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Hur bör gymnasielärare i samhällskunskap bemöta konspirationsteorier? Gymnasieskolans styrdokument 

ger ett flertal generella riktlinjer för hur en lärare ska bedriva sitt arbete. En lärare förväntas bland annat 

bedriva sin undervisning med utgångspunkt i såväl vetenskaplighet, som i demokrati och värdegrund. 

När en elev i en klassrumssituation argumenterar för en konspirationsteori kan det innebära en utmaning 

för läraren på alla dessa punkter. I den här studien undersöks hur sex lärare på gymnasienivå resonerar 

kring bemötandet av konspirationsteorier och styrdokumenten. Studien innefattar intervjuer med lärare 

från både yrkesförberedande och studieförberedande gymnasier, samt från vuxenutbildningen på 

gymnasienivå. Studien jämför också lärarnas känslor och strategier med aktuell forskning om 

konspirationsteorier. De två teoretiska utgångspunkterna för studien är det fenomenografiska 

perspektivet samt det närbyråkratiska perspektivet på implementering av styrdokument. Därmed är 

lärarnas friutrymme på många sätt i centrum. Resultatet visar att lärarna ser konspirationsteorier som ett 

pedagogiskt verktyg, som ett hot, som en positiv skepticism, som en del av yttrandefriheten och som ett 

ansvar att bemöta.  Utifrån en diskussion om resultatet i relation till styrdokumenten och aktuell 

forskning presenteras en sammanfattning och slutsats där lämpliga sätt att bemöta konspirationsteorier i 

en klassrumssituation lyfts fram. Resultatet befäster också tidigare studier som visat att lärare i sin roll 

som tjänstemän med friutrymme agerar på ett tämligen snarlikt vis. 
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Inledning 

 

”I have never let my schooling interfere with my education” – Mark Twain  

”School is a conspiracy of the grown-ups” – Franz Kafka  

 

Varför går man egentligen i skolan? Det enklaste svaret på den frågan torde vara ”för att lära 

sig”. Allt lärande sker dock inte inom skolans väggar. Sociala relationer, politiskt och religiöst 

engagemang, TV-program, Internet och olika former av tryckt material spelar en stor roll för 

den kunskap en elev har av världen. Ibland möter lärare elever vars världsbild och 

värderingar skiljer sig kraftigt från den kunskap som skolan förmedlar. En konspirationsteori 

kan vara en utmaning för en lärare på flera plan. För det första slår gymnasieskolans läroplan 

slår fast att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet,1 att 

eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, samt granska fakta och förhållande.2 I det syfte som 

anges för ämnet samhällskunskap fastslås även att eleverna ska utveckla ett vetenskapligt 

förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med 

samhällsfrågor3 och förmågan att söka, kritiskt granska och tolka information från olika 

källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.4 För det andra måste en lärare 

förhålla sig till skolans värdegrund, vilken säger att alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling aktivt ska motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.5 För det tredje ska skolan i 

demokratisk anda vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den 

ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.6 

Detta kan verka motsägelsefullt. Under de senaste åren har massmedia gjort mig 

uppmärksam på att ett flertal konspirationsteorier har ett starkt fotfäste i samhället. Hur ska 

en lärare tänka och handla när konspirationsteorier lyfts fram av en eller flera elever i 

klassrummet?7  

 

 

 

                         
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011). s.5  
2 Ibid s.7 
3 Ibid s.143 
4 Ibid s. 144 
5 Ibid s.5 
6 Ibid s.6 
7 Warner, Jack. Gammalt hat gömmer sig i nya konspirationsteorier. Metro. 2015-01-16 

Warner, Jack. Nej, Snowden har inte avslöjat att CIA utbildat IS-soldater. Metro. 2014-10-16 
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Syfte 

Undersökningen syftar till att undersöka hur gymnasielärare i samhällskunskap bemöter 

konspirationsteorier jämfört med vad styrdokument8 och aktuell forskning säger.  

 

Frågeställningar 

1. Vad har lärare för uppfattning om konspirationsteorier?  

2. Hur tänker lärare om konspirationsteorier i relation till skolans styrdokument?  

3. Hur hanterar lärarna konspirationsteorier som de anser bryter mot styrdokumenten?

  

Teori: 

 

Uppsatsen tar sitt avstamp i två olika teorier. Det första perspektivet är det 

fenomenografiska perspektivet. Tomas Kroksmark berättar att studenterna vid läsning av en 

och samma text uppfattade poängen på helt olika sätt när Ference Marton och hans 

medarbetare under 70-talet undersökte studenters lärande. Martons slutsats blev att 

studenterna var variabeln eftersom de alla utgick från sin egen unika referensram. Denna 

händelse blev utgångspunkten för den nya forskningsmetod som Marton utvecklade i syfte 

att komma åt människors uppfattning om omvärlden – fenomenografi. Kroksmark beskriver 

att fenomenografin inte syftar till att producera kunskap enligt den första ordningens 

perspektiv, utan enligt den andra ordningen. I den första ordningens perspektiv försöker 

forskaren beskriva en aspekt och genom detta producera generell och kumulativ kunskap 

såsom den vi finner inom naturvetenskapen. Denna typ av kunskap, såsom matematik, kemi 

och fysik, fungerar likadant överallt och använder samma begrepp. I den andra ordningens 

perspektiv strävar istället forskaren efter att beskriva människors uppfattning av aspekten. 

Detta är den typ av kunskaper som erhålls inom t.ex. humaniora och samhällsvetenskap, där 

människors olikhet och tolkningar innebär att begreppen blir tvetydiga och omdiskuterade. 

Detta eftersom vi uppfattar världen på kvalitativt olika sätt.9 Den fenomenografiska teorin 

passar detta arbete väl eftersom olikheter vad gäller lärares tolkning av styrdokumenten och 

olikheter i tillämpning av dem i klassrummet är studieobjektet, med konspirationsteorier 

som övergripande tema.   

 

                         
8 Med styrdokument åsyftas i detta arbete Skolverkets läroplan för gymnasiet som heter Läroplan, examensmål 
och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Publikationen beskriver både gymnasieskolans generella 
värderingar och mer ämnesspecifika instruktioner.  
9 Kroksmark, Tomas. Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen omkring oss. I Den tidlösa 
pedagogiken.  Kroksmark, Tomas (red.). (2011).  s. 601 



 

3 

 

Det andra perspektivet har jag valt att kalla för det närbyråkratiska perspektivet på 

implementering. En lärare som tolkar och implementerar ett politiskt beslut 

(styrdokumenten) i lokala, verkliga situationer kallas av Nils Hertting för tjänsteman och 

”närbyråkrat”. Begreppet har han enligt egen utsaga hämtat från Michaels Lipsky, som enligt 

Hertting beskriver att ett politiskt beslut inte existerar förrän i mötet med medborgare. Den 

enskilde läraren är med andra ord den sista länken i implementeringen av en ny lag eller 

förordning från staten. Enligt samma teori har tjänstemän ett handlingsutrymme att tolka 

styrdokumenten på olika sätt. Det finns tre olika förklaringar till vad som styr detta 

handlingsutrymme. För det första kan tjänstemän vara drivna av egenintresse, vilket innebär 

att de försöker att göra det så lätt för sig själv som möjligt. För det andra kan de vara drivna 

av motsatsen, professionella normer och kompetens, det vill säga av deras egen bild av den 

gode läraren. En tredje förklaring lägger sig mitt emellan och beskriver att tjänstemän 

snarare försöker hantera klyftan mellan krav (lagstiftning och klienter) och tillgängliga 

resurser.  Enligt Hertting har inte lärare under sin utbildning fått förkunskaper eller stöd för 

att på ett bra sätt implementera skolpolitiken i klassrummet. Lärarna ges inte heller 

förtroende att agera utifrån sin yrkeskompetens. Hertting tror att dessa två brister riskerar att 

avprofessionalisera implementeringsprocessen.10 Det närbyråkratiska perspektivet på 

implementering är användbart i arbetet eftersom de lärare som intervjuas kan anses vara 

tjänstemän med uppdrag att implementera skolverkets direktiv i praktiken. Vad som 

påverkar lärarnas tolkning är studieobjektet.  

 

Metod 

 

Enligt Kroksmark är den fenomenografiska metoden en tematisk, öppen och strukturerad 

metod. De medverkande personerna spelas in, varefter inspelningen transkriberas till text 

och analyseras. Analysen tar fasta på likheter och skillnader mellan intervjupersonernas svar. 

Svaren jämförs och delas upp i kategorier och kategorierna utgör resultatet.11 Ett exempel är 

enligt Kroksmark fyra olika tänkbara svar på frågan om varför människor svälter i tredje 

världen. Fyra olika svarskategorier skulle kunna vara att det beror på överbefolkning, på att 

människor odlar fel grödor, på att vissa människor missgynnas av brister i det 

inrikespolitiska systemet, eller slutligen på att den första och andra världens intressen skadar 

                         
10 Hartting, Nils. Implementering: perspektiv och mekanismer. I Politik som organisation. Förvaltningspolitikens 
grundproblem. Rothstein, Bo (red.) (2014). s. 200-201 
11 Kroksmark, Tomas. Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen omkring oss. I Den tidlösa 
pedagogiken.  Kroksmark, Tomas (red.). (2011).   s. 603 
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tredje världen.12 Med möjliga tolkningsskillnader i åtanke verkar en fenomenografisk studie 

vara den bästa ingången till ämnet. Det är lärarnas tolkningar, didaktiska avvägningar och 

upplevelser inom styrdokumenten som är av intresse, inte minst med tanke på skolans krav 

på likvärdighet. I uppsatsens avslutande del diskuteras därför hur resultatet, det vill säga 

kategoriseringen, står i relation till styrdokumenten och i relation till tidigare forskning om 

konspirationsteorier.  

 

Intervjufrågorna är utformade utifrån en fenomenografisk metod som heter halvstrukturerad 

livsvärldsintervju, vilken Steinar Kvale och Svend Brinkmann beskriver så här:    

 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv. 

En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna 

fenomenen.[…] Den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet vardasgssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den utförs enligt 

en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor.13   

 

En halvstrukturerad intervju innebär att forskaren utgår från en mängd frågor, men är 

flexibel ifråga om i vilken ordning de ställs. Forskaren ställer även följdfrågor för att finna 

djupare förklaringar och svar. I de fall där en informanten besvarar en fråga under en annan 

fråga är det inte alltid nödvändigt att ställa frågan igen, det beror på hur uttömmande svaret 

är.  

  

Bearbetning och analys av de transkriberade intervjuerna sker sedan i sju steg, i enlighet med 

Dahlgren och Johanssons fenomenografiska analysmodell. Som ett första steg bekantar man 

sig med materialet genom att läsa intervjuerna flera gånger. I det andra steget påbörjas 

analysen genom att de uttalanden och passager som är betydelsefulla för arbetet klipps ut 

och märks med respektive intervjupersons namn. I den tredje fasen jämförs urklippen i syfte 

att finna likheter och skillnader mellan deltagarnas svar. Därefter grupperas de funna 

likheterna och skillnaderna i fas fyra. I den femte fasen står likheterna helt i fokus. Forskaren 

försöker där finna kärnan och essensen och utifrån detta skapa kategorier. Här är ramarna 

för vad som får rymmas inom en och samma kategori det viktiga. I den sjätte fasen namnges 

de olika kategorierna som har skapats med en så kortfattad och beskrivande beteckning som 

möjligt. I den sjunde och sista fasen jämförs kategorierna med varandra i syfte att försöka 

”smälta samman” snarlika kategorier till gemensamma kategorier. Målet är att varje kategori 

                         
12 Kroksmark, Tomas. Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen omkring oss. I Den tidlösa 
pedagogiken.  Kroksmark, Tomas (red.). (2011).   s. 598-599 
13 Kvale, Steinar, Brinkman, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun s. 45 
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ska vara exklusiv. De olika texterna som forskaren har arbetet med reduceras sedan till 

kortare och mer kärnfulla citat, vilka sedan tjänar som illustrationer av kategorierna.14 

 

Avgränsningar 

Undersökningen kommer att omfatta intervjuer med sex olika lärare i samhällskunskap på 

gymnasienivå. För att få spridning och anonymitetsskydd kommer intervjuer att genomföras 

med två lärare i samhällskunskap på tre olika gymnasieutbildningar i en medelstor svensk 

stad. En av lärarna arbetar på ett yrkesinriktat gymnasium, tre vid ett gymnasium inriktat på 

framtida högskolestudier, samt två inom en vuxenutbildning motsvarande gymnasienivå. 

Tanken var från början att få en fördelning där två lärare på varje skola deltog, men 

dessvärre kunde bara en lärare på det praktiskt inriktade gymnasiet delta. Någon skulle 

kanske invända att sex informanter är för få för att kunna generalisera resultatet. En 

fenomenologisk insamlingsmetod passar dock särskilt bra vid undersökningar av en mindre 

population. Detta eftersom man enligt Kroksmark inte söker efter ett objektivt rätt eller fel, 

utan efter olika tolkningsmöjligheter.15 Med andra ord representerar svaren olika tänkbara 

strategier hos lärare. 

 

Överväganden 

Ett par metodologiska och etiska överväganden gjordes inför intervjuerna. Ett första 

dilemma var hur mycket information deltagarna skulle få tillhanda innan intervjutillfället. 

Förelåg det en risk att lärarna skulle kunna agera på ett sätt som skulle kunna påverka svaren 

i den kommande intervjun? Exempelvis, kommer lärarna pröva på att arbeta proaktivt med 

konspirationsteorier eller kommer de att sätta sig in i ämnet i en grad som kraftigt överstiger 

vad de tidigare kände till? För att lyckas möta läraren mitt i vardagen föll valet på att enbart 

berätta att studien riktar sig till lärare i samhällskunskap på gymnasienivå, samt att frågorna 

rör hur lärarna tänker kring styrdokumenten utifrån ett givet tema. Ett andra dilemma var 

lärarnas integritet. Hur mycket information om sig själva skulle lärarna vara villiga att låta stå 

omnämnt i arbetet? Vågar de ens ställa upp på en intervju om de inte på förhand får reda på 

vad ämnet är? Kommer de att kunna ge ärliga svar utan att behöva känna sig utlämnade? 

Valet föll därför på att i min kontakt med lärarna informera om att deras namn, skola och 

ort inte skulle komma att avslöjas i intervjun.  

                         
14 Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina. I Handbok i kvalitativ analys. Fenomenografi. Fejes, Andreas & 
Thornberg, Robert (red). (2009). s. 127-131.  
15 Kroksmark, Tomas. Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen omkring oss. I Den tidlösa 
pedagogiken.  Kroksmark, Tomas (red.). (2011).  s. 600 
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Genomförande  

Två lärare i min bekantskapskrets tillfrågades först om sin medverkan och båda valde att 

tacka ja. Lärarna tillfrågades även om huruvida de kunde förmedla kontakter till ytterligare 

gymnasielärare i samhällskunskap, vilket de också var villiga att göra. Den första läraren 

(man, 55 år) som arbetar på vuxenutbildningen frågade på eget initiativ en kollega (kvinna, 

30 år) som visade sig vara villig att ställa upp. Den andra läraren (Man, 43 år) som jobbar på 

ett studieinriktat gymnasium gav mig en lista med mailadresser och namn till sina kollegor. 

Vid kontakt visade sig endast en lärare på det praktiskt inriktade gymnasiet vara villig att 

ställa upp (Kvinna, 53 år), medan två andra tackade nej på grund av tidsbrist. Då inga fler 

lärare i samhällskunskap på det praktiska gymnasiet verkade finnas att tillgå så valde jag att 

istället att kontakta två lärare från det studieinriktade gymnasiet (Man, 42 år och man, 37 år).  

 

Alla intervjuerna ägde rum på lärarnas respektive skolor, varav fem stycken i arbetsrum och 

en i ett personalrum. Fyra av intervjuerna tog ca tjugo minuter, en tog femton och en tog 

tjugosju minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och materialet finns 

bevarat i min dator fram till publiceringen av arbetet. Texterna transkriberades direkt efter 

intervjuerna genomförts. Transkriberingen skedde i stort sett ordagrant, men där den 

ordagranna ordalydelsen blev obegriplig utan tonfall har meningar justerats marginellt. 

Pauser, skratt och kommentarer som inte rör ämnet såsom frågor om själva intervjun har 

inte heller tagits med i texten. 

 

Bakgrund  
 
 
Vad är en konspirationsteori? 
Genom åren har ett flertal forskare försökt definiera och förklara vad en konspirationsteori 

är för något. Karl R. Popper, en pionjär inom forskningen om konspirationsteorier, menar 

att människan i alla tider trott på förekomsten av konspirationer. Förr föreställde man sig att 

de grekiska gudarna konspirerade mot människan. Gudarnas agenda fick därför bli 

förklaringsmodell när krigslyckan var dålig. I vår tid är det istället hemliga sällskap, Sions 

vise, kapitalister och imperialister som tagit deras plats. Popper påpekar att han inte 

ifrågasätter förekomsten av konspirationer i sig, sådana är i själva verket vanliga sociala 

fenomen. Däremot anser han att de flesta konspirationer misslyckas. Idealistiska människor 

som på något sätt tror sig kunna skapa himmelriket på jorden sägs vara mest benägna att tro 

på konspirationsteorier, eftersom förklaringen till varför man ännu inte skapat himmelriket 
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kräver förekomsten av en djävul.16 Douglas & Sutton menar att konspirationsteorier kan 

delas in i tre kategorier: Besynnerliga (Obama är en reptil från rymden), obevisade (Judar 

eller USA ligger själva bakom elfte september) eller sanna (Watergate-skandalen).17  

 

Sunstein och Vermeule menar att en konspirationsteori kan definieras som ett försök att 

förklara en händelse eller ett förfarande genom att koppla den till hemliga motiv hos 

inflytelserika människor som försöker dölja sin roll (åtminstone tills deras mål är uppnått). 

De framhåller även att vissa konspirationsteorier är harmlösa eller till och med positiva 

(Föräldrar som skyller på tomten för att dölja sin egen roll) medan andra är direkt skadliga, 

särskilt sådana som ger bränsle åt vrede och hat.18 Den definition av termen som Lee 

Basham ger lyder: En förklaring av viktiga händelser med en hypotes om avsiktligt bedrägeri 

och manipulation av dem som är inblandade, påverkade av eller sett dessa händelser. Dessa 

bedrägerier har ofta ondskefulla avsikter.19  

 

Steve Clarke tycks mena att vad som skiljer konspirationsteorier från vanliga teorier är att 

folk tenderar att hålla fast vid konspirationsteorier även efter att bevis presenterats som 

tyder på att teorin är falsk. Som exempel nämner han bland annat människor som inte slutar 

tro att USA låg bakom elfte september trots de många videos och ljudfiler där Bin Ladin tar 

på sig ansvaret och hotar USA.20 David Coady kritiserar den definition som Charles Pigden 

ger eftersom han menar att den gör i stort sett alla människor till konspirationsteoretiker.21 

Coady menar också att det är svårt att definiera vad en konspirationsteoretiker är och att 

ordet oftast används för att tysta meningsmotståndare. Hans egen positiva definition av en 

konspirationsteorietiker är en person som är villig att undersöka konspirationer.22 Erik Åsard 

skriver att grundkomponenterna för en konspirationsteori innehåller en farlig fiende med 

överlägsna resurser som i hemlighet smider lömska planer för egen vinnings skull. Den stora 

massan är lyckligt ovetande om detta och bara några få upplysta skeptiker har genomskådat 

dem. Det är bara tack vare deras modiga upplysningsarbete som den fienden motarbetas.23 

                         
16 Popper, Karl R. (1966) The open society and it’s enemies vol 1: The spell of plato. s.196 
17 Douglas, Karen. M., & Sutton, Robbie. M. (2015). Climate change: Why the conspiracy theories are 
dangerous. Bulletin Of The Atomic Scientists, s.4 
18 Sunstein, Cass. R. and Vermeule, Adrian. (2009), Conspiracy Theories: Causes and Cures. Journal of Political 
Philosophy, s. 205-206 
19 Basham, Lee. (2001), Living with the Conspiracy. The Philosophical Forum, s.265 
20 Clarke, Steve. (2007). Conspiracy Theories and the Internet: Controlled Demolition and Arrested 
Development. Episteme, 4, s.168-169 
21 Coady, David (2007). Are Conspiracy Theorists Irrational?. Episteme, 4, s. 193-194 
22 Ibid s. 202 
23 Åsard, Erik. (2015) Konspirationsteorierna och verkligheten. Sex historiska gåtor. s. 300 
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Sammanfattningsvis kan man säga att även om konspirationsteorier definieras på ungefär 

samma sätt (en hemlig agent med dolda motiv ligger bakom en eller flera händelser) finns 

det vitt skilda åsikter om vilka teorier som ryms inom begreppet. Den största skillnaden i 

definition är alltså en fråga om bredd och rymd. Är det önskvärt att inkludera både 

realistiska, fantasifulla, skadliga och harmlösa teorier, eller gör en för stor bredd ordet 

meningslöst? Med detta i åtanke verkar det vara viktigt att inte tala om konspirationsteorier i 

allt för generella termer, utan att försöka specificera vad man menar med begreppet. Risken 

är annars att samtalet stannar vid begreppsförvirring.  

 

I detta arbete delas konspirationsteorier upp i två olika typer som definieras var för sig. Den 

första typen kallas helg enkelt för konspirationsteorier och rymmer alla typer av 

föreställningar där en hemlig agent med dolda motiv ligger bakom en eller flera händelser. 

Syftet med det är att inte som forskare utesluta några intervjusvar på förhand, då den första 

frågeställningen kräver öppenhet för hur lärarna uppfattar begreppet. Den andra typen 

skiljer ut de konspirationsteorier som lärarna anser bryter mot styrdokumenten och som 

därmed är kontroversiella när de dyker upp i skolan. Dessa kommer hädanefter att refereras 

till som kontroversiella eller skadliga konspirationsteorier.  

 

Vad är en kontroversiell konspirationsteori? 

 

En kontroversiell konspirationsteori är en konspirationsteori som bryter mot skolans 

styrdokument i något avseende. Här följer de tre konspirationsteorier som under en eller 

flera intervjuer ansetts vara problematiska i relation till gymnasieskolans värderingar.  

 

Förintelseförnekelsen 

Att kraftigt ifrågasätta omfattningen av antalet mördade judar under andra världskriget, att 

ifrågasätta tillvägagångssätten för morden eller uppsåtet bakom dem klassas enligt 

internationellt fastställda kriterier som förintelseförnekelse. Att beskylla judarna för att själva 

ha orsakat folkmordet räknas som en del av det sistnämnda kriteriet. Förnekelsen av 

förintelsen syftar till att återupprätta antisemitismens ställning och att ge stöd till ideologier 

som motsätter sig judar.24  

  

                         
24 Kulturdepartementet. Arbetsdefinition av förnekande och förvanskning av förintelsen. Forum för levande historia.  
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Elfte september  

Bara några timmar efter att de av terrorister kapade flygplanen hade kraschat in i World 

Trade Center, i Pentagon samt på ett fält i Pennsylvania, började de första 

konspirationsteorierna dyka upp på Internet. Man ifrågasatte varför tornen kunde rasa på det 

sätt de gjorde och hävdade att sprängladdningar måste ha placerats inuti tornen på förhand. 

Man ifrågasatte hur attacken kunde genomföras trots att bara fyra av förövarna hade 

genomgått grundläggande flygträning. En sida ifrågasatte flygplanskaparnas arabiska 

identitet, medan en annan hävdade att samtliga 4000 israeliska anställda i tvillingtornen hade 

hållit sig borta från sina arbetsplatser just den dagen. Båda sidorna menade att Israel låg 

bakom dåden i syfte att misskreditera islam och araber. Mer vanligt var att den amerikanska 

staten själv sades ligga bakom attacken.  Syftet med en sådan attack skulle vara att rättfärdiga 

framtida krig.25 

 

ZOG – Zionist Occupation Government  

Antisemitisk konspirationsteori som hävdar att en grupp inflytelserika judar styr specifika 

staters ideologi, eller till och med kontrollerar hela världens regeringar. Islamister menar att 

judekristna kapitalister försöker utrota islam genom USA. På den yttersta vänsterkanten har 

man istället lånat tankar från Marx och ser borgerligheten som det medel med vilket en 

totalitär kapitalistisk världsregering ska uppstå.26 

Är konspirationsteorier skadliga?  

Douglas och Sutton menar att konspirationsteorier som förnekar klimathoten är skadliga för 

hela mänskligheten eftersom förnekandet av klimathotet underminerar vårt skydd från 

naturkatastrofer.27 Forskningsrapporter som visar på klimatförändringar sägs av förnekarna 

vara påhittade för att forskarna ska få forskningspengar, för att ge röster åt miljövänliga 

politiker, för att grön energi ska kunna ta marknadsandelar från de fossila bränslena eller för 

att få myndigheter att gå över till kärnkraft vilket man kan tjäna pengar på.28 Douglas & 

Sutton anser alltså att det finns ett reellt hot mot den hållbara utvecklingen. Ted Goertzel är 

                         
25 Åsard, Erik. (2015) Konspirationsteorierna och verkligheten. Sex historiska gåtor. s. 283-287,  
26 Bartlett, Jamie & Miller, Carl. (2010) The power of unreason. Conspiracy theories, extremism and counter-
terorism. s.3 
27 Douglas, Karen. M., & Sutton, Robbie. M. (2015). Climate change: Why the conspiracy theories are 
dangerous. Bulletin Of The Atomic Scientists, s.15 
28 Ibid.  s. 5-6 

Tidigare forskning  
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inne på en liknande linje. Konspirationsteorier som förnekar att HIV-viruset orsakar AIDS, 

som ifrågasätter klimathotet, misstänkliggör vaccinationer samt påpekar att genmodifierade 

grödor är farliga har redan fått allvarliga konsekvenser för folkhälsan och miljön.29  

 

Sunstein och Vermeule skriver att en undersökning som genomförts i sju muslimska länder 

visade att 78 % inte tror att araber låg bakom elfte september. Den vanligaste teorin var 

istället att USA eller Israel ligger bakom händelsen. De menar att detta är allvarligt, eftersom 

USAs historia är full av exempel på att rasrelaterat våld ofta orsakats av falska rykten.30 De 

menar också att människor som tror på konspirationsteorier inte är irrationella, utan helt 

enkelt är människor som saknar tillräcklig kunskap och information, något som är vanligt i 

diktaturer med begränsad tryck- och yttrandefrihet. De menar sig sedan se ett tydligt 

samband mellan antalet terroristattacker i ett land och landets bristande frihet. Där 

grundläggande yttrande- och tryckfrihet saknas är man istället hänvisad till rykten, 

spekulation, ideologiska gruppmotsättningar och sina egna känslor som väcks i kritiska 

situationer såsom krig.31  

 

Lee Basham menar att konspirationsteorier försurar och distraherar människor från att söka 

det goda och värdefulla i livet och att de inte för människan framåt.32 David Coady anser att 

konspirationsteoretiker borde ses som värdefulla samhällsmedborgare eftersom de är villiga 

att granska de officiella berättelserna. Han menar istället att det är irrationellt att förneka 

förekomsten av konspirationer eftersom historien har lärt oss att politiska konspirationer 

äger rum hela tiden. Det är först när konspirationsteoretiker överdriver hur väl en teori 

förklarar ett fenomen som de blir irrationella, men man bör inte avfärda 

konspirationsteoretiker per automatik.33 Steve Clarke menar att få konspirationsteorier är 

farliga och att konspirationsteoretikerna istället har tre fördelar. För det första utmanar de 

oss att söka bättre förklaringar. För det andra kan de ibland upptäcka faktiska 

konspirationer. För det tredje är deras informationsinsamling positiv för öppenheten i 

samhället.34 Jan-Willem van Prooijen, André P.M. Krouwel och Thomas V. Pollet menar att 

det bland politiska extremister på både höger- och vänsterkanten är vanligt att 

                         
29 Goertzel, Ted. (2010). Conspiracy theories in science. EMBO Reports. s. 493 
30 Sunstein, Cass. R. and Vermeule, Adrian. (2009), Conspiracy Theories: Causes and Cures. Journal of Political 
Philosophy, s.  202-203 
31 Ibid s. 212, 215 
32 Basham, Lee. (2001), Living with the Conspiracy. The Philosophical Forum, s. 277 
33 Coady, David (2007). Are Conspiracy Theorists Irrational?. Episteme, 4, s. 195-197  
34 Clarke, Steve. Conspiracy Theories and Conspiracy Theorizing. Philosophy of the Social Sciences. June 2002 vol. 
32 no. 2. s. 148 
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konspirationsteorier förekommer. Deras statistiska socialpsykologiska forskning visar att 

extremister har ett mycket strukturerat sätt att tänka, vilket de använder för att skapa mening 

i hotfulla händelser i samhället. De tror bara på information från deras meningsfränder vilket 

gör det lättare för dem att hålla fast vid sina idéer vad samhället i övrigt än säger. De 

försöker genom konspirationsteorier göra världen mer begriplig och mindre skrämmande.35  

 

Karen M. Douglas, Robbie M. Sutton, Mitchell J. Callan, Rael J. Dawtry och Annelie J. 

Harvey har genomfört en omfattande studie som visade att det inte fanns någon skillnad i 

tro på konspirationsteorier vad gäller ålder, kön, etnicitet, religion. De kunde dock påvisa en 

skillnad vad gäller utbildningsnivå och hushållsinkomst. Studien tyder också på att 

människor som tror på konspirationsteorier har en särskild tendens att söka mönster och 

samband i händelser där sådana inte finns, och att detta beteende kan delvis förändras av 

utbildning. De fann även en tillfällig minsking av konspiratoriskt tänkande när människor i 

en kontrollerad miljö fick arbeta analytiskt genom att testa hypoteser. De menar samtidigt att 

det inte är lämpligt att helt och hållet motarbeta konspirationsteorier, eftersom dessa tvingar 

fram transparens hos våra myndigheter.36  

 

Jason Harambam och Stef Aupers menar att konspirationsteoretiker inte är helt 

avståndstagande mot vetenskap utan gärna själva använder sig av vetenskapsliknande 

metoder. Vad de däremot har svårt för är vetenskapssamhällets antaganden, auktoritet, 

vilken de vill ersätta med en mer frihetlig anda. Ofta anser de att det finns en ekonomisk 

eller politisk agenda bakom vetenskapen.37 

  

Är konspirationsteorier skadliga? En del forskare har en öppen kritisk, nedlåtande eller 

oroad attityd till konspirationsteorier, medan andra använder sig av ett mer neutralt eller till 

och med positivt språk. När man läser den samlade helheten blir det därför återigen tydligt 

att definitionen av begreppet konspirationsteori är viktig. De forskare som verkar negativt 

inställda fokuserar på teorier som handlar om våldsdåd och extremism, såsom Oklahoma-

bombaren och elfte september, medan de mer neutrala och positiva forskarna lyfter fram 

konspirationsteorier som visat sig vara sanna som exempel på teoriernas positiva effekt för 

                         
35 Van Prooijen, Jan-Willem, Krouwel, André P.M och Pollet, Thomas V. Political extremism predicts belief in 
conspiracy theories. Social Psychological and Personality Science July 2015 vol. 6 no. 5  s. 570-571 
36 Douglas, Karen M, Sutton, Robbie M, Mitchell J. Callan, Rael J. Dawtry & Annelie J. Harvey (2015): 
Someone is pulling the strings: hypersensitive agency detection and belief in conspiracy theories, Thinking & 
Reasoning, s. 15-17 
37 Harambam, Jaron & Aupers, Stef. Contesting epistemic authority: Conspiracy theories on the boundaries of 
science. Public Understanding of Science May 2015. s.477 
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samhällets och myndigheternas öppenhet och transparens. De flesta verkar dock eniga om 

att det finns skadliga och farliga konspirationsteorier som kan få människor att agera på ett 

fördomsfullt eller våldsamt sätt.  

Hur bör man bemöta konspirationsteorier? 

Enligt Douglas och Sutton anser vissa forskare att konspirationsteorier som rör klimatet bör 

förbjudas eller beläggas med böter och skatter på grund av skadan på miljön. Andra forskare 

anser också att nätforum bör infiltreras och förstöras inifrån genom goda motargument. 

Själva anser författarna att sådana åtgärder vore antingen odemokratiska eller opraktiska och 

dessutom förmodligen effektlösa. Författarna pekar istället på behovet av terapeutiskt 

preventivt arbete. Forskning har nämligen visat ett samband mellan tro på 

konspirationsteorier och en känsla av utanförskap i samhället och bristande kontroll över sitt 

liv. Författarna nämner inte hur inkludering och en ökad känsla av kontroll ska kunna 

uppnås, men menar att detta är den mest framkomliga vägen till en minskad tro på 

konspirationsteorier.38  

 

Sunstein och Vermeule menar att om en regering kan avliva en skadlig konspirationsteori så 

bör den göra det. Samtidigt lyfter de fram faran i att göra det, eftersom regeringens 

ingripande kan tolkas som en bekräftelse på att konspirationsteorin är sann. Istället anser de 

att den bästa metoden att aktivt bekämpa konspirationsteorier med är genom att infiltrera 

nätforum och där argumentera emot idéerna med hjälp av fakta.39 Lee Basham menar istället 

att vi inte bör bemöta konspirationsteorier alls. Skälet är enligt honom själv helt pragmatiskt: 

Det finns inget man kan göra åt dem.40 Han lyfter fram fyra svårigheter som skäl för detta. 

För det första är de inte falsifierbara eftersom man anses vara en del av konspirationen när 

man försöker motbevisa dem. För det andra är de inte kontrollerbara eftersom det är så stor 

mängd människor som driver dem och eftersom alla har sina privata skäl till att göra det. För 

det tredje saknar människor som tror på konspirationsteorier ofta förtroende för media och 

för myndigheterna, dvs för de institutioner som skulle bemöta dem. För det fjärde tyder 

mycket på att vissa personer som tror på teorierna lider av paranoida vanföreställningar.41  

 

                         
38 Douglas, Karen M., & Sutton, Robbie M. (2015). Climate change: Why the conspiracy theories are 
dangerous. Bulletin Of The Atomic Scientists, s. 13-15 
39 Sunstein, Cass R. & Vermeule, Adrian. (2009), Conspiracy Theories: Causes and Cures. Journal of Political 
Philosophy, s. 226-227 
40 Basham, Lee. (2001), Living with the Conspiracy. The Philosophical Forum, s. 277 
41 Basham, Lee. (2003), Malevolent Global Conspiracy. Journal of Social Philosophy, s. 93-94, 100 
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Steve Clarke menar att Internet har bromsat utvecklingen av konspirationsteorier tack vare 

sin kritiska atmosfär. När en konspirationsteori lanseras attackeras den genast av andra, både 

personer som avskyr konspirationsteorier och personer som tror på andra 

konspirationsteorier.42 När Charles Pigden talar om bemötande av konspirationsteorier så 

menar han att man inte per automatik bör avfärda konspirationsteoretiker som suspekta, 

irrationella, paranoida etc. Han skriver att det finns en samhällsnorm av att man inte ska tro 

på konspirationsteorier, men anser själv att man bör följa bevis vart de än leder. Han menar 

rentav att det kan vara mer rationellt att tro på en konspirationsteori än att inte göra det. 

Han ger uttryck för att man inte bör dra alla teorier över en kam, och istället rationellt skilja 

på vad som är omöjligt och vad som inte är det.43  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den psykologiska profilen hos en 

konspirationsteoretiker varierar kraftigt från rationella till irrationella och från blint troende 

fundamentalister till vetenskapligt lagda skeptiker. Den allmänna profilen torde dock vara en 

idealistisk lågutbildad person i utanförskap med en fallenhet för att söka mening och 

mönster i syfte att förstå sin egen utsatthet och situation.  Ofta bosatt i ett slutet samhälle 

där informationsflödet är begränsat. Det finns också en potentiellt större risk för våld hos 

sådana personer eftersom detta beteende visat sig vara vanligt på de politiska ytterkanterna. 

 

När man talar om hur man bör bemöta konspirationsteorier är det viktigt att fundera över 

vilka typer av konspirationsteorier man behöver konfrontera. Flera forskare betonar trots allt 

att det inte finns någon poäng i att bemöta ofarliga konspirationsteorier eftersom de ju 

faktiskt inte gör någon skada. Hur man ska bemöta de skadliga teorierna finns det däremot 

vitt skilda uppfattningar om, från böter och infiltration till att ignorera dem. Den metod som 

verkar fungera bäst är att uppmuntra dem att undersöka och granska teorierna samt även 

förse dem med motargument. Det finns en risk i att göra detta, eftersom man då kan antas 

vara en del av konspirationen. Från vår svenska skolas synvinkel är en sådan granskning 

naturlig och positiv med tanke på skolans uppdrag och fundament - värdegrund, 

vetenskaplighet och källkritik. 

 

 

                         
42 Clarke, Steve. (2007). Conspiracy Theories and the Internet: Controlled Demolition and Arrested 
Development. Episteme, 4, s. 171 
43 Pigden, Charles (2007). Conspiracy Theories and the Conventional Wisdom. Episteme, 4, s. 219-220 
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Lärares friutrymme  

Eftersom arbetet hanterar den närbyråkratiska teorin på implementering är det viktigt att 

även undersöka vilken pedagogisk forskning om implementerande av styrdokumenten som 

finns tillgängliga på området. Anna Karlefjärd har skrivit en licentiatavhandling i vilken hon 

undersöker likheter och skillnader hos vad gäller tolkning och tillämpning av 

styrdokumenten inom samhällskunskapen. I studien intervjuas tio gymnasielärare i 

samhällskunskap om sitt friutrymme, det vill säga den upplevda frihet som lärarna upplever 

sig ha innanför styrdokumentens ramar. Sex av tio lärare upplevde att styrdokumenten är 

bra, eftersom de ger stor frihet till egna tolkningar. Två av sex lärare upplevde sig också vara 

fria, men fokuserar mer på sina egna erfarenheter när de fattar beslut än på styrdokumenten. 

De sista två lärarna upplevde sig också vara fria, men såg negativt på sin frihet eftersom 

styrdokumenten ansågs vara luddiga. Karlefjärd beskriver också lärarnas tolkning av 

styrdokumenten som relativt likartade. Hon berättar att lärarna tenderade att anpassa sin 

tolkning av styrdokumenten till de förutsättningar som omger undervisningen, såsom aktuell 

elevgrupp.44 Karlefjärd beskriver dagens lärare som en tjänsteman med friutrymme i 

förhållande till styrdokumenten, vilket till stor del beror på att skolan gått från regelstyrd till 

målstyrd och från omfattande och specificerade styrdokument till öppna och kortfattade.45 

 

Sammanfattningsvis finns det en ansenlig mängd forskning om konspirationsteorier och 

dess sympatisörer tillgänglig. Viss forskning har även bedrivits i syfte att försöka avgöra hur 

stort ”svängrum” och frihet samhällslärare har i förhållande till den svenska gymnasieskolans 

styrdokument. Vad denna studie för det första syftar till att bidra med är en 

kontextualisering av hur konspirationsteorier bör hanteras inom just skolans värld. För det 

andra är syftet att genom konspirationsteorier ge exempel på hur lärarnas friutrymme vad 

gäller tolkning inriktning av styrdokumenten ser ut inom ett lite snävare område än den lite 

bredare undersökning Karlefjärd utfört.  

 

 

 

 

 

 
                         
44 Karlefjärd, Anna (2011). Att rymmas inom sitt friutrymme. s. 105-107 
45 Ibid. s. 28 
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Resultat 

 

Här följer studiens resultat, vilket inom den fenomenografiska metoden brukar kallas för 

studiens utfallsrum. Då en fenomenografisk undersökning inte är generaliserbar är det 

viktigt att påpeka att studien kunde ha fått ett annat resultat om andra eller fler informanter 

hade deltagit. De kategorier som formats utifrån lärarnas svar handlar alla om hur lärarna ser 

på konspirationsteorier i relation till styrdokumenten. I relation till styrdokumenten anser de 

intervjuade lärarna att konspirationsteorier innebär:  

 

1. Ett tänkbart pedagogiskt verktyg 

2. Ett hot 

3. En positiv skepticism 

4. En del av yttrandefriheten  

5. Ett ansvar att bemöta 

1. Ett tänkbart pedagogiskt verktyg  

 

Av sex lärare ser alla sex konspirationsteorier som ett tänkbart pedagogiskt verktyg att 

använda sig av inom samhällskunskapen. Användningsområdet kan delas upp i fyra 

underkategorier: 

 

För att lära eleverna källkritik  

Av sex lärare föreslog fem att konspirationsteorier skulle kunna användas som en övning i 

källkritik. En lärare menade att det kanske skulle vara jättebra att jobba med, en annan lärare 

kallar det för en nyckel för den som vill sänka en konspirationsteori och en tredje menade att 

konspirationsteorier kanske skulle ha ett eget kapitel inom samhällskunskapen, inom 

källkritiken. Bara en av lärarna använde sig i nuläget av en övning specifikt inriktad på att 

öva eleverna i källkritik genom att granska konspirationsteorier. Övningen beskrevs så här: 

 
Eleverna fick undersöka vilka källor det finns, vilka belägg som finns i källorna, vilka källor de har som 
står bakom teorin. Vi tittade även på om det går att ta reda på vilken person som ligger till grund för 
själva teorin och på hur den officiella förklaringen ser ut, samt på hur man har kommit fram till det. Vi 
tittade alltså på båda sidor, så det är väl egentligen källgranskning som varit viktigt.  
 
 

Pågående hösttermin är första gången som nämnda lärare ifråga har använt 

konspirationsteorier för detta ändamål i en skolmiljö. Läraren anger att eleverna fritt fick 
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välja vilken konspirationsteori de ville granska och säger att en klar majoritet valde att 

granska elfte september, men att även förintelseförnekelse, Palmemordet och Illuminati 

intresserade eleverna. En lärare på en annan skola nämnde i positiva ordalag att en av 

lärarkollegorna använt sig av konspirationsteorier i samband med källkritik. En av lärarna 

uttryckte dock att det kanske skulle kunna vara svårt att koppla samman konspirationsteorier 

med källkritik. Invändningen var följande: 

 
Vem som har kommit på den här idén är relevant att ta reda på. Men konspirationsteorier brukar ju 
generellt inte ha en tydlig upphovsman som man kan peka ut. Men källkritik jobbar man hårt med i alla 
lägen och jag hoppas att de utnyttjar det och inte litar blint till nåt rykte som har uppkommit och blivit 
till en sanning.   
 
 

Läraren i citatet ovan uttalar sig liksom alla de andra lärarna mycket positivt ifråga om 

källkritik generellt, men verkar skeptisk till att undersöka just konspirationsteorier eftersom 

det inte går att undersöka hela kedjan i informationsflödet tillbaka till dess källa.   

 

För att uppfylla kunskapskraven  

Av sex lärare förde alla sex ett resonemang om att konspirationsteorier i någon mån skulle 

kunna få plats inom samhällhällsvetenskapens ramar. En av lärarna resonerade så här: 

 
Teori är ett svårt begrepp och teorier ska det ju pratas om i samhällskunkapen, det står det ju uttryckligt 
att det ska göras. Men det kanske är ett svårt begrepp att ta in, så då måste man verkligen gå gradvis 
fram. Det är klart att konspirationsteorier kan komma som exempel på teorier men då måste man vara 
väldigt försiktig så att inte eleverna börjar använda konspirationsteorier som vetenskapliga teorier. 
  
 
 

Sammantaget var det två av lärarna som lyfte upp begrepp och teorier som möjliga 

användningsområden för konspirationsteorier inom samhällskunskapen. Båda var dock 

tveksamma till huruvida konspirationsteorier skulle kunna omfattas av ordet teori, men de 

var överens om att det är ett viktigt samhällsvetenskapligt begrepp. 

 

En lärare ansåg att konspirationsteorier skulle kunna passa in under internationell politik 

eller när man tar upp olika politiska ideologier, särskilt när det gäller förintelseförnekelse och 

kopplingarna till främlingsfientliga ideologier. En lärare menade att man skulle kunna 

använda konspirationsteorier för att lära elever att argumentera, eftersom ett kunskapskrav 

går ut på att argumentera för sina egna ställningstaganden, samt även värdera och 

argumentera emot andras ställningstaganden. Två lärare menade att man kan nämna 
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konspirationsteorier i syfte att få in fler perspektiv. Så här yttrycker sig en av lärarna: 

 

Att prata om perspektiv. Då kan jag tycka att konspirationsteorier kan vara bra. Perspektiv och andra 
synsätt. Andra glasögon kan man säga. Det blir nåt konkret, man kan se det på det här sättet också  
 

 

Läraren lyfter här alltså fram konspirationsteorier som ett sätt att göra diskussionen mindre 

abstrakt, ett konkret exempel på hur man kan se på världen. 

 
För att aktivt motverka intolerans  

Av sex lärare var det fem som föreslog att konspirationsteorier skulle kunna användas för att 

motverka intolerans. En av lärarna uttryckte sig så här: 

 
När man sen tittar på nazisternas program så är det ju väldigt många unga idag som tycker att de har ju 
en hel del som är bra i sitt program. Till exempel hårdare tag mot homosexuella, det applåderar många 
på fordon och industri, att ”det låter ju ganska bra” och hårdare tag mot kriminella ”ja, det är för lätta 
straff, bra, bra ”, så de flesta hittar ju många punkter som de faktiskt känner att de kan skriva under på. 
Men det landar ju alltid i det här med förintelsen, det är där de flesta stannar då.   
 
 

Läraren talar i sammanhanget om att det är viktigt att ta upp förintelseförnekelsen eftersom 

den inte håller för granskning. Läraren menar att när det då blir uppenbart för alla att 

förintelseförnekelse inte håller så undergräver det förtroendet för nynazistiska partiers 

förtroende och inflytande bland eleverna. Eleverna kan helt enkelt inte stå för ett parti som 

förnekar verkligheten. Även två andra lärare nämner att konspirationsteorier skulle kunna 

vara ett pedagogiskt verktyg om man vill motverka förintelseförnekelse. En av dem säger att 

man hela tiden behöver arbeta med det eftersom den typ av konspirationsteorier som är 

mest frekventa på skolan där läraren arbetar är högerextrema konspirationsteorier.  En 

annan lärare tar upp nazistiska rasteorier som ett exempel som får hela den nazistiska 

ideologin att framstå som löjlig när man granskar de vetenskapliga bevisen.  

 

För att fånga elevers intresse  

Av sex lärare var det tre som uttryckte att man kan använda konspirationsteorier för att 

fånga elevers intressen. En lärare kallade det för intresseväckande och relevant att 

undersöka. En annan menade att man definitivt kan använda det eftersom eleverna gillar 

konspirationsteorier. En tredje lärare som i sammanhanget talar om styrdokumentens ramar, 

ser det så här: 
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Man försöker hålla sig inom ramen men man ska krydda den här ramen lite och då kan 
konspirationsteorier vara ett bra grepp att inspirera eller att man får haja till lite. […] Det kan vara ett 
bra grepp att fånga eleverna med 

 

 

Läraren verkar ge uttryck för att konspirationsteorier inte är ett centralt inslag inom 

samhällskunskapen, men att det kan vara en god ingång eller ett spännande exempel. 

 

 

2. Ett hot   

 

Av sex lärare såg alla sex lärarna konspirationsteorier som någon form av potentiellt hot. De 

upplevda hoten kan delas in i fyra underkategorier enligt följande: 

 

Hot mot demokratiska värderingar  

Av sex lärare gav alla sex utryck för att det finns vissa konspirationsteorier som krockar med 

skolans demokratiska värdegrund. Fyra av de sex lärarna pekar särskilt ut högerextrema 

konspirationsteorier som ett hot mot allas lika värde, även om de är noggranna med att 

påpeka att det inte är vanligt förekommande. Det demokratiska värde de anser vara hotat är 

framför allt allas lika värde, vilket detta citat får exemplifiera: 

 
Tittar vi istället på konspirationsteorier som rör om förintelsen har ägt rum så blir det en fråga som går 
mycket snabbare mot intolerans, allas lika värde och rasism. […] alla har rätt till sin egen tanke, men 
kommer man in på konspirationsteorier som förnekar förintelsen eller folkmord på olika platser… ja…  

 

Tre av dessa lärare betonar även att den nazistiska ideologin har en allmänt negativ 

inställning till de demokratiska frihetsvärdena. En av dem verkar även ha fått tagit emot ett 

förtäckt hot som gick ut på att när raskriget en dag kommer så ska de personer ställas till 

svars som stödjer demokratin och inte kämpar för det nazistiska utopiska samhället. De två 

andra lärarna beskrev en allmänt kritisk hållning inom nazismen i förhållande till demokratin: 

 

ZOG, Zionist Ockupation Government, den klingar verkligen inte väl med värdegrunden. Judar 
överlag brukar figurera i konspirationsteorier väldigt mycket. Eller ja, från nån sorts högerhåll i alla fall. 
Ja även vänster till viss del. Så ja, många konspirationsteorier är ju problematiska, definitivt ur 
värdegrundssynpunkt. […] Många konspirationsteorier går ju ut på att det finns nån som styr och ställer 
i bakgrunden, nån puppet master som leker med alla marionetter. Att representativ demokrati bara är 
ett sätt för eliten att utnyttja. […] Generellt sett är det ju väldigt få konspirationsteorier som […] ser 
speciellt positivt på demokrati.  
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En annan av dessa tre lärare menade också att det finns de som ser varje flykting som en 

potentiell IS-krigare, vilket också skulle kunna falla in under kategorin allas lika värde.  

En av de återstående två lärarna pekade inte ut någon specifik konspirationsteori eller 

ideologi, men uttryckte generellt att det finns en del teorier som inte är öppna för vad andra 

tycker och tänker. En ytterligare lärare, som arbetar mycket med nyanlända kristna 

flyktingar, lyfte istället upp intolerans mot muslimer och mot USA bland kristna 

krigsdrabbade flyktingar som något viktigt att arbeta med:  

 

När det händer så är det oftast mot USA. Kan också vara mot islam, och då kanske det är mer kopplat 
till en slags importerad främlingsfientlighet. På våran skola har vi många från typ Syrien och de är 
kristna många av dem och har råkat illa ut genom islam. De är inte insatta och när nån säger att ”så här 
är det” så tror de på det. Man kan till exempel till och med höra att USA stöttar ISIS i klassrummet och 
att allt är USAs fel. Så USA brukar vara med ofta i konspirationsteorier. 

 

Hot mot det goda samtalet i klassrummet  

Av sex lärare gav tre uttryck för att elever som tror på konspirationsteorier kan vara ett 

problem för det goda samtalet i klassrummet. De beskriver att elever som har 

konspirationsteorier inte är bra på att lyssna till vad andra säger och har svårt att se saker ur 

olika perspektiv. En lärare beskriver det samtalsklimatet så här: 

 
Det tråkiga är att det är människor som har låst sig så man får aldrig diskutera, utan de har rätt. Elever 
som är i ett klassrum och tror på konspirationsteorier kan slåss för sin idé, nästan för sitt liv. De vill inte 
ha fel inför alla andra, det är jättekänsligt. […] Det är där jag tror problematiken finns just med 
värdegrunden. ”Jag har rätt, jag vet att det är så här”. Då säger nån annan ”hur kan du bevisa det, är det 
inte så här istället?” men det lyssnar de inte på.   
 
 

En annan lärare berättar att hanterandet av en före detta elev med nynazistiska 

konspirationsteorier var bland det svåraste han har gjort som lärare eftersom eleven hade sin 

färdiga sanning. Den tredje läraren säger sig inte ha mött nynazism i klassrummet, men för 

istället ett teoretiskt resonemang om att det förmodligen skulle kunna vara svårt om det 

hände. Läraren menar att de flesta konspirationsteorier går att hantera i klassrummet 

eftersom eleverna bara prövat tanken, inte investerat sin hela personlighet i den. När det 

gäller just nazister menar läraren att de även är ideologiskt investerade och att 

konspirationsteorin i de fallen mer liknar en religiös övertygelse eller världsbild som inte går 

att motbevisa. Det spelar då ingen roll hur mycket fakta och empiri man lägger fram emot 

teorin, en tro är nämligen inte något som går att motbevisa. 
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Hot mot vetenskaplighet och objektivitet  

Av sex lärare uttryckte fyra att de i någon mån ser konspirationsteorier som ett hot mot 

skolans vetenskapliga grund eller mot objektivitet och allsidighet. Den minst kritiske läraren 

av dessa fyra betonade att det största problemet med konspirationsteorier är bristen på 

allsidighet när det gäller faktagranskning. Elever som är starkt troende på 

konspirationsteorier kan enligt läraren till och med använda källkritik på ett felaktigt sätt för 

att stärka sin tes. Detta genom att bara välja ut de källor som passar den uppfattning eleven 

redan har. Läraren menade även att eleverna på grund av tillgången till Internet är mer 

utsatta idag, trots att Internet erbjuder mer fakta och källor. Läraren säger att tidigare 

generationer var bättre på källkritik. En annan lärare menade med ett allmänt omdöme att 

konspirationsteorier är något man ska källkritiskt granska jättenoggrant eftersom de flesta är 

felaktiga. Detta är enligt läraren problematiskt eftersom medborgarkunskap är en del av 

demokratin, det vill säga att kunna förhålla sig till information som publiceras så att åsikter 

bildas på rätt grund. En tredje uttryckte att de flesta konspirationsteorier är nonsens, menade 

att flera teorier är löjliga och betonade att den enklaste förklaringen oftast är den rimligaste 

förklaringen i enlighet med Ockhams rakkniv. Läraren ifråga säger sig ha en viss 

beröringsskräck inför de mest extrema konspirationsteorierna eftersom det mänskliga 

minnet är selektivt och eftersom en del av eleverna kanske bara lyssnar på ett halvt öra. 

Resultatet skulle då kunna bli att de missuppfattar situationen och tror att läraren talar i 

positiva ordalag om skadliga konspirationsteorier.  

 

I allmänhet verkar alla sex lärare ha en vetenskaplig utgångspunkt för allt sitt arbete, vilket 

den fjärde lärarens svar om elevers bristande vetenskaplighet kan vara ett exempel på: 

 
 
Man har valt en lätt väg att tro på något utan att kanske ha nån grundläggande kunskap. […] Ofta tycker 
jag att elever slänger ur sig utan att ha nån förankring i det, att ”så här är det”.[…] Om det skulle ha en 
vetenskapsgrund så skulle det inte vara en konspirationsteori, för då blir det nåt annat än en 
konspirationsteori. Om du lägger upp fakta eller teori, då har du så pass mycket att du antingen kan 
bekräfta eller slå ner den. […] Det finns nog alltid en gnutta sanning i det. Sen finns det mer i vissa än i 
andra. Det är väl hela grejen om man vill bevisa en konspirationsteori, då måste man jobba för att ta 
fram den bevisningen mot den. 

 
 

 

 

 



 

21 

 

Hot mot lärarens tidsplan  

Av sex lärare gav fem uttryck för att konspirationsteorier kan vara svåra att ta upp eller att 

bemöta inom samhällskunskapsämnets på grund av om tidsaspekten. Av lärarnas svar blir 

det tydligt att förutsättningarna för att ta upp dem under lektionstid är helt olika trots att de 

alla är lärare i samhällskunskap. En av dessa fem lärare arbetar med vuxenutbildning på 

gymnasienivå och berättar att lärarna där har färre timmar än vad gymnasiet har, varför 

utrymmet är mindre. Läraren beskriver dessutom att en tredjedel av eleverna läser på distans 

och att där faller konspirationsteorier helt bort eftersom samtalet i klassrummet saknas. 

Övriga fyra lärare har antingen enbart femtiopoängskursen, enbart hundrapoängskursen eller 

båda kurserna i samhällskunskap.  Den lärare som enbart har femtiopoängskursen uttrycker 

sig så här: 

 
 
50 poäng samhällskunskap, 50 poäng historia, stora mål. Det finns inte en chans att ta upp alla mål. Jag 
får väl säga att förintelseförnekelsen är jätteviktig att ta upp, men de här andra teorierna vet jag inte, 
möjligtvis om man har det som en källkritisk övning. […] Jag vet inte hur intressant det är att lägga tid 
på i förhållande till allt annat som vi bör ta upp. Möjligtvis om nån elev skulle vara intresserad om man 
har nån fördjupningsuppgift, internationella konflikter eller vad man nu skulle ta upp det som.  
 

 

En lärare som säger sig ha hand om båda kurserna uttrycker viss frustration över att 

femtiopoängskursen är så faktaspäckad, eftersom det gör det mycket svårt att hinna bemöta 

konspirationsteorier så mycket som man skulle behöva. Läraren säger sig också ha lagt 

märke till att konspirationsteorier nästan alltid kommer från killar och att dessa kan göra ett 

stort tidsanspråk för att framföra sina idéer. De återstående två lärarna har inte angett vilka 

kurser de ansvarar för. Den ena säger att många konspirationsteorier som dyker upp är enkla 

att avfärda med hjälp av vetenskapsmetodik, men att det är tidskrävande. Den andra läraren 

säger sig använda lite enkla förklaringsmodeller, men att en lärare samtidigt måste väga 

tidsåtgången mot målen i kunskapskraven. Läraren beskriver att det i slutändan handlar om 

att värdera hur aktuellt ämnet är. Om det skulle bli en konspirationsteori som rör de nylige 

inträffade Parisdåden så måste man avbryta för att ta upp det som just hänt. 

 

 

 

 



 

22 

 

3. En positiv skepticism   
 

Av sex lärare beskrev två konspirationsteorier som en delvis positiv kraft. En av lärarna 

nämner i ett kort omdöme att vissa konspirationsteorier visat sig vara mer sanna än den 

officiella versionen och nämner Snowdens läcka om USAs övervakning som ett exempel på 

detta. En annan lärare verkar ha en bitvis positiv syn på konspirationsteorier: 

 
Jag tycker att det är ganska sunt ändå. Allt kanske inte alltid fungerar så som media t.ex. gärna vill visa 
upp. Även om det är ytterligheter i en del fall så kan konspirationsteorier kanske bidra till en mer 
sanningsenlig bild på något sätt. Jag tycker inte att det är någon nackdel att man inte bara tror på det ena 
eller det andra, jag tycker man kan lyssna på alla typer av förslag. Sen ska man såklart också bevisa att 
det är så.  

Jag är lite allergisk mot det här sanningsbegreppet, som om det är någon som sitter på en hel sanning, 
sånt som passar alla. Jag tror att sanning kan variera lite från person till person. Det som du tycker är 
sant kanske inte jag tycker är lika sant. […] Vad man har i bagaget, hur man är färgad, det tror jag 
definitivt att det kan bero på. Om nån säger att ”det här är helt sant” då blir man automatiskt skeptisk 
till det och börjar leta motbevis till det.  
 

 
Läraren uttrycker i det första citatet en skepsis mot massmedia och verkar mena att 

konspirationsteorier, trots ytterligheter i en del fall, kan bidra till objektivitet och allsidighet. 

Läraren verkar betona att källkritik också måste gälla etablerad massmedia och att en 

skeptisk grundinställning till all information är nödvändig för att få fram en nyanserad och 

objektiv bild. Läraren lyfter i det andra citatet, som handlar om konspirationsteoriers 

sanningshalt, fram hur lätt det är att information färgas och vinklas av personliga åsikter. 

Läraren är alltså skeptisk till konspirationsteoriers absoluta sanningsanspråk, men är positivt 

inställd till dess skepticism till officiella förklaringar. 

 

4. En del av yttrandefriheten  
 

Av sex lärare tog fem spontant upp att konspirationsteorier omfattas av yttrandefriheten. En 

lärare betonade att alla har rätt till sin egen tanke, men menade att man som lärare måste 

försöka bemöta intoleranta konspirationsteorier. En annan lärare uttryckte att alla människor 

har rätt att uttrycka en åsikt och bli lyssnade på, så man får acceptera att det finns människor 

som uttrycker extrema åsikter i skolan. En tredje lärare sade att alla åsikter skyddas i 

demonstrationsrätten och i tryckfriheten.  En fjärde påpekar att även om skolan har en 

vetenskaplig grund så måste alla få yttra sig, inte bara de elever som tänker vetenskapligt.  En 

femte lärare uttryckte sig så här: 
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Jag tycker, de får gärna ha den teorin, men de ska försöka tänka också på ett annat sätt. 

 

5. Ett ansvar att bemöta   
 

Av sex lärare uttryckte alla sex en känsla av ansvar för att bemöta intoleranta 

konspirationsteorier bland elever. Strategierna för bemötandet är dock olika och kan delas in 

i tre olika kategorier enligt följande.  

 

Genom samtal  

Av sex lärare lyfte fyra upp ett öppet samhällsklimat som ett bra sätt att bemöta 

konspirationsteorier. En lärare berättade att de brukar diskutera det i klassen när det dyker 

upp, men ger ingen motivering till varför just denna metod skulle vara bra. De tre andra 

lärarna lyfter alla upp förbud och censur som någonting som snarare förstärker 

konspirationsteorier snarare än motarbetar dem. En av dessa tre lärare tänker så här:  

 

Om det är något konspiratoriskt, låt dem prata. Stänger jag så har jag skapat en nyfikenhet hos de andra. 
Får de säga vad de tycker så kan jag säga ”jaha, den uppfattningen har du, men jag kanske har en annan 
uppfattning” och så kan man kanske fråga om nån annan elev har en uppfattning. Det är just 
demokratin, åsiktsfriheten och de sakerna som ska bryta ner konspirationsteorierna. Lägg korten på 
bordet, vad finns det för fakta?  

 

Läraren ställer sig inte negativ till att bemöta konspirationsteorier med fakta, men verkar 

föredra att bevisningen dyker upp i form ett samtal där hela klassen deltar snarare än att 

läraren konfronterar framifrån och ovanifrån. Läraren berättar också i intervjun att det stora 

problemet med elever som läser på distans är att de inte möter någon annan och att deras 

tankar därför inte prövas mot andra människors. Eftersom läraren ifråga arbetar mycket med 

nyanlända flyktingar av annan kultur så nämns även det perspektivet i sammanhanget. När 

läraren möter personer som tycker att det är bra att gifta bort sina döttrar så försöker läraren 

undvika att tala om att det är fel, eftersom läraren tror att det skulle kunna väcka tankar om 

att skolan och läraren konspirerar mot de nyanlända flyktingarnas kultur. Istället säger sig 

läraren hellre vilja betona vad som är bra med den svenska kulturen. En annan lärare är inne 

på samma spår och säger att det är viktigt att försöka visa på alternativa möjligheter snarare 

än att säga att eleverna inte får tänka så. Läraren betonar att det sedan är upp till eleven vad 

den vill göra med informationen. En tredje lärare berättar om ett tillfälle när eleverna tog 

upp filmen Zeitgeist, varpå läraren läste på om den och pratade om den med just den 

gruppen. Läraren brukar också bjuda in eleverna till samtal om förintelseförnekelsen. 
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Genom att arbeta proaktivt  

Av sex lärare angav tre att de valt att proaktivt försöka ta upp vissa skadliga 

konspirationsteorier i sin undervisning. En lärare, vars uppgift redan beskrivits under 

källkritik som pedagogiskt verktyg, hade med förintelseförnekelse som ett förslag på 

konspirationsteori att granska. Läraren anknöt sedan konspirationsteorin till 

invandringskritik i sin undervisning. En annan lärare säger sig ha arbetat proaktivt med både 

förintelseförnekande och med elfte september. En lärare brukar alltid ta upp 

förintelseförnekelse och nazism med sina elever och även fråga rakt ut om det är någon som 

tvivlar på att förintelsen har hänt:  

  

Jag har tagit upp de här om förintelseförnekarna och pratat om vad syftet är och så. Jag brukar fråga 
eleverna ”finns det nån som tvivlar på att förintelsen har hänt?” och det är ju aldrig nån som räcker upp 
handen då. Och då är det ändå ett klimat där jag upplever att de skulle våga säga vad de tycker. […] Jag 
brukar alltid ta upp det i samband med förintelsen och nazismen. 

 

Genom att försöka konfrontera konspirationsteorin  

Av sex lärare var det fyra som gav uttryck för att de personligen, genom argument, försöker 

motbevisa sådana konspirationsteorier som de anser går över gränsen för vad som är 

lämpligt.  

 

En av de fyra berättar att det ingår i en lärares uppdrag att motverka diskriminering och 

åsikter som bryter mot allas lika värde oavsett om det har formen av en konspirationsteori 

eller inte. En annan lärare brukar visa bilder från förintelsen och även berätta att bilderna 

ibland ifrågasätts genom att nynazister säger att det är bilder från Stalins Gulag-läger. Då 

brukar läraren påpeka hur mycket dokumentation som finns. Läraren säger sig även vara 

beredd att lägga mer krut på att läsa på och på att argumentera emot villfarelsen den dag en 

elev säger sig ifrågasätta förintelsen. En annan lärare betonar att relationsbyggande är 

grunden för allt pedagogiskt arbete och att man på den grunden kan diskutera emot. Läraren 

är tydligt med att man inte ska döma eleven, men att man som lärare måste markera 

eftersom det ingår i lärarnas demokratiska uppdrag att berätta att förintelsen har ägt rum. 

Den fjärde läraren brukar angripa problemet vetenskapligt: 

 
 
Det enklaste sättet jag har gjort är att behandla den som en vetenskaplig teori, och sen testa den. För då 
framstår den ofta som ganska dum, och som att den bygger på ganska tveksamt källmaterial. De går att 
avfärda rätt enkelt om man behandlar dem enligt vetenskapliga premisser 
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Sammanfattning av resultatet 

 

 

1. Ett tänkbart pedagogiskt verktyg 

Alla intervjuade lärare ser konspirationsteorier som någon form av tänkbart pedagogiskt 

verktyg. Förslagen på hur man som lärare kan använda konspirationsteorier varierar mellan 

träningsexempel i källkritik, för att motverka intolerans, för att uppfylla olika kriterier för 

kunskapskraven i samhällskunskap, eller bara för att fånga elevers intresse. 

 

2. Ett hot  

Samtliga intervjuade lärare ser konspirationsteorier som något som på ett eller annat sätt 

hotar undervisningen i klassrummet. Vilka värden lärarna upplever vara hotat av 

konspirationsteorier varierar mellan skolans demokratiska värden, en gott samtalsklimat, 

vetenskaplighet och objektivitet, samt mot lärarens planering. 

 

3. En positiv skepticism 

Två lärare talade också om konspirationsteorier som en delvis positiv kraft eftersom 

skepticismen kan komplettera den officiella versionen och ibland även vara mer sann än 

densamma. 

 

4. En del av yttrandefriheten  

Av sex lärare lyfte fem fram att konspirationsteorier omfattas av yttrandefriheten.  

 

5. Ett ansvar att bemöta  

Alla intervjuade lärare uttryckte en ansvarskänsla inför att bemöta konspirationsteorier. 

Strategierna varierar mellan öppna samtal, proaktivt arbete och konfrontation. 
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Diskussion 

 

Här diskuteras resultatet punkt för punkt . 

 

1. Ett tänkbart pedagogiskt verktyg 

Att alla de intervjuade lärarna ser konspirationsteorier som ett i någon mån tänkbart 

pedagogiskt verktyg vittnar om att fenomenet har en aktualitet och en relevans för 

samhällskunskapen som är svår att bortse från. Det är samtidigt ett tydligt resultat att ganska 

få av de intervjuade lärarna har valt att arbeta aktivt med just konspirationsteorier. Detta 

också med all rätt, eftersom begreppet faktiskt inte står angivet bland centrala teman för 

samhällskunskapen. Friutrymmet här verkar med andra ord vara ett i första hand kreativt 

friutrymme. Lärarna verkar nämligen vara väl medvetna om att konspirationsteorier inte 

måste tas upp eller användas i kursen, men att det lätt låter sig göras om läraren så önskar. 

Detta innebär naturligvis att elevernas kunskaper om konspirationsteorier varierar runtom i 

landet och att likvärdigheten just i detta fall blir lidande. I slutändan är det lärarens ansvar att 

bedöma huruvida det är ett bra verktyg och ingång eller inte, samt huruvida det är aktuellt 

för den elevkull som just nu läser kursen.  

 

Det kommer förmodligen alltid att dyka upp nya aktuella konspirationsteorier med kraft att 

påverka och forma elevernas världsbild och tyckande. Att eleverna ska utveckla ett vetenskapligt 

förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor46 och 

förmågan att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas 

relevans och trovärdighet47 ger ämnet en tydlig relevans inom källkritiken. Tidigare forskning har 

också visat att konspirationsteorier avtar i takt med att människor övas i att granska 

hypoteser. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns många andra aktuella 

samhällsfrågor som inte kan klassas som konspirationsteorier som också är lämpliga att 

eleverna tränas i att granska. På daglig basis bombarderas eleverna av information och det är 

inget som säger att konspirationsteorier skulle vara bättre eller viktigare att arbeta med än att 

granska till exempel en insändare i en tidning, en politisk debatt, eller att låta eleverna göra 

en informationssökning till ett självständigt arbete. Att alla sex lärare i någon mån ansåg att 

konspirationsteorier skulle kunna användas för att uppfylla kunskapskraven är också ett 

tydligt resultat. Något som också blir tydligt här är att lärarnas tolkningar skiljer sig åt, vilket 

                         
46 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011).  s.143 
47 Ibid s. 144 
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vittnar om att ett visst friutrymme vad gäller tolkning av styrdokumenten föreligger. De 

nämner både samhällsvetenskapliga teorier och begrepp, internationell politik och politiska 

ideologier, förmåga att argumentera och att se saker ur olika perspektiv.  Återigen, detta är 

ett kreativt friutrymme. När bör lärare använda sig av konspirationsteorier som pedagogiskt 

verktyg? Om läraren märker att det bland elever förekommer intoleranta och rasistiska 

konspirationsteorier så är det ett lämpligt tillfälle att ta upp det. I övrigt framstår 

användningen av konspirationsteorier som något av en kreativ möjlighet eller smaksak. Men 

sensationshalten är stor och användbar för att fånga elevernas uppmärksamhet.   

 

2. Ett hot  

Lärarna anser alla att det finns en värdegrundsproblematik i vissa konspirationsteorier, även 

om graden av oro och vilka teorier man värjer sig mot varierar från lärare till lärare. De 

upplevda hoten gällde demokratiska värden (särskilt allas lika värde), det goda samtalet i 

klassrummet, vetenskap och objektivitet, samt lärarens tidsplan. När det gäller ett upplevt 

hot mot demokratiska värderingar så är forskningen tydlig med att det finns anledning att 

vara orolig. Det finns många politiskt laddade konspirationsteorier och det finns starka 

kopplingar mellan flera av dem och våldsam extremism.48 Lärarna verkar alla vara väl 

medvetna om faran i de högerextrema teorierna och de verkade även väl förberedda att 

arbeta emot sådana i enlighet med styrdokumentens formulering om att alla tendenser till 

diskriminering eller kränkande behandling aktivt ska motverkas.49 Vissa av lärarna har redan haft 

elever som de tvingats ta itu med vad gäller detta.   

 

När det gäller elfte september så är det inte lika tydligt att alla lärarna ser just den 

konspirationsteorin som ett hot. Det kanske till viss del kan ha sin förklaring i att teorin 

innehåller kritik mot USA och amerikaner, en kritik som inte är lika politiskt laddad i Sverige 

som antisemitiska konspirationsteorier. Av intervjuerna att döma verkar elfte september vara 

en av de vanligare konspirationsteorierna bland elever, men alla lärarna verkar inte se den 

som ett hot mot demokratiska värderingar i samma grad. Detta trots att den i vissa former 

kan innehålla antisemitism och trots att både islamister och grupper på yttersta 

vänsterkanten kan kopplas samman med den. Ingen lärare har heller föreslagit att 

konspirationsteorier som gäller klimathotet som ett hot, trots att även hållbar utveckling är 

en viktig del av värdegrunden. Detta behöver inte betyda så mycket, då det kan vara så 

                         
48 Van Prooijen, Jan-Willem, Krouwel, André P.M och Pollet, Thomas V. Political extremism predicts belief 
in conspiracy theories. Social Psychological and Personality Science July 2015 vol. 6 no. 5  s. 570-571 
49 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011). s.5  
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enkelt som att lärarna inte har stött på denna typ av konspirationsteorier lika ofta i 

skolmiljön och på att konspirationsteorier sällan associeras med miljöfrågor i Sverige. 

 

När det gäller samtalsklimatet i klassrummet så pekade hälften ut konspirationsteoretiskt 

lagda elever som en utmaning för läraren i och med deras oförmåga att lyssna. Här tror jag 

att det är viktigt att lärare snabbt märker skillnaden på elever som är troende 

konspirationsteoretiker och på elever som bara prövar en tanke. En lärare påpekade 

nämligen att en del elever är ”ideologiskt investerade”, det vill säga följer en ideologi och ser 

konspirationsteorin som faktaunderlag. Dessa kan vara en stor utmaning för en lärare 

eftersom de inte vill se saker ur andra perspektiv och eftersom de gärna vill övertyga andra 

elever om teorins förträfflighet. Att hantera detta i en klassrumssituation kan ta mycket tid i 

anspråk. 

 

Det är också ett problem med tanke på att elever utifrån samhällskunskapens kunskapskrav 

förväntas se samhällsfrågor ur olika perspektiv, varför det kan leda till svaga betyg.  

Lärarna angav också de inte tyckte sig ha den tid till förfogande som behövs för att bemöta 

alla konspirationsteorier som dyker upp. Den svåra undervisningssituation detta skapar hos 

lärarna är lätt att se framför sig. Lärarna vill mycket och har många mål som ska uppfyllas, 

men det finns inte alltid tid till att på djupet ge sig i kast med skadliga konspirationsteorier 

som dyker upp. Särskilt inte under samhällskunskapens kortare kurser. Det uppstår med 

andra ord lätt en värdekonflikt där läraren tvingas väga kursmålen mot att motverka 

intolerans, vilket kan vara mycket stressande för en lärare. 

 

Att många av lärarna även såg konspirationsteorier som ett hot mot vetenskaplighet och 

objektivitet och att de såg källkritik som lösningen är också ett tydligt resultat. Lärarna verkar 

alla ha ett stort fokus på källkritik i sitt arbete, vilket tyder på att det finns ganska små 

skillnader vad gäller friutrymme här. Flera lärare verkar dock känna sig oroade över att elever 

trots detta så lätt låter sig påverkas av konspirationsteorier och att en del till och med 

använder konspirationsteorier enbart för att stödja sin egen konspirationsteori.  Det är 

viktigt att lärarna är uppmärksamma på allsidigheten här.  
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3. En positiv skepticism  

De lärare som nämner konspirationsteorier som en även positiv kraft har stöd för sina 

uppfattningar inom aktuell forskning.50 Precis som en del av forskarna lyfter lärarna 

nämligen fram granskningen av de officiella förklaringarna som en väg mot en mer 

mångsidig och sann beskrivning av verkligheten. Så länge konspirationsteoretikerna söker 

alternativa förklaringar kan de alltså vara en god kraft i arbetet med källkritik. Kanske bör 

man återigen påpeka att man inte bör tala om konspirationsteorier alltför generellt, eftersom 

vissa kommer till med ett underliggande syfte att misskreditera någon eller några, medan 

andra är sanningssökande granskare som helt enkelt inte tycker att den officiella versionen 

stämmer. Med detta i åtanke är det viktigt att lärare i sitt arbete med källkritik också granskar 

motiv och kopplingar till ideologier när de undersöker konspirationsteorier. 

 

4. En del av yttrandefriheten  

Fem lärare tog spontant upp att konspirationsteorier måste få finnas eftersom vi har 

yttrandefrihet. Inget tyder på att den lärare som inte tog upp detta ämne motsätter sig 

påståendet.  Lärarnas tilltro till de demokratiska värderingarna stämmer mycket väl överens 

med skolans demokratiska uppdrag, där det faktiskt ingår att lära eleverna hur demokrati 

fungerar och att det är det bästa styrelseskicket. Styrdokumenten slår fast att skolan i 

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

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.51 Det kan utifrån 

denna skrivelse vara en frestelse att tysta elever som är både ovetenskapliga, intoleranta och 

tar mycket tid i anspråk, men resultatet visar alltså att ingen gav lärarna gjort en sådan 

tolkning och att yttrandefriheten står högt i kurs hos lärarna. Även på denna punkt är 

tolkningsutrymmet och friutrymmet ganska litet, och skillnaderna i lärarnas agerande handlar 

istället om på vilka olika sätt lärarna väljer att hantera situationen.  

 

5. Ett ansvar att bemöta  

Styrdokumenten slår fast att främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.52 De olika strategier som lärarna har delat med sig av visar tydligt 

att lärarna är mycket noggranna med att följa styrdokumenten även vad gäller bemötande.  

 

                         
50 Coady, David (2007). Are Conspiracy Theorists Irrational?. Episteme, 4, s. 195-197   
och Clarke, Steve. Conspiracy Theories and Conspiracy Theorizing. Philosophy of the Social Sciences. June 2002 vol. 
32 no. 2 s. 148 
51 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011). s.6 
52 Ibid. s.5 
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De lärare som väljer att bemöta skadliga konspirationsteorier med hjälp av öppna samtal och 

diskussion i klassrummet har inte bara stöd för sin metod i styrdokumenten, utan även i 

aktuell forskning, eftersom slutenhet och censur sägs skapa konspirationsteorier snarare än 

stoppa dem. I ett öppet samtal kan dock mycket hända, och läraren bör i enlighet med 

styrdokumenten vara beredd på mer aktiva insatser om samtalet skulle bli för infekterat, 

vilket är en risk när det rör elever som satt stor tilltro till sin teori. 

 

Att arbeta proaktivt är också en metod som har stöd i aktuell forskning, men det handlar då 

snarare om att försöka få eleven att känna sig inkluderad än om att proaktivt hantera en viss 

skadlig teori i sin undervisning. Utanförskap är dock ett problem som når betydligt längre in 

i elevernas liv än vad som händer i en skolmiljö, men även med detta skulle läraren kunna 

arbeta proaktivt i utvecklingssamtalen, samt samarbeta med skolhälsan om så behövs.  

 

Att själva mer aktivt argumentera emot elevers skadliga konspirationsteorier är också en 

metod som används av lärarna. Oavsett om det sker genom källkritiska övningar eller genom 

direkta motargument är det viktigt, med tanke på att intolerans enligt styrdokumenten ska 

bemötas med aktiva insatser och kunskap. Forskarna varnar dock för att man vid 

argumentation ökar risken för att själv blir betraktad som en del av konspirationen av 

konspirationsteoretikern. I en skolsituation bör man dock ha även de övriga eleverna i 

åtanke och om intoleranta uttalanden av en ideologiskt driven konspirationsteoretiker får stå 

oemotsagda finns risken att teorin sprider sig bland eleverna. Läraren kan alltså behöva väga 

de mångas bästa mot konspirationsteoretikerns bästa.  

 

Teoretisk anknytning  

Med resultatet i ryggen är det också relevant att anknyta till den närbyråkratiska teorin på 

implementering. Den hävdar att tjänstemän kan vara drivna av antingen egenintresse (att 

göra det så lätt för sig själv som möjligt), av professionella normer och kompetens, eller av 

en avvägning mellan krav och tillgängliga resurser.  Hur ska denna teori tolkas i en 

skolsituation? När det gäller egenintresse så skulle man möjligen kunna räkna in lärarnas 

känsla av hot mot tidsplanen där, men det skulle inte vara riktigt ärligt eftersom det är lika 

mycket för elevernas skull som denna tidsplan måste hållas. Istället skulle man väl kunna 

hävda att en lärare med stark politisk övertygelse skulle kunna påverka likvärdigheten i sin 

bedömning av vad som är intolerant. Någon sådan lärare vågar jag dock inte påstå att jag har 

mött i min studie. I studien har lärarna istället varit måna om att lyfta fram professionella 
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normer och bilden av den goda kompetenta läraren som förebild för deras beslut. 

Naturligtvis står de dagligen också inför en avvägning mellan krav och tillgängliga resurser 

och kanske är det främst här som känslan av hot mot lärarnas planering har sin främsta 

plats. 

 

Sammanfattning 

Resultatet visar, precis som Anna Karlefjärds avhandling visade,53 att likheterna mellan 

lärarnas synsätt och metoder är stora och att skillnaderna främst handlar om anpassningar till 

lokala omständigheter, samt om lärarens personlighet och betoningar. Elever med skadliga 

konspirationsteorier kan alltså räkna med att få ett i stort sett likvärdigt bemötande, men 

genom olika metoder. Två frågetecken finns dock. Min bedömning är att ärarnas världsbild 

och politiska uppfattning kan vara avgörande för hur skadlig de uppfattar att en 

konspirationsteori är och därmed också för hur lärarna väljer att bemöta de olika teorierna. 

För det andra kan skillnaden i storlek på femtio- och hundrapoängskursen i samhällskunskap 

antas skapa bristande likvärdighet eftersom vissa lärare helt enkelt inte hinner bemöta och 

hantera konspirationsteorier.   

 

Slutsats 

Hur ska en lärare tänka när en konspirationsteori lyfts fram av en eller flera elever i 

klassrumme? Begreppets bredd, styrdokumenten, aktuell forskning och lärarnas svar tyder på 

att frågan inte kan besvaras generellt. En lärare bör därför först försöka bedöma om 

konspirationsteorin är skadlig eller harmlös. För att detta ska kunna ske på ett likvärdigt sätt 

är det bra om lärare vinnlägger sig om att lära känna de vanligaste skadliga 

konspirationsteorierna och även rannsaka dess motiv, användning och skadeverkan. Läraren 

behöver också lära känna sina elever för att på det sättet kunna bedöma om ett samtal om 

ett utanförskap kan föreligga och om detta behöver följas upp under ett utvecklingssamtal. 

När det gäller klassrumssituationen kan vi konstatera att skadliga konspirationsteorier kräver 

både lektionstid och fingertoppskänsla från lärarens sida. En lärare bör därför noggrant 

överväga vilken metod för bemötande som är bäst lämpad med tanke på tidsutrymmet i 

kursen och med tanke på om eleverna som tar upp konspirationsteorierna bara prövar en 

tanke eller drivs av en underliggande ideologi. Svaren på frågan om hur man bör bemöta 

skadliga konspirationsteorier kan även till vis del appliceras på andra former av intolerans, då 

                         
53 Karlefjärd, Anna (2011). Att rymmas inom sitt friutrymme. s. 105-107 
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en stark ideologisk övertygelse kan antas innehålla liknande beteenden och attityder hos 

eleverna. 

Förslag på framtida forskning 

Man bör vara medveten om att vad människor säger är en framställning och att verkligheten 

kan ha fler nyanser. Allt blir inte sagt i en kort intervju, och ett bra komplement till en 

fenomenografisk studie vore därför en längre tids fallstudie där forskaren följer ett antal 

lärare i klassrummet för att studera sådana situationer i praktiken. En svårighet med denna 

metod är att den är mycket tidskrävande och att det inte finns någon som helst garanti för 

att konspirationsteorier alls kommer att förekomma. Ett ytterligare förslag är därför att en 

sådan studie även innefattar bemötandet av intolerans i största allmänhet.  
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Här följer de frågor som lärarna fick svara på.  

 
1. Vad är din allmänna uppfattning om konspirationsteorier?  

- Vill du definiera begreppet?   

- Vad är din allmänna åsikt om konspirationsteorier?  

- Hur ser du på sanningsanspråket?   

 

2. Hur tänker du om konspirationsteorier i relation till skolans styrdokument? 

- I relation till skolans vetenskapliga grund?  

- I relation till skolans värdegrund?  

- I relation till skolans demokratiska uppdrag?  

- I relation till samhällsvetenskap som skolämne?  

 

3. Hur hanterar du konspirationsteorier som du anser bryter mot styrdokumenten? 

- Är skadliga konspirationsteorier vanligt förekommande i klassrummet?  

- Hur ser du på proaktivt arbete med konspirationsteorier?   

- Hur ser du på källkritik och konspirationsteorier?  

- Har du någon gång känt att eleverna ser dig och skolan som en del av konspirationen? 

- Hur har responsen varit?  

 

Bilaga 1: Intervjuguide 


