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Föreliggande uppsats är en studie om ämneslärarstudenters potentiella böjelse för 

auktoritarianism vid ämneslärarprogrammet på Mälardalens högskola i syfte att undersöka hur 

auktoritarianismen kan te sig i skol- och utbildningssammanhang. En böjelse för 

auktoritarianism kännetecknas av tre egenskaper: viljan att lyda en auktoritets order, 

aggressivitet mot de som inte underkastar sig auktoriteten och uppfattningen om att alla ska 

följa den auktoritära ordningens normer och lagar. För att undersöka detta har ett beprövat 

mätinstrument (Right-Wing Authoritarianism scale) ämnat att mäta förekomsten av sådan 

böjelse bland olika grupper via ett frågeformulär. Studiens resultat visade att 

ämneslärarstudenterna inte skiljde sig från en kontrollgrupp bestående av andra studenter vid 

Mälardalens högskola i böjelse för auktoritarianism. Varken ämneslärarstudenternas 

ämneskombinationer, avklarade verksamhetsförlagda utbildningar eller terminer vid 

programmet hade en effekt på deras böjelse för auktoritarianism. Däremot hade åldern en 

signifikant effekt på sagd böjelse: De som var i åldrarna 19-25 hade en högre grad av böjelse 

jämfört med de som var 30 år eller äldre. Dessutom korrelerade högre grad av böjelse för 

auktoritarianism med en negativ attityd till genuspedagogik, positiv attityd till användandet av 

disciplinära åtgärder i skolan och en positiv attityd till betyg i ordning och uppförande. 

Resultatet diskuteras i relation till forskning och litteratur om skolans utveckling under 2000-

talet. 
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1 Inledning 

Det första kapitlet i Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen (Skolverket, 2011) innehåller en beskrivning av den 

värdegrund som den svenska skolan vilar på och det demokratiuppdrag som ska utföras av 

skolans samtliga verksamma pedagoger. I kapitlet går det bland annat att läsa följande: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla. […] Skolan ska främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla 

tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. (ibid, s. 5) 

För många elever är gymnasietiden den sista kontakten med skolväsendet, och det är under 

denna tid eleverna ska förberedas inför vuxenlivets alla möjligheter och utmaningar och 

sålunda även skolas till samhällsmedborgare som efterlever den värdegrund som formuleras i 

läroplanens första kapitel. På så sätt skulle man kunna påstå att kapitlet till en viss del ligger 

till grund för det samhälle som vi i dag lever i samtidigt som det uttrycker en önskan om hur 

samhället ska se ut i framtiden. 

Andersson och Andersson (2004) beskriver i en studie att nyexaminerade lärare ofta upplever 

att de får en chock när de möter verkligheten i skolorna. Som lärare menar Andersson och 

Andersson att man blir ett offer för så kallad mikropolitik, en slags svärm av mindre yttringar 

om förväntningar, önskemål, klagomål och så vidare som riktas mot lärare både implicit av 

exempelvis yrkeskulturen och explicit av föräldrar, elever och politiker som påstår sig veta 

mer om yrket än lärarna själva. Denna mikropolitik kan påverka i vilken riktning de 

nyexaminerade lärarna utvecklas på sin arbetsplats, och skulle likaså kunna påverka i vilken 

riktning lärarstudenten utvecklas under sin utbildning. Att läraren efterlever skolans 

värdegrund och tar sitt demokratiuppdrag på allvar har en central roll i elevernas förberedelser 

för vuxenlivet då läraren dels är den som är ansvarig för att eleverna själva anammar ett 

förhållningsätt till andra människor som överensstämmer med de demokratiska värden som 

definieras i läroplanen, dels för att läraren vid betygssättning utför en myndighetsutövning 

som kräver av läraren att hen behandlar alla elever lika. En lärare som hyser ett 
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förhållningssätt gentemot andra människor som inte överensstämmer med dessa demokratiska 

värden skulle därför både ur ett demokrati- och rättssäkerhetsaspekt vara olämplig som lärare. 

Vad vet vi då om personer som har en sådan världsåskådning? 

Antidemokratiska värderingar som forskningsområde är förhållandevist ungt. Sedan 1940-

talet har en mängd teoretiker och forskare undersökt vad det är som gör att personer väljer att 

ansluta sig till eller understödja antidemokratiska och auktoritära ledare och rörelser. Under 

tidens gång har olika frågeformulär utvecklats för att undersöka dessa strömningar. I dag vet 

vi att personer med en så kallad auktoritär personlighetstyp, eller med andra ord personer med 

en böjelse för auktoritarianism, finns varhelst i samhället. Vanligtvis delar dessa personer 

uppfattningar som går stick i stäv med de demokratiska värderingar som står skrivna i skolans 

värdegrund (vilka dessa uppfattningar är och vad som utmärker den auktoritära 

personlighetstypen beskrivs vidare mer ingående i den här studiens forskningsöversikt). Det 

saknas dock studier som undersöker hur böjelsen för auktoritarianism ser ut bland lärare och i 

skola, vilket för oss vidare till syftet med denna studie. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att få en inblick i hur auktoritarianism kan te sig på det 

svenska ämneslärarprogrammet och vad som utmärker vissa attityder till skolrelaterade frågor 

som rör undervisningens innehåll och utförande. Svaret på denna studies förestående 

frågeställningar kommer att sökas med en enkätundersökning delvis bestående av ett Right-

Wing Authoritarianism-test (RWA-skalan). 

Frågeställningarna som jag vill besvara är följande: 

1 Har ämneslärarstudenter i större utsträckning jämfört med andra studenter på 

Mälardalens högskola en böjelse för auktoritarianism? 

2 Skiljer sig graden av böjelse för auktoritarianism beroende på ämneslärarstudenternas 

avklarade terminer, verksamhetsförlagda utbildningar, ålder eller 

ämneskombinationer? 

3 Finns det ett samband mellan böjelse för auktoritarianism och specifika attityder till 

betyg i uppförande och ordning, genuspedagogik, användandet av disciplinära åtgärder 

i skolan, elevinflytande och uppfattningen om den svenska skolans ideologiska bias? 
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1.2 Disposition 

I kapitel 2 ”Forskningsöversikt” kommer en genomgång av forskning och litteratur som rör 

olika aspekter av de områden som studien behandlar. Det första underkapitlet 2.1 ”Den 

svenska skolans utveckling under 2000-talet” kommer att ta upp forskning och litteratur som 

rör den svenska skolans utveckling. Kapitel 2.2 ”Den auktoritära dragningen” är en 

genomgång av litteratur och forskning kring auktoritarianism och den forskning som har lett 

fram till det mätinstrument som används för denna studie. Det är forskningsöversiktens 

forskning och litteratur som kommer användas i resultatdiskussionen för att försöka tolka och 

förstå studiens resultat.  

I kapitel 3 ”Metod” med tillhörande underkapitel redovisas hur enkäten utformades och hur 

mätinstrumentet modifierades för att passa en svensk kontext. Det beskrivs vidare vilka 

urvalsmetoder som har använts för att få respondenter till studien. Det förekommer även en 

diskussion om urval och begränsningar. Studiens respondenter presenteras vidare med hjälp 

av en tabell. Sedan kommer en beskrivning av forskningsetiska överväganden, hur 

genomförandet och databehandlingen har gått till och vilka åtgärder som har vidtagits för att 

sträva efter validitet och reliabilitet. 

Studiens resultat presenteras i tabeller och i text i kapitel 4 ”Resultat”. Kapitel 5 ”Diskussion” 

inleds med en kort sammanfattning av hur studiens syfte och frågeställningar har besvarats. 

Efter följer en kapitlet 5.1 ”Metoddiskussion” där jag diskuterar hur väl urvalsmetoden och 

genomförandet i min uppfattning fungerade. I kapitel 5.2 ”Resultatdiskussion” diskuteras 

studiens resultat i relation till studiens frågeställning och den forskning och litteratur som 

presenteras i kapitel 2. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och förslag på vidare 

forskning i kapitel 5.3 ”Slutsatser” respektive kapitel 5.4 ”Vidare forskning”. 

2 Forskningsöversikt 

2.1 Den svenska skolans utveckling under 2000-talet 

Skolningen till samhällsmedborgare framställer idéhistorikern Sven-Eric Liedman i boken 

Hets! En bok om skolan (2011) som hotad i ett Sverige som alltmer värdesätter 

entreprenörskap, konkurrens, effektivitet och mätbar kunskap; en utveckling som i Liedmans 

mening leder till att vi fostrar elever som i första hand agerar i egenskap av ekonomiskt 

beräknande individer snarare än i egenskap av aktivt deltagande och kritiskt tänkande 
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samhällsmedborgare (ibid, s. 128, 247, 260). Följden av en sådan utveckling är ett eroderat 

samhällsliv och därför ses dagens situation av Liedman som ett av den svenska skolans största 

problem. Regeringsskiftet år 2006 pekar Liedman (ibid, s. 116) ut som startskottet för denna 

förändring på institutionell nivå. Vid regeringsskiftet utsågs folkpartisten och senare 

partiordförande för samma parti (nuvarande Liberalerna), Jan Björklund, till Sveriges 

skolminister. Folkpartiet hade samma år gått till val på att blåsa nytt liv i den skola som de 

ansåg inte längre höll måttet; internationella mätningar som PISA och TIMSS hade visat att 

svenska elever lade allt färre timmar på skolan och att elevernas matematikkunskaper hade 

börjat sjunka. 

Det var när Björklund år 2007 blev utbildningsminister som Joakim Larsson et al. i artikeln 

”Rerouting: Discipline, Assessment and Performativity in Contemporary Swedish Educational 

Discourse” (Larsson, Löfdahl & Pérez Prieto, 2010) beskriver att den svenska skolans 

utveckling tog en ”disciplinär vändning” (ibid, s. 178) med ökad fokus på ordning och 

trygghet genom skärpta ordningsregler och en breddning av lärarens befogenheter vad gäller 

de disciplinära åtgärder som kan brukas för att säkra studieron. År 2010 infördes en ny 

skollag som säger att läraren bland annat får utvisa elever som ”stör undervisningen eller på 

annat sätt uppträder olämpligt” under förutsättningen att ”eleven inte har ändrat sitt 

uppförande efter uppmaning från läraren” från klassrummet (SFS 2010:800, Kapitel 5, §7). 

2.1.1 Postmoderniteten och skolan 

Samtidigt som skolan och lärarrollen utvecklas i en mer disciplinär riktning lever vi i en tid 

som enligt vissa sociologer kännetecknas av individualisering, konsumtion och ifrågasättning 

och upplösning av tidigare strukturer och konventioner. Benämningen på detta 

samhällstillstånd är omdebatterat. Vissa sociologer kallar tillståndet för postmodernitet 

(Hargreaves, 1998), och med postmodernitet menas att samhället har passerat moderniteten 

som kännetecknas av ”upplysningstidens tro på en rationell och vetenskaplig utveckling, en 

tro på teknologins seger över naturen och på möjligheten att kontrollera och förbättra 

människans villkor genom att man använder sig av de många vetenskapliga och teknologiska 

insikterna för att förändra samhället” (ibid, s. 23). Andra sociologer menar att vi befinner oss i 

ett senmodernt tillstånd där moderniteten fortfarande är nu, men att modernitetens negativa 

konsekvenser som vi ser är ett resultat av vi befinner oss i- eller närmar oss modernitetens 

överblomning. Sociologen Anthony Giddens (1996) kallar tillståndet för högmodernitet 

medan sociologen Zygmunt Bauman (2005) kallar tillståndet för flytande modernitet. 
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I boken Läraren i det postmoderna samhället beskriver sociologen Andy Hargreaves (1998) 

hur lärarrollen har förändrats med det postmoderna samhällstillståndet. Hargreaves menar att 

skolan inte har hängt med i utvecklingen mot en postmodernitet och att lärarna därför får 

brottas med de utmaningar som postmodernitetens utveckling bär med sig. I en värld där 

vetenskapen relativiseras menar Hargreaves att pedagogisk vetenskap likaså genomgår en 

relativisering, vilket i längden innebär att uppfattningen om lärandets hur och varför suddas 

ut. Detta problem bemöts enligt Hargreaves på tre olika sätt: att läraren gör det som känns 

bäst enligt hen själv, att marknadskrafter börjar influera undervisningen och att 

undervisningen fastnar i traditionen. Studien ”The weakening role of education studies and re-

traditionalisation of Swedish teacher education” (Beach & Bagley, 2012) beskriver den 

svenska lärarutbildningen i förändring, där marknadskrafter i allt större utsträckning får 

diktera villkoren för lärarutbildningen och att ämneskunskaper prioriteras framför pedagogisk 

vetenskap. Av studien att döma rör sig skolan i en riktning likt som den som både Hargreaves 

(1998) och Liedman (2011) beskriver. 

En ytterligare utmaning som läraren enligt Hargreaves (1998) får brottas med är att 

marknaden i dag är så pass flexibel att den lyckas nästla sig in i alla samhällets vinklar och 

vrår, vilket innebär att marknaden bland annat får allt större inflytande över skolan. 

Marknadens behov kan göra att läraren kommer att behöva tumma på undervisningens 

innehåll i förmån för de egenskaper som marknaden efterfrågar – vilket betyder att 

undervisning om exempelvis demokrati och mänskliga rättigheter riskerar att bortprioriteras i 

förmån för undervisning som är ämnad att förhöja matematiska eller språkliga färdigheter. År 

2011 utförde World Values Survey (Lindberg & Svensson, 2011) en studie av olika 

värderingar hos olika personer i Sverige. Respondenterna fick svara på olika påståenden som 

rör allt från demokrati till religion. Studien visade bland annat att 26 procent av 

respondenterna mellan åldrarna 18 och 29 svarade att de inte skulle ha några större problem 

med att en stark ledare bestämde i stället för riksdagen (ibid, s. 54), 13 procent svarade att de 

inte skulle ha några större problem med att Försvarsmakten bestämde i stället för riksdagen 

(ibid), 20 procent skulle kunna tänka sig sälja sin röst vid ett riksdagsval (ibid, s. 113), samt 

att 36 procent svarade att de inte har ett särskilt stort förtroende för riksdagen och att 19 

procent angav att de inte hade något förtroende alls för riksdagen (ibid, s. 50). Jämför man 

med hur personer i åldrarna 30 och uppåt har svarat går det uttyda att respondenterna i 

åldrarna mellan 18 och 29 har ett lägre förtroende för demokrati än de äldre respondenterna 
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(ibid, s. 55). Både Liedman (2011) och Hargreaves (1998) teorier om skolans utveckling 

skulle kunna förklara varför förtroendet för demokratin sjunker bland unga i Sverige. 

Den marxistiske filosofen och professorn Slavoj Žižek (2012) har ett annat perspektiv på 

demokratiproblemet. Žižek påstår att uppfattningen om att vi stadigt rör oss mot en mer 

demokratisk kapitalism bör ifrågasättas i ljuset av den kapitalism som man kan se växa fram i 

Kina. Den traditionella vänsteruppfattningen om att kapitalismens tillkortakommanden till 

slut skulle leda kapitalismen mot sin egen undergång är enligt Žižek felaktig. I Kina har 

kapitalismen nått ett stadie där den inte längre behöver demokratin för att överleva sina kriser 

– att auktoritarianismen har tagit demokratins plats har snarare enbart gjort kapitalismen i 

Kina mer stabil. Efter 2012 finns det tecken som tyder på att kapitalismen utvecklas i den 

riktning som Žižek beskriver, som till exempel hur USA:s nuvarande president Donald Trump 

återkommande misskrediterar etablerade nyhetskanaler, eller det växande stödet för 

högerpopulistiska rörelser som Sverigedemokraterna och deras motsvarigheter i andra länder. 

2.2 Den auktoritära dragningen 

Olika försök i historien har gjorts för att undersöka och förklara varför vissa personer dras till 

antidemokratiska världsåskådningar. I boken Escape from Freedom från 1941 försöker 

freudianen och tillika medlemmen i den nymarxistiska Frankfurtskolan Erich Fromm, i ljuset 

av Adolf Hitler och det nazistiska partiets framgångar i Tyskland innan och under det andra 

världskriget, förstå och förklara hur det kommer sig att människan kan föredra ett liv präglat 

av underkastelse och total lydnad framför ett liv i frihet. För att förklara detta fenomen 

definierar Fromm först två typer av frihet: frihet från och frihet att. I historien har människan, 

i takt med att olika samhällsystem krackelerat, konfronterats med den frihet som friheten från 

bondesamhällets, kyrkans, kungens etcetera makt över människans liv har inneburit och 

innebär. Anledningen till att mötet med en sådan frihet beskrivs som en konfrontation snarare 

än en friktionslös övergång till ett friare liv är för att mötet enligt Fromm ger upphov till en 

slags existentiell kris; att bli fri från tidigare förtryck innebär likaså att man har friheten att 

ersätta det förgångna med något nytt. Med en sådan frihet kommer ett ansvar som kan vara så 

skräckinjagande att människan, i stället för att definiera en ny gemenskap som strävar efter att 

uppfylla människans behov av frihet på ett bättre sätt än innan, tenderar att fly denna frihet på 

olika sätt. En människa som befinner sig i ett tillstånd av sublim frihet kan exempelvis göra 

sitt bästa för att leva ett så konventionellt liv som möjligt – att bli en i mängden och passa in 

innebär då att man slipper utöva sin egen frihet. Ångesten som friheten innebär kan även ta 
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sig uttryck i destruktiva beteenden, både gentemot andra och mot sig själv, som ett försök att 

förgöra det tillstånd som man befinner sig i (Fromm, 1994). 

Det huvudsakliga sättet att fly friheten på är att försöka ersätta den tidigare auktoritära 

ordningen med en ny auktoritär ordning som på många sätt efterliknar den gamla. Människan 

som tar till den auktoritära flyktmekaniken vill skapa ordning genom att dominera andra 

samtidigt som hon önskar att hänfört följa en högre kraftfull entitet. Entiteten kan exempelvis 

vara ett koncept som nationen, en person, partiet, gud etcetera. Den auktoritära ser existensen 

av skillnader som ett bevis på att ödet har bestämt att det finns starka och svaga personer. 

Därför är föreställningen om att män är överordnade kvinnor, eller föreställningen om att ett 

folkslag är överlägset andra folkslag vanligt förekommande i auktoritära rörelser. Om 

upplevelsen av livet i frihetens ögonblick kan beskrivas som meningslös ensamhet är den 

plats som det auktoritära systemet tilldelar individen en meningsgivande gemenskap – man 

ger upp sin frihet i egenskap av fosterlandsvän under nationalismen, nazist under nazismen, 

anhängare av den rätta tron under religionen och så vidare i den gemensamma vurmen för 

fornstora dagar, föraktet för de svaga och kampen mot den auktoritära ordningens fiender. Det 

är enligt Fromm denna auktoritära karaktär som lockas av nazistiska idéer och rörelser 

(Fromm, 1994). 

2.2.1 The F scale – Forskning om auktoritarianism efter det andra 

världskriget 

Cirka ett decennium efter publiceringen av Fromms Escape from Freedom publicerades 

boken The Authoritarian Personality år 1950 skriven av Theodor W. Adorno, Else Frenkel-

Brunswik, Daniel Levison och Nett Sanford. I The Authoritarian Personality presenterar 

författarna ett personlighetstest ämnat att mäta individers auktoritära tendenser och 

mottaglighet för fascistisk propaganda. Personlighetstestet fick namnet the F scale, där 

bokstaven F står för fascism. Undersökningen som utfördes med kvantitativa metoder som F-

skalan och kvalitativa metoder som intervjuer visade att människor med auktoritära tendenser 

delar några utmärkande personlighetsdrag: de föraktar de svaga, förargas av brott mot det 

konventionella i ledarkulturen, lyder gärna en högre auktoritet och är mer benägna att tro på 

skrock än andra (Adorno et al., 1964, s227-228); drag som till stor del stämmer överens med 

Fromms (1994) beskrivning av den auktoritära karaktären i Escape from Freedom. F-

skaletestet går dock att kritisera för hur det är utformat. Många av de påståenden som 

respondenten ska ta ställning till i testet är formulerade på ett sätt som gör att respondenten 
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kan lista ut vad det önskvärda svaret på påståendet i fråga är. Exempelvis går det att lista ut att 

påståendet ”It is more than a remarkable coincidence that Japan had an earthquake on Pear 

Harbor Day, December 7, 1944” (Adorno et al., 1964, s. 226) har för avsikt att mäta 

respondentens vidskeplighet, därför kan respondenter som lyckats lista ut detta ge förvrängda 

svar. 

2.2.2 Studiens teoretiska ramverk - RWA-skalan 

Den kanadensiska psykologiprofessorn Bob Altemeyer utvecklade senare RWA-skalan, en 

skala som baseras på Adorno et al.:s F-skala (1964), men med en rad ändringar som försöker 

åtgärda F-skalans tillkortakommanden och utveckla teorin om den auktoritära personligheten 

(Altemeyer, 2006, s. 43; Oesterreich, 2005, s. 280; Zakrisson, 2005, s. 864-865). Vid mätning 

av skalans reliabilitet har RWA-skalan visat god intern konsistens med ett Cronbachs alfa på 

0.86 (Zakrisson, 2005, s. 867). Vid utformningen av RWA-skalan kom Altemeyer fram till att 

det i huvudsak är tre prominenta egenskaper som kännetecknar den auktoritärt dragna 

människan: lydnad och undergivenhet gentemot en auktoritet som personen anser är 

rättfärdig, aggressivitet mot de som inte uppvisar samma lydnad och undergivenhet gentemot 

den rättfärdiga auktoriteten, samt uppfattningen om att samhällets normer och konventioner är 

till för att följas av alla (Altemeyer, 2006, s. 9). RWA står för right-wing authoritarianism, 

och med ”right” menar Altemeyer inte att det handlar om politisk höger, utan förklarar 

användandet av ordet ”right” så här: 

Because the submission occurs to traditional authority, I call these followers rightwing 

authoritarians. I’m using the word “right” in one of its earliest meanings, for in Old English 

“riht”[pronounced “writ”] as an adjective meant lawful, proper, correct, doing what the 

authorities said. (Altemeyer, 2006, s. 9) 

Dock, understryker Altemeyer, kommer det sig ofta att det är de med konservativ politisk 

åskådning som uppvisar de personlighetsdrag som utmärker RWA-karaktären; därför går det 

att använda betäckningen ”right-wing” i båda bemärkelserna. Men i och med att RWA-dragen 

är just personlighetsdrag går det även att finna personer med hög RWA-poäng som har en 

vänsterpolitisk åskådning; Altemeyer nämner i ett exempel att en person som sympatiserar 

med ett kommunistparti i ett land som styrs av kommunistpartiet i fråga förmodligen skulle 

passa in i beskrivningen av RWA-karaktären. I slutändan påstår dock Altemeyer att han under 

sin tid som verksam auktoritetsforskare har observerat att personer med högerpolitisk 

åskådning i Nordamerika som stämmer in på RWA-beskrivningen förekommer i mycket 
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större utsträckning jämfört med vänsterorienterade personer med hög RWA-poäng 

(Altemeyer, 2006, s. 9). 

I sin nuvarande form är Altemeyers (2006) RWA-skala ett 22 påståenden långt frågeformulär, 

vars påståenden skall besvaras utefter en likertskala med nio skalsteg där 1 betyder ”Very 

strongly disagree”, 5 markerar att man har en helt neutral inställning eller inte har svarat och 9 

betyder ”Very strongly agree”. Altemeyers RWA-skala innehåller påståenden som “The only 

way our country can get through the crisis ahead is to get back to our traditional values, put 

some tough leaders in power, and silence the troublemakers spreading bad ideas” och omvänt 

poängsatta påståenden som “Gays and lesbians are just as healthy and moral as anybody else” 

(ibid, s. 11) vilket innebär att ett “Very strongly agree” inte alltid är ett ställningstagande som 

påvisar respondentens böjelse för auktoritarianism och vice versa. Rättvänt poängsatta och 

omvänt poängsatta påståenden är skrivna i oberoende ordning och jämnt fördelade i 

frågeformuläret. 

Sedan Altemeyer lanserade RWA-skalan har forskare använt sig av RWA-skalan för att 

studera den auktoritära personligheten runt hela världen (Zakrisson, 2005, s. 864). I en 

australiensk studie där man studerade hur personer reagerar på ett scenario där antingen en 

asiatisk eller anglo-australiensk person ertappats med att medvetet eller omedvetet ha 

smugglat narkotika visade sig följande: Personer som fick en hög poäng på RWA-testet var 

mer benägna att reagera positivt på att den asiatiske personen fick ett fängelsestraff på tio år 

än när den anglo-australienske personen fick samma straff. De var även mer benägna att ha en 

rigorös inställning till brottets omständigheter och förbrytarens skuld jämfört med de som fick 

en låg poäng på RWA-skalan (Feather & Oberdan, 2000). 

En amerikansk studie pekar på att personer som har en hög RWA-poäng är mer benägna att 

ha en positiv inställning till användandet av tortyr som förhörsmetod (Benjamin, 2016). I en 

annan amerikansk studie visade det sig att personer med hög RWA-poäng i större 

utsträckning besitter homofientliga fördomar jämfört med personer som får låga poäng på 

RWA-skalan (Crawford, Brandt, Inbar, Mallinas, 2016); liknande studier pekar på samma 

korrelation mellan hög RWA-poäng och homofobi (Lippa & Arad, 1999; Whitley & 

Ægisdóttir, 2000) och en svensk studie pekar på att personer med en hög RWA-poäng 

generellt sett är mer fördomsfulla mot marginaliserade grupper i samhället än personer med 

låga RWA-poäng (Ekehammar, Akrami, Gylje & Zakrisson, 2004). 
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Det har visat sig att män och kvinnor får lika hög poäng på RWA-skalan; personens kön är 

alltså inte en indikator på att personen får hög poäng på RWA-skalan (Altemeyer, 2004, s. 

426; Altemeyer, 2006, s. 50-51). Däremot finns det studier som pekar på att en högre ålder 

verkar korrelera med en högre poäng på RWA-skalan. I en belgisk-polsk studie (Cornelis, 

Van Heil, Roets & Kossowska, 2009) där man studerade om människor som har åldrats i olika 

kulturer – den belgiska en liberal och välbärgad sådan, den polska en sovjetkommunistisk och 

fattig sådan – för att se om det fanns någon skillnad när det kommer till resultat på bland 

annat RWA-skalan. Studien visade att det inte fanns någon nämnvärd skillnad i RWA-poäng 

mellan äldre människor från båda kulturerna. En studie från Nya Zeeland påvisar samma 

samband mellan ålder och hög RWA-poäng (Ruffman, m.fl., 2016). Altemeyer (2006, s. 57-

58, 69) diskuterar om högre poäng på RWA-skalan bland äldre kan ha att göra med att högre 

RWA-poäng helt enkelt är något som kommer med åren; det vill säga att man har upplevt fler 

auktoritär-aktiverande upplevelser jämfört med yngre människor. Orsaken till varför äldre 

människor tenderar att ha en högre böjelse för auktoritarianism är fortfarande oklar. 

Den presenterade forskningen pekar på att personer med hög RWA-poäng inte är lämpliga för 

läraryrket sett till de tidigare nämnda demokrati- och rättssäkerhetsaspekterna. Dock har jag 

inte lyckats finna någon forskning om varken Sveriges eller någon annan nations lärarkårs 

RWA-nivå. På så sätt skulle denna studie kunna utgöra starten för sådan forskning som rör 

auktoritarianism och skola. Svensk forskning där RWA-skalan har använts som 

mätinstrument verkar det överlag vara ont om. I en C-uppsats om svenskt väljarbeteende 

används några av den tidigare nämnda organisationen World Values Surveys enkätfrågor – 

frågor som liknar de i RWA-skalan – för att undersöka om det finns ett samband mellan en 

auktoritär böjning och stöd för Sverigedemokraterna, vilket studiens resultat sedan påvisar att 

det finns (Broomé, 2016). 

Det finns forskning som pekar på att personer som får hög poäng på RWA-skalan söker sig 

till yrken där deras personlighetsdrag är önskvärda, som exempelvis väktaryrket och andra 

säkerhetsarbeten (Rubinstein, 2006). Läraryrket skulle kunna vara ett sådant yrke i och med 

att man som lärare förväntas utöva sin makt och se till att både en själv och eleverna följer de 

uppsatta ordningsreglerna. En B-uppsats som undersöker huruvida det förekommer fler 

personer med hög RWA-poäng bland polisstudenter än i andra universitets- och 

högskoleutbildningar på Linnéuniversitetet i Växjö visar dock på att det möjligtvis inte ser ut 

så i Sverige (Delfin, 2010). En förklaring till varför polisstudenterna i studien inte skiljer sig 

nämnvärt från övriga programstudenter ger Delfin i studiens validitetsdiskussion: Påståenden 
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som rör graden av religiositet i RWA-skalan är möjligtvis inte relevanta för att mäta RWA i 

sekulariserade länder och det kan således ha påverkat studiens resultat. Delfin påpekar att 

sådana påståenden för vidare forskning i Sverige möjligtvis skulle behöva modifieras för att 

göra RWA-skalan mer relevant och träffsäker i en sekulär kontext (ibid, s. 14-15). 

3 Metod 

3.1 Insamlingsmetod 

Det mätinstrument som användes för att mäta respondenternas böjelse för auktoritarianism är 

en nedkortad och reviderad variant av Altemeyers RWA-skala utvecklad av den svenska 

psykologiprofessorn Ingrid Zakrisson (2005). Den reviderade RWA-skalan är ett 15 påstående 

långt frågeformulär där respondenten svarar på påståendena utefter en likertskala med sju 

skalsteg. Zakrissons revidering av Altemeyers RWA-skala är delvis ett försök att göra RWA-

skalan kortare, både sett till antalet påståenden och påståendenas längd, men även ett försök 

att rätta till de brister som den ursprungliga RWA-skalan har fått kritik för. En brist som 

Zakrisson nämner är att RWA-skalan i sin ursprungliga form har alltför mångtyda påståenden 

– dels på grund av påståendenas längd, dels även för att påståendena innehåller ord som kan 

ha olika betydelser i olika kulturer; därför har Zakrisson exempelvis valt att ersätta den 

ursprungliga RWA-skalans ”perversions” med ”untraditional values” och ”country” med 

”society” (ibid, s. 866). En annan brist som Zakrisson har försökt att åtgärda är att RWA-

skalan blandar ihop personens böjelse för auktoritarianism och personens fördomsfullhet mot 

marginaliserade grupper, varpå det sistnämnda är något som Zakrisson menar att man kan 

förvänta sig av personer med hög RWA-poäng snarare än något som RWA-skalan 

uttryckligen i sig bör mäta. Vidare menar Zakrisson att världen har förändrats sedan RWA-

skalan för första gången publicerades år 1998, och skriver följande: 

It has been argued that changes in the sociopolitical climate in modern society may prevent 

people from direct expressions of prejudice, leading them to express such attitudes in more 

subtle ways (Akrami et al., 2000). This might be true also for attitudes such as authoritarianism. 

In a post-modern, individualistic society (Inglehart, 1997; Putnam, 2000) perhaps it is not 

politically correct to express dependence on authority figures and traditional values. (Ibid, s. 

869) 

Därför innehåller den reviderade RWA-skalan inte några påståenden som explicit till exempel 

handlar om homosexuella eller kvinnor, utan i stället påståenden som eftersträvar att mäta en 

mer diskret form av fördomsfullhet. 
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Zakrissons egna svenska översättning av RWA-skalan användes för denna studie och erhölls 

av Zakrisson via mail. Med anledning av Delfins (2010) diskussion om skalans relevans i 

Sverige ändrade jag med godkännande från Zakrisson själv (personlig kommunikation, 14 

november, 2018) orden i några av RWA-skalans påståenden. I det översatta påståendet 

”Många bra människor utmanar statsmakterna, kritiserar kyrkan och struntar i ’det normala 

sättet att leva’” ändrade jag ”kyrkan” till ”religion” med förklaringen att kyrkan i en svensk 

kontext i min mening med stor säkerhet kan komma att tolkas som den Svenska kyrkan, en 

relativt liberal och progressiv kristen organisation. Med ändringen undviker man således att 

respondenten tolkar det som att kritisera Svenska kyrkan för att de exempelvis viger 

homosexuella par, och genom att använda det nya ordet kan kritisera räknas som att kritisera 

vilken religion som helst och det traditionella med religionen i sig. I ett liknande påstående 

som lyder ”Människor borde lägga mindre tonvikt på bibeln och religion, istället borde de 

utveckla sin egen livsmoral” har jag ändrat ”bibeln” till ”heliga skrifter” för att bredda 

mängden religioner som påståendet hänvisar till samtidigt som påståendets andemening 

förblir intakt. Gällande påståendet ”Om samhället så medger är det varje rättskaffens 

medborgares plikt att hjälpa till att utrota det onda som förgiftar vårt samhälle inifrån” har jag 

ändrat ordet ”utrota” till det en aning mildare ”bekämpa” med avsikt att anpassa påståendet 

till att mäta den subtila form av auktoritarianism som Zakrisson diskuterar i citatet ovan. 

Övriga 12 påståenden lämnades orörda då jag bedömde att det inte fanns någon anledning att 

ändra dessa. 

Eftersom jag även hade för avsikt att se om det fanns någon korrelation mellan hög RWA-

poäng och specifika attityder som rör skolväsendet formulerade jag ytterligare 6 påståenden 

som skulle mäta detta. Det första påståendet lät respondenten ta ställning till hur nödvändigt 

betyg i ordning och uppförande skulle vara för att uppfostra goda samhällsmedborgare. Det 

andra påståendet lät respondenten ta ställning till frågan om det är viktigare att en elev med ett 

annat modersmål än svenska ska fokusera på att lära sig svenska snarare än att ha möjligheten 

att studera sitt modersmål som ett ämne i skolan. Det tredje påståendet lät respondenten ta 

ställning till hur viktigt det är att lärare arbetar med genuspedagogik med sina elever. Det 

fjärde påståendet lät respondenten ta ställning till huruvida disciplinära åtgärder bör användas 

i skolan för att skapa en trygg studiemiljö. Det femte påståendet lät respondenten ta ställning 

till i hur viktigt elevinflytande är i undervisningen. Det sjätte påståendet lät respondenten ange 

i vilken omfattning hen anser att undervisningen i den svenska skolan antingen är vänster- 
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eller högerpolitiskt präglad. Samtliga av dessa påståenden svarades utefter den sjugradiga 

likertskala som användes i RWA-skalan. 

Samtliga respondenter fick i slutet av enkäten fylla i sin ålder. De respondenter som var 

ämneslärarstudenter ombads fylla i uppgifter som rörde antalet verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU:er) de har genomfört, vilken termin de läser och vilken ämneskombination 

de har. Enkäten i sin helhet går att se i Bilaga 1. 

3.2 Urval och avgränsningar 

När man studerar en grupp människor som delar specifika egenskaper eller erfarenheter – som 

exempelvis ämneslärarstudenter – vilka är av betydelse för de forskningsfrågor studien söker 

att besvara är målinriktat urval den urvalsmetod som kan användas (Bryman, 2011, s. 392). 

Målinriktat urval som urvalsmetod användes för att jag dessutom sökte att jämföra 

ämneslärarstudenters RWA-poäng beroende på variablerna ålder, termin, ämneskombination 

och antalet utförda verksamhetsförlagda utbildningar; därför försökte jag få med minst en 

grupp ämneslärarstudenter från varje startår och ämneskombination. Hade jag exempelvis valt 

att använda mig av urvalsmetoden bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer 

respondenter efter vilka som är tillgängliga och nära till hands (ibid, s. 194-195), hade jag inte 

haft möjligheten att eftersträva samma spridning på Mälardalens högskolas 

ämneslärarstudenter. Att jag enbart valde att studera Mälardalens högskolas 

ämneslärarstudenter är däremot ett bekvämlighetsurval; en utökning av studien som hade 

omfattat ytterligare en eller fler högskolor eller universitet hade varit för omfattande sett till 

studiens tidsram. På så sätt kan man påstå att urvalsmetoden för föreliggande studie är en 

kombination av målinriktat urval och bekvämlighetsurval. 

Eftersom jag sökte att jämföra ämneslärarstudenteras böjning för auktoritarianism med övriga 

programstudenter på Mälardalens högskola behövde jag en kontrollgrupp som bestod av 

övriga programstudenter. Urvalet till denna kontrollgrupp gjordes efter ett 

bekvämlighetsurval. Studenter som befann sig på Mälardalens högskola i Eskilstuna vid 

datainsamlingstillfällena som vidare befann sig i skolans öppna studielokaler, och studenter 

som inte studerade till ämneslärare, men som läste kurser tillsammans med ämneslärarna, 

tillfrågades om de ville delta i min studie som en del av kontrollgruppen. 

För att få möjligheten att utföra enkäten på så många av Mälardalens högskolas 

ämneslärarstudenter som möjligt kontaktade jag ämneslärarprogrammets programföreträdare 
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som gav mig ett programschema över de kurser som hålls för programmets samtliga studenter 

läsåret 2018/2019. Med hjälp av programschemat gjorde jag en översikt av de kurser jag 

skulle behöva besöka för att täcka de ämneslärarstudenter som började studera från 

höstterminen 2014 till höstterminen 2018. Ämneslärarutbildningen är förvisso fem eller fem 

och ett halvt år lång beroende på vilken ämneskombination man har, vilket innebär att de 

studenter som har kombinationen svenska och samhällskunskap, som började höstterminen 

2013 och fortfarande studerar till ämneslärare i skrivande stund läser sin sista termin. Faktum 

är att jag själv är en av tre studenter som tillhör den gruppen. Därför har jag valt att inte utföra 

enkäten på de två kvarvarande ämneslärarstudenter som började tillsammans med mig 

höstterminen 2013; de är för få för att få en god generaliserbarhet av ämneslärarstudenter på 

Mälardalens högskola som läser sin elfte termin. 

På ämneslärarprogrammet läser man vissa terminer tillsammans med ämneslärarstudenter som 

har andra ämneskombinationer än en själv, andra terminer läser man 

ämneskombinationsspecifika kurser som tillfälligt kursmässigt sprider ut de studenter som 

började studera samma termin. Så var fallet med de studenter som började höstterminerna 

2014 och 2017. För att få möjligheten att utföra enkätundersökningen på dessa studenter 

behövde jag således kontakta fler högskolelärare än för de studenter som började 

höstterminerna 2015, 2016 och 2018. För de tre sistnämna behövde jag enbart kontakta en 

högskolelärare för varje startår. Av åtta förfrågningar via mail ledde sex av dem till att jag 

fick möjligheten att besöka en klass och utföra enkätundersökningen. 

3.3 Respondenter 

När jag hade besökt samtliga klasser och insamlat kontrollgruppens enkäter hade sammanlagt 

117 studenter valt att delta i studien. 62 av dessa var ämneslärarstudenter och resterande 55 

utgjorde kontrollgruppen. Respondenternas åldrar var mellan 19 till 51 år med en medelålder 

på 24,35 år (standardavvikelse = 5,56). Nio respondenter hade inte angett sin ålder och en 

respondent hade inte angett sin ämneskombination.  
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Tabell 1. Översikt över respondentgruppen ämneslärarstudenter (N = 61*). 

     Ämnen   

Antal 

VFU:er 

  SV/EN SV/SVA SV/SH MA/EN Totalt 

0 Termin 1 4 1 3 0 8 

 Totalt  4 1 3 0 8 

1 Termin 3 6 0 7 1 14 

 Totalt  6 0 7 1 14 

2 Termin 5 12 3 6 0 21 

  7 5 3 2 0 10 

  9 2 0 0 0 2 

 Totalt  19 6 8 0 33 

3 Termin 9 6 0 0 0 6 

 Totalt  6 0 0 0 6 

Totalt Terminer 1 4 1 3 0 0 

  3 6 0 7 1 14 

  5 12 3 6 0 21 

  7 5 3 2 0 10 

  9 8 0 0 0 8 

 Totalt  35 

(57,4%) 

7 

(11,5%) 

18 

(29,5%) 

1 

(1,6%) 

61 

                            * En respondent angav inte ämneskombination och räknades därför bort. 

Samtliga tio enkätsvar med nämnda obesvarade uppgifter valde jag att inkludera i studien 

eftersom de hade övriga uppgifter ifyllda. De uteslöts vidare i analyser som räknade med 

variablerna ålder respektive ämneskombination. I övrigt förekom inga andra obesvarade 

uppgifter bland enkätsvaren.  

3.4 Genomförande 

När jag besökte de klasser som jag utförde enkätundersökningen på började jag med att 

introducera mig själv och med att berätta att jag håller på med en attitydundersökning. 

Klasserna informerades sedan om att deltagandet i min studie är frivilligt och anonymt. De 

informerades även om att ett uteblivet svar på något av påståendena kommer att räknas som 

ett mittensvar på enkätens likertskala, det vill säga svarsalternativet som motsvarar en neutral 

hållning till påståendet. På enkäten fanns även en utförlig text vars innehåll liknade den 

muntliga presentationen. Sedan lät jag enkäten vandra genom klassen genom att dela ut 
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pappershögar med enkäten som delades vidare till varandra av studenterna själva. På så sätt 

fick den som inte ville delta möjligheten att inte ta en enkät till sig själv. När enkäten hade 

delats ut informerade jag respondenterna om att de får ställa frågor till mig under enkätens 

gång om det är något de undrar eller inte förstår.  

Ifyllandet av enkäten pågick mellan 10 och 15 minuter. När respondenterna var klara med 

ifyllandet fick de komma fram till mig och lämna in sin ifyllda enkät; på så sätt fick de som 

inte ville delta, men som hade mottagit en enkät, möjligheten att avbryta sitt deltagande 

genom att inte lämna in enkäten. 

3.5 Databehandling 

När insamlingstillfällena var genomförda införde jag manuellt samtliga insamlade enkätsvar i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences) version 

24 i två omgångar för att försäkra mig om att jag hade infört enkätsvaren korrekt. Jag valde 

även att dela in respondenterna i åldersgrupper för att enklare jämföra ålder vid vissa tester. 

Med programmet kunde de omvänt poängsatta påståendena inverteras och på så sätt återge 

korrekt poäng för uträkning av RWA-poäng. I SPSS räknades sedan RWA-poängen ut genom 

att addera likertskalpoängen från RWA-skalans 15 påståenden på varje enskilt enkätsvar. 

SPSS användes sedan för att beräkna medelvärde och standardderivata, samt utföra t-test och 

envägs variansanalys (ANOVA) på studiens variabler och grupper. Genom att räkna ut den 

använda RWA-skalans Cronbachs alfa användes SPSS även för att mäta reliabiliteten på 

studiens huvudsakliga mätinstrument. 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga respondenter informerades muntligt på plats och skriftligt i enkäten om att enkäten 

har för avsikt att undersöka deras attityder kring samhällslivet och skolan, samt att 

deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst får avbryta sin medverkan i studien. 

Respondenterna informerades även om att inga enskilda enkäter eller enkätsvar kommer att 

presenteras eller diskuteras i studien, och att ingen student således kommer att kunna 

identifieras utefter den ämneskombination eller termin man har uppgett att man tillhör. 

Avslutningsvis informerades respondenterna om att uppgifterna enbart är ämnade för denna 

studie, och att uppgifterna inte kommer att användas i andra syften än för denna studie. 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer ligger till grund för hur studien 

utformades och genomfördes. 
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3.7 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011, s. 49-50) gör gällande att det som är väsentligt för en studies validitet är 

studiens reliabilitet; med andra ord påverkas studiens giltighet direkt av studiens 

tillförlitlighet. När man beräknar ett mätinstruments reliabilitet genom att mäta dess interna 

konsistens ser man hur tillförlitligt instrumentets olika frågor mäter det instrumentet strävar 

efter att mäta. Cronbachs alfa heter måttet på den interna konsistensen. Vanligtvis tolkas ett 

Cronbachs alfa nära eller över 0,70 som att instrumentet har en god intern konsistens, men det 

går även att tolka värden ned till 0,60 som godtagbara för studier som är av mindre omfattning 

(Hair, et al., 2014, s. 123). Vid mätning av föreliggande studies RWA-skala uppvisades ett 

Cronbachs alfa på 0,65 – ett värde som kan utläsas som gångbart för denna studies omfång. 

Det finns även vidare skäl att lita på RWA-skalan som instrument för att mäta böjningen för 

auktoritarianism i och med att RWA-skalan är ett beprövat instrument inom forskningsfältet 

som fortfarande används i dag, samt att de modifikationer som har gjorts för denna studien av 

Zakrissons (2005) RWA-skala inte strävar för långt från förlagan för att räknas som ett nytt 

instrument. 

Bryman (2011. s. 51) skriver även att studiens validitet är bunden till i vilken grad studiens 

resultat går att generalisera. Vidare skriver Bryman att generaliserbarheten begränsas till den 

organisation, om så är fallet, man har valt att utföra en studie på (ibid, s. 169). Beträffande 

föreliggande studie innebär det att studiens generaliserbarhet företrädesvis begränsas till 

Mälardalens högskola, men det finns även anledning inkludera ämneslärarutbildningen i 

generaliserbarheten till en viss nivå då ämneslärarutbildningen kan ses som en organisation i 

sig där Mälardalens högskola är en del av den. Även om det inte med säkerhet går att säga att 

studiens resultat helt och hållet går att överföra på andra högskolor eller universitet i Sverige 

där ämneslärarutbildning bedrivs går det ändå att använda studiens resultat för att säga något 

om ämneslärarutbildningen i sig på ett generellt plan. Det finns exempelvis ingen egentligen 

anledning att förmoda att de studenter som studerar till ämneslärare på Mälardalens högskola 

skulle skilja sig nämnvärt från de studenter som studerar till ämneslärare på andra högskolor 

eller universitet i Sverige. 

Hur valet av respondenter har gått till påverkar även validiteten enligt Bryman (2011, s. 51-

52). Eftersom jag har eftersträvat att inkludera så många av Mälardalens högskolas 

ämneslärarstudenter som möjligt i studien för att undvika att exempelvis 

förstaterminsstudenter ska få representera gruppen ämneslärarstudenter har jag använt mig av 
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ett målinriktat urval i ett försök att uppnå hög grad av generaliserbarheten för den 

undersökningsgruppen. När det gäller kontrollgruppens generaliserbarhet påverkas den 

negativt av det bekvämlighetsurval som genererade kontrollgruppens respondenter; Bryman 

lyfter fram att just bekvämlighetsurvalet gör den studerade gruppen svår att generalisera (ibid, 

s. 194-195). 

4 Resultat 
I detta avsnitt kommer resultat och analyser som utförts i SPSS av enkätsvaren att redovisas. 

Strukturen ser ut som sådan att tabeller förekommer där jag har bedömt att de underlättar 

översikten av och förståelsen för hur respondenterna har svarat på enkäten; till varje tabell 

följer en beskrivande text med analys av den data som har presenterats i respektive tabell. Där 

jag har bedömt att tabeller inte behövs redovisas data och analys av data i texten. 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för RWA och ålder. 

RWA 

  N Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Min Max 

 Ämneslärarstudenter  62 51,7 10,4 31 83 

 Kontrollgrupp  55 52,4 8,8 33 72 

Ålder 

  N Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Min Max 

 Ämneslärarstudenter  60 25,7 5,6 19 51 

 Kontrollgrupp  48 22,6 4,9 19 40 

 

Vad gäller skillnaden i ålder mellan gruppen ämneslärarstudenter och kontrollgruppen visade 

ett t-test att ämneslärargruppen var signifikant äldre än kontrollgruppen; t(106) = 2,989, p = 

0,003. Beträffande skillnaden i RWA-poäng mellan grupperna visade ett t-test att det inte 

fanns en signifikant skillnad mellan ämneslärargruppen och kontrollgruppen; t(115) = -0,385, 

p = 0,701. 

Vid en uppdelning av samtliga respondenter i åldersgrupper om 19-24 (N = 66), 25-30 (N = 

31) och 31 plus (N = 11) visade en envägs variansanalys att det fanns signifikanta skillnader i 

RWA-poäng mellan åldersgrupperna; F(2,1) = 8,334, p = 0,000. Ett Tukey post hoc-test 

visade att de som tillhörde åldersgruppen 31 plus (M = 41,6, SD = 8,7) hade signifikant lägre 

RWA-poäng än åldersgrupperna 19-24 (M = 53,7, SD = 9,4) och 25-30 (M = 51, 9, SD = 8,5). 

När kontrollgruppen sedan filtrerades bort så att ämneslärargruppen återstod visade en envägs 

variansanalys att det även där fanns signifikanta skillnader i RWA-poäng mellan 
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åldersgrupperna; F(2,57) = 4,979, p = 0,010. Ett Tukey post hoc-test visade ännu en gång att 

de som tillhörde åldersgruppen 31 plus (M = 41,1, SD = 6,8) hade signifikant lägre RWA-

poäng än åldersgrupperna 19-24 (M = 54,3, SD = 10,9) och 25-30 (M = 51,9, SD = 9,2). 

Envägs variansanalyser visade vidare att det inte fanns några signifikanta skillnader i RWA-

poäng mellan respondenterna ämneskombinationer [F(3,57) = 1,356, p = 0,226)], antalet 

genomförda verksamhetsförlagda utbildningar [F(3,58) = 1,290, p = 0,286] eller terminer på 

ämneslärarprogrammet [F(4,57) = 1,997, p = 0,107]. 

Tabell 3. RWA-medelvärden och standardavvikelser för svarsalternativ på påstående nummer 16 (N = 117). 

  N 

RWA-

medelvärde 

Standard- 

avvikelse 

Min 

(RWA) 

Max 

(RWA) 

Mycket 

negativ 

 17 45,6 9,9 33 69 

Negativ  16 47,8 6,4 40 59 

Delvis 

negativ 

 9 46,3 7,1 33 54 

Neutral  21 53,6 11,2 31 72 

Delvis 

positiv 

 24 55,2 6,7 40 69 

Positiv  11 56,8 6,9 48 68 

Mycket 

positiv 

 19 55,6 10,9 36 83 

 

För att undersöka korrelationen mellan RWA-poäng och specifika attityder till olika 

skolfrågor inkluderades samtliga respondenter i uträkningarna. För påstående nummer 16 

”Betyg i ordning och uppförande behövs för att skolan ska kunna fostra goda 

samhällsmedborgare” visade en envägs variansanalys att det fanns signifikanta skillnader i 

RWA-poäng mellan svarsalternativen; F(6,11) = 4,299, p = 0,001. Ett Tukey post hoc-test 

visade vidare att de respondenter som hade en mycket positiv (M = 55,6, SD =10,9), positiv 

(M = 56,8, SD = 6,9) eller delvis positiv (M = 55,2, SD = 6,7) inställning till påståendet hade 

en signifikant högre RWA-poäng än de som hade en mycket negativ inställning (M = 45,6, 

SD = 9,9). 
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Tabell 4. RWA-medelvärden och standardavvikelser för svarsalternativ på påstående nummer 17 (N = 117). 

  N 

RWA-

medelvärde 

Standard- 

avvikelse 

Min 

(RWA) 

Max 

(RWA) 

Mycket 

negativ 

 34 48,4 9,3 31 68 

Negativ  14 50,6 7,7 35 63 

Delvis 

negativ 

 13 51,6 11,6 33 67 

Neutral  21 53,4 9,3 36 72 

Delvis 

positiv 

 20 53,1 8,6 40 69 

Positiv  9 58,0 4,6 52 66 

Mycket 

positiv 

 6 59.8 14,24 42 83 

 

För påstående nummer 17 ”Det är bäst om elever får fokusera på att lära sig det svenska 

språket i stället för att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan” visade en envägs 

variansanalys att det fanns en signifikant skillnad i RWA-poäng mellan svarsalternativen; 

F(6,11) = 2,319, p = 0,038. Ett Tukey post hoc-test visade sedan med en svag signifikans att 

de respondenter som hade en mycket positiv (M = 59,8, SD = 14,24) inställning till påståendet 

hade högre RWA-poäng än de som hade en mycket negativ inställning (M = 48,4, SD = 9,3). 

Tabell 5. RWA-medelvärden och standardavvikelser för svarsalternativ på påstående nummer 18 (N = 117). 

  N 

RWA-

medelvärde 

Standard- 

avvikelse 

Min 

(RWA) 

Max 

(RWA) 

Mycket 

negativ 

 7 52,4 6,6 45 62 

Negativ  5 52,2 6,7 42 60 

Delvis 

negativ 

 6 60,8 4,7 55 69 

Neutral  21 55,5 6,9 46 69 

Delvis 

positiv 

 20 54,4 8,0 38 69 

Positiv  20 48,2 9,4 31 67 

Mycket 

positiv 

 38 49,4 11,7 33 83 



25 

 

Gällande påstående nummer 18 ”Det är viktigt att lärare i sin undervisning verkar för att 

synliggöra och problematisera stereotypa könsnormer” visade en envägs variansanalys att det 

fanns en signifikant skillnad i RWA-poäng mellan svarsalternativen; F(6,11) = 2,662, p = 

0,019. Ett Tukey post hoc-test visade sedan att de respondenter som hade en delvis negativ (M 

= 60,8, SD = 4,7) inställning till påståendet hade en signifikant högre RWA-poäng jämfört 

med de som hade en positiv inställning (M = 48,2, SD = 9,4). 

Tabell 6. RWA-medelvärden och standardavvikelser för svarsalternativ på påstående nummer 19 (N = 117). 

  N 

RWA-

medelvärde 

Standard- 

avvikelse 

Min 

(RWA) 

Max 

(RWA) 

Mycket 

negativ 

 14 58,6 10,2 45 83 

Negativ  11 51,0 11,6 33 69 

Delvis 

negativ 

 11 56,0 8,8 36 67 

Neutral  30 52,1 8,3 33 69 

Delvis 

positiv 

 15 53,1 8,7 31 65 

Positiv  15 46,7 8,4 34 62 

Mycket 

positiv 

 21 49,1 9,7 35 72 

 

För påstående 19 ”Disciplinära åtgärder som kvarsittning och utvisning ur klassrummet är fel 

väg att gå för att skapa en trygg studiemiljö” visade en envägs variansanalys att det fanns 

signifikanta skillnader i RWA-poäng mellan svarsalternativen; F(6,11) = 2,716, p = 0,017. Ett 

Tukey post hoc-test visade sedermera att de respondenter som hade en mycket negativ 

inställning (M = 58,6, SD = 10,2) till påståendet hade en signifikant högre RWA-poäng än de 

som hade en positiv (M = 46,7, SD = 8,4) eller mycket positiv (M = 49,1, SD = 9,7) 

inställning. 
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Tabell 7. RWA-medelvärden och standardavvikelser för svarsalternativ på påstående nummer 20 (N = 117). 

  N 

RWA-

medelvärde 

Standard- 

avvikelse 

Min 

(RWA) 

Max 

(RWA) 

Mycket 

negativ 

 32 52,2 10,3 35 83 

Negativ  22 48,0 10,2 31 68 

Delvis 

negativ 

 14 55,1 9,6 40 69 

Neutral  22 51,5 8,9 33 69 

Delvis 

positiv 

 14 52,5 9,5 33 69 

Positiv  6 57,6 8,0 47 69 

Mycket 

positiv 

 7 53,7 6,5 42 61 

 

För påstående 20 ”Det är bättre att låta lärarna sköta sitt arbete i fred än att låta eleverna ha 

inflytande över undervisningen” visade en envägs variansanalys att det inte fanns några 

signifikanta skillnader i RWA-poäng mellan svarsalternativen; F(6,11) = 1,252, p = 0,285. 

Tabell 8. RWA-medelvärden och standardavvikelser för svarsalternativ på påstående nummer 21 (N = 117). 

  N 

RWA-

medelvärde 

Standard- 

avvikelse 

Min 

(RWA) 

Max 

(RWA) 

Mycket 

vänstervriden 

 9 56,2 8,6 46 72 

Vänstervriden  14 50,6 9,9 31 68 

Delvis 

vänstervriden 

 20 51,6 11,1 35 83 

Neutral  60 51,6 9,7 33 69 

Delvis 

högervriden 

 6 55,6 6,9 46 62 

Högervriden  4 47,5 7,3 42 58 

Mycket 

högervriden 

 4 55,0 8,4 45 65 
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För påstående 21 ”Undervisningen i den svenska skolan är antingen vänster- eller 

högerpolitiskt vriden” visade en envägs variansanalys att det inte fanns några signifikanta 

skillnader i RWA-poäng mellan svarsalternativen; F(6,11) = 0,726, p = 0,630. 

När det specifikt gäller ämneslärarstudenternas attityder till påståendena 16 till 21 finns det en 

korrelation mellan respondenternas ålder och specifika attityder till vissa av påståendena. Till 

påstående 16 som handlar om betyg i ordning och uppförande visade en envägs variansanalys 

att det fanns en signifikant skillnad i attityder mellan åldersgrupperna; F(2,57) = 9,933), p = 

0,000. Ett Tukey post hoc-test visade att åldersgrupperna 19-24 (M = 4,9, SD = 1,9) och 25-

30 (M = 3,83, SD = 1,7) hade en signifikant mer positiv inställning betyg i ordning och 

uppförande än åldersgruppen 31 plus (M = 1,7, SD = 0,9). Angående påstående 18 som rör 

inställningen till genuspedagogik visar en envägs variansanalys att det fanns en signifikant 

skillnad i attityder mellan åldersgruppen; F(2,57) = 3,962, p = 0,024. Ett Tukey post hoc-test 

visade att åldersgruppen 19-24 (M = 4,66, SD = 2,0) hade en signifikant mindre positiv attityd 

till genuspedagogik än åldersgruppen 31 plus (M = 6,57, SD = 0,5). När det gäller påstående 

19 som handlar om felaktigheten i användandet av disciplinära åtgärder visade en envägs 

variansanalys att det fanns en signifikant skillnad i attityder mellan åldersgrupperna; F(2,57) 

= 3,152, p = 0,050. Ett Tukey post hoc-test visade sedan att åldersgruppen 19-24 hade en 

signifikant mer negativ inställning till påståendet (M = 3,9, SD = 1,9) än åldersgruppen 31 

plus (M = 6,0, SD = 1,4). Resterande påståenden visade sig inte skilja sig i attityder mellan 

åldersgrupperna. Vid jämförelse med terminer, antalet verksamhetsförlagda utbildningar och 

ämneskombinationer som faktorer i stället för åldersgruppen visade de sig inte påverka 

attityderna till påståendena. 

5 Diskussion 

Den här studiens syfte var att få en inblick i hur auktoritarianism kan te sig på det svenska 

ämneslärarprogrammet, och om det finns indikationer på att en böjelse för auktoritarianism 

korrelerar med vissa ställningstaganden som rör det svenska skolväsendet. 

Forskningsfrågorna för denna studie var följande: 

                                                           
 Medelvärde på likertskalan, högre poäng är ekvivalent med högre grad av positiv attityd där lägsta är 1 och 

högsta är 7. 
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1 Har ämneslärarstudenter i större utsträckning jämfört med andra studenter på 

Mälardalens högskola en böjelse för auktoritarianism? 

2 Skiljer sig graden av böjelse för auktoritarianism beroende på ämneslärarstudenternas 

avklarade terminer, verksamhetsförlagda utbildningar, ålder eller 

ämneskombinationer? 

3 Finns det ett samband mellan böjelse för auktoritarianism och specifika attityder till 

betyg i uppförande och ordning, genuspedagogik, användandet av disciplinära åtgärder 

i skolan, elevinflytande och uppfattningen om den svenska skolans ideologiska bias? 

Angående frågeställningen om huruvida ämneslärarstudenter i större utsträckning jämfört med 

andra programstudenter besitter en böjelse för auktoritarianism visar studiens resultat att så 

inte är fallet. Vad gäller den andra forskningsfrågan verkar antalet utförda 

verksamhetsförlagda utbildningar eller terminer inte ha haft effekt på ämneslärarstudenternas 

böjelse för auktoritarianism; graden av en sådan böjelse skilde sig alltså inte beroende på hur 

länge man har läst vid programmet i fråga. Inte heller fanns det någon skillnad i böjelse för 

auktoritarianism bland ämneslärarstudenternas ämneskombinationer. Den enda indikatorn på 

böjelse för auktoritarianism både bland ämneslärargruppen och kontrollgruppen var ålder. En 

lägre ålder korrelerade med en högre grad av böjning för auktoritarianism. 

När det gäller den tredje frågeställningen om huruvida det finns ett samband mellan böjelse 

för auktoritarianism och specifika attityder till genuspedagogik, ordningsbetyg, disciplinära 

åtgärder i skolan, elevinflytande och uppfattningen om den svenska skolans ideologiska bias 

visar studiens resultat följande: De som har en positiv attityd till användandet av disciplinära 

åtgärder och betyg i ordning och uppförande, samt en negativ attityd till genuspedagogik och 

rätten till modersmålsundervisning hade en högre grad av böjelse för auktoritarianism än de 

som hade en motsatt attityd till dessa företeelser. Det visade sig vidare inte finnas någon 

skillnad i böjelse för auktoritarianism mellan specifika attityder till varken elevinflytande i 

undervisningen eller skolans ideologiska bias. Ålder verkade spela en roll i attityden till dessa 

företeelser. Bland ämneslärarstudenter i åldersgrupperna mellan 19 och 24 år och mellan 24 

och 30 år verkade respondenterna ha en neutral eller delvis positiv inställning till betyg i 

ordning och uppförande medan åldersgruppen 31 plus hade en negativ inställning till det. 

Åldersgruppen mellan 19 och 24 år verkade dessutom ha en mer neutral inställning till 

genuspedagogik medan åldersgruppen 31 plus generellt sett hade en väldigt positiv inställning 

till det. 19- och 24-åringar som studerar till ämneslärare verkade även ha en delvis positiv 
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attityd till användandet av disciplinära åtgärder i undervisningen medan åldersgruppen 31 plus 

hade en negativ inställning till det. Varken ämneslärarstudenternas terminer, avklarade 

verksamhetsförlagda utbildningar eller ämneskombinationer hade en nämnvärd effekt på 

deras attityder till dessa företeelser. 

5.1 Metoddiskussion 

Ämneslärarstudenter kan vara en svår grupp att studera när man använder ämneskombination, 

antalet terminer samt genomförda verksamhetsförlagda utbildningar som variabler i och med 

att många väljer att avsluta sin utbildning av olika anledningar vid ämneslärarprogrammet 

under utbildningens gång; vilket innebär att ju högre upp i terminerna man kommer, desto 

färre studenter finns där som kan delta i en studie – något jag själv fick erfara vid 

genomförandet av denna studie. Det målinriktade urvalet fungerade i min mening bra för att 

kompensera för ämneslärargruppens något splittrade karaktär; minst åtta respondenter från 

varje termin deltog i studien. De två klasser som jag inte fick möjligheten att besöka kan ha 

bidragit till att en grupp förstaterminsstudenter missades, en grupp som vidare kan ha 

innehållit fler studenter med ämneskombinationen matematik och engelska; vilken är den 

ämneskombinationsgrupp som tyvärr blev underrepresenterad i studien. Jag bedömer dock att 

resultaten inte har påverkats särskilt negativt av matematikstudenternas underrepresentation 

av den orsaken att inga andra ämneskombinationer skilde sig signifikant från varandra vad 

gäller böjelsen för auktoritarianism. 

Att jag använde mig av ett bekvämlighetsurval för att samla respondenter till kontrollgruppen 

kan ha orsakat att kontrollgruppen var signifikant yngre än gruppen med ämneslärarstudenter. 

Bekvämlighetsurvalet som urvalsmetod kan även ha inkluderat enbart en viss grupp av 

studenter som närvarar vid föreläsningar eller väljer att studera i högskolans lokaler utöver 

föreläsningstillfällena i studien, vilket i och för sig även går att säga om det målinriktade 

urvalet. Det är svårt att säga hur den missade gruppen hade kunnat se ut, det kan i själva 

verket vara så att ämneslärarstudenter på Mälardalens högskola har en högre medelålder än 

andra studenter på skolan. En urvalsmetod som hade eftersträvat att inkludera en grupp 

studenter från varje program på Mälardalens högskola i kontrollgruppen hade möjliggjort för 

en bättre jämförelse mellan kontrollgruppen och ämneslärargruppen, men ur ett 

genomförbarhetsperspektiv sett till studiens ramar hade det varit svårt att genomföra. Trots 

bekvämlighetsurvalets begränsningar bedömer jag i slutändan att urvalsmetoden för 
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kontrollgruppen har fungerat på ett bra sätt; på en kort tid gick det att få in varierade och väl 

ifyllda enkätsvar från den önskade gruppen för kontrollgruppen. 

5.2 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer det att ämneslärargruppen inte skiljer sig nämnvärt från 

kontrollgruppen vad gäller RWA-poäng. Inte heller verkar lärarstudenternas böjelse för 

auktoritarianism varken stärkas eller dämpas under utbildningens gång då antalet terminer och 

avklarade verksamhetsförlagda utbildningar inte skiljer respondenterna nämnvärt åt sett till 

deras respektive RWA-poäng. Resultatet liknar det resultat Delfin (2010) kom fram till i sin 

studie om polisstudenter i Växjös böjelse för auktoritarianism: att polisstudenterna inte skiljde 

sig nämnvärt från andra studenter, och att antalet terminer inte verkade påverka 

polisstudenternas RWA-poäng. Förvisso är det så att föreliggande studie och Delfins studie 

studerar två olika yrkesgrupper, men det finns även stora likheter mellan yrkesgrupperna. 

Både lärar- och polisyrket är tjänstemannajobb som innebär för den yrkesverksamma att man 

utför myndighetsutövningar som vidare kräver att man inte särbehandlar olika människor som 

man möter i sin yrkesroll – därför är inte jämförelsen helt utan giltighet. I linje med hur Delfin 

förklarar sitt resultat i sin studie kan yrkeskulturen vara platsbunden; möjligtvis kan det så att 

ämneslärarstudenterna på Mälardalens högskola skiljer sig från resten av landets 

ämneslärarstudenter vad gäller böjelse för auktoritarianism. 

Det som dock skiljer denna studies resultat från Delfins (2010) resultat åt är hur RWA-

poängen korrelerar med respondenternas ålder: I Delfins fall korrelerade en hög ålder med 

högre RWA-poäng medan resultatet i mitt fall pekar på motsatsen, det var en signifikant 

skillnad i RWA-poäng mellan de som var runt 20 år och de som var över 30 år. Som tidigare 

nämnt i forskningsöversikten visar flera studier på att äldre människor tenderar ha en högre 

nivå av böjning för auktoritarianism (Cornelis, Van Hiel, Roets & Kossowska, 2009; 

Ruffman, et al., 2016), men ingen har en säker förklaring till varför det ser ut som det gör. 

Altemeyer (2006) diskuterar till exempel om kopplingen mellan hög RWA-poäng och hög 

ålder kan ha att göra med att man blir mer auktoritärt lagd ju fler händelser och upplevelser 

man upplever som på olika sätt stärker den auktoritära världsbilden. Hur kan man då tolka 

resultatet för denna studie? Vi kan återkomma till det när den här studiens resultat för RWA 

och skolrelaterade frågor har diskuterats. 

Det framkommer i studiens resultat att det finns en signifikant korrelation mellan hög RWA-

poäng och en positiv attityd till uppförande- och ordningsbetyg i svenska skolan. Att personer 
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som får en hög poäng på RWA-skalan ställer sig positiva till ett sådant betyg går i linje med 

hur Fromm (1994), Adorno et al. (1964) och Altemeyer (2006) beskriver att den auktoritärt 

dragna personen ser på lag och ordning: Den som lyder bör belönas och den som på olika sätt 

bryter mot den auktoritära ordningen bör straffas. Detsamma gå att se i studiens resultat 

gällande den signifikanta korrelationen mellan hög RWA-poäng och en positiv attityd till 

användandet av disciplinära åtgärder som exempelvis utvisning ur klassrummet eller 

kvarsittning. 

Studiens resultat pekar vidare på att det finns en signifikant korrelation mellan hög RWA-

poäng och en negativ inställning till rätten att få modersmålsundervisning i skolan. 

Korrelationen går att koppla till hur Fromm (1994), Adorno et al. (1964) och Altemeyer 

(2006) beskriver att auktoritarianismen strävar efter homogenitet – det går att föreställa sig att 

undervisning i ett annat språk än de som anses tillhöra det konventionella ses som något som 

utmanar ordningen. Det går även att se ett samband mellan hemspråk-RWA-korrelationen och 

Ekhemmar m.fl. (2004) studie som visade att personer som fick hög poäng på RWA-skalan i 

större utsträckning än andra hyste fördomsfullhet mot marginaliserade samhällsgrupper. Den 

så kallade ledarkulturen blir det mått som alla ska leva efter och då kommer till exempel saker 

och ting som andra språk än det egna att stötas bort av den auktoritära samhällskroppen. 

Att studiens resultat dessutom pekar på att det finns en signifikant korrelation mellan en 

negativ inställning till genuspedagogik och hög poäng på RWA-skalan stämmer in i 

beskrivningen av hur auktoritarianismen ter sig: Genuspedagogiken kan tolkas utmana den 

traditionella könsmaktsordningen och kan därför som ett hot mot ordningen av de med böjelse 

för auktoritarianism. Den negativa inställningen till genuspedagogik går även att koppla till 

Lippa och Arads (1999), samt Whitley och Ægisdóttir (2000) studier som pekar på att 

personer med böjelse för auktoritarianism är homofoba i större grad än andra. 

För att återkomma till frågan om hur man kan tolka denna studies resultat gällande den, 

jämfört med andra studier, omvända korrelationen mellan hög RWA-poäng och lägre ålder 

visade det sig att ämneslärarstudenter i åldrarna mellan 19 och 24 både hade en mer positiv 

inställning till ordningsbetyg och användandet av disciplinära åtgärder än resterande av de 

studerade ämneslärarstudenterna. Detsamma gällde den mer negativa attityden till 

genuspedagogik jämfört med övriga, äldre ämneslärarstudenter. Möjligtvis går det att närma 

sig en förklaring på och förståelse av studiens resultat i ljuset av World Value Surveys 

(Lindberg & Svensson, 2011) tidigare nämnda studie av den svenska befolkningens 

värderingar i olika frågor. I World Values Surveys studie visade det sig att respondenterna i 
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åldrarna mellan 18 och 19 på olika sätt hade ett lägre förtroende för den svenska demokratin 

jämfört med de äldre respondenterna; en femtedel av de unga respondenterna kunde 

exempelvis tänka sig att sälja sin röst i nästa riksdagsval. Det höga RWA-värdet bland unga i 

min studie kan således finna en möjlig förklaring i ett sjunkande förtroende för demokratin 

bland de svenska ungdomar som deltog i World Value Surveys studie. 

En ytterligare förklaring från ett teoretiskt perspektiv som skulle kunna bygga vidare på det 

World Value Surveys studie (Lindberg & Svensson, 2011) visar är Hargreaves (1998) 

beskrivning av den postmoderna skolan. Det höga RWA-värdet bland unga i min studie skulle 

kunna förklaras med att det min studie har mätt de facto är den effekt som Hargreaves menar 

att marknadskrafterna under postmoderniteten skulle komma att ha på skolan, det vill säga att 

den undervisning som rör demokrati allt mer har tryckts undan i förmån för sådan 

undervisning som är ämnad utveckla de mer konkurrenskraftiga ämneskunskaperna. Liedman 

(2011) och Beach och Bagley (2012) har lyft ett likande varningens finger gällande 

marknadens växande influens över skolan. Möjligtvis går det att försöka förstå sig på 

resultatet genom att se hur de unga representerar en ny generation som har vuxit upp i en 

skola som Hargreaves och Liedman beskriver; de som är mellan 19 och 25 år har till exempel 

hunnit uppleva Jan Björklunds skolpolitik i skolan i olika grad från och med 2006, året som 

Liedman beskriver som startskottet för förändringen mot den mer marknadsstyrda skolan. 

Vidare skulle den ”disciplinära vändning” som Larsson, Löfdahl och Pérez Prieto (2010, s. 

178) beskriver att Jan Björklunds skolpolitik har inneburit kunna ha influerat hur dagens unga 

ser på bestraffning och ordning och reda i skolan. En annan förklaring som inte utesluter 

tidigare förklaringar kan vara att resultatet möjligtvis visar effekterna av en kapitalism i 

förändring mot det auktoritära som Žižek (2012) beskriver. 

Oavsett leder det oss till frågan om det stämmer överens med hur det ser ut på andra 

högskolor och universitet, och där är denna studie på grund av sin omfattning för liten för att 

kunna säga något om hur det kan se ut där. 

5.3 Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra från denna studies resultat är att ämneslärarstudenter vid Mälardalens 

högskola inte skiljer sig från andra studenter i böjelse för auktoritarianism, och att antalet 

terminer, genomförda verksamhetsförlagda utbildningar eller ämneskombination inte har en 

effekt på ämneslärarstudenternas böjelse för auktoritarianism eller attityder som rör 

ordningsbetyg, genuspedagogik, elevinflytande, disciplinära åtgärder och den svenska skolans 
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ideologiska bias. Det som däremot har en effekt på ämneslärarstudenternas och 

kontrollgruppen bestående av andra studenters böjelse för auktoritarianism verkar vara deras 

ålder. En lägre ålder verkar vara en indikator på att respondenten får högre poäng på RWA-

skalan än äldre studenter. 

5.4 Vidare forskning 

Eftersom resultatet på denna studie jämfört med andra RWA-studier avviker från ålderns 

effekt på böjelsen för auktoritarianism föreslår jag att vidare forskning riktar in sig på att 

studera personer under 25 års böjelse för auktoritarianism främst i Sverige. Till grund för 

detta förslag ligger förutom denna studiens resultat World Value Surveys (Lindberg & 

Svensson, 2011) studie som påvisade ungas tappade förtroende för demokratin, samt 

Liedmans (2011), Beach och Bagleys (2012), och Larsson, Löfdahl och Pérez Prietos (2010) 

beskrivning av hur den svenska skolan har utvecklats sedan regeringsskiftet 2006. Det skulle i 

min mening vara intressant att se om det går att härleda en eventuellt ökad böjning för 

auktoritarianism samt ett minskat förtroende för demokratin bland unga till de skolreformer 

som följde efter regeringsskiftet 2006. 

Ett annat förslag till vidare forskning är en studie som denna som studerar 

ämneslärarstudenter från flera lärosäten i syfte att dels se om åldern har en avvikande effekt 

även där, dels för att se om denna studies resultat gällande ämneslärarstudenternas böjelse för 

auktoritarianism jämfört med andra studenter stämmer. 
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Ange, genom att kryssa i en ruta, i vilken utsträckning du har en positiv eller negativ 

inställning till följande påståenden:

1. Det bästa sättet att leva är fortfarande enligt gamla värderingar.  

2. Vårt land behöver fria tänkare som har mod att sätta sig upp mot 

traditionella levnadssätt, även om det upprör många. 

3. Samhället behöver visa öppenhet mot oliktänkande, snarare än en stark 

ledare, världen är inte särskilt ond eller farlig. 

4. Vårt samhälle skulle må bäst om vi visade tolerans och förståelse för 

otraditionella värderingar och synsätt. 

5. Våra förfäder borde hyllas mer för att de byggt upp vårt samhälle, 

samtidigt borde man sätta stopp för krafter som raserar det. 

6. Fakta visar att vi måste slå ner hårdare på brottslighet och sexuell 

omoral för att upprätthålla lag och ordning. 

7. Många bra människor utmanar statsmakterna, kritiserar religion och 

struntar i ”det normala sättet att leva”. 

8. Det är bättre att acceptera dålig litteratur än att censurera den. 

9. Guds lagar om abort, pornografi och äktenskap måste strikt följas innan 

det är för sent, brott mot dessa borde bestraffas. 

10. Situationen i dagens samhälle skulle förbättras om uppviglare 

behandlades med förnuft och humanitet. 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 
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Hej och tack för att du deltar i min undersökning! 

Jag heter Oskar Helander och jag skriver min andra och sista uppsats vid 

ämneslärarprogrammet. Denna magisteruppsats i samhällskunskap har för avsikt att 

studera studenters tankar och åsikter om samhället och skolan. Det är därför viktigt att du 

svarar så uppriktigt som möjligt. 

Ditt deltagande i denna undersökning är anonymt och frivilligt, och du får när som helst 

välja att avbryta din medverkan. Dina svar kommer endast att användas för denna studiens 

ändamål och hanteras konfidentiellt. 

Bilaga 1 



 
 

11. Om samhället så medger är det varje rättskaffens medborgares plikt att 

hjälpa till att bekämpa det onda som förgiftar vårt samhälle inifrån. 

12. Det vore bäst om tidningar censurerades så att människor inte får tag på 

skadligt och motbjudande material. 

13. Människor borde lägga mindre tonvikt på heliga skrifter och religion, i 

stället borde de utveckla sin egen livsmoral. 

14. Det finns många radikala, omoraliska människor som försöker förstöra 

för andra, samhället borde sätta stopp för dessa. 

15. För att stoppa de radikala och omoraliska strömningar som råder i 

dagens samhälle behövs en kraftfull ledare. 

16. Betyg i ordning och uppförande behövs för att skolan ska kunna fostra 

goda samhällsmedborgare. 

17. Det är bäst om elever får fokusera på att lära sig det svenska språket i 

stället för att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. 

18. Det är viktigt att lärare i sin undervisning verkar för att synliggöra och 

problematisera stereotypa könsnormer. 

19. Disciplinära åtgärder som kvarsittning och utvisning ur klassrummet är 

fel väg att gå för att skapa en trygg studiemiljö. 

20. Det är bättre att låta lärarna sköta sitt arbete i fred än att låta eleverna ha 

inflytande över undervisningen. 

21. Undervisningen i den svenska skolan är antingen vänster- eller 

högerpolitiskt vriden. 

Jag är _______ år gammal. 

Fyll i följande om du studerar till ämneslärare: 

Jag har genomfört ______ VFU:er. 

Det här är min _____:e termin. 

Jag har följande ämneskombination: 

 Svenska/Engelska 

 Svenska/Svenska som andraspråk 

 Svenska/Samhällskunskap 

 Matematik/Engelska 

 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

negativ 

Mycket 

positiv 

Mycket 

vänstervriden 

Mycket 

högervriden 


