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Abstract 
The purpose of this study is to survey how the Sweden Democrats’ success in the latest election 

to the Swedish parliament has changed teaching in social science. The main question is: in what 

way has the success of the Sweden Democrats influenced social science teaching? This leads to 

following sub-questions: 1) how do the social science teachers define the Sweden Democrats, 2) 

how do teachers relate to the Sweden Democrats in the classroom, 3) has there been a change in 

students’ political opinions and 4) were there any discussions or proposals from the school 

administration which followed the parliamentary election of 2010? To answer these questions, 

interviews were made with four teachers. The main conclusion of this study is that the Sweden 

Democrats’ success led to a simplification of teaching because phenomena and opinions that 

were previously taboo nowadays are normalized and thus have its place in the classroom. This 

means that you can review and challenge the issues that were previously not discussed. 

Furthermore, teachers are allowed to define the Sweden Democrats, describe how they should 

relate to the party in their teaching and discuss the possible changes in students’ political views, 

all this in relation to the parliamentary election in 2010. 

 

Keywords: Sweden Democrats, didactic consequences, change, democracy, attitudes, social 

studies, students' political views. 

  



 

 

Sammandrag 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Sverigedemokraternas valframgång förändrat 

samhällskunskapslärares undervisning. Frågeställningen blir således: Hur har Sverigedemokra-

ternas intåg i riksdagen påverkat undervisningen i samhällskunskap? Denna fråga följs av följande 

underfrågor: 1) vad är Sverigedemokraterna för typ av parti enligt lärarna, 2) hur förhåller sig 

lärarna till Sverigedemokraterna i klassrummet, 3) har det skett någon förändring i elevernas 

åsikter och värderingar, och slutligen 4) vilka diskussioner och eventuella propåer från skolled-

ningen följde riksdagsvalet 2010? Metoden för att undersöka denna frågeställning är intervjua fyra 

verksamma samhällskunskapslärare. Den huvudsakliga slutsatsen i den här undersökningen är att 

Sverigedemokraternas valframgång lett till en förenkling av undervisningen i och med att 

fenomen och åsikter som tidigare varit tabubelagda numer är normaliserade och därmed har sin 

plats i klassrummet. Detta leder till att man kan granska och ifrågasätta frågor som tidigare inte 

berördes. Vidare tillåts lärarna definiera Sverigedemokraterna, redogöra för hur de ska förhålla sig 

till partiet i sin undervisning samt resonera kring om eventuella förändringar i elevernas politiska 

åsikter, allt detta i förhållande till riksdagsvalet 2010. 

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, didaktiska konsekvenser, förändring, demokrati, förhållnings-

sätt, samhällskunskap, elevers politiska åsikter. 
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1  Bakgrund 
I riksdagsvalet 2010 var det inte den omvalda borgerliga regeringen som var den stora nyheten 

eller de stora vinnarna. Istället stal Sverigedemokraterna showen genom att bli invalda i riksdagen. 

Indignationen bland de etablerade partierna var stor, och dagarna efter valet demonstrerade män-

niskor för att visa sitt missnöje. De etablerade partiledarna tävlade om att ta avstånd från SD: 

Mona Sahlin menade att hon inte en skulle ta i sverigedemokrater med tång och Fredik Reinfeldt 

uttryckte ett starkt missnöje med valresultatet. Längst gick Lars Ohly, som under valnatten väg-

rade befinna sig i samma rum i TV-huset som Jimmie Åkesson. 

 

Riksdagsvalet 2010 föregicks av intensiva valkampanjer. Överallt pratas politik, och tidningar, TV 

och Internet översvämmas av insändare, ställningstaganden och debatter. I gymnasieskolan är 

detta högtidstunder för samhällskunskapslärarna. Deras ämne handlar om samhället, och vad kan 

vara bättre än att få demokratin serverad vart man än tittar? 

 

Inför valet 2010 fanns det en fråga som alla samhällskunskapslärare och skolledningar hade att ta 

ställning till: hur gör vi med Sverigedemokraterna? Bakgrunden till dessa diskussioner var partiets 

ideologi. Många kallar partiet för främlingsfientligt, andra säger att de är rasister. Jag nöjer mig, 

utan att för den delen sympatisera med partiet, med att kalla partiet för starkt avvikande i vissa 

frågor. Ett vanligt resultat av detta ställningstagande var att bara förhålla sig till riksdagspartierna, 

och därmed diskvalificera en rad partier, däribland (och främst) Sverigedemokraterna. Genom 

denna strategi behövde man inte ta ställning till, eller riskera att eleverna skulle utsättas för, 

partiets politik. 

 

Denna strategi är numer tillintetgjord i och med Sverigedemokraternas framgångar i riksdagsvalet. 

Nu kvalificerar partiet in som riksdagsparti, och borde rimligtvis åtnjuta samma förhållningsätt 

som de etablerade partierna från samhällskunskapslärarnas sida. Samtidigt har dessa lärares 

undervisningssituation utan tvekan förändrats, då ett parti som tidigare stängts ute från klass-

rummet på grund av sin ideologi nu ska jämställas med övriga partier. Detta borde få konse-

kvenser för verksamma samhällskunskapslärare. 
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1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga hur fyra samhällskunskapslärare förhåller sig till 

Sverigedemokraterna i sin undervisning. Den tes som föranlett denna undersökning är den att 

Sverigedemokraterna i och med sin framgång i valet 2010 berövade en vanlig skolstrategi för att 

undvika partiet sin funktion: i och med att SD nu är ett riksdagsparti kan skolorna inte längre 

undvika det genom att förhålla sig till riksdagspartierna. Detta måste ha fått konsekvenser i 

skolans verksamhet. 

 

För att ta reda på hur lärarna förhåller sig till Sverigedemokraterna i sin undervisning har följande 

frågeställning preciseras: 

 Hur beskriver fyra samhällskunskapslärare att Sverigedemokraternas intåg i riksdagen har 

påverkat undervisningen i samhällskunskap? 

Denna fråga följs av följande underfrågor: 

1. Vad är Sverigedemokraterna för typ av parti enligt lärarna? 

2. Hur förhåller sig lärarna till Sverigedemokraterna i klassrummet? 

3. Har det skett någon förändring i elevernas åsikter och värderingar? 

4. Vilka diskussioner och eventuella propåer från skolledningen följde riksdagsvalet 2010? 
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2  Undersökningens forskningssammanhang 
Här nedan presenteras det forskningssammanhang som är denna undersöknings utgångspunkt. 

Först försöker jag definiera vad det är som gör att Sverigedemokraterna inte betraktas som ett 

vanligt parti, för att sedan titta tidigare forskning som behandlar SD och skolan. Avslutningsvis 

kopplas detta till didaktisk forskning om lärare och demokratiundervisning. 

 

2.1  Varför är SD annorlunda? 

När det gäller övergripande bilder av Sverigedemokraterna, partiets ursprung och förvandling 

från skränande skinnskallar till slipsprydda politiker får man i mångt och mycket luta sig mot 

olika journalisters dokumentationer av partiet.1 

 

I sin C-uppsats Sverigedemokraterna: Från högerextremister till radikala högerpopulister slår Naser Palani 

(2011) fast att Sverigedemokraternas politiska agenda kännetecknas av ”främlingsfientlighet, väl-

färdschauvinism och nostalgi” (Palani 2011:32). Detta är egenskaper som kännetecknar radikala, 

populistiska partier menar författaren och SD ska alltså ses som ett radikalt, högerpopulistiskt 

parti. Dessutom konstaterar Naser att partiet på ett smart sätt utnyttjat anti-etablissemangs-

strategin, vilket gett partiet en särställning i det politiska samfundet (Ibid). 

 

Sverigedemokraterna själva är tydliga med att partiet genomgått en förändring, en förändring som 

Palani menar går från att ha varit ett högerextremt parti till att bli ett högerpopulistiskt, och par-

tiet är förändrat även om ideologin är densamma; det som förut hette ”Bevara Sverige Svenskt” 

heter idag ”Låt Sverige förbli Sverige” (Ibid s. 34). Palani slår i anslutning till detta fast en intres-

sant slutsats: i partiets officiella kommunikéer finns det inget som tyder på en främlingsfientlig 

agenda, dessa texter väcker snarare sympatier för programmet, utan det är i medlemmarnas 

blogg- och debattinlägg på Internet som partiets ”etniska nationalism” gör sig gällande (Ibid). 

 

Mari Emanuelsson (2010) ger en liknande bild av Sverigedemokraterna i sitt examensarbete 

Sverigedemokraterna – rasister, nazister eller bara lite främlingsfientliga?. Emanuelsson menar då SD ställer 

sig bakom demokratins principer samt tar avstånd från diskriminering upprätthåller partiet en 

                                                 
1
 För en mer omfattande orientation kring Sverigedemokraterna som fenomen rekommenderas Orrenius (2010) 

Jag är inte rabiat. Jag äter pizza.  samt Mattssons (2009) Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Att lyfta in 
deras resonemang i den här uppsatsen skulle ta allt för mycket utrymme i anspråk, men verken ger en djupare 
förståelse kring partiets framgångar. 
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polerad fasad. Men denna fasad krackelerar när man börjar skrapa på den, och partiets rötter i 

nazismen/rasismen gör sig gällande än idag (Emanuelsson 2010:37). 

 

2.2  SD och skolan 

När det gäller området skolan och främlingsfientliga alternativt antidemokratiska rörelser får man 

i mångt och mycket förlita sig till tidigare examensarbeten då det exakta området inte är speciellt 

välundersökt från forskarhållet. 

 

I sitt examensarbete Samhällskunskapslärares framställning av Sverigedemokraterna inför skolvalet 2010 

slår Linnéa Bjällebo fast att undervisande lärare inte riktigt förmår att förmedla den demokrati 

som styrdokumenten förmedlar (Bjällebo 2011:36). Detta konstaterande gör hon utifrån en situa-

tion som utspelade sig en debatt inför valet 2010 då en sverigedemokratisk politiker oemotsagd 

fick sprida främlingsfientliga idéer inför eleverna i publiken. Bjällebo menar dessutom att lärares 

allmänna motstridighet gentemot SD kopplat till dennes roll som ”överhetsperson” ger en uppro-

risk effekt på eleverna, vilket i förlängningen leder till ökade sympatier (Ibid).  

 

Vidare slår Bjällebo fast att lärare förhåller sig olika gentemot Sverigedemokraterna. Vissa ser 

dem inte som ett problem, andra låter säga att inte gjort någon affär av partiet, förhållningssätt 

som enligt Bjällebo normaliserar Sverigedemokraterna. Ett motsatt förhållningssätt där skolan 

beslöt att inte låta Sverigedemokraterna besöka skolan inför valet ledde till att partiet fick höga 

valresultat i skolvalet, något som ansvarig lärare tror sig vara en protest mot skolans beslut (Ibid). 

 

Bjällemo belyser också i sin uppsats vikten av samtal lärare emellan utifrån konstaterandet att de 

lärare som inför valet 2010 pratat sig samman om hur de skulle förhålla sig gentemot SD i efter-

hand känner att de handlat rätt, till skillnad från den lärare som handlat på egen hand som ställer 

sig tveksam till hur denne agerat (Ibid s. 37). Ett gemensamt förhållningssätt på skolan är alltid att 

föredra menar Bjällemo med stöd från SKL:s rapport Ska främlingsfientliga partier få komma in i sko-

lan?.  

 

I sin undersökning slår också Bjällemo fast att det finns skillnader i elevernas bejakande av 

Sverigedemokraterna som korrelerar med vilken typ av program som eleverna läser. Yrkesförbe-

redande klasser tenderar att tilltalas av ”den enkla och slagkraftiga retoriken” samtidigt som 

”Killarna på dessa program eldar också på varandra i sina enklare uttrycksformer.” (Ibid s. 39).  
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Bjällemo fortsätter resonemanget med en undran om vad detta får för konsekvenser för de yrkes-

förberedande killarnas utbildning. 

 

Annika Karlsson konkretiserar Bjällemos fråga i sin licentiatuppsats Samhällsguide, individualist och 

moderator – samhällskunskapslärarens professionella förhållningssätt i betygssättningsrelaterat arbete (2011): det 

finns svårigheter med deliberativ undervisning, dvs. undervisning som baseras på ömsesidiga dis-

kussioner, på pojkdominerade program. Undersökningar visar att deliberativ undervisning kan ha 

negativa effekter på elevernas demokratiuppfattning och att det är svårare att få elever på pojk-

dominerade program engagerade i undervisningen, detta p.g.a. grupptryckssituationen: eleverna 

drar sig för att uttrycka personliga intressen. Dessutom ifrågasätter en del av eleverna varför sam-

hällskunskap över huvud taget ingår i deras utbildning (Karlsson 2011:52). Vidare konstaterar 

Bjällemo att hennes respondenter menar att främlingsfientlighet alltid har funnits, och nu har den 

fått en scen att utspela sig på. ”Sverigedemokraterna har fångat upp en åsikt som tidigare ansågs 

smutsig och gjort den rumsren.” menar en av hennes respondenter (Bjällemo 2011:40). 

 

Sara Bärgman (2007) menar att läraren ställs in för komplicerade uppgifter i arbetet mot anti-

demokratiska åsikter, i sitt examensarbete Lärarens ”anti-demokratiska” uppdrag. Bärgman menar att 

det finns lagar och regler som ska styra skolans arbete mot anti-demokratiska tendenser, men i 

praktiken är tillämpningen av dessa lagar och regler oerhört komplexa (Bärgman 2007:38). Skolan 

har som uppgift att uppmuntra eleverna att finna sin egenart och skapa sina egna åsikter. Risken 

är då självfallet att åsikter som inte sammanfaller med skolans värdegrund uppstår bland eleverna, 

något som komplicerar lärarens förhållningssätt. Bärgmans lösning på problemet är ”Genom att 

diskutera värden och värderingar med eleverna skapa förståelse och tolerans inför andra männi-

skor.” (Ibid s. 38). Emanuelsson har en liknande lösning på problemet: partiet ska bemötas med 

öppna och sakliga diskussioner, med fakta och argument, vilket kräver både kunskap och tid från 

lärarna (Emanuelsson 2010:37). 

 

2.3  Lärares uppfattning om demokrati och demokratiundervisning 

 I sin doktorsavhandling Demokratins stöttepelare – en studie av lärarstuderandes demokratiuppfattningar 

(2005) konstaterar Bernmark-Ottosson att samhällskunskapsämnet har ett dilemma: hennes 

undersökning visar att de studerande som poängterar vikten av yttrande- och åsiktsfrihet tydligast 

också är dem som har svårast för att acceptera antidemokratiska organisationer. Författaren me-

nar att det bland lärarstuderande finns en resignation vad gäller antidemokratiska organisationer. 
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Hennes respondenter menar att de självklart ska få finnas, och om de kommer till makten så har 

de rätten att avskaffa demokratin. Däremot ser inte respondenterna detta som speciellt troligt. 

Vidare visar författarens undersökning att det bland blivande lärare finns en stark tilltro till belys-

ning och diskussion som ett sätt att undanröja antidemokrater. De ger också uttryck för skolan 

som en demokratins försvarare, och att man genom upplysning kommer få människor att fatta 

”rätt beslut”. Lärarna står i det här sammanhanget som garant för att eleverna tillägnar sig de 

kunskaper som krävs för att ta avstånd från antidemokratiska idéer. Dessutom tror de blivande 

lärarna ”… att medborgarna kommer vakna upp och ifrågasätta antidemokratiska budskap även 

om de är inlindade i allmänna resonemang.” (Bernmark-Ottosson 2005:161). 

 

Denna tro om upplysning som vapen mot antidemokrater vilket respondenterna uttrycker måste 

kompliceras menar författaren: enligt amerikanska studier har undervisning om styrelseskick, lag-

stiftning och politik liten påverkan på elevers värderingar. ”Demokratiundervisningen, menar jag, 

bör uppmärksamma former som möjliggör de studerandes känsla av delaktighet i politiska pro-

cesser – inklusive klassrumsdemokratin” slår Bernmark-Ottosson fast. Detta innebär alltså att en 

undervisning som ska vara framgångsrik i aspekten demokratiutbildning måste ha sin utgångs-

punkt i en uppfattning av deltagande karaktär. Detta gör man genom ”att konfrontera de 

studerande/eleverna med olika sätt att se på demokrati och göra det möjligt för det att ta del av 

varandras uppfattningar. Diskussionerna bör föras i ett klimat som utmärks av att man lyssnar på 

varandras argument och strävar efter att försöka förstå olika synsätt.” (Bernmark-Ottosson 

2005:241ff). Bernmark-Ottsson avslutar sin avhandling med att slå fast att lärarutbildarna har en 

viktig uppgift i att förse lärarstudenterna med en teoretisk grund stark nog för att hantera de 

dilemman som kan uppstå i samband med demokratiundervisning, framför allt dilemman i form 

av elever med starka antidemokratiska övertygelser (Bernmark-Ottosson, 2005:250). 

 

Anders Bromans doktorsavhandling Att göra en demokrat? – demokratisk socialisation i den svenska 

gymnasieskolan förstärker bilden av Bernmark-Ottossons slutsatser. Broman har i sin undersökning 

låtit elever svara på enkäter före och efter kursen Samhällskunskap A på gymnasiet, samtidigt 

som han intervjuat deras lärare och han slår fast att undervisning om politik och demokrati har 

låg påverkan på elevernas demokratiska orientationer (Broman 2009:209). Skolan är alltså en svag 

socialisationsagent, som trots att den kommer eleverna till del under en mottaglig del av deras 

socialisationsprocess inte påverkar dem i någon större utsträckning.  
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Broman slår också fast att skolan ska ha en viktig roll i processen där medborgare lär känna och 

tillägnar sig demokratins grundläggande värderingar enligt skolans styrdokument (Broman 

2009:40ff). Broman menar att det finns tydliga krav på skolans samhällskunskapsundervisning att 

”öka kännedomen om och anslutningen till demokratiska värderingar och öka viljan till att aktivt 

delta i samhällslivet” (Ibid). Bernmark-Ottossons undersökning ger samma svar, fast här utifrån 

blivande lärarnas perspektiv: ”Lärarstudenterna ser det som sin uppgift att aktivt försvara demo-

kratin och bidra till att individen tillskansar sig ’demokratisk kompetens’. Detta innebär att lärares 

uppgift på ett sätt är att tolka och genomföra politiska beslut, tillhandahållna genom skolans styr-

dokument.” (Bernmark-Ottosson 2005:243). Detta samtidigt som Broman i sina undersökningar 

slår fast att skolans faktiska påverkan på eleverna faktiskt inte är nämnvärt stor. 

 

Broman menar vidare att, i enlighet med tidigare forskning, att det finns en konflikt mellan sko-

lans demokratiska uppdrag och dess kunskapsuppdrag: det är enligt styrdokumenten viktigare att 

förmedla kunskap än demokratiska värderingar. Detta slår även Annika Karlsson fast i sin 

licentiatuppsats Samhällsguide, individualist och moderator – samhällskunskapslärarens professionella förhåll-

ningssätt i betygssättningsrelaterat arbete (2011): ”Kunskapsförmedling och demokratifostran kan rent 

av ses som konkurrerande uppdrag, att kunskapsuppdraget prioriteras och demokratiuppdraget 

upplevs ’störa’ det mer grundläggande kunskapsuppdraget” (Karlsson 2011:13) Detta menar för-

fattaren kan bero på att kunskapsuppdraget relaterar till lärarnas ämneskunnande medan demo-

kratiuppdraget har mer att göra med lärarens val av arbetsformer.  

 

Karlssons konstaterande korrelerar väl med Bernmark-Ottossons slutsatser om demokratisyn 

kopplat till inlärning. Bernmark-Ottosson kopplar sina respondenters studiemönster till deras 

demokratiuppfattning, och konstaterar att ett djupinriktat inlärningsmönster är starkt kopplat till 

en demokratiuppfattning som innebär en känsla av delaktighet, medan ett ytinriktat studie-

mönster kopplas samman med en demokratiuppfattning som baseras på ansvarstagande. Dess-

utom konstaterar Bernmark-Ottosson att de studerande som företräder djupinlärning tenderar till 

att vara ”icke-nöjda”, medan de med ytinriktat studiemönster är ”nöjda”, med den svenska demo-

kratin (Bernmark-Ottosson 2005:143).  Kunskaper är dock centrala när det kommer till elevernas 

demokratiuppfattning. Broman hänvisar till Skolverkets undersökning Ung i demokratin som visar 

att elever med goda kunskaper om demokrati och politik stödjer i regel demokratiska 

grundprinciper i större utsträckning än andra (Broman 2009:74ff). Även om kunskaper är viktiga 

så finns det andra faktorer som spelar ännu större roll slår Broman fast: ”Bakomliggande 
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faktorer, framförallt sociokulturella, har så gott som alltid visat sig vara de viktigaste orsakerna till 

attitydskillnader och med större betydelse än undervisningsinnehåll.” (Ibid). 

2.4  Sammanfattning av forskningsläget 

Forskningen visar att Sverigedemokraterna är ett parti som genomgått en radikal förändring. Från 

att ha varit ett högerextremistiskt parti är det nu ett radikalt högerparti med inslag av populism 

som gärna spelar på att de står utanför etablissemanget. Partiets sägs ha en polerad fasad som vid 

närmare granskning lätt krackelerar. Även om den inte kommuniceras officiellt tillskrivs partiet en 

etnisk nationalism 

 

Vad gäller SD och skolan så visar tidigare forskning att lärare förhåller sig olika till partiet. Vissa 

har ett förhållningssätt som normaliserar partiet, medan de som tydligt tagit avstånd har upplevt 

ett ökat intresse för SD bland sina elever. Vidare konstateras att ett gemensamt kollegialt förhåll-

ningssätt är att föredra. Man kan också dra paralleller mellan elevernas studieinriktning och deras 

förhållningssätt gentemot SD; elever på yrkesinriktade program tycks attraheras mer av SD än 

elever på studieförberedande program. Forskningen slår sammantaget fast att det bästa förhåll-

ningssättet gentemot SD är att bemöta partiets värderingar med öppenhet och argument, något 

som kräver kunskaper av lärarna. 

 

Forskningen som berör lärares demokratiuppfattning låter oss veta att det finns en resignation 

gentemot de antidemokratiska krafterna, främst bland de tydligaste demokratiförespråkarna. 

Vidare visar även denna forskning att det bästa sättet att bemöta antidemokratiska krafter är 

genom diskussion och kunskap, och skolan ska i detta sammanhang ses som en demokratins för-

svarare, och det är i skolan som befolkningen tillägnar sina huvudsakliga kunskaper i ämnet. 

Elever med goda kunskaper stödjer de demokratiska grundprinciperna i högre utsträckning än 

elever med låga kunskaper. Samtidigt står det klart att det finns en konflikt mellan skolans demo-

kratiska uppdrag och dess kunskapsuppdrag och att det i regel är kunskapskravet som prioriteras. 

Vidare konstateras att skolan är en svag socialisationsagent, och att det snarare är sociokulturella 

faktorer som i störst utsträckning påverkar elevernas demokratiuppfattning. 

 

Den här undersökningen tar ett teorietiskt avstamp ur allt ovanstående, om än med viss variation. 

Kapitel 2.1 och 2.2 ska ses som utgångspunkter för frågeställning och analys, medan kapitel 2.3 

ska ses som undersökningens reella sammanhang då den angriper de didaktiska aspekterna av en 
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politisk förändring och tangerar ovan redovisade undersökningar, om än med ett mer fokuserat 

angreppssätt än ovan angivna undersökningar.   
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3  Vetenskaplig utgångspunkt och metod 
Att med en hermeneutisk utgångspunkt studera människan som står bakom de didaktiska valen i 

klassrummet ger en bild av hur denne upplever den verklighet som man vill undersöka. Herme-

neutiken ger utrymme till att försöka förstå människan utifrån hennes tankar och resonemang, 

och det är detta som i sammanhanget är intressant. 

 

Hermeneutiken har genom åren, och än idag, fått utstå mycket kritik från forskare med andra 

vetenskapliga traditioner. Den huvudsakliga kritiken brukar bestå i att det hermeneutiska per-

spektivet inte är intersubjektivt testbart, vilket betyder att de resultat en forskare får i en given 

situation riskerar att inte korrelera med en annan forskares i samma givna situation. Detta beror 

på att hermeneutiken handlar om att tolka fenomen. I all tolkning spelar tolkarens värderingar, 

förförståelse och i vilken kontext fenomenet tolkas stor roll (Thurén 2007). Därför ska inte de 

slutsatser som dras i denna uppsats betraktas som något annat än resultatet av en tolkning gjord 

under givna förutsättningar.  

 

Mer specifikt kan angreppssättet i den här uppsatsen definieras som en fallstudie, alltså en studie 

där man ”på djupet studerar en avgränsad aspekt av ett problem” (Bell 2006:20). I det här sam-

manhanget är lärares förhållningssätt till Sverigedemokraterna den avgränsade aspekten på pro-

blemet samhällskunskapsundervisning. Fördelen med fallstudien jämte mer omfattande 

angreppssätt är just att den går att anpassa just till de rådande förutsättningar som gäller för 

undersökningen. Kritiken mot fallstudien som metod är densamma som mot hermeneutiken som 

tolkningsmetod och intervjun som undersökningsform: i och med (sitt lilla format och) forska-

rens tydliga roll inom undersökningen är resultaten svåra att generalisera, och risken att resultatet 

blir snedvridet och svårt att kontrollera är uppenbar (Ibid). 

 

3.1  Intervjuer 

När det gäller att försöka förstå hur människor hur människor resonerar eller reagerar, eller för 

den delen upptäcka handlingsmönster och dess variation, är den kvalitativa utgångspunkten att 

föredra menar Trost (2005). Trost hävdar också att ”kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av 

att man ställer enkla och raka frågor och på dessa frågor får man komplexa svar, innehållsrika 

svar” (2005:7f). Även Bell är inne på samma resonemang vad gäller intervjun som metod: hon 

menar att den stora fördelen med intervjuer är flexibiliteten att kunna följa upp intressanta svar 
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under intervjuns gång, samtidigt som man har tillgång till respondentens ordspråk och tonfall 

vilket ger information på ett annat sätt än enkäter (Bell 2006:157f). 

 

Själva intervjun kan ta sig i uttryck på många sätt. I facklitteraturen som behandlar intervjun som 

metod finns många idéer om hur man ska definiera metoden. Den gängse definitionen, här häm-

tad ur Lantz (2007) är att intervjun som sådan kan vara allt ifrån öppen till strukturerad. En 

öppen intervju innebär att respondenten med utifrån ett givet tema får resonera sig fram till sina 

svar. Teoretiska utflykter och sidospår är tillåtna och intervjuarens påverkan på respondenten ska 

vara minimal. Detta leder till att intervjuerna, alla om samma tema, i efterarbetet visar sig beröra 

vitt skilda aspekter, vilket i sin tur gör att svaren inte är möjliga att analysera kvantitativt. Däremot 

ger de en djupare förståelse för begreppet som sådant. Strukturerade intervjuer påminner i mångt 

och mycket om enkäter, där intervjuarens frågor styr respondentens svar i stor utsträckning. 

Detta ger små utrymmen för sidospår, men mer kvantitativt jämförbara svar. 

 

Den här uppsatsen är baserad på material insamlat via intervjuer som kan betecknas som riktat 

öppna, vilket innebär följande (Lantz 2007:33):  

 Frågeställningen gäller respondentens upplevelse av ett fenomen. 

 Respondenten definierar själv fenomenet. 

 Kontexten, alltså området som intervjun rör sig inom, styrs av respondenten, men med 

hjälp av intervjuaren som håller kvar respondenten inom de aspekter som intervjuaren 

anser är meningsfulla. 

 Frågorna belyses med frågeområden, vilket ger intervjuaren möjlighet till att följa upp tan-

kar och reflektioner som denne finner intressanta. Detta innebär att respondenten ges 

möjlighet att fördjupa sina resonemang utifrån intervjuarens preferenser. 

 

3.2  Urval, avgränsning, förberedelse och genomförande av intervju 

Urvalet av respondenter i den här undersökningen har gjorts enligt den metod som Denscombe 

(2000) kallar tillfällighetsurval, vilket innebär att man som forskare väljer ”första bästa som finns 

till hands” (Ibid, s 24). Denscombe menar vidare att det är svårt att hävda att forskning baserat på 

bekvämlighetsprinciper är av hög kvalitet, men resonerar också kring det faktum att man inte ska 

förakta de undersökningsplatser som ligger forskaren nära, bara av den anledningen att de gör 

det. 
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Ett examensarbete är en i sammanhanget relativt liten undersökning med knapphändiga resurser. 

Det ger vid handen att man får nöja sig med tillfällighetsurval. Den här undersökningens urval 

består av fyra samhällskunskapslärare från ett gymnasium i en mellanstor kommun.  

 

Intervjuerna som sådana har genomförts utifrån definitionen av riktat öppna intervjuer som 

anges ovan. Respondenterna har efter att jag presenterat min grundtes tillåtits resonera fritt, och 

har vid behov styrts in på det i sammanhanget adekvata området. Vid tankegångar och 

resonemang som uppfattats som särdeles intressanta har följdfrågor och uppmaningar och vidare 

utläggningar ställts. Där intervjuaren inte förstått respondenten har den senare uppmanats 

förklara sig. 

 

För att dokumentera intervjuerna har två olika tekniker används, dels en ljudupptagning i form av 

mp3-spelare för att i efterhand kunna återge intervjuerna i sin helhet, och dels penna och papper 

för att direkt kunna skriva ner följdfrågor och annat som kan tänkas vara användbart längre fram 

i intervjun. 

 

3.3  Analys 

Intervjuerna har var och en tagit mellan 30 och 45 minuter i anspråk. De har som en inledande 

del av analysen översatts från muntligt till skrivet språk. Alla intervjuer har i det här 

sammanhanget gåtts igenom på ett rigoröst sätt för att minimera risken för feltolkningar. 

  

Respondenterna har inte getts möjligheten att i efterhand studera den skriftliga sammanfatt-

ningen. Detta av två anledningar: för det första finns inte tidsutrymmet för en sådan åtgärd i den 

här uppsatsens tappning och för det andra så kan risken för feltolkningar på det språkliga planet 

anses vara i stort sett eliminerade i och med noggrannheten i efterarbetets initialskede. Vad gäller 

feltolkningar på det innehållsliga planet föreligger att sådana kan ha passerat genom hela proces-

sen, men med tanke på hur intervjuerna genomfördes, med ett resonerande samtalsklimat och 

med följdfrågor och uppmaningar om förklaringar, kan sannolikheten för detta anses som liten. 

 

Underlaget har analyserats utifrån Thomssons Reflexiva intervjuer (2002:145-160). I en första 

omgång har en lodrät analys genomförts. Detta innebär att varje intervju har analyserats var för 

sig för att skapa en bild av respondentens tankar och åsikter om ämnet. På detta sätt är även 

materialet presenterat i uppsatsen. Efter att varje intervju behandlats som en enskild enhet har 
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den vågräta analysen tagit vid. Denna analys innebär att alla intervjuer lagts bredvid varandra för 

att jämföras. Resultatet av denna analys presenteras i ett eget kapitel. Annorlunda uttryckt har 

alltså materialet analyserats i två steg. I det första har en bild av respondenternas åsikter och tan-

kar kring Sverigedemokraterna i undervisningen analyserats fram ur intervjumaterialet. I ett andra 

steg har dessa bilder jämförts.  

 

Värt att poängtera är att det inte ligger vare sig i den här undersökningens syfte eller intresse att 

värdera eller bedöma respondenternas yrkeskompetens eller arbetssätt. Syftet är att kartlägga det 

sistnämnda. Om någon passage i den följande texten tolkas som värderande tolkas den felaktigt, 

måhända på grund av en olycklig formulering, men ändock felaktigt. Alla de intervjuade lärarna är 

utbildade gymnasielärare, varefter de behandlas på samma sätt och förutsätts besitta samma 

kompetenser. 

 

3.4  Etik 

Alla respondenter har deltagit frivilligt i den här undersökningen. Att deltaga anonymt är omöjligt 

i en undersökning baserat på intervjuer eftersom de baseras på mötet mellan respondent och 

forskare. Däremot har all information som respondenterna tillhandahållit behandlats konfidenti-

ellt och ingen utomstående känner till ursprunget till informationen. I framställningen har 

respondenterna anonymiserats i den grad det går. Dock kan man inte bortse från det faktum att 

en intervjuserie så kort som denna innebär att det är lätt, för den som deltagit i intervjuerna, att 

räkna ut vilka de andra deltagarna är, trots den anonymisering som skett. Däremot är responden-

ternas identiteter skyddade utanför gruppen av respondenter. 

 

3.5  Reliabilitet och validitet 

Vad gäller reliabiliteten hos den valda metoden föreligger ett dilemma: reliabilitet är ett mått på i 

vilken utsträckning metoden ger samma resultat vid olika tillfällen under förutsättning att allt 

annat är lika (Bell 2006:117). Detta är enligt Trost (2005) ett begrepp som är kvantitativt i sin art 

och man behöver en standardiserad situation för att man ska kunna uppnå hög reliabilitet. Vidare 

menar Trost att begreppet är svårapplicerat i en kvalitativ studie då denna förutsätter en låg grad 

av standardisering. Detta ger vid handen att det i en kvalitativ intervju är svårt att uppnå hög reli-

abilitet i ordets ursprungliga betydelse, men i och med den tydliga beskrivningen av metoden som 

använts i denna undersökning borde genomskinligheten vara tillräcklig för att metoden ska kunna 

anses vara reliabel.  
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Gällande validiteten, alltså huruvida vald metod besvarar det man vill ha besvarat, kompliceras 

även detta begrepp i och med att reliabiliteten anses vara låg i den valda metoden, då en fråga 

som inte är reliabel inte heller kan vara av hög validitet (Bell 2006:118). Samtidigt menar Trost att 

det är malplacerat att försöka applicera ovan nämnda begrepp, som härstammar från den statis-

tiska analysen, på den kvalitativa intervjun då begreppen och metoderna kommer från två helt 

olika kunskapstraditioner (Trost 2005:113). Samtidigt besvarar de genomförda intervjuerna i rela-

tion till tidigare forskning min frågeställning, vilket får anses ge metoden hög validitet. 

 

3.6  Generaliserbarhet 

De svar som denna undersökning ger ska ses som ett uttryck av en tolkning av en verklighet, 

gjord under givna förutsättningar. En tolkning är alltid subjektiv, beroende på förförståelse, vär-

deringar och kontext (Thorén 2006:103). När sedan en tolkning av tolkningen görs, alltså analy-

sen av intervjuerna, försvinner alltmer utav substansen i råmaterialet. Därför ska den här under-

sökningen inte ses som intersubjektivt testbar. Detta är inte heller tanken med undersökningen. 

Den är genomförd med ett hermeneutiskt angreppsätt, med fallstudien som ram och den kvalita-

tiva intervjun som metod. Syftet är att undersöka hur fyra lärare beskriver att de förhåller sig till 

Sverigedemokraterna i sin undervisning, och detta uppnås genom att låta lärarna själva svara. 

Resultatet är alltså en bild av verkligheten under givna förutsättningar. I ett annat sammanhang, 

med andra respondenter eller en annan författare, finns chansen att bilden av verkligheten ser 

annorlunda ut och resultatet blir ett annat. Detta är ett faktum som är väl känt inom 

hermeneutiken och ska inte ses som ett problem i det här sammanhanget, snarare som en fördel 

då möjligheten finns att den verklighet som beskrivs här inte korrelerar med läsarens, vilket borde 

leda till en djupare förståelse hos densamme. 
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4  Lodrät analys av intervjuer 
Här redovisas den lodräta analysen av mina intervjuer. Redovisningen ska läsas som ett referat av 

ett resonerande samtal där jag som intervjuare haft en betydligt större roll än vad som syns i detta 

kapitel. Anledningen till detta är att jag anser att det är de intervjuade lärarnas röst som ska 

framträda i denna uppsats, inte min egen. I de fall där jag ställt direkta frågor är dessa återgivna i 

redovisningen, men många mindre instick från min sida är borttagna, detta då jag inte anser att de 

är av intresse för tolkningen av min undersökning. 

 

Jag har också tagit mig friheten att i transkriptionen bearbeta det talade språket relativt hårt. Den 

redovisade texten är i stort sett fri från talmarkörer såsom pauser, inskott, mumlanden, humman-

den och liknande. Dessutom har jag valt att återge citaten med ett språk som syftar till att under-

lätta mesta möjliga för läsaren för att få så bra flyt som möjligt i läsningen. Värt att poängtera i 

detta sammanhang är att jag gjort allt jag kunnat för att bevara andemeningen i respondenternas 

uttalanden och inte förvanskat någon information, i vart fall inte med uppsåt. 

 

Alla intervjuer är genomförda på liknande sätt. Jag har inlett samtalet med att redogöra för den 

tes som fått mig att göra denna undersökning: att valresultatet 2010 avväpnade skolornas strategi 

att enbart förhålla sig till riksdagspartierna och på så sätt undvika Sverigedemokraterna i debatter 

och undervisning, och att jag är intresserad av vilken effekt detta har fått för undervisande 

samhällskunskapslärare. Utifrån denna grundtes har intervjuerna låtits ta sina egna vägar, även om 

vissa frågor ställts i alla intervjuer. 

 

Respondenterna i fråga är alla verksamma på samma gymnasieskola, och därmed känner alla 

varandra mer eller mindre. I vissa fall hänvisar respondenterna till varandra under intervjuerna 

vilket faller sig naturligt då de arbetar nära varandra. Värt att poängtera i det här sammanhanget 

är också att skolan nyligen genomgick en omorganisation från ämneslärarlag till 

programarbetslag, vilket inneburit att respondenterna gått från att sitta i samma arbetsrum till att 

nu ha sina arbetsplatser på vitt skilda delar av skolan. 

 

Respondenterna är i redovisningen anonymiserade och går under namnen L1, L2, L3 och L4. För 

att kunna variera språket någorlunda, utan att för den delen röja respondenternas könstillhörig-

het, används det androgyna pronomenet ”hen”. 
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4.1  Intervju med L1 

Intervjun börjar med att jag redogör för min utgångspunkt, att jag är intresserad av hur valresul-

tatet 2010 påverkar samhällskunskapslärares vardag. L1 menar på att det skett en förändring: 

 
Jag tänker att, vi pratar ju om det mycket mer, för att vi måste. För att de är ett 
riksdagsparti. När man har partiarbeten måste man ha med SD som ett parti, 
som vilket som helst. Det som jag har upplevt är att alla är emot dem. Ingen 
vill vara SD, ingen vill representera eller presentera deras åsikter. Man är 
mycket ute efter det främlingsfientliga. Den stämpeln känns som att den sitter 
väldigt hårt på partiet i elevernas ögon. 

 

L1 ger här uttryck för att valresultatet påverkat undervisningen i den mån att SD har en berätti-

gad plats i klassrummet, samtidigt som L1 säger sig se ett avståndstagande från elevernas sida. L1 

upplever en tydlig skepsis bland sina elever, och L1 menar att dennes elever tydligt uppfattar SD 

som främlingsfientliga. Men även om de är främlingsfientliga så har SD vissa poänger i sin politik:  

 
’Men dom har ju rätt’ kommer alltid angående vissa saker. Så säger ju aldrig nån 
om Vänsterpartiet, att ’de har ju rätt i att det är bra om vi bara arbetar 35 
timmar i veckan’. Men så säger man om SD, man utgår på något sätt utifrån att 
de är i underläge. Sen så kanske de har några poänger, det kan man kanske 
acceptera, men utgångsläget är att de suger. 

 

L1:s elever ser alltså SD som en underdog, ett parti som slår ur underläge. Även om elevernas 

grundsyn på partiet är starkt negativ (”de suger”), så har de ändå vissa poänger enligt L1:s tolk-

ning av elevernas resonemang. En annan intressant poäng i det här sammanhanget är L1:s 

distinktion att SD står i särställning gentemot andra partier när L1 menar att eleverna aldrig rätt-

färdigar exempelvis Vänsterpartiet på samma sätt. Vänsterpartiet är ju det partiet som är Sverige-

demokraternas ytterlighet om man tillåter sig att använda den bräckliga höger/vänster-modellen, 

och bland eleverna, precis som i befolkningen i stort, borde det finnas lika många som tar starkt 

avstånd från V:s ideologi som från SD:s. Men ändå gör eleverna en tydlig skillnad: även om man 

inte alls håller med Vänsterpartiet så accepteras deras politik på ett annat sätt än Sverigedemo-

kraternas. 

 

När L1 får frågan om vederbörande uppfattar invandringen som en hetare fråga idag är för några 

år sedan svarar L1 ”Nej, det tror jag inte” men L1 tror att man pratar mer om invandringen idag. 

De som var mot invandringen för några år sedan var rasister, medan de idag är sverige-

demokrater. ”Det är okej att vara sverigedemokrat, men det är inte okej att vara rasist” menar L1 

är ett vanligt resonemang hos hennes elever. I och med att man pratar mer om invandringen 

anser L1 att ”det på så vis är en mindre het potatis. Det är mer accepterat att tycka att vi tar in för 
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många invandrare”. När L1 utvecklar sitt resonemang menar L1 på att ”det är inte längre lika 

coolt att säga att vi inte ska ta in så mycket invandrare, den åsikten finns ju numer”. L1 upplever 

SD:s intåg i rikspolitiken, och därmed dess förkroppsligande av tidigare underliggande värde-

ringar, som en fördel i det här sammanhanget när L1 uttrycker att man idag kan gå vidare med 

diskussionen på ett mer sakligt sätt, än som tidigare gå som katten kring het gröt. Således har 

SD:s framgångar förenklat vissa aspekter av samhällskunskapslärarens undervisning. Men sam-

tidigt uttrycker L1 ett tydligt problem: ”Jag tycker att det är svårt att undervisa om SD utan att 

lägga in mina egna värderingar, vilket vi inte bör göra som samhällskunskapslärare.”. 

 

När intervjun går vidare med att försöka definiera vad SD är för typ av parti menar L1 att partiet 

enligt sig självt är demokratiskt, och L1 anlägger ett historiskt perspektiv: 

 
Enligt dem så är de det. Jag skulle ju kunna hävda att vänsterpartiet inte är ett 
demokratiskt parti. Det är ju det som är svårt. Man kan ju säga att många har 
bakgrund i ickedemokratiska organisationer och sådär, men samtidigt så pratar 
vi om att människan är god och kan ändra sig. Nu är de sverigedemokrater. 
Demokrater.  

 

L1 sätter här fingret på en central punkt när det gäller Sverigedemokraterna: de själva säger att de 

är demokratiska, eller kanske framförallt ickerasister eller inte främlingsfientliga, men omvärlden 

hävdar något annat. L1 utvecklar sina tankar när vederbörande ombeds besvara den tillspetsade 

frågan om det är skolans roll att informera om, eller att reagera mot, främlingsfientliga ström-

ningar bland befolkningen: 

 
Men det blir ju också konstigt om jag i min undervisning om SD ifrågasätta 
mycket mer, vänsterpartiet och deras kommunistiska koppling, ska vi gå in där 
också och kolla på kommunismens avarter? Det finns en fara i att bestämma 
sig för att jag ska se till att ingen ska tycka som sverigedemokraterna för de är 
ju ett demokratiskt parti som alla andra. Sen kan jag istället försöka påverka i en 
positiv riktning. Att man pratar om det positiva med demokrati, mänskliga 
rättigheter, lika värde och förståelse för olika kulturella eller sociala bakgrunder 
istället för att lyfta fram det svarta, då måste man ju göra det för alla. 

 

L1 ser det alltså inte som sin uppgift att explicit motverka Sverigedemokraterna. L1 menar att SD 

är ett demokratiskt parti som alla andra, och därmed har förtjänat sin rätt att behandlas som alla 

andra i undervisningen. L1 gör däremot uttryck för att vederbörande känner att det är viktigt att 

trycka på demokratins fördelar som en motpol mot SD:s politiska agenda. Därmed kan man 

mellan raderna läsa att L1 anser att SD, trots att ”de är ett demokratiskt parti som alla andra”, inte 

riktigt kvalificerar in bland de etablerade partierna. Kopplar man detta till L1:s uttalande om att 
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L1 har svårare att förhålla sig till SD än de andra partierna märker man tydligt att dennes åsikt är 

att SD inte är ett parti som alla andra.  

 

När L1 får frågan om lärarkollegiet fått några instruktioner från skolledningen apropå valre-

sultatet 2010 svarar L1 snabbt: ”Nej, inte alls”. Däremot uppstod en diskussion bland samhälls-

kunskapslärarna, i vilken L1 uttryckte sina tankar om att undervisa om SD, men L1:s ståndpunkt 

fick inget gehör: 

 
De andra i samhällsgruppen tyckte inte att det var något problem och att det 
bara var att prata om dom som vilket parti som helst. Jag tycker att det är svårt 
att stå och prata om SD som socialdemokraterna eller moderaterna för jag 
tycker inte att det är samma sak, men i min professionella roll får jag lov att 
acceptera fakta, men jag tycker att det svårt att inte raljera eller lägga i olika 
värderingar när man pratar om SD. 

 

Återigen ger L1 uttryck för att vederbörande tycker det är svårt att undervisa om Sverigedemo-

kraterna utan att värdera deras politik på ett annat sätt än de etablerade partierna. L1 exemplifi-

erar med att ta upp vänsterpartiet, L1:s ”värsta parti” enligt egen utsago:  

 
Jag tycker de är så konstiga, men då kan jag istället använda deras åsikter när jag 
pratar, för att inte visa att jag inte tycker som eleverna, då kan jag lyfta fram 
mycket av V:s åsikter som exempel. Det blir samma sak med SD. I min 
normala undervisning skiner det nog igenom för den uppmärksamme att jag 
vare sig är sverigedemokrat eller vänsterpartist. 

 

L1 berättar vidare att vederbörande inte berättar för sina elever om vilken politisk åsikt hen har. 

L1 menar att det är skönt att kunna gå in i rollen som både vänsterpartist och sverigedemokrat 

utan att eleverna vet var L1 egentligen står, ”då behöver eleverna inte tänka på vad jag egentligen 

tycker”. L1 menar att många elever ser samhällskunskapslärarna som förebilder, och att eleverna 

är lättpåverkade. Därför tycker hen att det är viktigt att inte påverka eleverna med sin egen poli-

tiska övertygelse. Uppgiften som samhällskunskapslärare är att ge eleverna kunskapen att själva 

välja vilken politik de vill, menar L1.  

 

 Skolans uppgift är således att ge eleverna de kunskaper som behövs för att själva välja politisk 

ståndpunkt, oavsett vilken den skulle vara. Som samhällslärare, och därmed elevernas auktoritet 

inom det politiska området, är det viktigt att hålla tillbaka sina egna politiska åsikter och förhålla 

sig neutral, även om det i ytterligheterna kan vara svårt. Samtidigt så förenklar det vardagen för 

L1, vilket hen exemplifierar såhär: 
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När det var väldigt mycket prat om utförsäkringarna så hade jag en klass där 
det var många elever som hade sjukskrivna föräldrar, och då behövde de inte 
veta att jag tyckte att det var ganska bra att det blev som det blev. Men det är 
klart, det är ju jävligt lätt för mig att säga, som inte har en morsa som är 
sjukskriven och kommer tappa hela sin inkomst. 

 

I de fall där politiken får tydliga, och i detta fall, negativa konsekvenser för befolkningen i all-

mänhet och eleverna i synnerhet är det alltså skönt att kunna gömma sig bakom valsekretessen 

och inte låta klassrummet bli en politisk arena med en tydlig polarisering mellan elever och lärare. 

Om man tydligt redogjort för sin politiska ståndpunkt får man ju också räkna med att få försvara 

den. En annan intressant slutsats man kan dra utifrån ovanstående citat är att L1 menar att en 

persons politiska övertygelse baseras utifrån denne persons egna upplevelser, något som 

behandlas mer ingående i intervjun med L3. 

 

Vad gäller politiska övertygelser så har L1 inte stött på någon elev som uttalat är sverigedemokrat. 

L1 hyser en viss oro inför ett eventuellt möte med öppet sverigedemokratiska elever: ”Då blir det 

kanske svårare. Jag har inte behövt göra så mycket med det än. Men eleverna blir väldigt ofta 

provocerade om jag för fram SD:s åsikter som helt relevanta.”. Detta uttalande kan tolkas på flera 

sätt. för det första så ger L1 återigen sken av att hens elever är starkt kritiska till SD. Samtidigt 

kan man tolka citatet som ett uttryck för att L1, trots att hen menar att Sverigedemokraterna är 

ett demokratiskt parti som alla andra, ändock står för något som, om det skulle aktualiseras i 

klassrummet i form av en elevs politiska övertygelse, skulle komplicera undervisningen och leda 

till att L1 skulle behöva göra något mer än vad hen gjort hittills. Kopplar man detta tills hens 

avslutande uttalande får man kanske en lite djupare förståelse: ”Ingenting med sverigedemokra-

terna är okontroversiellt.”. 

 

4.2  Intervju med L2 

Intervjun inleds med att min grundläggande tes framförs, och L2 menar att Sverigedemokraternas 

framgångar i riksdagsvalet avspeglar sig i klassrummet: ”Det finns definitivt elever som framför 

SD:s tankegångar och åsikter. Det är många elever som faktiskt skulle rösta på dem om de fick. 

Utan tvekan. Det säger de själva.”. L2 menar att många av dessa elever säkert tänkt på samma sätt 

tidigare, men i och med SD:s valframgång har eleverna nu fått ett namn och ett parti att sätta på 

sina tankar. L2 fortsätter med att konstatera att de här politiska strömningarna inte är något nytt, 

vare sig för landet, men framförallt inte för norra Västergötland menar hen. ”Nazismens och 

nynazismens starka fäste här i Skaraborg är inget nytt” menar hen. 
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När L2 ombeds utveckla sitt resonemang om att valframgången avspeglas i klassrummet åter-

kommer hen till att främlingsfientligheten inte är något nytt fenomen:  

 
Åsikterna har funnits tidigare, men nu är det konkretiserat vilket parti de ska 
rösta på. Jag tror att det finns en ganska stenhård främlingsrädsla. Men inte 
bara det, man anser också att svensk invandringspolitik har havererat, den är 
inte bra. Och det kan man väl inte säga att den är lysande i alla lägen.  

 

L2 menar alltså att det finns en främlingsfientlighet bland hens elever, därom råder ingen tvekan, 

menar L2. Men det är inte bara främlingsrädslan som gör att hens elever är sverigedemokrater, 

det finns också ett tydligt missnöje med den förda integrationspolitiken, vilket även L2 till viss del 

håller med om. 

 

Vad får då den här konkretiseringen av elevernas åsikter för effekter i klassrummet? L2 menar att 

diskussionen om integration och invandring tidigare ”var lite grann åt tabuhållet”. L2 utvecklar: 

 
Förut var det lite grann åt tabuhållet. Problemet har sopats under mattan kan 
jag anse. Folkpartiet var tidigt ute och ville lyfta upp problemen till ytan men 
fick kritik. Under decennier har Sverige fört en invandrarpolitik där man har 
mörkat problemen på många sätt och inte har behövt lösa dem. De problemen 
jag upplevde i Göteborg på 80-talet börjar vi få här nu. 

 

L2 fortsätter att måla upp en bild av Sverige för att beskriva Sverigedemokraternas framgångar. 

Hen pratar om segregation, om gängbildning och maffiakultur i Rosengård och om stridigheter 

mellan olika nationaliteter 

 

Utifrån den bild av samhället som L2 målar upp är det kanske inte så konstigt att SD röner fram-

gångar, både i riksdagsval och i klassrummen. L2 kopplar dessa framgångar till en problematik 

som hen upplevde i sin ungdoms Göteborg och dess förorter. När L2 ombeds resonera vidare 

ser hen vissa positiva effekter av SD:s framgångar: 

 
Nu i och med SD:s framgångar så har frågan lyfts på ett annat sätt. Mer 
konkret så har du varit tvungen att diskutera, eftersom de finns med i debatten. 
Från motståndarpartierna är det mycket ”fy” och man påstår en hel del om SD 
som inte står i deras partiprogram. Och det där måste man lyfta upp och 
diskutera i klassrummet. 

 

Här resonerar L2 kring vad Sverigedemokraterna säger sig stå för, och vad de sägs stå för: ”Jag 

har definitivt jämfört SD med de andra partierna: vad står det i respektive partiprogram? Det har 

man inte kunnat göra förut.  De nynazistiska partierna har inte varit officiella på så sätt och har 
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inte varit konkurrenter om riksdagsplatserna. Men det är de nu. Kraven har ändrats, och behovet 

av att diskutera och redogöra har ändrats.”. L2 menar alltså att Sverigedemokraternas intåg i riks-

dagen tydligt förändrat samhällskunskapslärarnas arbetsuppgifter. Det som tidigare inte var rele-

vant är numer detta. 

 

På frågan om L2 förhåller sig till SD på samma sätt som till de etablerade partierna menar L2 att 

det är självfallet att hen gör det: 

 
 Ja, det måste jag ju göra. Jag måste vara neutral. Därför vill jag att de ska arbeta 
med respektive partis partiprogram. I de klasser där det är tillräckligt med 
elever kör jag ofta partidebatter, där eleverna får dra lott om vilket parti de ska 
representera, och så tar vi aktuella samhällsfrågor och debatterar. Det brukar gå 
bra. 

 

För att åsidosätta sina egna värderingar i så stor mån som möjligt väljer L2 att utgå från de olika 

partiernas mest konkreta politiska budskap, deras partiprogram. 

 

När diskussionen går över till om vilken skolans roll är i det här sammanhanget har L2 en klar 

bild av hur hen arbetar. Utgångspunkten blir SD:s motståndares perspektiv, samt en historisk 

tillbakablick: 

 
Jag vill ju belysa problematiken som man ser från motståndarsidan, varför de 
säger som de gör. Vilken historik har egentligen SD med den nazistiska 
verksamheten? Men jag belyser likadant på vänstersidan, om Lenin och Stalin 
och hur det egentligen var och följer upp det de har fått lära sig på 
grundskolan. Hur många människor dog i Sovjet? Varför? På vilka grunder? 
Hur var det där? Så att man får balans på gungbrädan. Jag lägger in den 
historiska grunden så att man ska få en förståelse. Det tycker jag är oerhört 
viktigt. Och där måste de olika ismerna in, och de ska sättas in ett 
tidsperspektiv, hur samhället såg ut när de uppstod. Jag tycker det är jätteviktigt 
att man sätter in det i sitt historiska sammanhang, speglar tidsepokerna och 
lyfter upp problemen… jag anser personligen då, att vänstersidan inte har varit 
speglad på ett riktigt sätt. Många gånger på högstadiet så har de inte tagit upp 
Lenin och Stalin och hur många miljoner de hade ihjäl. Man kan inte bara 
spegla nynazismen och vad Hitler gjorde, då haltar det på gungbrädan. Det 
anser jag är min roll, att relativt neutralt belysa de olika bakgrunderna, hur det 
har varit, hur det har blivit, och eventuella konsekvenser i framtiden.  

 

L2 anlägger alltså det historiska perspektivet för att belysa de etablerade partiernas (i vissa fall) 

odemokratiska historia. Detta resonemang får, om man tillåts dra resonemanget aningen långt, 

effekten att Sverigedemokraterna, i skenet av företrädesvis vänsterpartiets historia, inte framstår 

som särdeles extrema.  
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När L2 explicit ombeds besvara frågan om det är skolans uppgift att motverka SD, eller om det 

är skolans uppgift att undervisa om dem svara L2 såhär: 

 
Jag kan inte motverka Sverigedemokraterna, men jag kan motverka partier som 
har bristande syn på mänskliga rättigheter eller lägger in värderingar om olika 
raser. Då har vi även kommunismen, var man politiskt oliktänkande hamnade 
man i Sibirien eller avrättades. Vad jag anser är mitt uppdrag är att belysa vad 
jag anser är demokratiska felaktigheter eller rättsvidriga saker enligt vår 
demokratiska värdegrund. Men jag har inte i uppdrag att motverka SD, i så fall 
skulle jag lika gärna kunna motarbeta socialdemokraterna eller kommunisterna 
och det ska jag inte göra som neutral lärare, däremot ska eleverna kunna tänka 
själva. 

 

Sverigedemokraterna som parti ska skolan alltså inte motverka. Däremot är det skolans uppgift 

att motverka partier som har en bristande människosyn. Annorlunda uttryckt anser L2 att SD inte 

har en bristande människosyn i den meningen. Detta resonemang utvecklas i hens berättelse om 

vad vederbörande kände efter valet 2010: 

 
Jag tror att väldigt många hade det på känn att de skulle få de procent de fick. 
Det är ju ett historiskt val på så sätt, att vi får in ett parti, som i alla fall enligt 
motståndarna, är nazistiskt eller till och med rasistiskt. Man måste belysa vad 
som står i partiprogrammet och vad motståndarna säger. Frågan är om de 
etablerade partierna skulle ha kunnat påstå samma saker om varandra utan att 
det skulle bli rättsliga följder. Nu har de etablerade partierna gjort gemensam 
sak mot SD och beskyller dem för saker och ting som de har svårt att bevisa att 
det gäller för dagens SD. 

 

Här lyfter L2 fram en intressant poäng: Sverigedemokraterna är, och har de senaste åren, varit 

väldigt tydliga med att peka på att de inte alls är ett rasistiskt eller främlingsfientligt parti. Detta 

samtidigt som deras politiska motståndare gång efter annan hävdar att så är fallet. L2 upplever att 

denna, låt säga kritik gentemot SD från de etablerade partierna, ibland gått över gränsen för vad 

som är rimligt. Samtidigt belyser L2 det faktum att det är lika svårt för de etablerade partierna att 

bevisa att Sverigedemokraterna är rasister som det är för dem själva att bevisa motsatsen. 

 

L2 fortsätter samma tankebana genom att exemplifiera med partiledaren Jimmie Åkesson. Hen 

menar att bara för att Åkesson var med i nynazistiska rörelser på 90-talet, så innebär ju inte det 

att han automatiskt är nazist 20 år senare. Men hos vem ligger bevisbördan? L2 ger återigen 

uttryck för att hen tycker att de etablerade partierna samt media emellanåt gått väldigt hårt åt 

Sverigedemokraterna: ”Det är gränsland till vad som är lagligt och inte lagligt, det de har beskyllt 

SD för. Och det måste man också belysa för eleverna, ’det här, får man faktiskt säga så?’ Det 

tycker jag är jätteviktigt.”.  
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L2 uttrycker här en viss skepsis gentemot de etablerade partiernas sätt att argumentera mot 

Sverigedemokraterna. Hen fortsätter med att prata om partiet som en underdog, som förmod-

ligen tjänat på att etablissemanget, som partiet självt kallar det, försökt svartmåla dem.  

 

När L2 ställs inför den något tillspetsade frågan huruvida det är skolans uppgift att motverka ett 

parti som Sverigedemokraterna svarar hen såhär: 

 
Det här är ett tveeggat svärd. Det är svårt. Dels ska jag framställa partierna 
neutralt och jag behöver inte avslöja min egna politiska ställning, den är ju 
grundlagsskyddad. Min skyldighet är att ge dem vår syn, vår värdegrund, vad 
den innebär och innehåller, sen får de själva ta ställning. Jag ser det inte som 
mitt uppdrag att säga att det här partiet ska ni inte rösta på. Om jag skulle säga 
att eleverna inte skulle rösta på vänsterpartiet, i sken av partiets historia, då 
skulle det bli ett jävla liv. Och det förhållningssättet måste jag ha mot SD. 
Eleverna måste värdera detta själva. Att peka finger mot något parti, det anser 
jag inte ligger i mitt uppdrag som lärare. Nu har vi konkret ett parti, man kan 
lyfta upp och säga de här säger såhär, de andra påstår att de menar såhär. 
Stämmer detta med vår demokratiska värdegrund? Utifrån det kan man 
analysera och värdera deras värdegrund och vad de står för. 

 

Hur upplevde då L2 diskussionerna på skolan dagarna efter valet? ”Diskussioner som sådana, om 

hur vi skulle förhålla oss till SD, det hade vi inte.” L2 säger vidare att lärarna kanske borde ha fört 

sådana diskussioner, men hänvisar till en hög arbetsbelastning för kollegiet. Inte heller några 

instruktioner eller propåer kom från skolledningen. 

 

4.3  Intervju med L3 

Intervjun inleds med att jag redogör för min tes och frågar L3 om hen märkt någon förändring i 

elevernas attityd sedan valet: 

 
Jag kan berätta hur jag själv har ställt mig: jag brukar ha politiska debatter i 
samhällskunskapen, och då har jag riksdagspartierna, och där är ju SD med nu, 
så de har varit med och debatterat i år. I stället för sju så har vi åtta partier. Sen 
får eleverna välja fem ämnen och jag väljer ett, ekonomisk politik. Så de väljer 
sina ämnen, och det har blivit invandrarpolitik i båda klasserna där jag har kört 
det här, och då blir det spel mot ett mål. För de är ju egentligen ett enfrågeparti, 
ja det är ju det och lag och rätt och äldreomsorg som är deras stora grej. Men 
jag vet inte om eleverna, väldigt många elever ligger åt höger…  jag har inte 
märkt någon större skillnad på eleverna. 

 

L3 använder sig alltså av politiska debatter med utgångspunkt i elevernas intressen (de väljer 

majoriteten av frågorna som ska debatteras) när hen undervisar om politik. L3 uttrycker att 

eleverna gärna debatterar invandrarfrågor, och summerar dessa debatter med att det ”blir spel 
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mot ett mål”. Samtidigt menar L3 att vederbörande inte märker någon större skillnad gentemot 

tidigare när det gäller elevernas politiska åsikter, vilket underförstått innebär att SD:s valfram-

gångar inte påverkat L3:s elever. I sammanhanget refererar L3 till tidigare års skolval, i vilka de 

mer extrema högeralternativen kontinuerligt fått en hög andel röster. L3 ger också uttryck för 

hens egen uppfattning av Sverigedemokraterna: det är mer eller mindre ett enfrågeparti. Att L3 

inte hyser några varmare känslor för SD framgår härav, och detta återkommer senare i intervjun. 

 

Hur förhåller sig då L3 till Sverigedemokraterna i sin undervisning? Resonemanget startar med en 

tanke om partiets förändring under senare år: ”Jimmie Åkesson har ju skruvat partiet åt rätt håll. 

Det är ju inget auktoritärt ”vit makt/nazist”-parti med skrikande skinnskallar längre utan han har 

ju fått på dem kostymer.”. I och med att partiet förändrat bilden av sig självt upplever L3 vissa 

problem – det som tidigare kunde avfärdas som uppenbart rasistiskt eller främlingsfientligt är 

idag svårare att hantera. L3 fortsätter resonemanget med de etablerade partiernas försök att tiga 

ihjäl Sverigedemokraterna: 

 
Före valet försökte de etablerade partierna att tiga ihjäl dem och vad gjorde 
väljarna då? De hejar och röstar på underdogen. Istället borde man, om man 
tycker att de är troll, skrämma ut dem i ljuset och låta dem visa upp sig, och så 
spricker trollet i solskenet. Man måste debattera mot dem. Det är ju det 
demokrati går ut på, att värdera åsikter.  

 

Demokrati är alltså att värdera åsikter, dvs. att diskutera och debattera. Det är på detta sätt som 

Sverigedemokraterna ska behandlas, att genom att låta dem komma till tals och få framföra, och 

stå för, sin politik så kommer de som anser att de inte är ett parti värt att rösta på inte heller att 

göra detta. L3 tycker att detta blir tydigt när hen har debatter med sina elever: 

 
De har tre frågor, och de märker eleverna ganska fort när vi har våra debatter, 
att ’vi har ju inga åsikter här’. När det handlar om ekonomisk politik så blir ju 
SD:s åsikt att vi sparar genom att inte lägga ner så mycket pengar på 
invandrarna. Det blir ju lite partiets mantra, att lösa problemen genom att skylla 
på invandringen.  

 

L3 lever som hen lär och låter eleverna, genom att i debatter få företräda SD, inse att partiets 

politik inte har så mycket mer att komma med än starka ståndpunkter i ett par, tre frågor. Men 

även om det här är ett återkommande scenario i debatterna märker L3 att eleverna är väl insatta i 

SD:s kärnfrågor, och dessutom håller med dem: 

 
Eleverna vet ju mer om SD än vad de vet om Kd eller Mp. De är intresserade 
av de här frågorna. Eleverna framför ju mycket av SD:s åsikter, saker som de 
säger ’det här ser inte ni vuxna’. Som när de är på krogen, då ser de saker som 
gör att de blir mer invandrarfientliga än vi vuxna. Det säger eleverna själva. Då 
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sitter det alltid ett par tre stycken invandrare i klassen som de inte räknar in 
som invandrare.  Det är också intressant. De pratar om invandrare, men ’våra 
klasskamrater, de är inte invandrare’. Det är ju ständigt det här. Invandring och 
lag och straff. Hårdare straff och dödstraff. Och ut med alla invandrare. 

 

L3 lyfter här fram en intressant aspekt, nämligen att eleverna själva säger sig vara mer främlingsfi-

entliga än äldre generationer (här representerad av läraren) i och med att de upplever en annan 

vardag där de ser saker som får dem att få den här uppfattningen. Samtidigt belyser resonemanget 

en annan intressant poäng: vem är invandrare, och vem är det inte? Eleverna anammar SD:s 

invandrarpolitik, men samtidigt sitter det ett antal människor i klassrummet som, om SD skulle få 

bestämma, är invandrare och inte riktigt lika önskvärda som de svenskfödda eleverna (det här 

faktumet är oerhört intressant, men faller inte riktigt inom ramen för vad som ska behandlas i 

denna undersökning varvid det lämnas därhän utan närmare analys). L3 fortsätter med att ytterli-

gare förtydliga tanken om de olika generationernas varierande verklighetsuppfattning: 

 
SD behöver inte vara något problem. SD kan vara lösningen på det problem 
som ingen vill ta i. Det är möjligt. Jag vet ju inte det. Jag kan ju inte säga att 20 
procent av eleverna har fel. De ser ju saker som en 60-åring inte ser. Jag sitter 
ju hemma på lördagarna, jag frotterar mig inte i någon krogkö. Om jag stod där 
skulle jag kanske se en massa folk och tänka ”Vad är det här för jävla folk, hur 
bär de sig åt?” och då skulle jag kanske komma på att de flesta som bär sig illa 
åt är invandrare.  

 

L3 ger här uttryck för en annan sida av det fenomen som skulle kunna ringa in Sverigedemokra-

ternas särställning på den politiska kartan: de blir behandlade som outsiders, de vill bli behandlade 

som outsiders, och de hävdar att det finns problem i samhället som de etablerade partierna inte 

vill kännas vid. Om man tillåts jämföra den äldre generationen (i det här fallet läraren) med de 

etablerade partierna och elevernas generation med Sverigedemokraterna så målas ett intressant 

scenario upp: i ena ringhörnan de (konservativa) föräldrarna, och i den andra ringhörnan de 

obstinata och revolterande tonåringarna. Ett annat citat som berikar detta resonemang är som 

följer: 

 
Först hålls det en predikan i Storkyrkan som gjorde att de lämnade kyrkan, och 
sen blev de inte inbjudna till Nobelfesten. Den ende partiledaren som inte blev 
det var Jimmie Åkesson. Det skapar underdogs. Jag tror de biter sig själva i 
svansen om man ska särbehandla dem varje gång. Det kommer gynna SD. 

 

För att ytterligare förklara ett parti som Sverigedemokraterna för eleverna väljer L3 att lägga in 

den historiska aspekten. Något hen nämner i sammanhanget är Ny Demokrati, och i anslutning 

till detta gör L3 en mycket intressant koppling: 
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När Ny Demokrati satt i riksdagen, då var det Lasermannen och nu är det den 
här Malmöskytten. När de här strömningarna kommer så drar det igång stollar 
också. Och frågan är vem som blir nästa stolle, nu senast var det ju Breivik, 
men det är ju inte Sverige i och för sig. Det måste man ju tala om, att de här 
åsikterna, de skapar ytterligheter. Det måste man ju också belysa, att det är hos 
ytterligheterna som det politiska våldet finns. 

 

Om L3 här drar slutsatser vederbörande inte borde göra, och om hen överhuvudtaget har rätt i 

sitt resonemang ligger inte i den här undersökningens intresse att konstatera. Men likväl är det en 

intressant iakttagelse: i ett debattklimat där tongångarna blir hårdare och gränserna flyttas, där 

engageras också element vars intressen inte är riktigt rumsrena och vars metoder i vissa fall får 

oförlåtliga konsekvenser.  

 

På frågan om Sverigedemokraterna är ett parti som alla andra, och därmed ska åtnjuta samma 

behandling i klassrummet, svarar L3: 

 
Jag försöker hålla mig hyfsat neutral. Om jag vore vänsterpartist kan ju inte jag 
behandla den borgerliga alliansen annorlunda på något sätt i undervisningen. 
Det här är ju ett enfrågeparti som i princip handlar om invandrarfientlighet, 
eller i alla fall stark nationalism. Och då får man säga att det är i princip det det 
handlar om, men nu har de kommit in i riksdagen och då representerar de en 
stor del av folkviljan, en fem-sex procent.  

 

Just folkviljan är något som L3 återkommer till vid flera tillfällen i intervjun: det är den som legi-

timerar SD till platserna i riksdagen och som i förlängningen berättigar partiet utrymme i klass-

rummet. I och med att de representerar en viss del av befolkningen ska de behandlas därefter: 

”Alla riksdagsmän tjänar lika mycket, har samma förmåner, och de får inte stoppas när de är på 

väg till omröstning oavsett om de är rattfulla eller inte. Så de är lika mycket värda som alla andra 

riksdagsmän. Så är det.” 

 

Att Sverigedemokraterna är ett annorlunda parti tåls att problematiseras menar L3. Alla partier är 

annorlunda om man så vill: 

 
De är annorlunda, men tittar vi på t.ex. Kd så är de också väldigt annorlunda. 
Det har ju gnisslat länge där om aborter och homosexuella adoptioner och 
sådana saker. Tittar man på bensinpriset så är miljöpartiet väldigt annorlunda, 
och tittar man på skatterna så är moderaterna väldigt annorlunda. Skulle man 
titta på förhållandet till gamla Sovjetunionen så är vänsterpartiet väldigt 
annorlunda. Man kan se alla partier som annorlunda beroende på vad man 
tittar på.  

 

Beroende på utgångspunkt kan man framställa alla partier som annorlunda således, ett konstate-

rande som får som följd att Sverigedemokraternas särställning i den svenska politiken avdramati-
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seras. Samtidigt så återknyter L3 i det här sammanhanget till de skolval som genomförts på 

skolan, i vilka högerpopulistiska rörelser fått väldigt höga siffror de senaste valen: 

 
Något är galet nånstans. Nåt är riktigt tokigt. Och då är frågan, är det jag som 
inte ser verkligheten eller? Ser inte jag vilka problem som finns i samhället? 
Som de ser? Nån måste ju ha rätt. Ser de så mycket tokerier utav den svenska 
invandrarpolitiken, eller avsaknaden av den eller hur man nu ska uttrycka det? 
Och är det så, då måste man göra något åt det, då måste de etablerade partierna 
göra något åt det. Det är ungefär som sossarna, när Göran Persson sa att 
arbetslösheten, det är inget problem. Då tog Reinfeldt den frågan och kallar sig 
för nya arbetarpartiet. Och folk går liksom på det. Och nu är han snart störst. 
Om inte de etablerade partierna tar i problemet, om det finns, då kommer ju 
Jimmie Åkesson segla upp och bli jättestor. Håller det på såhär, att den yngre 
generationen ser så stora problem, och de etablerade inte gör något åt det, och 
problemet verkligen är så stort, då har Jimmie Åkesson en guldsits.  

 

L3 ger här uttryck för en oro inför framtiden då hen tror sig se en, om man inte sympatiserar 

med SD, oroväckande utveckling av partiets popularitet. Men i tankegången finns också 

lösningen, det gäller att få ut trollen i solen som hen tidigare uttryckte det. 

 

En annan förklaring till SD:s framgångar, både bland eleverna och i riksdagsvalet, menar L3 är 

bristen på kunskap: 

 
Vilka problem jag än skulle se, så skulle jag aldrig komma på tanken att rösta på 
dem, för jag har läst för mycket om Hitler och vad det kan bli av det, om man 
säger så. Men det är kanske det som fattas hos eleverna, då kan man ju tro på 
de här inlindade budskapen.  

 

Samtidigt är just kunskapsfrågan central för L3:s demokratiuppfattning: vi har politikerna för att 

inte behöva ha specialkunskaper, något som behövs inom nästintill alla politiska områden. ”De 

flesta vet väl inte hur kärnkraftverk fungerar, eller vad invandring kostar, eller stamsceller, de 

flesta begriper ju inte nåt om nåt, det är ju därför vi har politiker som ska ta i de här frågorna.” 

När L3 fortsätter sitt resonemang kopplar hen ovanstående till SD:s framgångar när hen menar 

att om de etablerade partierna inte tar upp de frågor som väljarna anser vara centrala, då kommer 

väljarna rösta på andra företrädare som lyfter frågan, och det är i skenet av detta som L3 förklarar 

Sverigedemokraternas opinionssiffror.  

 

På frågan om riksdagsvalet 2010 ledde till extra diskussioner bland samhällskunskapslärarna 

svarar L3 att de inte hade några sådana. ”Jag tror att de flesta hade det på känn” menar hen. Även 

om L3 menar att ”det är alltid bra att ha en policy”, något som vare sig lärarkollegiet eller skol-

ledningen verkat för, så vet vederbörande hur hen ska förhålla sig till, och undervisa om, Sverige-
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demokraterna. ”Jag skulle begå tjänstefel om jag hoppade över SD när vi pratar politik” menar 

hen. På följdfrågan om L3 ser några problem med detta blir svaret: ”De har fått mandat i riks-

dagen. Alltså företräder de folkviljan. Om folket vill ha kärnkraft kan jag inte stå och säga att vi 

inte ska ha det.” Skolans roll är sålunda att undervisa om Sverigedemokraterna, även om de i 

vissa bitar, enligt vissa, har tvivelaktiga åsikter. 

 

4.4  Intervju med L4 

Precis som de andra intervjuerna inleds också denna intervju med en presentation av min grund-

tes. Intervjun tar sedan riktning mot skolans ståndpunkt gentemot Sverigedemokraterna inför 

riksdagsvalet. L4 berättar: 

 
Vi var öppna och släppt in alla som ringde och ville komma, men vi bjöd inte 
in SD till debattillfället med hänvisning till att de inte sitter i riksdagen. Vi 
gjorde samma avgränsning som SVT gjorde. Det finns ju en massa andra 
småpartier som man skulle bjudit in annars. Och det har fungerat bra. Nu har 
SD kommit in i riksdagen vilket gör det självklart att de kommer bli inbjudna 
nästa gång. Det är inte konstigare än så. 

 

Skolans avgränsning inför valet 2010 var alltså densamma som den statliga public service-

televisionen vad gäller inbjudningar. Vad gäller utrymme i skolans korridorer för bokbord och 

liknande hade Sverigedemokraterna samma möjlighet som de etablerade (och oetablerade) 

partierna. I och med SD:s mandat i riksdagen kommer de få möjlighet att medverka vid nästa 

riksdagsvals debatter på skolan. 

 

Samtalet går över på hur mandatförändringen i riksdagen påverkar L4 i hens vardagliga arbete. 

Har det skett någon förändring i elevernas attityd? 

 
Det är ju inte ologiskt att de blir mer accepterade när de kommer in i riksdagen, 
och på sätt och vis deras åsikter också då. Men jag har inte märkt så mycket av 
att eleverna skulle anamma de här åsikterna, exempelvis invandrarfientlighet. 
Och i någon mening så har invandrarfientligheten gått upp och ner under de 15 
åren jag varit lärare.  

 

Om L4 i sitt första svar ger uttryck för en acceptans av skolan i och med riksdagsvalet, visar hen 

här på den acceptans som uppstår hos gemene man då partiet flyttat in i finrummet. Därmed inte 

sagt att L4 upplever sina elever som mer främlingsfientliga än tidigare. Skepsisen mot invandrare 

är något som fluktuerat under hens lärargärning. L4 fortsätter sina tankar kring elevernas politiska 

åsikter: 



29 

 

I synnerhet finns ju de här åsikterna och är mer framträdande på yrkes-
förberedande program. Kanske lite starkare bland killar än bland tjejer, men jag 
har inte märkt någon större skillnad sedan SD kom in. Men det är ju inte 
ologiskt om det vore så, nu när de är inne i finrummet och sitter i rikdagen. Jag 
har inte haft så många yrkesförberedande program sedan de kom in i riksdagen, 
så jag vet inte om det har hänt något där.  

 

L4 hävdar att främlingsfientligheten är tydligare och starkare på de yrkesförberedande 

programmen än på de studieförberedande, samtidigt som hen konstaterar att killar tenderar att 

vara mer främlingsfientliga än tjejer. Ett känt faktum är att killar också är överrepresenterade på 

de yrkesförberedande programmen, vilket kan vara en möjlig förklaring till L4:s uppdelning av de 

två programtyperna. 

 

Diskussionen stannar kvar vid elevernas åsikter, och L4 får frågan om hen har märkt någon 

förändring i vilka frågor som eleverna vill diskutera. L4 menar att eleverna av i dag har en tuffare 

attityd än tidigare. Som exempel tar hen att det idag är fler elever per klass som accepterar döds-

straff än för tiotalet år sedan då hen började arbeta. Den här tuffare attityden härleder L4 till det 

allmänna opinionsläget: 

 
Men det var också en tydligare vänsteropinion, många enfrågerörelser som 
Rädda djuren och Amnesty. Det är ju inte alls mycket sånt hos eleverna nu, inte 
vad som uttrycks i alla fall. Och lika väl så var det väl större engagemang mot 
rasism och de här bitarna än vad det är idag. Det känns som att polariseringen 
har minskat, man kanske håller på att hamna någonstans mitt emellan. Men jag 
har inte märkt något det här året, men på lång sikt kan man kanske säga att det 
är såhär.  

 

L4 återger här en intressant analys: när många uttrycker en allmän högervridning av den politiska 

debatten (av fler anledningar än Sverigedemokraternas framgångar) menar L4 snarare att 

opinionen gått mot mitten. Annorlunda uttryckt kan man säga att L4 hävdar att det inte bara är 

den yttersta högerflanken som tagit en större plats, de ute på vänsterkanten har genom tystnad 

gett dem utrymmet. L4 fortsätter sitt resonemang: 

 
Oavsett SD eller inte, så har det blivit mer accepterat att prata om de här 
frågorna. Redan innan valet så tycker jag att vissa partier, inte minst Folkpartiet, 
försökte ta upp de här frågorna. Att det finns problem med integrationen och 
så vidare. Från Folkpartiets sida så tror jag det var ett försök att stöta bort SD, 
men det lyckades ju inte. Och det kanske gjorde att det är mer okej att prata om 
invandring och problem de senaste åren, det tror jag. 

 

L4 menar alltså att Folkpartiet (med bland annat sitt förslag om språktest för medborgarskap) 

banat väg för Sverigedemokraterna, även om strategin var att ta deras viktigaste fråga från dem. 
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Oavsett Folkpartiets intentioner och utfall av deras ansats att neutralisera Sverigedemokraterna, 

är frågor om integration och eventuella problem som följer den mer accepterade idag än tidigare. 

L4 förklarar vilka effekter han tror att de övriga etablerade partiernas tysta taktik har fått: 

 
Taktiken från de andra partierna har ju varit att inte nämna de här frågorna. 
Om man är tyst om en sak så kommer den inte upp till ytan liksom. Jag menar, 
det är ju inte så många som gör bomber om man inte vet hur man gör, men om 
man kan gå ut på internet och ser hur man gör bomber så börjar man kanske 
prata om det. Om det sen står i tidningen om hur man gör bomber så kanske 
man gör en bomb. Om vi inte pratar om det så finns det inte. 

 

Denna teori följer ett tänkbart scenario av Sverigedemokraternas framgång. I och med Internets 

framväxt har alla som vill fått en möjlighet att på ett enkelt sätt uttrycka sina politiska åsikter, och 

inte minst ventilera dessa med liktänkande. När så debatten på Internet fragmentariskt återges i 

de större medierna får det effekten att fler utnyttjar sin möjlighet/rätt att uttrycka sina tankar och 

interagera med andra. 

 

Hur förhåller sig då L4 till SD i sin undervisning? Är det ett parti som alla andra? 

 
Det är ett parti som alla andra, men som bygger sin ideologi på ganska enkla 
lösningar, populism och så vidare, men i grunden finns det väl någon slags 
konservatism i de värderingar de har. Samtidigt som de har lite 
arbetarklassromantik och så vidare. De har ju plockat från lite olika ideologier 
på det sättet. Och så får man ju nämna givetvis att de tycker att invandrarfrågan 
är väldigt viktig.  

 

L4 menar att SD är ett parti som alla andra, men hen villkorar detta när hen hävdar att det är ett 

populistiskt parti, något som de etablerade partierna tillskrivs vare sig av L4 eller av sig själva. L4 

fortsätter att redogöra för hur hen hanterar SD i klassrummet: 

 
Men man får ta upp dem som ett vanligt parti men man måste också ta upp vad 
de står för och så vidare, på riktigt eller vad man ska säga. Att de tycker det är 
viktigt med brottslighet och ordning och reda. Sen kan man ju råka nämna nån 
gång att de är den riksdagsgrupp eller har de politiker ute i samhället som har 
flest domar på sig utav alla partier, samtidigt som det är de som vill beivra brott 
hårdast. 

 

Underförstått låter L4 säga att hen visar på Sverigedemokraternas trovärdighetsproblem genom 

att visa på paradoxen att det är det mest kriminella partiet som vill ha hårdast straff. Dessutom 

nämner hen att man ska ta upp vad de står för ”på riktigt”.  Detta uttalande utvecklas längre fram 

i intervjun. L4 fortsätter att redogöra för hur hen presenterar SD i klassrummet när hen beskriver 

SD som ett parti med drag av både konservatism och socialism. L4 menar att SD:s grundläggande 
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tes är att om invandrarna skulle vara färre, framförallt de muslimska, så skulle allt vara mycket 

bättre i Sverige. ”Jag tror att ingen sverigedemokrat skulle säga att jag har fel när jag säger att det 

är deras viktiga grej.” 

 

Hur ställer sig då L4 till frågan om det är skolans uppgift att motverka Sverigedemokraterna i sin 

roll som demokratisk fostrare. Är SD ett demokratiskt parti som alla andra? L4 väljer här att ta 

upp den intressanta tanken angående vad SD egentligen står för, samtidigt som hen väljer att sätta 

partiet i relation till de etablerade partierna: 

 
Låt den utan skuld kasta första stenen. De har ju haft en stämpel att vara 
odemokratiska, att det är nazism i grunden. Men de försöker ju på alla sätt att 
rentvå sig från det här ryktet. Det är väl som Kd på nåt sätt, vad vill dom 
innerst inne? De är ju för aborter, men innerst inne vill de kanske inte ha 
aborter. Och det är ju lite den känslan med SD, ”är de inte rasister, är de inte 
nazister innerst inne”? Så det är väldigt svårt att säga om de är odemokratiska, 
det är i såna fall något som de försöker dölja väldigt väl. Det är ju möjligt man 
kan tro det innerst inne. Skulle de få 52 procent av mandatet så kanske de visar 
sitt rätta jag, men jag är inte den som kan sitta och säga att det är så. Jag tycker 
inte att de är odemokratiska ur partiprogramssynpunkt för tillfället. Man måste 
ju få ha de här åsikterna i en demokrati.  

 

Sett ur hur Sverigedemokraterna presenterar sitt parti kan L4 inte säga annat än att partiet är 

demokratiskt. Samtidigt klargör han ett av demokratins inbyggda problem: även de som har icke-

demokratiska värderingar (detta sagt utan att tillskriva Sverigedemokraterna detta) ska ha rätt att 

torgföra sina åsikter. L4 fortsätter att jämföra SD med de etablerade partierna: 

 
Är vänsterpartiet demokratiskt? Eller var vänsterpartiet kommunisterna 
demokratiskt när de ville ha en blodig revolution och sätta dit proletariatets 
diktatur? Det är ju samma personer, men de ändrade partiprogram efter 
Sovjetunionens fall.  

 

Här visar L4 på det politiska samfundets korta minne, ingen hävdar väl idag att Vänsterpartiet 

inte är demokratiska (möjligtvist beskylls partiet för att vilja minska individuella friheter av sina 

motståndare)? L4 stannar kvar vid att jämföra med andra partier och nämner Miljöpartiets intåg i 

riksdagen 1988: ”Hur väl togs Miljöpartiet emot av de andra partierna när det var ett nytt parti? 

De gillar aldrig när det kommer ett nytt parti. Miljöpartiet togs inte emot med öppna armar när de 

kom in i riksdagen.”  

 

Vidare så förklarar L4 Sverigedemokraternas framgångar med att de åsikter som de företräder 

faktiskt finns i samhället. Däremot anser L4 att partiets lösningar är alldeles för enkla: 
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Problemet med SD, som jag tycker, är de har väldigt enkla lösningar. Det är i 
grund och botten ett missnöjesparti som appellerar till folk som inte har 
jättehög utbildning och som har de här åsikterna, vanligt folk, arbetare.  

 

Åsikterna finns som sagt i samhället, och de kanaliseras av Sverigedemokraterna. En förklaring till 

åsikternas existens tror L4 är en misslyckad integrationspolitik: 

 
Men det kanske beror mer på att vi har varit jävligt dåliga på att integrera. Vad 
vet jag? Vi kanske har tagit emot fler än vad vi klarar av? Det vet inte jag. Det 
här problemet hade kanske inte funnits om vi lyckats bättre med integrationen. 
Men finns de här åsikterna hos åtminstone fem procent av befolkningen så 
måste det få finnas ett parti som också har de här åsikterna. Jag skulle inte vilja 
säga att det är odemokratiskt.  

 

En möjlig förklaring till SD:s framgångar skulle vara den, enligt L4, misslyckade integrations-

politiken som först i landet. SD förespråkar en annan typ av integrationspolitik, och detta appel-

lerar till vissa väljare. L4 slår också fast att i och med att partiet fått fem procent av rösterna i 

riksdagsvalet så legitimeras partiets existens, och därmed är det inte odemokratiskt. 

 

På frågan om hur diskussionerna på skolan löd efter valet 2010 menar L4 att de i mångt och 

mycket var politiskt korrekta; ”Vad tråkigt att de kom in”, ”Vad händer nu?”, Kommer de få 

något inflytande?” var tongångarna. Även om det statistiskt borde finnas flera anställda i skolan 

med sverigedemokratiska värderingar så var det ingen som gav uttryck för detta enligt L4.  

 

Några mer specifika ämnesdidaktiska diskussioner fördes inte, även om L4 ger uttryck för att viss 

diskussion ändå förekom: 

 
Vi är ju alla olika personer, jag tar det ju som synes lite med ro, medan L1 är 
den som tar det minst med ro. Hen har svårt att acceptera deras framgång, med 
all rätt, samtidigt som det kan bli fel, i och med att de har en demokratisk rätt 
att finnas. L1 är ju upprörd, jag tycker nog mer att det inte är så konstigt att det 
kommer. 

 

L4 ger här uttryck för att det bland skolans samhällskunskapslärare finns olika åsikter angående 

hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna, och detta i mångt och mycket har med person-

lighet att göra. Dessutom ger hen uttryck för en konstaterande attityd, snarare än en reagerande. 

 

Vilken roll har då skolan i det här sammanhanget? Ska skolan konstatera Sverigedemokraternas 

framgång och införliva den i undervisningen, eller ligger det i skolans uppdrag att reagera mot 

dessa politiska strömningar? 
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Skolan står för humanism och människans lika värde, absolut. Det finns ett 
särskilt värde i att skydda minoriteter, det är ju en förutsättning för demokrati. 
Problemet med SD säger inte att de inte ska skydda dem, de ska bara minska 
invandringen stort sett. De är skickliga på det sättet, det är svårt att säga att de 
är rasister eller främlingsfientliga, även om man kanske vet det innerst inne. Vi 
ska undervisa om demokrati, om människans lika värde, mänskliga rättigheter 
och så vidare, absolut. Sen är det ju en tolkning om SD står för de här värdena 
eller inte.  

 

Huruvida Sverigedemokraterna är främlingsfientliga är alltså en fråga som varje enskild lärare ska 

ta ställning till menar L4. Återigen ger hen uttryck för svårigheten i att definiera SD som ett 

främlingsfientligt parti: ingenting de säger kan egentligen definieras som främlingsfientligt, men 

samtidigt finns det starkt rotade misstankar om att så skulle vara fallet. 

 

Vad gäller indikationer från skolledningen apropå SD:s valframgångar så menar L4 att sådana 

funnits. Inför valet fördes diskussioner om hur skolan skulle förhålla sig till SD i valkampanjerna. 

Slutsatsen var att i de fall där partier skulle bjudas in bjöds endast riksdagspartierna in, men i 

övriga fall nekade skolan inget parti som ville komma. L4 resonerar vidare om hur skolan skulle 

resonera om ett tydligt odemokratiskt parti skulle göra anspråk på att delta i framtida val. I 

anslutning till detta säger L4 att Sverigedemokraterna inte är ”tillräckligt tydligt odemokratiskt” 

för att nekas en plats i skolan. Om ett ”värre” parti skulle dyka upp, då får skolan tänka om, 

menar L4. 
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5  Jämförande analys 
I detta kapitel presenteras den vågräta analysen där respondenternas svar jämförs med varandra. 

Detta för att hitta gemensamma nämnare, men även för att klargöra skillnader i lärarnas förhåll-

ningssätt. Under analysen utkristalliserade sig teman i respondenternas tankar som inte motsvarar 

frågeställningen (direkta svar på frågeställningen återfinns i kapitlet Slutsatser). I detta kapitel 

redovisas analysen utifrån dessa teman: lärarnas syn på partiet, hur de kollegialt förhåller sig till 

partiet samt hur de förhåller sig till Sverigedemokraterna i klassrummet. 

 

5.1  Lärarnas syn på SD 

När respondenterna definierar Sverigedemokraterna följer de i mångt och mycket de resonemang 

som återges i forskningssammanhanget. Partiets förändring står i fokus. Alla fyra respondenter 

ger, om än på olika sätt, uttryck för ett parti som förändrats. L3:s exemplifiering med skinnskallar 

som blivit kostymer ger en talande bild av respondenternas syn på partiet. Detta står sig väl mot 

Palanis konstateranden. I det här sammanhanget framförs också tankar om SD som underdogs i 

den svenska politiken: L1 konstaterar indirekt detta i och med att hens elever behöver rättfärdiga 

SD:s åsikter på ett annat sätt än övriga partiers, medan L2 och L3 resonerar kring detta utifrån 

sina egna slutsatser. L4:s tankar kring att SD är ett missnöjesparti som främst tilltalar ”vanligt” 

folk skulle kunna sammanfogas med ovanstående, förutsatt att tesen att det ”vanliga” folket har 

en misstro mot etablissemanget, en tes jag tror ligger nära sanningen, vilket har stöd i Palanis 

undersökning: den tidigare forskningen visar på att SD:s underdogställning, eller anti-

etablissemangsstrategin som Palani uttrycker sig, är en av Sverigedemokraternas 

framgångsfaktorer.  

 

Alla respondenter lyfter på ett eller annat sätt den intressanta frågan om det är Sverige-

demokraternas egen bild av sin politik eller de etablerade partiernas eller medias bild som ska vara 

den gällande. I det här sammanhanget kan jag konstatera att mina respondenter väljer att gå till 

SD:s partiprogram och ta sin utgångspunkt där. L2 ser detta som en fördel gentemot tidigare, då 

de högerextrema åsikterna inte var organiserade och frågan om integrationen var tabubelagd. L4 

håller delvis med då hen menar att det inte finns något i partiprogrammet som kan klassificeras 

som rasistiskt eller diskriminerande, och därmed ska partiet ses som demokratiskt och legitimt. 

Dessa konstateranden kan ses i ljuset av Palanis slutsats att inget i partiets officiella dokument kan 

tolkas som främlingsfientligt (samtidigt som Palani konstaterar att det inte är här som SD:s egent-

liga agenda görs gällande). 
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I anslutning till detta menar respondenterna undantagslöst att i och med att svenska folket röstat 

fram partiet till mandat i riksdagen ska partiet betraktas som demokratiskt, eller i varje fall anses 

representera folkviljan. Därmed har de sin berättigade plats i klassrummet, och rätten att 

behandlas som de andra etablerade partierna.  

 

Samtidigt hyser respondenterna tvivel mot att Sverigedemokraterna skulle vara det parti det utger 

sig för att vara. L4 nämner bland annat att SD, om de fick majoritet i riksdagen, eventuellt skulle 

visa upp ett helt annat ansikte. L3 menar att hen aldrig skulle kunan sympatisera med SD med 

tanke på hens kunskaper om Hitler, medan L2 menar att det är lika svårt för SD att bevisa att de 

inte är rasister som det är för de etablerade att bevisa att de skulle vara det. Lika för alla respon-

denter är att de, även om de konstaterar att de i sin professionella roll måste förhålla sig neutrala 

till SD, på olika sätt uttrycker skepsis mot partiets ideologi. 

 

Två mindre smickrande epitet som respondenterna ger Sverigedemokraterna är missnöjesparti 

(L4) och enfrågeparti (L3). L3 och L4 är de respondenter som jag uppfattar som mest kritiska till 

Sverigedemokraterna ur en intellektuell synvinkel. L1 ger måhända uttryck för ett än större 

avståndstagande än L3 och L4, men de senare kritiserar partierna ur en på ett mer sakligt sätt. L2 

är den respondent som jag uppfattar är minst kritisk till Sverigedemokraterna. 

 

Något som återkommit vid flera tillfällen i alla intervjuerna är det faktum att lärarna gärna jämför 

SD med Vänsterpartiet, framförallt när de ombeds besvara frågan om Sverigedemokraterna är ett 

demokratiskt parti som alla andra. Alla respondenterna angriper frågan, om än med variation, 

genom att ställa motfrågan om man kan kalla Vänsterpartiet för demokratiskt, sett till partiets 

historia. L4 menar att personerna i Vänsterpartiet idag är desamma som förespråkade blodig 

revolution fram till Sovjetunionens fall, L2 menar att man måste ha jämvikt på ”gungbrädan” och 

ställa nazismens illdåd mot kommunismens och L1 ställer sig frågan om hen ska ”ifrågasätta” SD 

på något annat sätt än andra partier och tar i sammanhanget Vänsterpartiet som exempel på ett 

parti som har en, i vissa sammanhang, odemokratisk historia. L3 stannar inte vid att jämföra SD 

med bara Vänsterpartiet. I ett resonemang om huruvida SD är ”annorlunda” slår hen fast att alla 

partier är ”annorlunda” beroende på vad man väljer att fokusera på. 
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5.2  Lärarnas kollegiala förhållningssätt gentemot SD 

I intervjuerna lägger respondenterna mycket tid och energi på att försöka definiera, konstatera 

och problematisera vad Sverigedemokraterna är för fenomen och hur man ska förklara partiets 

framgång i det senaste riksdagsvalet. En rimlig tolkning skulle kunna vara att lärarna här implicit 

uttrycker ett behov av att problematisera Sverigedemokraterna då de inte känner att de riktigt 

greppar vad partiet står för och hur de ska förhålla sig till detta. Nu har respondenterna inte getts 

utrymme att problematisera andra partier på samma sätt som SD (annat än då de gjort det i 

anslutning till SD), men jag har svårt att tro att lärarna har samma behov när det gäller de 

etablerade partierna. 

 

Detta lärarnas behov av att diskutera, kan kopplas till det Bjällemo skriver om lärarnas behov av 

att prata sig samman kollegor emellan(vilket i hennes fall ledde till trygga lärare). Mina respon-

denter har olika minnen av hur diskussionerna gick på skolan efter valet: L1 ger uttryck för att det 

förekom diskussioner men hen kände inte att hen fick gehör för sina dubier, L2 menar att diskus-

sioner inte förekom överhuvudtaget, L3 menar att avsaknaden av diskussioner kan förklaras med 

”att alla hade det på känn” medan L4 minns mer allmänt hållna ”politiskt korrekta” diskussioner 

utan någon didaktisk substans. Kopplar man detta till L3:s konstaterande att det alltid är bra att 

ha en policy framträder en bild av att skolans arbete med ett enat förhållningssätt gentemot 

Sverigedemokraterna lämnar något att önska. 

 

I intervjuerna har jag i anslutning till frågorna om de kollegiala diskussionerna ställt frågan om 

eventuella indikationer från skolledningen. Här uttrycker alla respondenter mer eller mindre en 

stark kritik gentemot skolledningen. Undantaget är L4 som återger det resonemang som inför 

valet ledde till skolans policy att endast bjuda in riksdagspartierna till debatt medan de övriga par-

tierna var välkomna i andra sammanhang. Tre av fyra respondenter är alltså starkt kritiska till 

skolledningen, men denna kritik bottnar i fler aspekter än skolledningens avsaknad av agerande i 

den här frågan. I inledningen av kapitel 4 nämner jag att skolan genomgått en 

organisationsförändring. Denna förändring, samt flera andra förändringar som den vid valet 2010 

sittande skolledningen genomförde, ledde till stora protester bland lärarna, vilket i förlängningen 

ledde till att rektorn sade upp sig. Sålunda ska kritiken som framförs gentemot skolledningen i det 

här sammanhanget ses som en del i ett större sammanhang. 
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5.3  Lärarnas förhållningssätt gentemot SD i klassrummet 

Alla respondenter menar att det är deras uppdrag att neutralt undervisa om Sverigedemokraterna. 

Respondenterna ger ett gemensamt uttryck för att partiet är demokratiskt valt och representerar 

folkviljan vilket innebär att det blir lärarnas uppgift att förhålla sig till SD på samma sätt som till 

de övriga riksdagspartierna. I och med att partiet inte uttalat är rasistiskt eller främlingsfientligt 

föreligger heller inget behov av att motverka dess framgångar. Detta resonemang kan kopplas till 

Bernmark-Ottossons ambivalenta lärarstudenter (se kapitel 2.3).  

 

Samtidigt uttrycker respondenterna vissa problem i undervisningen: det kan vara svårt att inte 

reagera mot partiets politik. Det är främst L1 som uttrycker en problematik i det här samman-

hanget: hen menar att ”Jag tycker att det är svårt att stå och prata om SD som socialdemokra-

terna eller moderaterna för jag tycker inte att det är samma sak, men i min professionella roll får 

jag lov att acceptera fakta”. Samtidigt menar L1 att hen har svårt att inte ”raljera” när SD 

kommer på tal. Kopplar man detta till Bjällemos resonemang om lärarens roll som 

”överhetsperson” och avståndstagande som en katalysator för elevernas acceptans av SD uppstår 

en paradox: rimligtvis borde den lärare som tar störst avstånd från SD ha de elever som i störst 

utsträckning sympatiserar med SD, men så som jag tolkar mina intervjuer är L1 den lärare vars 

elever starkast uttrycker negativa känslor gentemot partiet. Detta står stick i stäv med Bjällemos 

slutsats, och kan förklaras på två sätt. Antingen så undervisar L1 i klasser där SD-sympatierna 

p.g.a. sociokulturella faktorer (se Broman i kapitel 2.3) är låga, eller så döljer eleverna sina sympa-

tier ordentligt. Detta skulle kunna analyseras vidare utifrån antagandet att elever väljer att visa 

sina lärare det lärarna vill se, men någon sådan analys lämnar jag därhän i det här sammanhanget. 

 

Lösningen på ovanstående dilemma, alltså hur man ska hantera diskrepansen mellan Sverigede-

mokraternas officiella politik och den de sägs stå för är enligt den tidigare forskningen (se 

Emanuelsson i kapitel 2.1, Bärgman i 2.2 samt Bernmark-Ottsson i 2.3) att sakligt bemöta partiets 

politik med fakta och argument. Detta förhållningsätt ger alla respondenter mer eller mindre 

uttryck för: L1 väljer att trycka på ”det positiva med demokrati” (mänskliga rättigheter, lika värde 

och förståelse för olika kulturella eller sociala bakgrunder), L2 försöker att belysa antide-

mokratiska krafter ur ett historiskt perspektiv och L4 förhåller sig på ungefär samma sätt som L1. 

Tydligast formulerar L3 förhållningssättet i fråga med sin metafor om att tvinga ut trollet i solen 

där det kommer spricka. 
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5.4  Elevernas politiska åsikter 

Elevernas politiska åsikter har förmodligen inte förändrats nämnvärt menar respondenterna. 

Främlingsfientlighet har alltid funnits, samtidigt som det funnits starka motståndare till detta. 

Hela spektrumet visas upp i denna undersökning; alltifrån L1:s (och i viss mån L4:s) elever som 

starkt markerar avstånd till L2:s elever som säger att de skulle rösta på SD om de hade 

möjligheten. L3 ger uttryck för att ha ambivalenta elever, då de enligt L3 förespråkar SD:s politik 

och ogillar invandrare, men samtidigt så kategoriserar de inte sina klasskamrater med utländsk 

bakgrund som invandrare. 

 

Att Sverigedemokraterna i någon mån normaliserats får också effekter för elevernas politiska 

ståndpunkter. L1 menar att det tidigare var häftigt att bryta mot den politiska korrektheten, men 

nu när åsikten att Sverige tar emot för många invandrare blivit normaliserad av SD är den därmed 

inte lika intressant. Detta resonemang kan kopplas till L4:s tankar om att en tidigare tydlig 

vänsteropinion avtagit och en tydlig polarisering därmed försvunnit. L4 menar också att det finns 

skillnad mellan yrkes- och studieförberedande elevers sympatier med Sverigedemokraterna, något 

som också stöds av tidigare forskning (se Karlsson i kapitel 2.2). 
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6  Slutsatser 

I det här kapitlet kommer jag kortfattat att besvara mina forskningsfrågor utifrån analysen i 

föregående kapitel. 

 

Hur har SD:s intåg i riksdagen påverkat undervisningen i samhällskunskap? 

Faktum är att slutsatsen i denna undersökning visar på att Sverigedemokraternas framgång i valet 

2010 har förenklat lärarnas vardag: istället för att gå som katten kring het gröt finns det nu ett 

uttalat parti som förespråkar idéströmningar som tidigare var tabubelagda. Detta leder till att man 

numer kan gå vidare i diskussionen och faktiskt granska vad partiet står för och ställa det mot 

skolans värdegrund. Detta leder till en bättre undervisning och följaktligen en djupare förståelse 

hos eleverna hävdar vissa av mina respondenter. En annan konsekvens är att SD som parti 

behandlas i större utsträckning än tidigare.  

 

Vad är SD för typ av parti enligt lärarna? 

Sverigedemokraterna är ett parti vars framgång bottnar i missnöje och folklig obildning. Fram-

gångarna kan också härledas till de etablerade partiernas negligerande av integrationspolitiken och 

konsekvenser utav detta.  

 

Hur förhåller sig lärarna till SD i klassrummet? 

Lärarna menar att de i sin yrkesroll ska förhålla sig till SD som till de andra etablerade partierna i 

och med att partiet är representerat i riksdagen, partiet är sålunda jämställt med övriga riksdags-

partier.  Det föreligger stor diskrepans mellan vad andra säger att SD står för, och vad de själva 

hävdar. I sin yrkesroll väljer mina respondenter att utgå från vad SD säger, men denna diskrepans 

utgör i sig stoff för undervisningen.  

 

Har det skett någon förändring i elevernas åsikter och värderingar? 

Några större skillnader i elevernas åsikter kan mina respondenter inte se. Främlingsfientlighet har 

länge funnits bland eleverna. Den stora skillnaden skulle i så fall vara att nu har de ett parti att 

sympatisera med. 

 

Vilka diskussioner och eventuella propåer från skolledning följde riksdagsvalet 2010? 

Respondenterna är inte riktigt överens i den här frågan. Vad gäller kollegiala diskussioner 

förekom dessa, men inte på ett uttalat organiserat sätt. I de diskussioner som förekom uttalades 

inga farhågor inför det nya politiska klimatet, och valresultatet var väntat. Vad gäller 
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skolledningens roll i det här sammanhanget var dess agerande obefintligt i den här frågan 

(bortsett från en policy inför valet). 

 

6.1  Några sista reflektioner 

Här ovan har fyra samhällskunskapslärares tankar och åsikter om givna fenomen redovisats och 

analyseras. Resultatet är för mig lite av en sensation. Jag gick in i den här arbetsprocessen med en 

klar övertygelse om att Sverigedemokraterna är ett parti med åsikter som inte alls är förenliga med 

den demokratiska värdegrunden och därmed ska bekämpas. Denna förutfattade mening tydlig-

görs av en i alla intervjuer ställd fråga: ska skolan motarbeta Sverigedemokraterna? Det profes-

sionella svaret från mina respondenter är ett unisont nej. I sin professionella roll har lärarna i 

uppgift att undervisa om detta parti, precis som vilket annat av riksdagspartierna, en slutsats som 

jag som blivande kollega till respondenterna först hade svårt att acceptera. Vår uppgift som 

demokratins försvarare, närbyråkrater och fostrare av demokratiska måste väl ändå betyda mer än 

så?  

 

Enligt mig så är svaret på den frågan ”ja, villkorslöst”. Skolan har i uppgift att stå för medbor-

garnas demokratifostran, och det är en uppgift i varje fall jag tar på stort allvar. Även om jag inte 

explicit får motverka ett demokratiskt valt parti har jag som uppgift att representera den värde-

grund som skolan ska stå för. I den värdegrunden finns inget utrymme för att särbehandla 

människor. Istället står värdegrunden för att känna till och förstå kulturella skillnader och ha ett 

accepterande förhållningssätt gentemot det som avviker från normen.  

 

Det är här som mitt uppdrag i den här aspekten definieras. Även om jag inte kan motverka folk-

valda partier så har jag både rätt till och skyldighet att försvara demokratin mot krafter som vill 

begränsa den och exkludera människor från den. Den bästa vägen att gå för att uppnå detta mål 

visar både den tidigare forskningen och den här undersökningen: man ska bemöta dessa dunkla 

krafter med demokratins ljus; med kunskap, värme och förståelse. Genom att i praktiken visa 

eleverna på demokratins styrka, och ge dem självförtroende till att tro på sig själva och den 

demokratiska idén, då tror och hoppas jag att mina blivande elever kommer vara bildade nog att 

ta avstånd från ickedemokratiska krafter. ”Man måste älska sig själv för att kunna älska andra” 

lyder ett gammalt ordspråk, och jag tror att det gäller även i det här sammanhanget. 
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