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Abstract 

The purpose of this paper is to examine how four teachers treats and teaches about 

xenophobia and right-wing extremism. A further aim of this study is to investigate whether 

there are any differences in how a teacher at a vocational high school treat and teach 

about xenophobia and right-wing extremism against the teacher at a preparatory school, they 

do. To achieve my purpose I have used qualitative interviews of semi-structured 

form.These interviews were done with two social studies teacher at a vocational high school 

and two social studies teacher at a preparatory school. 

My results show that teachers all too often respond to xenophobic views directly into the 

classroom by reasoning and discussions with students. In my resault is also evident that 

there is a big difference between the teachers at the schools how much time you devote 

to xenophobia and right-wing extremism in teaching. 

The conclusions show that these differences largely depend on which group of students that 

teachers have. 

The conclusions will also be that there are great similarities between the way teachers reason 

about how to deal with xenophobia and the means to do, they also are relatively similar. 
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Sammandrag 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fyra gymnasielärare bemöter och 

undervisar om främlingsfientlighet och högerextremism. Ett vidare syfte med uppsatsen är att 

undersöka om det finns eventuella skillnader mellan i hur lärare på ett 

yrkesförberedandegymnasium bemöter och undervisar om främlingsfientlighet och 

högerextremism gentemot hur lärare på ett studieförberedande gymnasium gör det.  För att 

uppnå mitt syfte har jag använt mig av kvalitativa intervjuer av semistrukturerad form. Dessa 

intervjuer har gjorts med två samhällskunskapslärare på ett yrkesförberedande gymnasium 

och två samhällskunskapslärare på ett studieförberedande gymnasium.  

Mitt resultat visar att lärare de lärare som jag intervjuat allt som oftast bemöter 

främlingsfientliga åsikter direkt i undervisningen genom resonemang och diskussioner med 

eleverna. I mitt resultat framkommer också att det skiljer mycket mellan lärarna på skolorna 

hur mycket tid man ägnar åt främlingsfientlighet och högerextremism i undervisningen. 

Slutsatserna visar att dessa skillnader till stor del beror på vilken elevgrupp som lärarna jag 

intervjuat har. 

I slutsatserna framkommer de också att det finns stora likheter mellan i hur lärarna resonerar 

kring hur man bemöter främlingsfientlighet och metoderna för att göra de också är relativt 

lika. 
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1. Inledning 

I flera decennier har extremhögern växt sig allt starkare i Europa. Även i Norden och Sverige 

har extremhögern fått allt fler sympatisörer. I många länder i Europas parlament ingår nu 

nästan i regel minst ett främlingsfientligt extremhögerparti. Efter riksdagsvalet 2010 har vi 

numera också ett främlingsfientligt högerparti i Sverige genom Sverigedemokraterna.  

Redan tidigt i min utbildning som Samhällskunskapslärare så väcktes frågan om hur man kan 

bemöta en elev som öppet visar att den har antidemokratiska värderingar i en 

klassrumssituation. Det var min handledare som tog upp ett sådant exempel ifrån en 

lärarstuderande som ställts inför en sådan situation och inte visste vad han skulle göra.  Jag 

funderande över detta ett tag och kom fram till att en sådan situation både är oerhört komplex 

och svårhanterlig för mig som lärare. Därför vill jag nu ta reda på om och i så fall hur man 

kan bemöta och även undervisa om främlingsfientlighet och högerextremism i 

gymnasieskolan.  

Genom att intervjua verksamma lärare så tror jag att jag kan få en tydligare inblick i hur detta 

behandlas eller kan behandlas i samhällskunskapsundervisningen. Denna fråga känns också 

väldigt aktuell idag med tanke på Sverigedemokraterna intåg i riksdagen efter valet 2010. 

Frågan känns också viktig och aktuell med tanke på att Sverigedemokraterna inför förra valet 

skördade stora framgångar i olika skolval över hela landet. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur fyra gymnasielärare bemöter och undervisar om 

främlingsfientlighet och högerextremism. Vidare syftar uppsatsen till att försöka se om det 

går att finna några eventuella skillnader i strategier mellan lärarna på två olika 

gymnasieskolor om hur man bemöter och undervisar om högerextremism och 

främlingsfientlighet.      

 

1.3 Frågeställning 

Hur uppfattar samhällskunskapslärare på gymnasiet att de undervisar om högerextremism och 

hur beskriver de att de bemöter främlingsfientliga åsikter? 
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Finns det någon skillnad i hur man undervisar och bemöter högerextremism mellan två 

samhällskunskapslärare på ett studieförberedande gymnasium och två samhällskunskapslärare 

på ett yrkesförberedande gymnasium? 

1.4 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till två skolor. Jag har också valt att avgränsa mig 

till att intervjua två verksamma lärare på varje skola. I min undersökning har jag valt att 

enbart intervjua samhällskunskapslärare då jag anser att samhällskunskapslärare passar bäst in 

att svara på hur det uppfattar främlingsfientliga åsikter bland eleverna och kan svara på hur 

det använder det i sin undervisning därför att det finns med i kursplanen för Samhällskunskap. 

Undersökningen ämnar också enbart gymnasieskolan för att jag tror att det är på gymnasiet 

som kan få mest information om detta ämne. Att lärarna troligtvis i större utsträckning kan 

föra resonemang med och mot eleverna gör också att jag tror att gymnasieskolan passar bättre 

än grundskolan i denna undersökning. Jag tror detta med tanke på att gymnasieeleverna är 

något äldre och har mer erfarenhet än elever på grundskolan och borde då i större utsträckning 

kunna debattera politik. Dessa avgränsningar är gjorda med tanke på tidramen som ligger på 

10 veckor.  

 

1.5 Styrdokument 

1.5.1 Skollag 

Att värdegrunden och demokratiska värderingar är viktigt i skolan är de flesta överens om. 

Detta står också uttryckligen i den nya skollagen ifrån 2010. Det står bl.a. så här: 

 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors likavärde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna 

och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 
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Mycket har förändrats i både nya skollagar och läroplaner bl.a. så har man lagt en ytterligare 

fokus på mänskliga rättigheter, t.ex. så trycks det dock fortfarande ganska tydligt i skollagen 

på demokratiska värderingar vilket också visar hur viktigt man som lärare måste se på det
1
.  

1.5.2 Läroplan 

Även i Läroplanen för gy11 så står det uttryckligen att skolväsendet ska vila på demokratins 

grund. Det står även mer tydligt än i skollagen om att skolans värdegrund att främja 

demokratin och även kulturell mångfald. Exempelvis står det så här: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

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

tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 

över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald.  

Eftersom det står uttryckligen att man ska bemöta främlingsfientlighet med diskussioner krävs 

de att man som lärare tar debatten och inte bara låter det gå. Att kulturell mångfald benämns 

gör också diskussionen runt Sverigedemokraterna än mer intressant
2
.  

1.6 Begrepp 

I denna uppsats förekommer vid upprepade tillfällen en del svårtolkade och abstrakta begrepp 

och därför kommer här nedan en del med begreppsförklaringar. 

Rasism –  

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån 

fenotypiska skillnader (yttre kännemärken); 

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å 

andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och 

moralisk karaktär;
3
 

Utöver detta ingår också att man ser en hierarkisk ordning mellan raser där man hävdar att de 

överlägsna raserna kan dominera de lägre. 

Främlingsfientlighet – avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar. Termen har 

under efterkrigstiden i allt större utsträckning kommit att användas som en synonym 

                                                
1
 SFS 2010:800 

2
 SKOLFS 2011:144 

3 http://www.ne.se/sok?q=rasism 

http://www.ne.se/sok?q=rasism
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till rasism, då främlingsfientlighet även har kommit att bli den samlande benämningen på 

avståndstagande från flyktingar och invandrare. Ett främlingsfientligt synsätt är ofta grundat 

på föreställningar om att olika kulturer bör leva åtskilda, eller att en kultur är mer högtstående 

än en annan. Här är avståndstagandet till andra grupper grundat på kulturella skäl, inte 

fysiska. Främlingsfientlighet behöver inte nödvändigtvis vara riktad mot människor från andra 

länder, utan ordet kan även användas om avståndstagande från människor från andra orter. 

Högerextremism – förfäktandet av högerståndpunkter och värderingar som ligger utanför vad 

som är förenligt med politisk demokrati. Högerextremism har oftast företrätts av militanta 

grupperingar, ibland närmast att betrakta som kampgrupper, utanför det parlamentariska 

partiväsendet. 

Populism – rörelse eller ideologi som vädjar till "folket" som grupp oberoende av någon 

social klass. "Folket" är enligt populisterna nedtryckt av en elit som har monopol på makten i 

samhället. Populismen är därmed emot i varje fall delar av det etablerade politiska systemet 

men är sällan revolutionärt inriktad. Populistiska rörelser kämpar ofta med opportunistisk 

argumentation för ökad direkt demokrati inom det politiska systemet, men de följer inte alltid 

denna målsättning om de hamnar i en maktposition. Populistiska partier har ofta starka ledare 

som står för hela organisationens idéutveckling
4
. 

 

1.7 Teoretisk bakgrund 

1.7.1 Tidigare Forskning 

När det gäller att undervisa om högerextremism så finns det nästan ingen tidigare forskning. 

Det finns däremot en hel del som gränsar till detta ämne. En uppsats som ligger ganska nära 

mitt ämne är den som Linda Hovenäs har skrivit, Hur motverkas rasism och 

främlingsfientlighet?
5
. Hon jämför i sin uppsats hur två olika skolor arbetar med att motverka 

just rasism och främlingsfientlighet. Hovenäs syfte är att undersöka hur dessa skolor som med 

väldigt olika förutsättningar väljer att tolka styrdokumenten i arbetet mot att förebygga rasism 

och främlingsfientlighet. Den ena skolan har en i mycket större utsträckning kulturell 

mångfald vilket också gör att det finns stora skillnader hur skolorna väljer att arbeta mot 

rasism och främlingsfientlighet
6
. För att undersöka ämnet har hon använt sig av kvalitativa 

                                                
4
 http://www.ne.se/ 

5
 Hovenäs, Hur motverkas rasism och främlingsfientlighet?  (2010)  

6 Hovenäs, (2010) s 19 

http://www.ne.se/
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intervjuer med erfarna lärare
7
. Hovenäs resultat visar på att lärarna på bägge skolorna tycker 

att det är viktigt att jobba med frågor kring rasism och främlingsfientlighet. Dessa frågor ingår 

dock i betydligt större utsträckning som en del av undervisningen på den skolan med stor 

kulturell mångfald. Lärarna märker av mångfalden både under lektionstid och på raster. 

Lärarna är medvetna om att ständiga diskussioner kring detta ämne måste föras med eleverna 

även om det flesta konflikter mellan elever uppstår under raster. Under lektionstid jobbar man 

ofta med olika typer av värdegrundsövningar. Detta förekommer inte på den mindre skolan 

utan någon större kulturell mångfald utan där inriktade man sig mer på att eleverna skulle ha 

kunskap och förståelse för andra kulturer. Man hänvisar därmed till vad styrdokumenten 

säger. På skolan blir inte heller dessa frågor lika aktuella då sådana konflikter inte alls lika 

ofta uppstår. Lärarna är dock medvetna om att det ändå kan finnas en sorts dold rasism
8
. 

1.7.2 Skolverkets rapport om politiska partier i skolan 

Inför valet 2010 var det en uppmärksammad debatt om huruvida man skalle bjuda in politiska 

partier till skolorna. Mycket av denna debatt handlade förstås om man skulle bjuda in 

Sverigedemokraterna eller inte. På båda skolorna där jag har varit och genomfört mina 

intervjuer valde man att inte bjuda in några politiska partier överhuvudtaget då man inte visste 

hur man skulle hantera dem och argumentet bakom var givetvis att man inte vill ha dit 

Sverigedemokraterna.  

Med bakgrund av detta tog skolverket i somras fram en rapport om hur man skall bemöta 

politiska partier som vill komma in på skolorna. Numera står det ganska klart och tydligt i 

denna rapport att du som skola inte kan neka ett politiskt parti att komma in på skolan utan 

giltigt skäl. Ett sådant giltigt skäl kan vara om rektorn anser det motiverat att begränsa partiers 

tillträde till skolan på grund av ordningsskäl. Dessa skäl får då inte ha något som helst 

samband till partiets åsikter då det skulle strida mot kravet på saklighet och opartiskhet
9
. 

Oftast brukar partiers medverkan i skolan inte orsaka några problem. Skolverket har ändå i 

denna rapport tagit fram en förberedelseplan över vad man bör tänka på innan partierna är på 

plats. Skolans strategi bör vara tydlig och den bör också ingå i skolans ordningsregler. Om 

skolan befarar att det kan uppstå ordningsproblem skall skolan kontakta polisen och 

tillsammans med dem göra en riskbedömning utifrån situationen. I övrigt så har skolledning 

                                                
7 Hovenäs, (2010) s 20 
8
 Hovenäs, (2010) s 35-38 

9
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.151671!Menu/article/attachment/Politisk%20information%20i%20sk

olan%20maj-11.pdf s 2  

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.151671!Menu/article/attachment/Politisk%20information%20i%20skolan%20maj-11.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.151671!Menu/article/attachment/Politisk%20information%20i%20skolan%20maj-11.pdf
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skyldighet att ingripa mot åsiktsyttring om den är brottslig eller innebär kränkning eller 

trakasserier. Skolans regler bör således spegla det regler som gäller för samhället i övrigt. 

Att man från skolverkets sida arbetat fram en plan över hur man skall ta emot politiska partier 

tyder på att man är medvetna om problemen som uppstod inför förra riksdagsvalet då 

framförallt Sverigedemokraterna blev portade från en hel del skolor och en del skolor valde 

att stänga ute alla partier. Förhoppningsvis kommer detta att hanteras på bättre sätt i nästa val 

2014 då skolorna och framförallt rektorn vet vilka regler som gäller och hur man kan hantera 

det.  

 

1.7.3 Bakgrund och tidigare forskning om extremhögern 

Men tanke på att min undersökning ämnar undersöka hur lärare arbetar med högerextremism 

kommer här nedan en historisk framväxt av extremhögern i Sverige ifrån 1980-talet och fram 

tills idag. 

 I boken Extremhögern görs en beskriven av extremhögerns framväxt i Sverige under början 

av 80-talet fram till mitten av 90-talet. I början av 1980-talet började BSS att klottrats på både 

murar och vägar ganska flitigt och fortsatte sedan ända till slutet at 80-talet. BSS utläses 

Bevara Sverige Svenskt, och är flyktingmotståndarnas slagord framför alla andra
10

. BSS var 

Sveriges första moderna invandrarfientliga parti. Partiet hade bara en fråga på 

partiprogrammet, att stoppa invandringen.  I BSS lades grunden till för det som idag är 

Sverigedemokraterna. Det började redan 1979 då några män samlades i en lägenhet i 

Stockholm för att diskutera ett samarbete. Flera av dessa män hade ett förflutet i både 

nazistiska och fascistiska organisationer. Till en början var verksamheten relativt blygsam och 

bestod mest i att sprida ut flygblad som väckte uppmärksamhet genom sitt vulgära och 

rasistiska innehåll. Under av 1980-talet växte organstationen kraftigt och BSS puffade för 

Nya Partiet och man stod även ganska nära Nysvenska rörelsen och SNF
11

. BSS hade även ett 

nära samarbete med det norska nazistpartiet Nasjonalt Folkepartiet.  

Största hindret för BSS mot att bilda ett politiskt parti var att få medlemmar att vilja skylta 

med sina namn offentligt. En falang ville att man skulle arbeta mer öppet medans en annan 

ville att man skulle fortsätta med hemlighetsmakeriet. Resultatet av detta blev en kompromiss, 

ett parti bildades som fick namnet Nationaldemokratiska Partiet(NDP). BSS kom i 

fortsättningen att förneka alla kopplingar till partiet men man hade ändå tät kontakt
12

. NDP 

                                                
10

 Stig Larsson & Anna Lodenius, Extremhögern (1994) s 17-19 
11

 Larsson & Hadenius (994) s 24 
12 Larsson & Hadenius (1994) s 26 
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gjorde sig framförallt känt genom en rad gatuaktioner, bl.a. en årlig demonstration utanför den 

sovjetiska ambassaden i Stockholm, där man krävde att krigsförbrytaren Rudolf Hess skulle 

friges
13

. 1983 kom Nationaldemokraternas tidning ut (Nya Nationaldemokraten). Innehållet i 

tidningen var inte alls tillrätta lagt utan den fanns tydliga inslag av nazistisk propaganda och 

nazistiska symboler. Av innehållet framgick att man främst vände sig till skinheads
14

. NDP 

gick till riskdagsval en gång, och det var i riksdagsvalet 1985. Vid den tiden hade 

entusiasmen kring partiet avtagit och man fick endast 185 röster
15

.  

Efter detta pågick diskussioner inom BSS-rörelsen om hur man skulle kunna bilda ett parti 

som skulle kunna locka fler väljer. Hoppet stod till samarbete med något missnöjesparti som 

delade BSS syn på invandringen. BSS fick då kontakt med framstegspartiet som många hade 

sympatiserat med. Detta kom att bli början till Sverigepartiet.  

En av huvudanledningar till att man inom BSS ville slå ihop sig med just Framstegspartiet var 

deras vana att ställa upp i allmänna val och som hade en ledare som inte var rädd att framträda 

offentligt
16

.  Redan år 1987 så splittrats Sverigepartiet efter interna stridigheter och det 

uppstod två sidor, BSS-falangen och Framstegspartifalangen
17

. En kort tid efter splittringen 

och diverse pajkastning mellan sidorna så gav BSS-fraktionen upp kampen om som till stora 

delar handlat om vilken sida som fortfarande skulle få kalla sig Sverigepartiet. BSS-

fraktionen bildade i stället ett nytt parti, detta parti blev Sverigedemokraterna
18

. 

 

1.7.4 Sverigedemokraterna 

1988 så bildas Sverigedemokraterna ur den öppet rasistiska organisationen Bevara Sverige 

Svenskt, och var då i första hand en klubb för oborstade högerextremister och några 

övervintrade nazister. Under de första åren hade Sverigedemokraterna flera olika 

talespersoner och 1992 blev Anders Klarström den första partiledaren. Klarström hade 

tidigare varit medlem i det nazistiska Nordiska rikspartiet. 1993 så bildades ungdomsförbund 

och förste ordförande blev Robert Westerlund, sedermera känd nazist
19

. År 1995 fick man en 

ny partiledare då Klarström avgick, och ersattes av Mikael Jansson, avhoppande centerpartist. 

Jansson uppmanade till nytt uppträdande vid offentliga framträdanden. Han menade att vissa 

                                                
13

 Larsson & Hadenius (1994) s 27 
14 Larsson & Hadenius (1994) s 26-27 
15 Larsson & Hadenius (1994) s 28-30 
16 Larsson & Hadenius (1994) s 33 
17

 Larsson & Hadenius (1994) s 36 
18

 Larsson & Hadenius (1994) s 40 
19 Mattsson Pontus, Sverigedemokraterna in på bara skinnet (2009) s 18 
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”hollywoodnazister” hade skadat partiet. Han ville bort med nazikopplingar, och bort med 

bilden av ett parti för kriminella skinnskallar. Även om bombarjackorna delvis hade byts ut 

mot kostymer så var partiet vid den här tiden fortfarande marginaliserat och mycket var sig 

trots allt likt
20

. 1999 förändrades partiprogrammet och punkten om att återinföra dödstraffet 

försvann, liksom kravet på att de flesta invandrare som kommit till Sverige efter 1970 skulle 

repatrieras
21

. Hösten 2001 bröt sig en grupp av de mest radikala medlemmarna i Stockholm 

sig ur Sverigedemokraterna och bildade Nationaldemokraterna. Sverigedemokraternas 

politiska linje är att de invandrare som kommer hit skall anpassa sig efter den svenska 

kulturen och på så sätt bli svenskar. Nationaldemokraterna menar att det är en utopisk tanke 

och vill därför stoppa invandringen helt. Man menar också att de invandrare som lever i 

Sverige ska leva för sig och inte bland svenskarna och när det är lugnt i deras hemländer skall 

skickas hem. Nationaldemokraterna drar sig heller inte för att öppet visa sig tillsammans med 

nazister till skillnad mot Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna försöker vid den här 

tiden distansera sig från den delen av sitt förflutna som står för hård kompromisslöshet och 

militant nationalism. 

 När Jimmie Åkesson tog över som partiledare 2005 var hans ambition att förändra partiets 

organisation, och framförallt allmänhetens bild av partiet. Åkesson analys var att man inte 

kunde nå valframgångar om man associerade partiet med skinnskallar, gamla nazister och 

kriminalitet. Det gäller helt enkelt att framstå som ett trovärdigt parti. Inför valet 2006 

bedrevs en intensiv kampanj, särskilt i södra Sverige. Det handlade inte längre om hat och 

vikingablod utan numera som ett alternativ för de som vill utmana etablissemanget, trygghet 

och tradition var partiets slagord. I riksdagsvalet 2006 fick Sverigedemokraterna 2,9 % av 

rösterna vilket var mer än en fördubbling mot fyra år tidigare. På ett sätt kan man säga att det 

var först efter valet 2006 som Sverigedemokraterna började bli ett ”riktigt” politiskt parti. 

Tidigare var partiet i första hand en motståndsrörelse som endast var emot invandring. Efter 

2006 började man även ägna fokus åt andra frågor
22

. I opinionsmätningar efter valet och 2006 

och fram till valet 2010 låg partiet ibland så högt som 4,5% och medlemmar strömmade till 

och partiledningen upplevde vind i seglen
23

. Ännu mera vind i seglen fick man hösten 2010 

                                                
20 Mattsson (2009), s 19 
21

 Mattsson (2009), s 20-22 
22

 Mattsson (2009)  s 26 
23 Mattsson (2009)  s 31 
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då Sverigedemokraterna röstades in i riskdagen med 5,7% av rösterna
24

. En intressant 

jämförelse är att Sverigedemokraterna fick 13 % i skolvalet 2010
25

. 

1.7.5 Problematiskt tankegods kring Sverigedemokraterna 

Ett av Sverigedemokraternas största problem idag är att samtliga av de andra 

riksdagspartierna tar största möjliga avstånd ifrån dem och vill också i möjligaste mån 

förhindra att debatter förs mot dem. Detta blir givetvis ett problem för Sverigedemokraterna 

som inte längre vill se sig själva som enbart ett missnöjesparti utan som ett ”riktigt” 

riksdagsparti. Enligt Sverigedemokraternas partiprogram så är ledorden trygghet och tradition 

och det syns tydligt att man numera försöker skapa en finare bild av partiet gentemot 

allmänheten. På Sverigedemokraternas hemsida kan man läsa att partiet tar kraftigt avstånd 

ifrån det mångkulturella samhällsbygget. Sverigedemokraterna tror helt enkelt inte på att olika 

folkgrupper från olika kulturer kan leva tillsammans. SD hävdar att de tenderar till att bli mer 

konflikter om människor från olika kulturer lever tillsammans. Ett argument för att kritisera 

invandringen är att Sverigedemokraterna hävdar att den invandrade befolkningen måste ha 

samma sysselsättningsgrad som den svenska för att det ska ha en positiv effekt på de 

offentliga finanserna. Ett problem för Sverigedemokraterna är det faktum att vi idag har över 

600 000 människor med utländsk bakgrund som arbetar i Sverige. T.ex. så har en fjärdedel av 

alla läkare i Sverige utländsk bakgrund. Dessutom växer antalet med utländsk bakgrund inom 

äldreomsorgen
26

. Vi får dessutom en allt äldre befolkning med fler och fler pensionärer och 

fler gamla måste tas om hand och arbetskraftinvandringen är därför oerhört viktig för Sverige.   

Sverigedemokraterna hävdar att de för en ansvarsfull invandringspolitik och hänvisar till att 

partiet är det parti som vill lägga klart mest pengar på biståndsverksamhet till länder i tredje 

världen. Genom att hjälpa flyktingar på plats istället tror Sverigedemokraterna att de kan 

hjälpa fler behövande än vad vi gör idag. Det finns dock fler förklaringar till varför SD vill 

öka biståndet och det är givetvis att man inte vill ha hit fler invandrare. På sin hemsida skriver 

SD att man vill föra en human flyktingpolitik genom att öka biståndet. På samma sida går att 

läsa att Sverigedemokraterna motsätter sig det mångkulturella samhällsbygget då det 

förutsätter splittring och att vi i Sverige måste anpassa oss till andra kulturer. Man hävdar 

istället att alla invandrare skall anpassa sig till den svenska kulturen och svenska värderingar. 

Det är ganska klart att SD inte bara vill hjälpa flyktingar på plats i andra länder för man tror 

                                                
24

 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html 
25

 http://www.skolval2010.se/slutspurt.php 
26 http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/sysselsattning-bland-utrikes-fodda/ 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.val.se%2Fval%2Fval2010%2Fslutresultat%2FR%2Frike%2Findex.html&h=LAQGQ1j5F
http://www.skolval2010.se/slutspurt.php
http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/sysselsattning-bland-utrikes-fodda/
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att de är mest effektivt, man har det också som argument för att inte få hit fler invandrare till 

Sverige
27

.  

 Många ser Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti. Den korrekta benämningen är dock 

kulturrasister. Varför Sverigedemokraterna är kulturrasister och inte rasister är för att det 

egentligen finns ingenting i deras politik som bygger på etnicitet utan det bygger istället på 

kultur. SD tror helt enkelt inte på att människor ifrån olika kulturer kan leva tillsammans utan 

menar att invandrare måste anpassa sig till den svenska kulturen för att uppnå en fungerande 

integration.  

 Enligt min uppfattning hänvisar många Sverigedemokrater ofta till yttrandefriheten och 

menar då med bakgrund av detta att man har rätt att tycka vad man vill. SD tror också att 

kritiken mot partiet gör att många inte vågar tycka som dem och de tror att fler står bakom 

deras politik än vad som visas i statistiken. Därför vill Sverigedemokraterna också ha fler 

folkomröstningar. Givetvis får man tycka vad man vill fast inte i vilken grad som helst då 

rasistiska uttalanden t.ex. kan gå under hets mot folkgrupp
28

.  

SD brottas också med problemet att man fortfarande ses som ett främlingsfientligt parti och 

tittar man på skollagar och läroplaner så går det ändå emot mycket av Sverigedemokraternas 

förfinade partiprogram. Att de står i skollagen samt läroplaner att skolan skall främja ett 

mångkulturellt samhälle och förmedla kunskap om värden kring den kulturella mångfalden, 

gör det lätt att som lärare ha argument för att ta avstånd ifrån Sverigedemokraterna då det går 

emot skolans värdegrund
29

.    

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
27

 http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/vara-viktigaste-fragor/ansvarsfull-invandringspolitik/ 
28

 https://sverigedemokraterna.se/ 
29  SFS 2010:800 

http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/vara-viktigaste-fragor/ansvarsfull-invandringspolitik/
https://sverigedemokraterna.se/
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2 Teori 

2.1 Demokrati och utbildning 

Efter att ha gått igenom och resonerat kring Sverigedemokraternas åsikter och uttryckande av 

åsikter som kanske inte alltid framstår som fullt demokratiska kommer jag här nedan att gå 

vidare med en del om demokratiteori.  

Demokrati är det bästa alternativet för att den demokratiska processen främjar frihet i form av 

individuellt självbestämmande. Den främjar även människors utveckling när det gäller att 

utveckla sin förmåga för självbestämmande
30

. Det finns även ett nära samband mellan 

demokrati och jämlikhet, som uttrycks i alla människors lika värde och varje vuxen 

medborgares rätt att avgöra vad som är bäst för sig själv
31

.  

Ordet education (utbildning) betyder att det är en process som pågår där man leder eller 

uppfostrar. Undervisningens roll är både betydande och central i det sammanhanget om social 

fostran
32

.  Behovet av undervisning och lärande är så uppenbart för samhällets fortsatta 

existens att det kan tyckas att vi uppehåller oss orimligt länge vid en självklarhet. Utbildning 

är verkligen ett viktigt medel för den kommunikation som formar attityder hos de unga, men 

den är bara ett av flera medel, och jämfört med andra är den relativt ytligt. Endast när vi har 

förstått att det behövs mer grundläggande och kontinuerliga former för utbildning kan vi vara 

säkra på att sätta in skolmässiga metoder i sitt rätta sammanhang
33

. Behovet av skolning hos 

de unga är väldigt tydligt, trycket på att åstadkomma en förändring i deras attityder och vanor 

är för stort för att dessa konsekvenser skall lämnas helt utan avseende. 
34

Eftersom vårt 

huvudsyfte är att föra ungdomar kapabla att delta i gemensamma liv måste vi begrunda 

huruvida vi håller på att forma färdigheter så de uppnår denna kompetens. Om nu 

mänskligheten har gjort framsteg när det gäller att inse att varje institutions yttersta värde 

ligger i dess mänskliga inflytande och dess verkan på den medvetna erfarenheten, kan vi 

förmoda att denna läxa i huvudsakligen har lärts i kontakten med de unga. Inom utbildningen 

handlar det om att kunna hitta en balans mellan den styrda utbildningen i undervisningsform 

och den tillfälliga utbildningen där unga exempelvis tar efter det vuxna. 

 En av utbildningsfilosofins viktigaste uppgifter är att finna metoden att hålla rätt balans 

mellan det indirekta och de systematiska, de tillfälliga och de avsiktliga formerna för 

undervisning. När bildningen av de sociala dispositionerna inte påverkas av hur man 

förvärvar kunskaper och tekniska färdigheter förmår då inte den vanliga 

                                                
30 Dahl A. Robert, Demokratin och dess antagonister (2007) s 477 
31 Dahl, (2007) s 478 
32

 Dewey John, Demokrati och utbildning (1997) s 45 
33

 Dewey, (1997) s 38 
34 Dewey, (1997) s 41 
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livserfarenheten att växa i sin meningsbärande roll, eftersom skolan då enbart skapar 

”plugghästar” – dvs egoistiska specialister35.  

 Utvecklingen av de attityder hos de unga som är nödvändiga för ett samhälles kontinuitet och 

framåtskridande kan inte ske genom att föreställningar, känslor och kunskap överförs direkt. 

Den äger rum genom att man förmedlar den genom miljön. Den sociala miljön består av de 

aktiviteter bland medmänniskor som är förenade genom utövande av någon av medlemmarnas 

aktiviteter
36

.  

I sociala situationer måste de unga människorna jämföra sitt sätt att agera med andras och på 

något sätt få de att stämma överens. Denna förståelse för varandra är det utbildningens uppgift 

att åstadkomma genom intresse. Eftersom böcker och konversation kan åstadkomma en hel 

del används de alltför ensidigt. Skolan behöver för att bli mer effektiv mer tid för 

gemensamma aktiviteter där de som undervisas själva deltar och lär sig ett socialt medvetande 

med hjälp av sin egen förmåga
37

. 

Genom att utbildningen till sin karaktär är social kan den säkerhetsställa ungdomens riktning 

och utveckling
38

. 

När en människa föds är hon inte bara omedveten om den sociala gruppens mål och vanor 

utan också helt likgiltig inför dem. Därför måste hon få kännedom om dem och bli aktivt 

intresserad – utbildning och endast utbildning överbryggar gapet. Samhällets fortbestånd är 

precis som det biologiska livet beroende av att en ständig överföring pågår. Det sker genom 

vårt sätt att handla, tänka och känna och förmedlas från de äldre till de yngre
39

. 

Utbildning är viktigt när det handlar om att fostra medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

Utbildning kan ske i flera sammanhang som när olika grupper av människor utbyter tankar 

och idéer med varandra, det kan även ske genom att de äldre delar med sig av sina 

erfarenheter och förmedlar det till de unga. När det gäller att lära ungdomar och barn vilka 

normer och värderingar som finns i ett demokratiskt samhälle är skolans roll oerhört viktigt. 

Det är en viktig uppgift för skolan att förmedla kunskap om det demokratiska samhälle som vi 

lever i och upplysa dagens ungdom om vad som krävs och förväntas utav dem. Vi vet också 

att ungdomars attityder påverkas mycket av grupptryck och liknande men att det som mest 

påverkar deras attityder är ifrån de vuxna
40

. Med bakgrund av detta är lärarens roll dels som 

                                                
35 Dewey,(1997) s 43 
36 Dewey,(1997) s 57 
37 Dewey,(1997) s 77-78 
38

 Dewey,(1997) s 121 
39

 Dewey,(1997) s 65 
40 Dewey,(1997) s 65 
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vuxen men också som utbildare oerhört central och betydande när det handlar om barn och 

ungdomar och vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle. 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Jag har i min uppsats valt att använda mig av kvalitativa intervjuer av semistrukturerad form 

med samhällskunskapslärare på gymnasiet. Jag har valt kvalitativ metod för att jag vill 

komma åt ett visst djup i informationen som jag får från det personer jag intervjuar. 

Möjligheten att kunna ställa följdfrågor på de svar jag får är också ett argument för att 

använda mig att kvalitativ metod när jag skall ta reda på samhällskunskapslärares syn på hur 

de själva uppfattar att de bemöter och undervisar om främlingsfientlighet och 

högerextremism. När jag valde att göra kvalitativa intervjuer utgick jag delvis ifrån Trost, 

som menar att då man utför kvalitativa intervjuer skall göra frågorna så öppna som möjligt, så 

tillåtande som möjligt fast det ändå är intervjuaren som styr
41

. Vilket innebär att man efter att 

alla intervjuer är färdiga sitter på innehållsrikt material, där av den semistrukturerade formen 

av intervju. Syftet med den semistrukturerade intervjun är att intervjun skall vara mera öppen 

och anpassningsbar efter intervjupersonens svar. Kvalitativa intervjuer kan som Trost menar 

utmärkas av bland annat raka enkla frågor och på dessa frågor få enkla, innehållsrika svar.
42

 

Som Kvale menar så bygger forskningsintervjun på vardagslivets samtal och är ett 

professionellt samtal. Det är en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan 

intervjuaren och den intervjuade. En intervju är ett utbyte av åsikter mellan två personer som 

samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse
43

. Denna kunskap försöker jag komma åt genom 

kvalitativa intervjuer. I min undersökning så inhämtar jag kunskap genom att tolka det 

intervjuer jag har gjort. Enligt Kvale bygger epistemologi på att man avlägsnar den mänskliga 

subjektiviteten från den kvalitativa intervjun. Intervjudatan består av meningsfulla uttalanden 

som bygger helt på tolkningar. Intervjuuttalanden kan vara måntydiga och svårtolkade vilket 

också gör att resultatet kanske inte är intersubjektivt reproducerbart beroende på intervjuarens 

kunskap om och känslighet för ämnet
44

. 

När jag gjort min datainsamling har jag utgått ifrån Kvale som menar att intervjuandet skall 

ske som en process där man samlar in kunskap respektive en process där man konstruerar 

kunskap. Kvale menar att de finns två konstaterande metaforer för intervjuaren – som 

malmletare eller som resenär. I malmletarmetaforen så gräver intervjuaren ur 

intervjupersonens rena erfarenheter obesudlade av ledande frågor. Intervjuforskaren skrapar 

                                                
41 Trost, Jan, 2010: Kvalitativa Intervjuer: s  13. 
42

 Trost, Jan, 2010 s 25. 
43

 Brinkman, Svend och Kvale, Steinar 2009: Den kvalitativa forskningsintervjun: s 18 
44 Kvale, 2009 , s 74 
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sedan av ytan utav medvetna erfarenheter. I resenärmetaforen är intervjuaren en resenär som 

vandrar runt till folk och ber dem att berätta sina livshistorier och samtalar med dem. Genom 

detta leder resan kanske inte bara till nu kunskap utan även till en ny självförståelse som kan 

sporra till reflektion. Dessa båda metaforen går mot det traditionella hållet i 

samhällskunskapen, som menar att kunskapen redan finns där och väntar på att bli upptäckt
45

.    

En kvantitativ enkätundersökning hade också kunnat vara ett alternativ då jag hade kunnat 

generalisera lättare. Men då jag vill ha ett djup i informationen kring hur 

samhällskunskapslärare bemöter och undervisar om högerextremism anser jag detta svårt i en 

enkätundervisning. Därför valde jag att göra kvalitativa intervjuer istället där möjligheten till 

att ställa följdfrågor finns. Det finns också en risk att man missar detaljer i en 

enkätundersökning och kring bemötande och undervisning om just främlingsfientlighet och 

högerextremism anser jag det vara viktigt även med detaljer.  

Ett problem som jag tror kan uppstå är ifall de intervjuade inte undervisar så som det säger att 

de gör. Att praktiken helt enkelt innebär någonting helt annat. Det optimala hade varit att följa 

upp intervjuerna med någon form av klassrumsobservationer men det ryms tyvärr inte inom 

ramen för detta examensarbete.  

3.2 Urval 

Mitt urval består av gymnasielärare som undervisar i Samhällskunskap. Samtliga lärare av de 

jag har intervjuat är behöriga att undervisa i Samhällskunskap på gymnasiet. Jag har försökt 

att ta hänsyn till både ålder och erfarenhet när jag gjort mitt urval. Genom detta har jag 

lyckats få en viss spridning inom båda faktorerna. Enligt Bell så är intervjuer en av de mest 

tidskrävande metoderna både då de gäller genomförande och analys
46

. Med bakgrund av detta 

så har jag kommit fram till att jag skall göra fyra intervjuer. I syfte att garantera variation kan 

man enligt Trost göra ett så kallat strategiskt urval. Vilket går ut på att man utgår från ett antal 

variabler när man gör sitt urval.
47

De variabler som jag tog hänsyn till var ålder, år som 

verksam lärare. Ålder och hur länge man jobbat som verksam lärare tycker jag är väldigt 

viktig i detta sammanhang då jag anser det viktigt att lärarna har en del erfarenhet för att de 

skall kunna delge mig så mycket som möjligt med olika exempel ifrån 

undervisningssituationer. Eftersom alla fyra lärarna hade relativt mycket erfarenhet räknade 

jag med att få mycket information med många exempel som de stött på under åren som 

verksamma lärare. Två stycken av de jag har intervjuat är lärare verksamma på ett 

                                                
45

 Kvale 2009, s 64 
46

 Bell, Judith 2006: Introduktion till forskningsmetodik: s 158. 
47 Trost, Jan, 2010 s 138. 
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yrkesförberedande gymnasium i Västsverige och det två andra på ett studieförberedande 

gymnasium i Västsverige. Av det fyra lärare jag har intervjuat är en i 40-årsåldern, två i 45-

årsåldern och en i 60-årsåldern, vilket ger mig en relativt bra variationsbredd. Av dessa är tre 

stycken män och en kvinna. Varför jag valt att endast intervjua en kvinna är för att kön inte är 

intressant i min undersökning. År som verksam lärare varierar mellan ca 10 år till ca 30 år. 

Efter dessa fyra intervjuer hade jag således lyckas samla in information från lärare med stor 

skillnad i både ålder och erfarenhet från läraryrket. 

På grund av svårigheter att få tag på lärare med så kort varsel har jag valt att intervjua lärare 

verksamma på endast två olika skolor. Detta kan vara ett problem då det inte kan ses som 

representativt då min undersökning endast visar hur det är på dessa skolor. Istället har jag lagt 

fokus att titta på om det finns skillnader mellan hur lärarna bemöter och undervisar om 

högerextremism på de båda skolorna. 

3.3 Genomförande 

När man genomför intervjuer av samtalsform så skall man enligt Trost inte använda sig utav 

frågeformulär. Istället är det bättre att låta den intervjuade ha möjlighet att styra samtalet. Det 

är också bättre att låta den intervjuade uppfatta det som ett samtal istället för en intervju.
48 

Med bakgrund av detta så formade jag mina frågor på så sätt att intervjun skulle kunna flyta 

lite mer som ett samtal. Jag byggde också upp intervjufrågorna i två olika delar, en med 

allmänna inledande frågor och en mer inriktat specifikt mot främlingsfientlighet och 

högerextremism.(se bilaga 1) 

Som Patel nämner så har jag undvikit att ställa långa ledande frågor och negationer då detta 

kan försvåra möjligheten till en bra intervju. Som Patel också nämner så skall man också 

undvika ett för svårt språk i frågorna, det är bättre med ett ”vanligt språk”.
49

Genom att inte 

använda ett för svårt språk räknade jag med att undvika missförstånd samt att underlätta för 

den jag intervjuade. 

Innan jag började själva intervjun presenterade jag mig för den jag intervjuade samt 

redogjorde för vad min undersökning skulle handla om. Jag frågande också om den 

intervjuade godkände att jag spelade in intervjun samt garanterade anonymitet. Som 

Denscombe säger så är det viktigt att skapa en avslappnad miljö för den intervjuade så att den 

kan känna sig trygg
50

.  

                                                
48 Trost, Jan, 2010 s 55 
49

 Patel, Davidsson 2003 Forskningsmetodikens grunder: s 75 
50

 Denscome, Martyn 2009 Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna s 255 



  17 

 

Jag har transkriberat intervjuerna nästintill ordagrant, det har dock inte alltid varit möjligt men 

innebörden av det som sades är ändå detsamma. Genom transkribering av intervjuerna så blir 

det lättare för mig att analysera resultaten. Genom inspelning och utskrivning av intervjuerna 

så är det lättare att säkerhetsställa korrektheten i citaten, detta stärker enligt Bell studiens 

trovärdighet.
51

Ljudkvalitén på inspelningen var mycket god vilket minskade risker för 

felaktighet i citaten.   

 Det är också viktigt att den intervjuade känner sig trygg på själva platsen där intervjun äger 

rum så att intervjun kan fortlöpa i lugn och ro som Esaiasson nämner.
52

Därför lät jag den jag 

intervjuade att välja plats helt själv där vi kunde sitta ostört.   

När sen själva intervjun började så ställde jag de mer allmänna frågorna i början för att på så 

sätt få igång ett samtal med den jag intervjuade.  

3.4 Analysverktyg 

När jag har analyserat mina intervjuer så har jag försökt att leta efter mönster för att se om det 

kunde uppstå några teman. Jag kommer specifikt att titta på om det uppstår några teman kring 

hur lärarna tar upp främlingsfientliga åsikter bland eleverna och undervisar om det. Jag 

kommer också att titta på om det går att se mönster kring skillnader mellan lärarna på de olika 

skolorna.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

I min diskussion kommer jag att försöka jämföra mina reslutat med den smala forskning som 

finns inom detta område sedan tidigare.  Därför bör jag här nedan diskutera tillförlitligheten i 

min undersökning. Som Denscombe påpekar att vid insamling av data till kvalitativ forskning 

så tenderar forskarens ”jag” att vara nära knutet till forskningsinstrumentet. Frågan om 

tillförlitlighet förvandlas då till: Om någon annan utför forskningen skulle då han eller hon att 

få fram samma resultat och komma fram till samma slutsatser? Hur hög är reliabiliteten? För 

att komma till bukt med detta krävs att man skall kunna göra en kontroll av tillförlitligheten. 

Genom tydlig redogörelse för metoder, analys och beslutsfattande samt en fullständig reflexiv 

redogörelse av procedurerna med så mycket detaljer som möjligt som visar läsaren de 

undersökningslinjer som lett fram till slutsatserna så kan gör man det lättare för den som skall 

granska din undersökning. Det måste vara möjligt att granska forskningsprocessen.
53

Genom 

att jag tydligt beskrivit hur jag gått till väga i de olika processerna i min undersökning är 

                                                
51

 Bell, Judith 2006: s 166 
52

 Esaiasson, Peter 2007 Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad s 302  
53 Denscombe, Martyn 2009 s 381 
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möjligheten stor att någon annan skulle få ett liknande resultat som jag har fått i min 

undersökning.  

Jag har haft samma frågor till alla som jag har intervjuat och samtalen har lett åt någorlunda 

samma håll trots de ganska öppna frågorna. Dock har jag efterhand inte ställt exakt samma 

följdfrågor men det spelar heller inte så stor roll då det inte kom att påverka deras svar. Den 

nackdel som jag ser ur validitetssynpunkt är att jag inte kan vara helt säker på om det jag har 

intervjuat är helt ärliga. Eftersom jag inte kunnat observera något lektionstillfälle med lärarna 

så kan jag inte helt säkert veta att den undervisning det säger att de bedriver är den som de 

faktiskt också praktiserar. 

Jag kommer inte att kunna generalisera något då antalet intervjuer inte är tillräckligt många 

och för att jag genomfört dem på endast två skolor. Däremot kan jag till viss del generalisera 

på de skolorna där jag genomfört intervjuerna då jag faktiskt intervjuat i alla fall en betydande 

del av de som undervisar om samhällskunskap på de skolorna. Det viktigaste är dock inte 

huruvida jag kan generalisera eller inte utan att jag genom kvalitativ metod har bidragit med 

något till forskningen främst genom att tolka lärare och tankemönster och idéer som kan 

användas i andra studier. 
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4. Resultat 

Här nedan kommer jag att redogöra för mina resultat i min undersökning. Jag kommer först 

att lägga fokus på första frågeställningen där jag kommer att ge olika exempel på hur de olika 

lärarna jag intervjuat väljer att bemöta främlingsfientliga åsikter. Jag kommer sedan att lägga 

fokus på eventuella skillnader mellan hur lärarna på de olika skolorna bemöter och undervisar 

om högerextremism. Jag kommer också att försöka koppla mina reslutat till den forskning 

som finns sidan tidigare.  

Eftersom jag har lovat de jag har intervjuat anonymitet så kommer jag här nedan att använda 

fiktiva namn. Jag kommer också att ge en kort presentation av varje lärare som jag intervjuat 

då jag motiverade mitt urval i metoddelen. 

Anders: Är gymnasielärare i Samhällskunskap på ett yrkesförberedande gymnasium. Han är 

utbildad i Samhällskunskap, Historia och idrott. Han är i 45 årsåldern och har ca 10 års 

erfarenhet som verksam lärare. 

Mats: Är gymnasielärare i Samhällskunskap på ett yrkesförberedande gymnasium. Han är 

utbildad i Samhällskunskap, Historia och Geografi. Han är i 45 årsåldern och har ca 15 års 

erfarenhet som verksam lärare.  

Gunnar: Är gymnasielärare i Samhällskunskap på ett studieförberedande gymnasium. Han är 

utbildad i Samhällskunskap, Historia och har även läst lite Geografi. Han är i 60 årsåldern och 

har ca 35 års erfarenhet som verksam lärare.  

Katarina: Är gymnasielärare i Samhällskunskap på ett studieförberedande gymnasium. Hon är 

utbildad i Samhällskunskap och Historia. Hon är i 40 årsåldern och har ca 10 erfarenhet som 

verksam lärare.  

De första delarna jag redovisar är främst knutna till min första frågeställning. Jag kommer att 

redovisa vad de olika lärarna på skolorna säger om hur de bemöter främlingsfientliga åsikter 

var för sig. Först redovisar jag vad lärarna på det yrkesförberedande gymnasium säger om hur 

de bemöter främlingsfientlighet och sedan redovisar jag vad lärarna på det studieförberedande 

gymnasiet säger om hur de bemöter främlingsfientlighet. I slutet av resultatdelen kommer jag 

att fokusera på min andra frågeställning då jag tittar lite mer specifikt på skillnader mellan hur 

lärarna på de olika skolorna bemöter främlingsfientlighet och högerextremism.  

 

4.1 Lärarna på yrkesföreberedandegymnasium 

På det yrkesförberedande gymnasiet så säger båda lärarna som jag intervjuat att de tydligt 

märker av en del främlingsfientliga åsikter bland sina elever och att de då på ett eller annat 
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sätt blir tvungna att ta upp det i en undervisningssituation då någon elev yttrat sig med sådana 

åsikter. Ett citat från Anders om hur sådana åsikter kommer upp förtydligar detta: 

 Ja, jag stöter ganska ofta på elever med främlingsfientliga åsikter och med 

tanke på min utbildning så tycker jag inte att det är något problem att bemöta de 

över huvudtaget och jag tar upp det till diskussion när jag hör sådana åsikter och 

oftast sker det ju under lektionstid. Och de här eleverna är ganska okunniga och 

inte pålästa och de ger mycket exempel med invandring och arbetslöshet i 

Sverige. Jag tror att mycket av dessa attityder handklar om gruppdynamik och 

vilka familjer man kommer ifrån. Och de handlar då som lärare att ha tillräckligt 

med argument och kunna vara trygg i diskussionen. 

Som Anders säger ovan så händer de då och då att elever yttrar sig rasistisk under lektionstid 

och då tar han som lärare upp det till diskussion med argument. Anders säger också att 

fordonseleverna är det som ofta är tydligast med att uttrycka främlingsfientliga åsikter. Även 

Mats känner av dessa attityder fast kanske inte fullt lika mycket som Anders gör utan han 

menar att de faktiskt har minskat i hur frekvent eleverna uttrycker främlingsfientliga åsikter 

under lektionstid. Ett Citat från Mats förtydligar vad han menar och hur dessa åsikter kan 

komma upp: 

 Det är en sak som jag idag inte märker av de lika mycket och de kan ju kanske bero på 

att en del kanske inte vågar uttrycka sig. Men för en 4-5 år sedan var de mycket sådana 

diskussioner under lektionstid, där en del elever då uttryckte sig väldigt rasistiskt.  Vi 

har haft en del som varit med i nationalistiskt ungdom nu på senare men dom har inte så 

gärna uttryckt sig på det viset då dom säkert vetat att vi har hållit koll på dom men som 

sagt för fyra fem år sen var de lite mer då vi även hade en del invandrare här på skolan. 

Då de kunde bli väldigt hektiskt stämning på lektioner då vi prata om samhällsekonomi 

så kom de ofta upp vad invandringen kostar och så. Och sen varför invandrare kommer 

till Sverige och då resonerar vi en del kring det. Vi tar också fram en hel del statiskt om 

invandring också för att ta reda på just dessa saker. 

Mats menar att det numera inte märks så tydligt om elever har främlingsfientliga åsikter och 

han tror att de både beror på att de har blivit lite bättre på att upplysa eleverna plus att en del 

kanske inte vågar uttrycka sig fullt så mycket. Mats påpekar också att han inte undervisar på 

alla program på skolan och han tror att de kan förekomma mer tydliga främlingsfientliga 

åsikter på t.ex. fordonsprogrammet. Båda Anders och Mats menar dock att de ställs inför 

situationer hela tiden när de måste ta upp en diskussion kring känsliga ämnen som t.ex. 

invandring. Båda lärarna tror att varför eleverna ibland uttrycker främlingsfientliga åsikter till 

den största delen beror på ren okunskap.  

Varken Anders eller Mats har någon planerad undervisning om högerextremism men i takt 

med att eleverna då yttrar någonting säger de att de givetvis tar upp det i undervisningen. Det 
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säger att fokus då ofta läggs på begreppsförklaring då de säger att många elever inte har 

kunskap om vad högerextremism innebär. Anders säger också att han brukar ge en kort 

historisk koppling om högerextremism och Sverigedemokraterna. Mats säger att han inte går 

in på djupet om högerextremism men att han ger en koppling till Sverigedemokraterna 

historiskt sett också. Han säger att det är viktigt att betona att det faktiskt är sprunget ur en 

naziströrelse.  

När det gäller undervisningen om Sverigedemokraterna specifikt så sker det i samband med 

att man läser om svensk politik. Både Anders och Mats har varit lärare ett tag och menar att 

man undervisade om Sverigedemokraterna även långt innan dem var med i riksdagen. Anders 

menar att de berodde på att många elever var nyfikna på dem på den tiden. Han säger också 

att han ofta får undervisa om Sverigedemokraterna då någon elev har yttrat sig om 

Sverigedemokraterna. Ett exempel kommer i citatet här nedan: 

 Jag tar ju upp det i Svensk politik givetvis och sen även när eleverna kommer upp med 

åsikter så undervisar jag ju om det i samband med högerextremism och ifrågasätter då 

elevernas argument och vi brukar även ta fram lite statisktik som SD använder sig av för 

att se hur de har vinklat statistiken . Jag tar fram mycket info på nätet vi sociala medier 

för att visa hur dumt de beter sig emellanåt.  De finns elever som då skäms å skrattar när 

jag visar sådana klipp. Det finns inte någon stor skillnad i hur jag undervisar om SD nu 

men man måste ju begränsa sig och då får man begränsa sig till riksdagspartierna och nu 

är dem ju i riksdagen så då måste man ju prata om dem. Men eleverna förstår inte att 

SDs politik är rasistisk att de vill minska invandringen, eleverna förstår inte det. Men 

jag pratade ju även om SD innan då de var på väg in och många elever var ju även 

nyfikna på var de var för något. Redan då så var jag ganska tydligt med att försöka ge 

eleverna en bild av var SD kommer ifrån, kopplingar till nazismen osv.  Vad är det som 

lockar? Jag tror inte att de är enbart rasismen som lockar hos SD. Många har inte stött 

på folk från andra länder och jag tror det är viktigt att kunna se saker ur olika 

perspektiv. 

Mats undervisar precis som Anders om SD i samband med svensk politik. Det händer dock att 

han tar upp det i andra sammanhang också och säger att han nämner att det är sprunget ur en 

naziströrelse. Han går dock inte lika mycket in på djupet om SD som Anders gör. Det sker 

också bara ibland då han säger att det inte är lika vanligt att eleverna numera yttrar sig 

rasistiskt på samma sätt. 

  

4.2 Lärarna på studieföreberedandegymnasium  

Både Gunnar och Katarina säger att det knappt märker av några som helst främlingsfientliga 

åsikter bland sina elever, de har i alla fall inte yttrat sig rasistiskt under lektionstid. Gunnar 
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som varit lärare i 35 år säger att det nästan aldrig händer idag men att det kunde hända att 

någon uttryckte rasistiskt för 15 år sedan. Då undervisade han också på teknikprogrammet där 

han ibland kunde stöta på främlingsfientliga åsikter bland sina elever vilket var annorlunda 

gentemot andra studieförberedande program han undervisat på. Som en förklaring till detta 

nämner han att klassammansättningen på teknikprogrammet oftast är ganska lik den på ett 

yrkesförberedande program. Ett citat nedan förtydligare detta: 

Ja det är så att jag nästan aldrig upplevt främlingsfientliga åsikter i klassrummet men för 

lite mer än 15 års sedan så kunde de hända, då hade jag många teknikkillar och där blev 

de en annan jargong då och där hände de att det uppstod sånna yttringar och då fick man 

anledning att ta upp de då och det var mycket med skinheads och så också i samband 

med lag och rätt och det var mycket våldtäkter och då var de mycket aktuella händelser 

i pressen.  Men som sagt nu förekommer det ytterst sällan. Vad kan de bero på? – Jag 

tror ärligt talat att värdegrundsarbete har slagit igenom lite grann skulle du vara på ett 

annat gymnasium skulle du nog kunna få andra svar. 

Katarina som arbetat nästan 10 år på studieförberedandegymnasium säger också hon att hon 

inte alls märker av några främlingsfientliga åsikter hos eleverna. Hon säger att hon har mest 

naturelever och att dem är ganska tysta och inte så gärna uttrycker sig så högt och tydligt fast 

hon ser inga som helst tendenser till någon form av rasism och hon har ändå ett antal 

invandrarelever i sina klasser. Hon säger också att hon tror att de kan finnas främlingsfientliga 

åsikter bland eleverna på skolan men att hon tror att de som har sådana åsikter är så få så att 

det anpassar sig till den majoritet som inte har sådana åsikter. Ett citat här nedan förtydligar 

detta:  

Ja det är ju så här på skolan att det lite grann i skolans atmosfär, att vi har en mix av 

elever då vi har estetprogram och gymsär så vi har en hög tillåtande skolsituation här på 

skolan och här får man vara precis som man är. De som sig då är eventuellt potentiella 

killar/tjejer som vill uttrycka hat mot vissa, då anpassar sig till grupper här på skolan 

eftersom en så stor majoritet inte har sådana åsikter.  Men de är klart att man vet då 

skolan är en återspegling av samhället så de kan finnas dolt. 

Även Katarina säger att det spelar stor roll vilken typ av klass man har om det kan komma 

upp främlingsfientliga åsikter under lektionstid. Dock har det i stort sett aldrig hänt under 

hennes år som verksam lärare att någon elev yttrat sig främlingsfientligt men hon säger också 

att om någon skulle göra det så får man givetvis ta upp det till diskussion och resonera kring 

det. 

Varken Gunnar eller Katarina undervisar om högerextremism som specifikt ämne utan menar 

att de kan ha tagit upp det i några sammanhang som t.ex. händelserna som skedde i somras på 

Utöya. Det har dock inte gått in på ämnet speciellt djupt utan har ägnat sig mer åt att förklara 
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och resonera kring själva begreppet högerextremism. Efter Utöya-händelsen så säger Gunnar 

att många elever ville att man skulle ta upp och diskutera kring själva händelsen och då är det 

klart man kommer in på högerextremism.  

När det gäller huruvida de undervisar om Sverigedemokraterna så framhäver båda två att det 

undervisar om Sverigedemokraterna som vilket annat parti som helst, det får inget extra 

utrymme överhuvudtaget. Båda två tar upp och undervisar om dem i samband med 

ämnesområdet svensk politik. Gunnar påpekar dock att det kan bli lite extra diskussionstid på 

lektioner om just Sverigedemokraterna men att det då är elever som vill diskutera partiet och 

de allra flesta eleverna tar största möjliga avstånd ifrån partiet. När Katarina undervisar om 

SD säger hon att hon tycker det är viktigt att nämna ordet populism men att hon inte går 

partiet in på djupet alls mycket när hon framställer de för sina elever. Citatet nedan förtydligar 

detta: 

 Jag brukar inleda med att ge en kort bakgrund om var de kommer ifrån då man går 

igenom rötter lite grann då om sossarna och även de konservativa och liberalerna och 

jag gör lite samma sak med SD. Ordet populism är centralt. Det nämns ju också att 

många av de framträdande politikerna har kopplingar till nazismen men jag går inte så 

där jätte djupt in på det. Jag tycker inte att de sticker ut nått så de är faktiskt ett etablerat 

parti idag. 

Både Gunnar och Katarina säger att de undervisar om Sverigedemokraterna som vilket annat 

parti som helst. Eftersom eleverna själva tar ganska stort avstånd ifrån dem så behöver jag ju 

bara vara med och resonera om dem och behöver inte argumentera emot något, säger Gunnar.  

 

4.3 Stora skillnader mellan skolorna 

Det finns en hel del skillnader mellan hur man arbetar med värdegrund och hur man bemöter 

högerextremism mellan de olika skolorna. Framförallt så finns det ett helt annat fokus på det 

yrkesförberedande gymnasiet där man har en värdegrundsgrupp plus att man brukar ha 1-2 

värdegrundsdagar per läsår. På det studieförberedande gymnasiet så har man en temadag om 

värdegrund i årskurs 2.  

Största skillnaden mellan skolorna är ändå att elever på det yrkesförberedande gymnasiet har 

främlingsfientliga åsikter i mycket större utsträckning och uttrycker dem också ganska 

frekvent i klassrummen. Båda skolorna genomförde skolval hösten 2010 och på det 

yrkesförberedande gymnasiet blev SD näst största parti medans på det studieförberedande 

gymnasiet nådde SD inte ens 4 %. Skolorna har således ganska skilda förutsättningar när det 
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ska arbeta med värdegrund och främlingsfientliga åsikter enligt min uppfattning utifrån vad 

jag har kommit fram till i denna undersökning. 

Lärarna på det yrkesförberedande gymnasiet tar upp detta ämne i undervisningen i betydligt 

större utsträckning, detta tack vare eleverna enligt lärarna själva i alla fall. När det tas upp i 

undervisningen hos lärarna på det yrkesförberedande gymnasiet så handlar det mest om för 

lärarna att ta fram argument mot främlingsfientliga åsikter. Båda lärarna jobbar också ganska 

flitigt med att ta fram statistik om invandring dels för att försvara den men också för att 

resonera kring. Lärarna på det studieförberedande gymnasiet undervisar i betydligt mindre 

utsträckning om främlingsfientlighet och högerextremism. Enligt lärarna själva beror det på 

att de inte finns tid och att det inte står uttryckligen i kursplanen. Ibland kan de dock komma 

in på ämnet men då är det ofta eleverna själva som vill diskutera och har frågor omkring 

sådana frågor. Lärarna menar också att de inte behöver försvara invandring mot 

främlingsfientliga åsikter då eleverna själva tar avstånd ifrån dem och oftast öppet kritiserar 

sådana åsikter. Det flesta elever tar också stort avstånd ifrån Sverigedemokraterna och lärarna 

menar då att diskussionen om Sverigedemokraterna i deras klassrum handlar mest om varför 

man finns och vilka som röstar på dem och varför och ordet populism brukar vara centralt i 

dessa diskussioner.  

Det finns ganska stora skillnader dels mellan skolorna hur man jobbar med värdegrund och 

hur frekvent man gör det men även hur det tas upp i undervisningen mellan de olika lärarna. 

Men den största skillnaden är förutsättningar, vilka attityder eleverna har när de börjar på 

gymnasiet.  

Trots de stora skillnader som existerar finns det även likheter. Det som är lika mellan lärarna 

är att även fast det skiljer ganska mycket i hur frekvent man tar upp främlingsfientlighet och 

högerextremism så är metoderna som lärarna använder i stort sett samma. På det 

studieförberedande gymnasiet är detta nästan en hypotetisk fråga då det väldigt sällan har 

tagits upp i samband med att någon elev yttrat något rasistiskt. Dock säger lärarna på det 

studieförberedande gymnasiet att om så skulle vara fallet så skulle det självklart ta upp det till 

diskussion och resonera kring det och även ta fram argument och statistik. Detta är då precis 

så som lärarna på det yrkesförberedande gymnasiet också gör vilket gör att lärarna i sina 

metoder när det gäller att bemöta främlingsfientliga åsikter faktiskt är ganska lika. 
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5. Slutdiskussion/ Analys 

Främlingsfientligt och högerextremism i skolan och i undervisningen är ett ganska känsligt 

ämne. En hel del skolor brottas med problem i dessa frågor då en del elever visar sig ha 

främlingsfientliga åsikter och attityder.  Värdegrundsarbetet betonas tydligare än tidigare och 

fokuset är också större. Att fostra demokratiska samhällsmedborgare är en av skolans 

viktigaste uppgifter och därför är värdegrundarbete viktigt för att få bort fördomar och 

främlingsfientliga åsikter och attityder. Min undersökning visar att de skolor jag har varit på 

har i alla fall något dokument med en värdegrundsplan. I min undersökning visar det sig 

också att det finns ganska stora skillnader i hur främlingsfientliga åsikter och högerextremism 

tas upp i undervisning mellan lärare. Mitt resultat ligger ganska nära det resultat som Hovenäs 

undersökning visar. Hovenäs har undersökt skillnader mellan hur två olika skolor jobbar mot 

rasism och främlingsfientlighet och dessa två skolor har olika förutsättningar då den ena 

skolan har en stor kulturell mångfald och den andra knappt någon kulturell mångfald 

överhuvudtaget. Hovenäs reslutat visar att hur frekvent och tydligt man arbetar med rasism 

och främlingsfientlighet beror nästan uteslutande på vilken sorts elevgrupp du har i 

klassrummet. På den skolan där man har många invandrare i varje klass behandlas dessa 

frågor i bettydligt större utsträckning än på den skolan där det går ytterst få invandrare. Detta 

finner jag också stöd för i min undersökning där det visar sig att lärarna som har yrkeselever 

tar upp dessa frågor i betydligt större utsträckningen än de som enbart undervisar på 

studieförberedande gymnasium. Min undersökning visar precis som Hovenäs att vilken 

elevgrupp du har avgör till ganska stor del hur främlingsfientlighet och högerextremism tas 

upp i undervisningen trots att jag i min undersökning har undersökt lärare som har andra typer 

av elevgrupper än de i Hovenäs undersökning. En väldigt intressant likhet som finns mellan 

min och Hovnäs undersökning är att hur man arbetar med värdegrund i en klass med många 

invandrarelever är ungefär så man gör med en klass med yrkeselever. Varför finns då dessa 

likheter? Jag anser att detta helt enkelt till stor del beror på att i en klass med många 

invandrarelever så känner läraren att det är viktigt att prata värdegrund och betona de för att 

förhindra och förebygga olika typer av konflikter. I en klass med många yrkeselever så pratar 

man också värdegrund för att förhindra eller förebygga konflikter kanske inte inom klassen 

men gentemot andra elever i andra klasser. Detta hänger givetvis ihop med att den ansvarige 

läraren tar upp värdegrunden när den behövs för att upplysa elever om respekten för varandra. 

En annan förklaring kan vara det reslutat man fått i senaste skolvalet där Sverigedemokraterna 

fick över 20 % .   
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Syftet med min uppsats vara att undersöka om hur främlingsfientliga åsikter kan bemötas och 

tas upp i undervisningen hos gymnasielärare. Min undersökning tyder på att det är nästan 

uteslutande så att ämnet tas upp till diskussion efter att någon elev yttrat något rasistiskt under 

lektionstid. Läraren är då med i diskussionerna och tar fram argument och statistik för att 

bemöta de främlingsfientliga åsikterna.  

Ett vidare syfte med uppsatsen var att undersöka om det fanns några eventuella skillnader 

mellan hur lärarna på det yrkesförberedande gymnasiet bemöter och undervisar om 

främlingsfientlighet och högerextremism gentemot hur lärarna på det studieförberedande 

gymnasiet bemöter och undervisar om det. Här fann jag i min undersökning en hel del 

skillnader. Största skillnaden var att lärarna på det yrkesförberedande gymnasiet tog upp 

ämnet i betydligt större utsträckning. Den mest bidragande orsaken till detta var att eleverna 

på det yrkesförberedande gymnasiet uttrycker främlingsfientliga åsikter i mycket större 

utsträckning vilket gjorde att lärarna enligt dem själva var tvungna att ta upp ämnet. Lärarna 

själva hänvisade här till skollag och läroplan där det står om demokratiska värderingar och 

menar då att man måste ta upp ämnet till diskussion om en elev uttrycker antidemokratiska 

åsikter.  

På det studieförberedande gymnasiet så tar lärarna upp främlingsfientlighet i mindre 

utsträckning och det beror helt enkelt på att elever aldrig eller ytterst sällan uttrycker några 

främlingsfientliga åsikter.  Dock förekommer vissa diskussioner under lektionstid och då är 

oftast Sverigedemokraterna ett ämne man diskuterar och oftast är det eleverna själva som vill 

diskutera Sverigedemokraterna i alla fall enligt lärarna själva. Lärarna är inte speciellt aktiva 

under sådana diskussioner utan låter eleverna för de mesta diskutera själva, ibland är dock 

lärarna med och styr diskussionerna lite grann medger de själva. Lärarna säger också att det 

absolut inte behöver föra någon debatt mot eleverna kring främlingsfientlighet utan om ämnet 

väl har kommit upp så resonerar man tillsammans. 

Vad beror då dessa skillnader på? Varför uttrycks dessa åsikter mycket tydligare på det 

yrkesförberedande gymnasiet? Som jag har varit inne på tidigare så visar det sig att vilken typ 

av elevgrupp spelar en betydande roll.  Det är också det som lärarna själva framhäver som den 

mest bidragande orsaken till varför skillnaderna är så stora. Det har också framkommit att de 

funnits skillnader även inom skolorna och en bidragande orsak till detta tycks också vara 

vilken typ av elevgrupp man har. I de klasser där främlingsfientliga åsikter främst uttrycks är 

allt som oftast klasser där en väldigt stor majoritet av eleverna är män och där det är en 

klasskultur där man kan säga i princip vad som helst rätt ut. 
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Jag har i detta examensarbete haft ett ganska tydligt fokus på Sverigedemokraterna och 

problematiken kring hur lärarna undervisar och framställer partiet. Detta fokus har jag valt att 

ha med tanke på att Sverigedemokraterna som parti växer allt mer och framförallt för att det 

fått så många röster i skolval. I själva framställningen av partiet finns det inga större 

skillnader mer än att lärarna på yrkesförberedande gymnasium går något tydligare in 

ideologiskt på partiet. Detta menar lärarna beror på att det finns elever som uttrycker 

sympatier för Sverigedemokraterna utan att veta vad partiet egentligen står för. På det 

studieförberedande gymnasiet är elever oftast väldigt kritiska till Sverigedemokraterna och 

resonemangen handlar där mer om hur SD har lyckats lockat så många väljare enligt lärarna. 

 

Vad som jag tycker är anmärkningsvärt är att lärarna på båda skolorna i väldigt liten 

utsträckning betonar var partiet kommer ifrån. Historiken om Sverigedemokraterna får nästan 

inget utrymme i undervisningen överhuvudtaget. Jag anser att det kan vara lämpligt att 

förklara för eleverna genom en koppling till historiken bakom att de faktiskt är sprunget ur en 

naziströrelse. Jag tror att det finns en större chans att eleverna är tveksamma till 

Sverigedemokraterna om man vet bakgrunden bakom och de lärarna jag intervjuar säger att de 

elever som sympatiserar med Sverigedemokraterna och andra högergrupper gör det till största 

del pga. okunskap. Att granska Sverigedemokraternas argument och vad man faktiskt skyltar 

med att man står för är också viktigt, på ytan kan det se ut som en sak men granskar man det 

lite mer på djupet så ser man att det kan komma fram andra saker. Detta är inte alldeles enkelt 

att se då tiden ofta är knapp om man kanske inte kan gå in så djupt men då gäller det som 

lärare att prioritera givetvis.  

Att många yrkeselever har en hel del främlingsfientliga åsikter har framkommit i denna 

undersökning men det finns även resultat från skolval som också tyder på att så är fallet. Vad 

kan man då göra för att få bort dessa attityder? Varför röstar inte gymnasieelever och 

framförallt inte yrkeselever som samhället i övrigt? 

Utbildningens roll är givetvis oerhört central då mycket handlar om att i så stor utsträckning 

som möjligt upplysa elever, det tyder också min undersökning på och det lärarna säger när det 

menar att dessa attityder till stor del bygger på okunskap. 

 En av skolans viktigaste uppgifter är också att fostra demokratiska medborgare och förmedla 

kunskap till eleverna av vad som förväntas av dem för att leva i ett demokratiskt samhälle. 

Lärarens roll är självklart oerhört viktigt när det handlar om att förmedla kunskap om normer 

och värderingar. 
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Även fast grupptryck och annat spelar en stor roll på vilket sätt åsikter och attityder bildas så 

är det ändå ifrån de vuxna som ungdomar till största del inspireras av när det handlar om 

attityder och åsikter. Läraren har således två roller dels den som utbildare men även som en 

”vanlig” vuxen.  

Det finns också det attityder och fördomar som ungdomar har med sig hemifrån vilka kan 

vara svåra att tvätta bort eftersom det kan vara en samlad åsikt för vad hela familjen kan stå 

för. Föräldrarna har så klart en stor påverkan på ungdomars attityder gentemot fördomar men 

det finns en tydlig skillnad mellan föräldrarna och ungdomarna. Den skillnaden är att även om 

föräldrarna kan ha vissa fördomar så röstar man inte på Sverigedemokraterna, i alla fall inte 

alls i samma utsträckning som ungdomarna. Varför skiljer det så mycket? Jag tror att det 

beror på två saker, kunskap och mognad. Som jag har varit inne på tidigare så bygger de ofta 

på okunskap och det påstår också samtliga fyra lärare som jag har intervjuat. Ungdomarnas 

föräldrar är av förklarliga skäl också betydligt äldre och har varit med under tiden som 

Sverigedemokraterna växt fram och känner i alla fall till viss del till bakgrunden till partiet. 

De vuxna skulle inte heller rösta på Sverigedemokraterna för att det är häftigt, det har jag 

väldigt svårt att se.  

Ett av mina syften med denna uppsats var att försöka leta efter eventuella skillnader mellan i 

hur lärare på ett yrkesförberedande gymnasium bemöter och undervisar om 

främlingsfientlighet och högerextremism gentemot hur lärare på ett studieförberedande 

gymnasium gör det. Trots att jag har funnit en hel del skillnader i hur man gör som dock 

främst handlar om hur frekvent man tar upp ämnet tycker jag ändå att en av de mest 

intressanta sakerna jag har funnit är att lärarna resonerar ganska lika. Det finns stora 

skillnader i hur ofta man tar upp ämnet till diskussion och hur själva diskussionerna flyter 

men i metoderna man använder eller säger att man skulle använda finns det stora likheter. 

Alla fyra lärarna resonerar ungefär på samma sätt att om man ställs inför en situation där en 

elev öppet uttrycker främlingsfientliga åsikter i klassrummet så bemöter man de med 

resonemang och diskussioner. Samtliga fyra lärare påpekar också att de som lärare i sådana 

situationer har en skyldighet att bemöta dem för att sådana åsikter inte accepteras av skollag. 

Jag tror att varför lärarna resonerar på ett liknade sätt och även har liknande metoder för att 

bemöta sådana åsikter beror på att vi idag har en tydlig värdegrund i skolan. Jag anser det 

numera betydligt enklare att tolka vad skolans värdegrund innebär i så väl skollag som 

läroplan. Detta gör att du som lärare måste bemöta och behandla främlingsfientliga åsikter i 

klassrummet. 
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Sammanfattningsvis anser jag att jag besvarat syftet med denna uppsats samt besvarat de två 

frågeställningar jag hade på ett tillfredställande sätt. Jag både tror och hoppas att andra 

studenter och forskare kan dra nytta utav mina resultat och slutsatser i framtida forskning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Inledande frågor 

Hur gammal är du? Hur lång erfarenhet som verksam lärare har du? 

I vilka ämne är du utbildad i? I vilka ämnen undervisar du idag? 

Ämnesspecifika frågor 

Hur jobbar ni med värdegrundsarbete på skolan? Sker det arbetet enskilt och/eller i arbetslag? 

 

Märker du som lärare av några främlingsfientliga åsikter bland dina elever under lektionstid? 

Hur i så fall hanterar du och bemöter de? 

 

Undervisar du om högerextremism som fenomen? 

 

Undervisar du om Sverigedemokraterna? Sker den undervisningen i så fall i samband med 

svensk politik eller förekommer de även i andra sammanhang? Finns de någon skillnad mot i 

hur du undervisar om Sverigedemokraterna nu gentemot innan de kom in i riskdagen? 

 

När du undervisar om Sverigedemokraterna hur gör du då? Hur framställer och beskriver du 

Sverigedemokraterna som parti för dina elever? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


