”våldsbejakande” extremism samt i bemötande av extrema 

åsikter. Detta hade konsekvenser i form av att lärarna kände sig osäkra på hur de bäst bemöter 

åsikter. Osäkerheten kring lämpligt agerande kan leda till felaktiga bemötanden, alternativt att 

lärare låter bli att bemöta överhuvudtaget. Båda alternativ är problematiska då forskning visar 

att ett felaktigt bemötande kan leda till stigmatisering av elever vilket i sin tur riskerar 

radikalisera elever (Mattsson 2018, Mattson & Säljö 2017, Skiple 2018). Att lärarna på grund 

av otydliga förväntningar låter bli att agera i kränkande situationer påtalas dock inte i tidigare 

forskning och är således en nyfunnen dimension i lärarnas roll. 

 Lärarna saknade även resurser i form av studiematerial, tid och stöd från 

organisationen. Lärarna försökte dock hantera situationen genom att bruka sitt 

handlingsutrymme som ger dem viss frihet att tolka styrdokument och utforma 

undervisningen som de vill. Dock präglas även denna frihet av svåra förhållanden i form av 

hög arbetsbelastning och tidsmässiga konflikter. Lärarna brukar de resurser de har tillgängliga 

för att få kontroll över situationen, exempelvis genom att ta hjälp av kollegor och att hänvisa 

vidare ärenden till rektor eller elevhälsovården. Huruvida möjligheten att hänvisa vidare till 

en annan instans fanns, visades bero på rektorn och elevhälsans delaktighet. Ansåg inte 

rektorn att det preventiva arbetet mot “våldsbejakande” extremism var av vikt, begränsades 

lärarnas möjlighet att ingripa vid sådana incidenter. 

 De otillräckliga resurserna och otydliga förväntningarna från organisationen ledde 

även till tidsbrist. I syfte att återta kontroll över situationen utvecklade lärarna förenklingar 

och rutiner i sina arbetsuppgifter i form av att de prioriterade bort att bemöta extrema åsikter 

och tog hjälp av kollegor. Tidsbristen har således en stor inverkan på lärarens möjlighet att 

förebygga ”våldsbejakande” extremism. De otillräckliga resurserna återspeglades även i att 

arbetet mot ”våldsbejakande” extremism låg på lärarnas eget ansvar. Deras höga 

arbetsbelastning resulterade i att lärarna letade fakta på fritiden för att kunna bemöta en 

extrem åsikt. Detta bidrar i sin tur till ökad arbetsbelastning och minskad möjlighet att hinna 

med det adderade arbetet förebyggandet mot “våldsbejakande” extremism faktiskt innebär. 

 I tidigare forsknings-avsnittet lyftes ökad säkerhetisering av skolan som en betydande 

konsekvens av skolans arbete mot ”våldsbejakande” extremism (Mattsson & Säljö 2017, 

Skiple 2018, Durodie 2016). Utifrån materialet har ingen tydlig relation till en ökad 

säkerhetisering av skolan kunnat urskiljas. Det kan hävdas att lärarnas roll att överhuvudtaget 
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motverka ”våldsbejakande” extremism kan ha konsekvenser i form av ökad säkerhetisering. 

Tydligt är dock hur lärarnas bemötande har konsekvenser för eventuell ökad radikalisering 

hos elever, vilket även lärarna förde medvetna diskussioner kring. På grund av den 

överhängande risken att spä på eleverna i sina extrema åsikter visade lärarna en tydlig 

ambition att bemöta med respekt och använda samtal som strategi. Detta lyckades dock inte 

alltid. Ibland uppstod konfrontationer som i vissa fall resulterade i att elever kände sig 

felaktigt behandlade. På grund av att lärarna har en skyldighet att bemöta kränkningar behövs 

dock verktyg för att kunna markera vid incidenter av kränkande natur. Otydligheten i 

förväntningar mellan lärarnas uppdrag och de strategier de har tillgängliga var påtaglig, där 

bättre verktyg för att hantera kränkningar genom samtal är nödvändig för att inte riskera 

alienera elever från skolan och samtidigt motverka kränkningar. 

 Tidigare ställdes frågan om skolan har rätt att rapportera oro om eventuell 

radikalisering. Forskare och myndigheter var oense i frågan, där vissa forskare menar att 

anmälningsplikten har konsekvenser för tilliten elever känner för lärare (Jämte & Wennerhag 

2019). På grund av denna motsättning lyftes frågan med lärarna utifrån en vilja att få deras 

perspektiv på saken samt huruvida problematiken påverkar dem i deras bemötande av 

extrema åsikter. Vad som framkom var en annan bild än väntat. Lärarna beskrev 

anmälningsplikten i positiva ordalag, där endast en av lärarna riktade kritik mot förslaget. Att 

anmälningsplikten skulle påverka lärarnas bemötande var inte heller något som märktes. 

 Tillitsproblematiken var dock framträdande i andra aspekter. Samtliga lärares 

upplevelser vittnar om en svårighet att nå fram till elever i förhållande till att hantera olika 

åsikter. Svensson (2018) identifierar elevers tendens att inte yttra sina åsikter inför lärarna 

som ett framträdande dilemma vid att förebygga “våldsbejakande” extremism bland elever. I 

denna studie har dock två ytterligare aspekter identifieras. Dels att elever inte håller med 

lärare, dels tron på konspirationsteorier. Dessa aspekter påverkar lärarnas möjlighet att skapa 

tillitsfulla relationer till sina elever. Lärarna försöker dock bevara tillitsfulla relationer genom 

att bruka samtal som strategi. Däremot lyckas de inte alltid på grund av exempelvis hög 

arbetsbelastning (tidsbrist) och bristande stöd från rektor. På så sätt kan vi säga att trots att det 

inledande resultatet stämmer med forskning som menar att lärare använder sig av så kallade 

“mjuka” metoder (Johansson & Arvidsson 2016, Arneback 2013), kan bilden problematiseras 

ytterligare då vi visar på att ambitionen av att bruka "mjuka" metoder ibland brister på grund 

av lärarnas arbetssituation. 

 Studien arbetade således utifrån två frågeställningar: hur lärare beskriver att de arbetar 

med att bemöta extrema åsikter, samt hur lärare upplever att deras arbetssituation påverkar 
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deras möjligheter att arbeta mot ”våldsbejakande” extremism. Båda frågeställningar anses ha 

besvarats och resultatet visade att lärares arbetssituation har stor inverkan på deras möjlighet 

att arbeta mot “våldsbejakande” extremism; däribland främst deras möjlighet att effektivt 

bemöta extrema åsikter hos elever. Materialet var dock inte mättat, vilket tyder på att vidare 

forskning krävs för att ge en fullskalig bild av hur lärarnas roll ser ut. Däribland föreslås 

vidare forskning kring rektorns ansvar att förebygga “våldsbejakande” extremism, då dessa 

visades ha stor påverkan på lärarna i deras yrkesroll. Trots att informanterna i denna studie 

upplevdes ärliga i sina svar, kan resultatet mellan vad de säger att de gör och hur de faktiskt 

agerar skilja sig åt. Till vidare forskning föreslås därför även en observerande studie av hur 

lärare arbetar med att bemöta extrema åsikter hos elever. Lärares arbete är av en komplex 

natur med stora motsättningar i rollen. Förhoppningsvis har denna studie bringat viss klarhet i 

hur de själva resonerar kring sin roll i relation till arbetet mot “våldsbejakande” extremism 

samt hur deras arbetssituation påverkar detta arbete. 
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 9.  Bilaga 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Introduktionsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka ämnen undervisar du i?  

I vilka områden har du arbetat i som lärare tidigare?  

Vilket område arbetar du i nu? 

Har du haft något formellt ansvar för frågor rörande ”våldsbejakande” extremism i skolan 

förut? hantera kontroversiella åsikter . skolrådet? skolverket? att motverka rasism i skolan?  

Tema: Egna erfarenheter  

1. Det talas ibland om extrema åsikter – vad skulle du själv säga gör en åsikt extrem? 

2. Kan du berätta lite om vilka typer av extrema åsikter du själv har mött hos elever i din 

roll som lärare? 

3. Hur ofta upplever du att du har behövt hantera/varit i kontakt med dessa typer av 

frågor? 

4. Berätta om en situation där du har behövt bemöta extrema åsikter i någon form (Hur 

såg situationen ut? Vad var det för typ av frågor/åsikter som kom upp?) 

5. Hur kände du i den situationen?  
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6. Fanns det något du velat göra annorlunda? Om ja, vad? 

7. Vilka utmaningar ser du i att hantera extrema politiska åsikter? 

8. Finns det några andra typer av kontroversiella åsikter du har behövt hantera?  

9. Fanns det någon skillnad i hur du hanterade de åsikterna jämfört med extrema 

politiska åsikter? Berätta på vilket sätt 

10. Upplever du en skillnad i hur du har bemött/skulle bemöta olika typer av 

våldsbejakande extrema åsikter? Vänsterextrema/högerextrema /islamistiska? 

11. Har det hänt att du har haft misstanke om att en elev har haft oroande åsikter utan att 

eleven sagt det rätt ut?  

12. Hur har du hanterat det då? 

13. Hur upplevde du den situationen? 

 

Tema: Rollkonflikt 

14. Hur ser du på att ni som lärare menas ha ett ansvar att förebygga ”våldsbejakande” 

extremism? 

15. Ser du några risker med insatserna/arbetet för att förebygga ”våldsbejakande” 

extremism i skolan? 

16. Ser du någon motsättning i att bemöta kontroversiella frågor och samtidigt bevara dina 

elevers rätt till att uttrycka sin åsikter?  

17. Hur ser du på den anmälningsplikt lärare har att orosanmäla vid misstanke om att en 

elev riskerar att bli radikaliserad eller utsätts för radikala åsikter? 

18. Vilka stöd och resurser har du som lärare i att hantera extrema åsikter?  

a. Om stödet beskrivs som otillräckligt:  

Vad har du upplevt för konsekvenser av att det inte finns tillräckligt med stöd? 

b. Hur har du hanterat det? 

19. Kan arbetet med att hantera extrema åsikter hamna i konflikt med andra uppgifter du 

har? 

20. Vad är din bild av skolverkets mål/ handlingsplaner? Håller du med om de? Är det 

något du skulle vilja förändra/önska tillägga? 

21. Finns det något mer som påverkar ditt arbete? 

(Lagar/regelverk/organisation/medarbetare) Hur? 

22. Finns det något annat du skulle vilja prata om eller tillägga som vi inte redan har 

diskuterat?  


