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Abstract 

A qualitative study of the implementation of Skolverkets educational documents in the 

pragmatic teaching of the Swedish upper secondary school. Based on material from the 

theoretical curriculum and education documents from Skolverket and practical feedback 

from teachers through semistructured interviews, this bachelor thesis wants to see how 

the teaching of Swedish rightwing extremist groups, racism and intolerance manifests 

itself in the different history courses on offer. Through a backgroundpresentation of the 

right-wing extremism group´s past in the decades of 1990´s, 2000´s and the 2010´s in 

Sweden, the practice of history is discussed as a theory in which this implementation 

could be applicated in teaching in the undergraduate courses History 1a1, 1a2, 1b and 

immersion courses 2a, 2b and History 3. Everything based on the statement of the 

theoretical education documents, and the label of the teaching, as inclusive and based on 

the values with focus on democratic values and human rights. The result that the teaching 

of racism and intolerance exists clearly matches the changes that were implemented in 

the curriculum for upper secondary school in 2011, but that the teachers does not discuss 

right-wing extremist groups, which also means that an interest of these may grow into the 

student’s mindset and that could be a problem for the democratic society. Through this, 

the extremist’s groups may in some cases have a method of entrenchment among pupils, 

and a new generation of members is persuaded by a misuse of the history practice.  
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1 Inledning 

När jag som student påbörjade mina studier inom Historia och Religionsvetenskap på 

Linnéuniversitetet i Växjö så kom mitt huvudsakliga intresseområde att vara fokuserat på 

militärhistoria och sociologin i de olika ämnena. Däremot har det under senare tid alltmer 

dragits till ett fokus åt de extrema hållen, där jag intresserat mig till människors tyckande 

och tänkande och hur främlingsfientliga diskussioner framkommer. Efter att ha läst Amos 

Oz bok Hur man botar en fanatiker1 i samtid med de obligatoriska praktikerna som 

ämneslärarutbildningen erbjuder så kom en uppsatsidé, om hur undervisningen kring 

högerextrema grupperingar, rasism och främlingsfientlighet ser ut, att ta form. Att jag 

under samma praktiktid hade elever som ville likställa Islam med terrorism och Buddhism 

med totalitär harmoni gjorde att funderingar kring hur vi faktiskt arbetar praktiskt med 

historiebruk och religion i svenska gymnasieskolan. Att nämna som inspiration är också 

den dagliga diskussion kring högerextremism man möter som lärare, Mattias Gardells 

bok Raskrigaren2, det klassiska svenska punkbandet KSMB:s nya album ”ond saga” som 

kom ut 2017.3 Detta med övrig diskussion i sociala medier som dyker upp var dag man 

är inne på internet påverkade mig i ämnesval. 

 

Eftersom jag alldeles snart efter skriven tidpunkt skall ut och arbeta inom den svenska 

gymnasieskolan finner jag det extra relevant att ha de redskap som kommer att behövas 

när man möter intoleranta elever, och dessutom måhända intoleranta medarbetare. Hur 

ser vardagen ut för lärarna inom ämnet historia och vad kan jag ta för lära av deras arbete 

för att i framtiden kunna optimera min egen undervisning kring sakfrågan. Hur speglar 

den demokratiskt fostrande utmaningen som skolan besitter det samhälle som vi ser runt 

om kring oss, där bland annat Nordiska motståndsrörelsen tillåts växa sig starkare och 

demonstrera vid bokmässan i Göteborg. Kan det vara så att den undervisningen som 

existerar kring demokratiska och mänskliga rättigheter och värderingar är så pass 

otillräcklig och går obemärkt förbi att eleverna missar poängen och lättare kan 

sympatisera med extrema värderingar som finns i grupperingar i dagens samhälle? 

  

                                                 
1 Oz, Amos. Hur man botar en fanatiker. 2006 
2 Gardell, Mattias. Raskrigaren. 2015 
3 KSMB, Ond saga. 2017 
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1.1 Syfte & Frågeställning 

 

Att via semistrukturerade intervjuer av historielärare i den svenska gymnasieskolan och 

en omfattande bakrundsdel kring högerextrema rörelser i svenska samhället kunna få en 

välsituerad uppfattning om hur undervisningen om dessa rörelser tar sig uttryck i den 

svenska gymnasieskolan. Hur dessa högerextrema rörelser som ämne behandlas i 

klassrummet likväl som i skolverkets styrdokument men även förhoppningsvis kunna få 

svar på hur den faktiska verkligheten i svensk gymnasieskola ser ut där elever kan te sig 

intoleranta och extrema. Eftersom den demokratiska fostran ses som en av de viktigare 

utmaningarna och uppdragen för svensk skola så blir också syftet att se till hur hot mot 

demokratin i form av våldsbejakande extremistgrupper behandlas i undervisningen. 

Alltså; hur undervisningen kring rasism, intolerans och högerextrema grupperingar ter sig 

i svensk praktisk gymnasieskola kontra det teoretiskt planerade styrdokumentet. Detta 

utifrån tesen att vi inte har tillräckligt integrerad undervisning kring ämnet och att 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter blandas in obemärkt till eleverna i 

övrig undervisning. Denna obemärkta undervisning kan göra att eleverna missar vikten i 

ovanstående demokratiska moment och det historiebruk som nyttjas. Och därför också 

lättare kan sympatisera med sådana tankegångar och det historiebruk som speglas och 

nyttjas av högerextrema eller vit makt-rörelser. 

 

Mina frågeställningar blir utifrån syftet således:  

 

• Hur ser undervisningen kring högerextremism, rasism och intolerans ut i den 

undersökta svenska gymnasieskolan?  

• På vilket sätt bemöts elever med extrema åsikter av de responderande lärarna?  

• Vad har högerextrema grupperingar för metoder för att få fäste bland unga i de 

undersökta skolorna? 

• Speglar den praktiska undervisningen av extremism inom svensk gymnasieskola 

de teoretiska styrdokumenten som Skolverket tillhandahåller?  
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1.2 Avgränsning & disposition 

 

Av praktiska skäl kom sydöstra Sverige att stå som fokus när det kom till att kontakta 

lärare ute på gymnasieskolorna, de som kom att kontaktas baserades på 

Linnéuniversietets VFU-placeringskontakter. På grund av få svar på de utskickade mejlen 

till lärare som kommer diskuteras mer utförligt under kapitel 3. Metod så gjordes 

avgränsningar i antal respondenter till fem stycken där alla intervjuer skedde på plats i 

deras skolor. Av ekonomiska skäl kom författaren också att föredra kontakter som befann 

sig inom pendlingsavstånd från Växjö, då övernattning och dylikt inte var möjligt. Därför 

kom respondenterna att bestå av Lärare från gymnasieskolor i Växjö, Ronneby och 

Ljungby. De responderande lärarna är alla aktiva lärare i historiekurserna på 

gymnasieskolan och detta var enda kravet för att få ge respons till intervjumaterialet.  

 

Dispositionen lyder på det vis att läsaren ska ges en inblick i hur forskningsläget ser ut i 

modern tid för att därefter bli presenterad för den kvalitativa semistrukturerade metod 

som använts. Därefter presenteras läsaren till historiebruksteorier som bör tas i beaktning 

i bakgrundskapitlet, men också i analysen av styrdokumenten och det lärargivna 

intervjumaterialet i kapitel 6. Dessa historiebruksteorierna leds i huvudsak av material av 

universitetsrektor tillika professor Peter Aronsson men även annan litteratur för att bredda 

teoridiskussionen. Under kapitel 5. så presenteras bakgrundskapitlet på det vis författaren 

själv hade velat bli presenterad ämnet, först kommer en begreppsdefinition eftersom 

uppsatsens begrepp kan, och därtill används på en mängd olika vis i dagens samhälle. 

Därefter lyder en redogörelse av de högerextrema grupper och de vit makt-rörelser, som 

enligt lektor Heléne Lööw och författaren själv är viktiga nog att få plats i denna uppsats 

för att förstå dessa rörelsers moderna historia. Här har en avgränsning gjorts, då endast 

grupper och rörelser från 1990- och framåt blir presenterade, dock under olika rubriker 

såsom 1990-talet och 2000- & 2010-talet. Detta för att särskilja skeenden och 

gruppformationer, däremot är 2000 och 2010-talet ett och samma avsnitt då decennierna 

påminner så mycket om varandra i idéer och händelser att det skulle vara förvirrande att 

skilja dem åt.  Därefter presenteras den empiriska studien i två led, styrdokumentsstudie 

och lärarintervjuer och sedan avslutas uppsatsen med analys och slutsatsdiskussion.  
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2 Tidigare forskning 
 

Som tidigare forskning existerar bland annat professor Niklas Ammerts samarbete med 

Forum för levande historia Om vad och hur ´må´ni berätta? Skrift #11:20114 och 

universitetslektor Ylva Wibaeus doktorsavhandling Att undervisa om det ofattbara5. Båda 

två berör historieundervisningen kring förintelsen och tillkommande problematik kring 

rasism och frånkommandet av mänskliga rättigheter. De båda texterna jobbar därtill med 

ämnesdidaktiken i fokus och huruvida historiebruk spelar roll i förståelse hos eleverna 

och det moraliska ansvaret i ämnet.6 Fokuset i Wibaeus text blir en komparativ studie 

emellan lärarnas och elevernas perspektiv på historieundervisningen kring förintelsen, 

där lärarnas perspektiv blir den klart mer problematiserande diskussionen kring 

undervisningsinnehållet. Här tar även Wibaeus upp exempel som ”förstå människans 

psykologiska mekanismer”7 vilket även respondenterna till denna uppsats diskuterar.8 I 

Ammerts kompendium så hamnar snarare elevernas berättelse i fokus kontra en ”optimal 

undervisning kring folkmord”9 där senare olika sorters historiebruk, berättande och 

upplevelsebaserad undervisning diskuteras gentemot styrdokumentens innehåll. 

Ammerts text bidrar därtill även till slutsatsdiskussionen gällande 

historiebruksteoretiserandet kontra den praktiska implementeringen. 

 

Utöver dessa två texterna har det genomförts diverse undersökningar kring rasism, nazism 

och främlingsfientlighet i den svenska skolan vid en rad tillfällen. De som var av mest 

relevans och fanns i universitetsbibliotekets hyllmetrar presenteras nedan i ordning efter 

publicering:  

 

Lärarförbundet gav år 2000 ut ett kort kompendium vid namn Att motarbeta nazism och 

rasism i skolan10 där de diverse lagarna som berör ämnena vid tidpunkten presenteras och 

kort därefter följer presentation av symbolik och musik som nyttjas av högerextrema 

grupper för läsaren.11 Kompendiet påvisar exempel om att det var vanligare än vad lärarna 

trodde att det faktiskt förekom hets och intolerans baserat på etnicitet, religion eller 

                                                 
4 Ammert, Niklas. Om vad och hur ´må´ni berätta? 2011 
5 Wibaeus, Ylva. Att undervisa om det ofattbara. 2010 
6 Ex. Ammert, Niklas. Om vad och hur ´må´ni berätta? 2011, s.63–64 
7 Wibaeus, Ylva. Att undervisa om det ofattbara. 2010, s.131 
8 Ljungby lärare 1. 2017-12-19 
9 Ammert, Niklas. Om vad och hur ´må´ni berätta? 2011, s.57–63 
10 Lärarförbundet. Att motverka nazism och rasism i skolan. 2000 
11 Ibid. 2000, s.10–16 



  
 

5 

hudfärg. Därefter presenteras exempel på hur detta skall motarbetas där bland annat 

exempel om ökat fokus på mänskliga rättigheter och lokala diskussioner och förmågor i 

undervisningen presenteras.12 

 

2008 publicerades boken Ingen blir nazist över en natt13av utvecklingsledare av 

Segerstedsinstitutet Christer Mattsson och universitetslektor Magnus Hermansson Adler. 

I denna bok kartlades bland annat vem det är som oftast begår kränkningar (elever i 

utanförskap och i osäker identitet) och vad problemet i skolan är som gör att sådana 

kränkningar faktiskt skedde. I övrigt presenterades det i kapitlet ”Hur kan en destruktiv 

struktur brytas?” bland annat hur lärarna och föräldrarna/familjen spelade en stor roll i 

ansvaret kring att fostra utefter de mänskliga rättigheterna och sedan hur det just i skolan 

skulle fokuseras på att förstå demokrati och att lära av historien via ett korrekt 

historiebruk.14 Intressant med Mattsons och Hermansson Adlers bok är att man även i 

denna såg till vilka resurser som krävs och vikten av det så kallade undervisningsteamet, 

enligt undertecknad har man här alltså absolut identifierat problemet, precis som tidigare 

nämnda publikationer, men man har också kommit med ett konkretiserande förslag på 

förändring.15 

 

2016 gav lektor Anna Johnsson Harrie på Linköpings universitetet ut en granskning kring 

rasism, främlingsfientlighet och intolerans i läroböcker på svenska högstadieskolor.16 

Denna studie kan anses hamna utanför detta examensarbetets syfte, men uppsatsskrivande 

anser dock att en läroboksanalys kan bidra till viss diskussion i resultatdelen, däremot blir 

inte Harries text den främsta tidigare forskning som examensarbetet rör sig med. Studien 

kommer däremot bidra till begreppsdefinitionerna i bakgrunden och kan också som sagt 

bidra till diskussionsdelen.17  

 

Den sista tidigare forskningen som valts att ta med i denna uppsats är boken Att motverka 

rasism i förskolan och skolan18av universitetetslektor Emma Arneback och doktor Jan 

Jämte från Örebro Universitetet. Denna nyligen utgivna bok syftar till utveckling av 

                                                 
12 Lärarförbundet. Att motverka nazism och rasism i skolan. 2000, s.19 
13 Mattson, Christer & Hermansson Adler, Magnus. Ingen blir nazist över en natt. 2008 
14 Ibid. 2008, s.58–118  
15 Ibid. 2008, s.137 – ff.  
16 Johnsson Harrie, Anna. En granskning av läroböcker i Samhällskunskap och Historia. 2016 
17 Ibid. 2016, s.14 
18 Arneback, Anna & Jämte, Jan. Att motverka rasism i förskolan och skolan. 2017 
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lärares didaktiska strategier gentemot rasism och intolerans och det blir klart bokens delar 

kring gymnasieskola som nyttjas i detta examensarbete. I boken presenteras skolans 

faktiska uppdrag, vilket bland annat är konkret kopplat till skolverkets dokument och 

skollagen.19 Därefter presenteras slutsatser tagna om detta uppdrag för att därefter 

presenteras gentemot rasism i teori och praktik.20 

 

Utöver presenterad forskning har det även publicerats en del studentuppsatser, den som 

speglade detta examensarbete mest är Johannes Svenssons och Emelie Bengtssons arbete 

från Linnéuniversitetet, publicerat 2014. Deras studie Rasism och främlingsfientlighet: en 

del av lärarens vardag21är en kvalitativ studie baserad på intervjuer av lärare och deras 

syn kring ämnets presentation och närvaro i svensk gymnasieskola. Deras resultat visade 

på att alla respondenter, som var samhällskunskapslärare, bemött främlingsfientlighet hos 

elever och att ett visst allmänintresse kring ämnet hos eleverna existerade där lärarna 

härledde detta till en ökad närvaro av ämnet i mediala utrymmen.22 Eftersom deras fokus 

var på samhällskunskapens möte med ämnet, anses deras uppsats agera som en backning 

till detta examensarbete. 

 

3 Metod & Material  

3.1 Semistrukturerad intervju 

Arbetet fokuserar främst på jämförelsen med den praktiska verkligheten hos lärarna 

utifrån intervjuer av dessa och den teoretiska uttänkta appliceringen av undervisning 

kring tolerans och mänskliga rättigheter och demokratiska värden utifrån 

styrdokumenten. Intervjuerna kom alltså betyda mycket för resultatet och därför är det 

viktigt att metoden till dessa var av god karaktär. En så kallad kvalitativ semistrukturerad 

intervjumetod23 kom att nyttjas i den bemärkelse att det inför mötena har förberetts olika 

frågor som ställdes till respondenterna, en ”lista över förhållandevis specifika teman som 

ska beröras” förbereddes.24 Däremot är dessa frågeteman någorlunda öppna och under 

intervjuerna kom diskussionerna utöver frågorna att få flöda fritt kring ämnet för att på 

det viset kunna få lärarnas egna tolkning av styrdokument och verklighet. Metoden ämnar 

                                                 
19 Arneback, Anna & Jämte, Jan. Att motverka rasism i förskolan och skolan. 2017, s.25–41 
20 Ibid. 2017, s.43–95 
21 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:784245/FULLTEXT01.pdf' (hämtad 2017-12-15) 
22 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:784245/FULLTEXT01.pdf' s.57.(hämtad 2017-12-15) 
23 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011, s.413 
24 Ibid. 2011, s.415 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:784245/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:784245/FULLTEXT01.pdf
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alltså få reda på respondentens ståndpunkter och agerande gentemot styrdokumenten och 

vad respondenten därtill finner vara relevant och viktigt.25 Nämnvärt kring den 

semistrukturerade intervjumetodiken är att den är flexibel i den mån att respondenten har 

stor frihet kring utformningen av svaren till de frågor (intervjuguide) som intervjuaren 

ställer och att det är den kvalitativa praktiska verkligheten som eftersöks.26 

 

Intervjufrågorna är klart formulerade utifrån mitt egna intresseområde, precis som 

examensarbetets ämne och frågeställningar, detta menar professor Alan Bryman dock 

vara av positiv karaktär och är därtill ofta fallet i många undersökningar. Dock är frågorna 

ställda på ett sådant vis att de klart måste vara snäva nog för att besvara frågeställningarna 

men också behålla fokus på arbetets syfte. 27 

 

En specifik frågeställning eller problemformulering är därför av stor vikt; inga 

forskningsfrågor eller en dåligt formulerad problemformulering kommer att leda 

till dålig forskning. Om man inte specificerar sina forskningsfrågor är risken stor 

att ens undersökning kommer att sakna fokus […]28 

 

De tre huvudfrågorna som ställdes vid intervjutillfällena lyder:  

• Hur kan en lärare inom historieämnet undervisa för att ge eleverna dessa 

(förmågor kring förståelse och medmänsklighet) förmågor och förståelse och hur 

bemöter du diskriminering när den uppkommer? Hur ser din undervisning ut kring 

ämnet rent konkret? Vad har du för tips till mig när jag ska undervisa kring detta? 

(den kursiva frågan ställdes som vidarefråga för ökad diskussion och för att få en 

ökad reflektion från respondentens håll)  

• Vad tror/tycker du är det viktigaste att fokusera på i historiekurserna och dess 

centrala innehåll för att främja de demokratiska värderingarna och mänskliga 

rättigheter? 

• Hur ser du på samhällsutvecklingen med ökande medlemsantal i högerextrema 

rörelser (siffror enligt bl.a. Expo), ökad rasism och intolerans samt den 

faktaresistens som ofta hör till sådana grupperingar? Hur påverkar detta 

                                                 
25 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011, s.413  
26 Ibid. 2011, s.415  
27 Ibid. 2011, s.88  
28 Ibid. 2011, s.88 
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skolklimatet och undervisningen i ämnet Historia? Varför tror du att det ofta är 

många unga som tilltalas av extremism?   

Dessa semistrukturerade intervjuer hos utvalda svenska gymnasielärare kom att ansvara 

för det material som behövs för att se hur ämnet behandlas på ett praktiskt plan. Dessa 

nämnda lärare är kontaktade och utvalda genom de skolor som uppsatsskrivande och 

Linnéuniversitetet har kontakter med sedan tidigare praktikplatser. Enligt bland annat 

texten En liten lathund om kvalitativ metod – med tonvikt på intervju29 av Anna Hedin 

bör urvalet av respondenter baseras på en tanke om så brett resultat som möjligt, därför 

bör också egentligen respondenterna vara olika varandra för att ”komma åt bredden i 

uppfattningarna”.30 Så har inte fallet varit bland de respondenterna som valt att medverka 

i denna undersökning, alla har varit medelålders män men god utbildning och familjära 

hemförhållanden. Trots att jag hörde av mig till cirka 50% män och 50% kvinnor var det 

endast män som ville bistå med material och därför kom också svaren att bli ganska lika 

varandra med vissa utstickande diskussioner. Sammanlagt skickades mejl ut till 20 

gymnasielärare positionerade i orter i sydöstra Sverige, av dessa kom endast ett fåtal att 

svara och till slut var det endast fem stycken sammanlagt som kom att medverka som 

respondenter (distribuerade en lärare från Ronneby kommun, två från Växjö kommun och 

två från Ljungby kommun). Denna låga siffra är enligt Hedin inte ovanlig och bör inte 

göra så mycket eftersom undersökningen inte heller ”syftar till statistisk 

generaliserbarhet” utan endast ska agera som ett stickprov.31 Efter respons på mejl så 

bokades möten in på respektive verksamma lärares skola och intervjun genomfördes 

enligt samförstånd av vetenskapsrådets publikation God forskningssed där en 

anonymisering skett av de enskilda individerna som lämnat respons och dessa refereras 

därför endast via orten de är verksamma som lärare i.32 

 

3.2 Materialinsamling 

För att sedan behandla materialet som utgörs av respondenternas svar av intervjufrågorna 

och styrdokumenten från skolverket och historien bakom de högerextrema 

grupperingarna i Sverige så kommer en komparativ metodik att nyttjas för att analysera 

resultatet och besvara uppsatsens frågeställningar. Anledningen till att en komparativ 

                                                 
29 Hedin, Anna. En liten lathund om kvalitativ metod. 2011 
30 Ibid. 2011, s.4 
31 Ibid. 2011, s.4 
32 https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ (hämtad 2018-01-09) 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
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metod valts till detta är just för att se till hur de samhälleliga företeelserna tar sig 

teoretiska och praktiska uttryck i svensk gymnasieskola gentemot de just ovan nämnda 

styrdokumenten.33 Materialet till övriga delar i uppsatsen kom att samlas in på en rad 

olika vis, men främst via; Forum för levande historia som sorteras under 

Kulturdepartementet, ur universitetsbibliotekets sökkataloger på Linnéuniversitetet samt 

vissa artiklar och undersökningar via den partipolitiskt oberoende stiftelsen Expo. Att 

nämna och problematisera är givetvis hur pass objektiva Expo är i frågan eftersom de 

skapades som ett verktyg att bekämpa intolerans med.34 Däremot nyttjas stiftelsen främst 

i denna uppsats som källa i bakgrundskapitlet till sakfrågor där övrig litteratur inte kunde 

erbjuda svar och därför problematiseras inte Expos politiska ställningstaganden i senare 

tid på ett mer utförligt vis. 

 

Till bakgrundskapitlet kom allt material att sökas via Linnéuniversietets egna 

universitetsbibliotek där sökorden Rasism i skolan, Nazism, högerextrem, intolerans, 

Heléne Lööw och Nationalism låg till grund för förstahandssorteringen. Därefter kom 

mycket material att sorteras bort då tidsintervallen 1990–2017 var i fokus. Tillslut kom 

universitetslektor Heléne Lööws verk Nazismen i Sverige 1980–199935 och Nazismen i 

Sverige 2000–201436 att vara huvudmaterialet till bakgrundskapitlet eftersom hon har en 

sådan prominent roll kring ämnesforskningen i Sverige. Därtill spelade boken Vit makt 

och blågula drömmar av Anna-Lena Lodenius och Per Wikström en relativt stor roll i 

begreppsförklaringen och som en samtida analogi kring rasismen och nazismen i 1990-

talets Sverige.37 

 

Till teorikapitlet ansågs historiebruk fylla mest funktion och speciellt professor Peter 

Aronssons Historiebruk – att använda det förflutna38 och professor Niklas Ammerts 

material Om vad och hur ´må´ni berätta?39 som skrevs i samarbete med Forum för 

levande historia kom att erbjuda väl relevanta teoridiskussioner till detta examensarbete.  

 

 

                                                 
33 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011, s.80–85 
34 http://stiftelsen.expo.se/historia.html (hämtad 2018-01-30) 
35 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980–1999. 2016  
36 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 2000–2014. 2015 
37 Lodenius, Anna-Lena & Wikström, Per. Vit makt och blågula drömmar. 1997 
38 Aronsson, Peter. Historiebruk. 2012 
39 Ammert, Niklas. Om vad och hur ´må´ni berätta? 2011 

http://stiftelsen.expo.se/historia.html
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4 Teori  

Historiebruksteori föll självklar att nyttja till denna uppsats då implementeringen av olika 

ämnen och skeenden i skolans värld klart påverkas av just historiebruket därtill eftersom 

historieundervisningen i dagens svenska gymnasieskola ska ämna till ökad förståelse och 

ska ”syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande […]”40 

och här spelar just historiebruket och undervisningen kring det skedda en stor roll. 

Historiebruket i sig är en klar teori som också leder till historiedidaktik men i denna 

uppsats fokuserar vi på teorin och termen historiebruk. Denna teori fokuserar på hur 

historia som ämne och som begrepp återger det förflutna och skedda och hur det 

“påverkar och påverkas av nutiden i kulturella och politiska avseenden”.41 Enligt Florén 

och Ågren handlar historiebruk om hur grupper och rörelser tolkar och använder historia 

till ett visst syfte, som  till  egen fördel eller andras nackdel och ”genom återgivandet av 

historia skapas uppfattningar om vad som är rätt och fel och inte minst en känsla av 

samhörighet mellan människor inom en viss grupp – ett rike, en rörelse eller en klass”.42 

Historiebruket i ämnet blir därav viktigt att belysa i historieundervisningen i svensk 

gymnasieskola för att ge eleverna verktyg för att kunna hantera det föregångna och kunna 

ta ställning till gruppers och rörelsers anspråk på historiska skeenden och med objektiva 

ögon själva tolka historien.  

 

I professor Peter Aronssons bok Historiebruk kapitel tre hanteras ämnet ”kan man lära 

något av det förflutna?” där olika historiebruk presenteras och där även det politiska 

bruket och missbruket tas upp. Det är främst det goda syftet av politiskt historiebruk som 

ämnas användas i denna uppsatsens behandling av läroplanen där bland annat ”skolans 

fostran av demokratiska medborgare”43 inkluderas. Detta goda syfte av historiebruket 

ställs i motsats till ett missbrukande av historieanvändningen där det skedda används för 

”totalitära syften, propaganda med syfte att lura […] till gagn för redan mäktiga grupper 

eller folk.”44 Det goda syftet blir ju därtill som sagt en spegelbild av missanvändandet av 

historian som presenterades ovan, där istället historia ses som ett redskap för att öka 

självaktning och potential för tillväxt hos sådana grupper eller folk som varit 

                                                 
40 Skolverket. LGY11. 2011. (hämtad 2017-12-01)  
41 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar. 2006, s.142 
42 Ibid. 2006, s.143 
43 Aronsson, Peter. Historiebruk. 2012, s.95  
44 Ibid. 2012, s.95 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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osynliggjorda eller maktlösa och förtryckta.45 Det är alltså via detta goda syfte som 

historieämnet och historiebruket är tänkt att agera i den svenska gymnasieskolan, där vi 

ska ta lärdom och faktiskt arbeta och analysera det skedda för en bättre framtid där ökad 

mångfald och tolerans ses naturligt och där de mänskliga rättigheterna får blomstra fritt.46 

Detta alltså som motsats till missbruket av historiebruket som högerextrema grupperingar 

använder för att förmedla kontrafaktiska historier kring sig själva för att förhöja sig eller 

för att värva nya medlemmar.  

 

Aronsson hävdar att det sällan ställs frågor kring gränsen emellan just bruket och 

missbruket av historien för de fostrande syftena och det just här som vi som lärarkår i den 

svenska gymnasieskolan måhända måste våga visa framfötterna och ta tillbaka historian 

från extrema grupper och våga påvisa för eleverna hur demokrati istället kan lära av 

historien och därtill våga utvecklas?47 En problematik kan dock finnas i att 

undervisningen allt mer strävar efter upplevelsefaktorer hos eleverna och just därför 

kommer kanske frågor inom rasism, intolerans och extremism också att distanseras från 

eleverna och undervisningen? 

 

I vår tid är fokus åter satt på upplevelsen som en avgörande del i allt från 

marknadsföring till lärande. Uppmärksamhets- och upplevelsesamhälle är termer 

som surrar i luften runt millennieskiftet […] beskriver den en grundläggande 

förskjutning där människor i den utvecklade världen värderar upplevelsetillskottet 

som det främst mervärdet. Detta slår igenom i design, kulturturism och lärande.48 

 

Allt detta bidrar måhända till att fokuset från det faktiskt hända och historiebruket 

försvinner ur undervisningen. Där tidigare forskning påvisar att lärare upplever att allt 

fler elever intresserar sig kring ämnet så bör det istället anammas till diskussion och ses 

som ett lärtillfälle kring historiebruk och extremism snarare än att man som lärare 

försöker fokusera på upplevelsefaktorn hos eleverna i ett tafatt försök att göra ämnet 

intressant.49 

 

                                                 
45 Aronsson, Peter. Historiebruk. 2012, s.95 
46 Skolverket. LGY11. 2011 (hämtad 2017-11-23) 
47 Aronsson, Peter. Historiebruk. 2012, s.95–96 
48 Ibid. 2012, s.97 
49 Ibid. 2012, s.97 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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Eftersom historia kan diskuteras på olika vis blir historiebruksdiskussionen också här 

lidande, ser man endast historia som det skedda och förflutna så är saken ganska enkel 

och historiebruket ses överflödig.50 Diskuterar en däremot historia som representationer 

och föreställningar av det förflutna, som idéer och kulturella skeenden, placerade i sociala 

sammanhang, som inte är oberoende av åskådaren så tar historiebruket istället stor plats.51  

Likväl skulle historieämnet i skolan således också diskuteras och hanteras för att på det 

viset göra ämnet mer intressant för eleverna, trots avsaknaden av upplevelseinlärning, och 

via detta nå en ökad förståelse kring rasism, intolerans och högerextremas tolkning av det 

skedda.52 

  

                                                 
50 Karlsson, Klas-Göran. Historia som vapen. 1999, s.34 
51 Ibid. 1999, s.34 
52 Aronsson, Peter. Historiebruk. 2012, s.97 
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5 Bakgrund 

I Sverige existerar idag en rad olika högerextrema och rasistiska grupperingar och de har 

alla en historia som går att spåra bakåt i tiden, om inte annat främst till 1990-talet då 

många av grupperna antingen väcktes till liv igen, eller fick en renässans och blev starka 

nog att åter bli aktiva i vårt samhälle.53 Denna extremhöger placeras ofta utanför den 

traditionella politiska ideologiska kartan och anses ofta stå för ståndpunkter och 

värderingar som är oförenliga med politisk demokrati och de mänskliga rättigheterna.54  

 

5.1 Begreppsdefinition 

För att dels underlätta läsningen och förståelsen för uppsatsen avses detta korta 

begreppsdefinitionskapitel att hjälpa läsaren på vägen. Mycket material kommer tas från 

Anna Johnsson Harries läroboksanalys som presenteras i kapitel 2. tidigare forskning, 

detta då hennes definitioner utgår från Nationalencyklopedin men också riktar sig emot 

den skolvärld som ämnas analyseras i arbetet.55 

 

5.1.1 Högerextremism  

Enligt både nationalencyklopedin och stiftelsen Expo definieras begreppet som 

”förfäktandet av högerståndpunkter och värderingar som ligger utanför vad som är 

förenligt med politisk demokrati”56 och anses ofta därtill också ha en motvilja till att 

själva placeras på en politisk höger-vänsterskala. (skulle de placerats på en sådan hamnar 

de alltså höger om högerorienterade demokratiska partier.)57 Istället för ett demokratiskt 

samhälle där mänskliga rättigheter och de demokratiska värderingarna är gällande ser 

högerextrema grupper samhället som ett uppdelat sådant där styrande och styrda 

människor, i en elitistisk grad, ska finnas. I detta samhälle är också rasismen, intoleransen 

och främlingsfientligheten närvarande.58 Enligt nationalencyklopedin har också 

högerextremism ofta företrätts av militanta grupperingar med antiparlamentariska åsikter, 

vilket klart speglar övrig definition.59 

 

                                                 
53 Lodenius, Anna-Lena & Wikström, Per. Vit makt och blågula drömmar. 1997, s.15–21 
54 NE, sökord högerextremism. www.ne.se  (hämtad 2017-11-24) 
55 Johnsson Harrie, Anna. En granskning av läroböcker i Samhällskunskap och Historia. 2016, s.14-ff.  
56 NE, sökord högerextremism. www.ne.se (hämtad 2017-12-14) 
57 http://skola.expo.se/hogerextremism_130.html  (hämtad 2017-12-12) 
58 Ibid. (hämtad 2017-12-12) 
59 NE, sökord högerextremism. www.ne.se (hämtad 2017-12-14) 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://skola.expo.se/hogerextremism_130.html
http://www.ne.se/
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5.1.2 Rasism 

Enligt Nationalencyklopedin och likväl i Johnsson Harries text så definieras rasism som 

en ideologi grundad ur kombinationer av följande utgångspunkter:60  

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. Antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av 

respektive raser; 

4. Övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten 

av de nedärvda dragen; 

5. Föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av 

förment överlägsna raser att dominera, exploatera och till och med förinta 

medlemmar av förment underlägsna raser.61 

 

Johnsson Harrie och Nationalencyklopedin tillägger också att:  

 

Även åsikter och handlingar som inte i alla avseenden motsvarar definitionen 

ovan kan med viss rätt benämnas rasism, när det rör sig om allmän motvilja mot 

medlemmar av grupper som definieras genom fysiska, kulturella eller 

beteendemässiga karakteristiska, utan hänsyn till enskilda gruppmedlemmars 

individuella särdrag. Ofta är dock uttrycket främlingsfientlighet mer adekvat om 

sådana attityder.62 

 

5.1.3 Främlingsfientlighet 

Enligt nationalencyklopedin har begreppet allt mer nyttjats som en synonym till rasism 

eftersom begreppet har laddats med epitetet att vara ”avståndstagande från flyktingar och 

invandrare”.63 Dock är det skillnad begreppen emellan och det är att avståndstagandet 

snarare är grundat i kulturella skäl och inte så pass klart fysiska som de är inom 

rasismbegreppet.64 Främlingsfientlighet innebär inte heller att man är avståndstagande till 

                                                 
60 NE, sökord rasism. www.ne.se (hämtad 2017-12-05), och Johnsson Harrie, Anna. En granskning av 

läroböcker i Samhällskunskap och Historia. 2016, s.14 
61 Johnsson Harrie, Anna. En granskning av läroböcker i Samhällskunskap och Historia. 2016, s.14 
62 Ibid. 2016, s.14 
63 NE, sökord främlingsfientlighet. www.ne.se (hämtad 2017-12-05) 
64 Johnsson Harrie, Anna. En granskning av läroböcker i Samhällskunskap och Historia. 2016, s.15 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/


  
 

15 

alla ”främlingar” utan oftast riktas avståndstagandet mot specificerade grupperingar i 

samhället. Alltså behöver man inte vara främlingsfientlig emot invandrare ifall dessa 

anländer från ”rätt” område eller kultur och vice versa. Att tillägga är också att 

främlingsfientlighet inte nödvändigtvis behöver spelas ut gentemot människor från andra 

länder utan fientligheten kan också vara riktad emot människor från annan ort inom 

landet.65 

 

5.1.4 Intolerans 

I nationalencyklopedins definition av begreppet likställs det med förklaringen: ”brist på 

respekt för andras åsikter eller beteenden”66 och i Johnsson Harrie presenteras en 

definition tagen från en rapport utförd av Forum för levande historia med titeln Tid för 

tolerans.67 Rapporten kom fram till en begreppsdefinition som lyder:  

 

Negativa attityder och ett explicit ställningstagande som innebär att inte föredra, 

acceptera, respektera eller bejaka enskilda och grupper med avseende på 

hudfärg, etnisk härkomst, sexuell läggning, tro, uppfattning med flera 

kategoriseringar.68 

 

5.1.5 Demokratiska värderingar 

I denna uppsatsen benämns just demokratiska värderingar ganska ofta och därtill ofta som 

en motsats till de värderingar som de benämnda högerextrema grupperna står för. De 

demokratiska värderingarna syftar främst till skolans värld och är därför också 

definierade utifrån skolverkets styrdokument. I läroplanen står det under 1. Skolans 

värdegrund och uppgifter69 att skolväsendet vilar på demokratins grund och: 

”grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”70Att 

förtydliga är att de mänskliga rättigheterna tycks falla som en subkategori till dessa 

demokratiska värderingarna och berör alltså bland annat ”människolivets okränkbarhet”, 

”jämställdhet”, ”humanism”, ”individens fostran till rättskänsla”, ”tolerans” och 

”ansvarstagande”.71 

 

                                                 
65 NE, sökord främlingsfientlighet. www.ne.se (hämtad 2017-12-05) 
66 NE, sökord intolerans. www.ne.se (hämtad 2017-12-05) 
67 ”tid för tolerans”, forum för levande historias rapportserie 1:2014. s.34.  
68 Johnsson Harrie, Anna. En granskning av läroböcker i Samhällskunskap och Historia. 2016, s.15 
69 skolverket. LGY11. 2011 (hämtad 2017-12-06) 
70 Ibid. (hämtad 2017-12-06) 
71 Ibid. (hämtad 2017-12-06) 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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5.1.6 Mänskliga rättigheter  

Likväl som punkten ovan kring demokratiska värderingar så är fokuset på de mänskliga 

rättigheterna primärt tagna ur skolverkets styrdokument eftersom begreppet ämnas 

placeras i den miljön. Med de mänskliga rättigheterna syftas här att alla människor ska 

behandlas jämlikt och utifrån människolivets okränkbarhet och utifrån individens frihet 

och integritet. Detta är däremot givetvis utifrån alla människors lika värde oavsett kön, 

sexualitet, religiositet, etnicitet eller kultur.72 

 

5.2 Gruppernas historia i Sverige 

För att få en överblick till hur en lärare skulle kunna inkludera undervisningen kring 

högerextremism, rasism och intolerans i den svenska gymnasieskolan bör denne därtill 

också få en kort genomgång av modern historia av dessa grupperingar. Historien av det 

som nedan presenteras tas som tidigare nämnt främst utifrån Heléne Lööws böcker 

Nazismen i Sverige 1980–199773 & Nazismen i Sverige 2000–2014.74 

 

5.2.1 1990-talet 

I Sverige under 1990-talet fick en rad olika högerextrema rörelser med odemokratiska 

värderingar en renässans och det anti-demokratiska klimatet växte sig hårdare inom 

grupperna, intoleransen ökade och en rad olika rasistiska åsiktsgrupperingar trädde fram. 

I Lööws bok kring nazismen i Sverige presenteras dessa grupper under 1980-talet som 

just undergroundrörelser, som en produkt av tidigare ungdomskultur, som via vit-makt 

musik, mysticism och riter växte sig starkare under 90-talet.75 Att tillägga är Lööws egna 

diskussion kring att fram till 1990-talet så var det betydligt enklare att kartlägga och få 

perspektiv över vit makt-världen och de högerextrema rörelserna, efter 1980-talet blir 

hela ämnet mer flytande och utspätt, ”en rasideologisk miljö som ständigt skiftar 

karaktär.”76 Dessa undergroundrörelser som visar sig ständigt skiftande kom via olika 

propagandatekniker och medier att öka sin närvaro och via detta sätt fastna i sinnet hos 

många unga svenskar, dessa kom efterhand att växa sig allt starkare och etablera sig tills 

det helt en dag existerade ett rasbiologiskt nätverk där försök till partibildningar snart 

kom på tal.77 

                                                 
72 skolverket. LGY11. 2011 (hämtad 2017-12-06) 
73 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980–1997. 1999  
74 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 2000–2014. 2015 
75 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980–1997. 1998, s.173-ff.  
76 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 2000–2014. 2015, s.53 
77 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980–1997. 1998, s.77-ff. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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Den militanta rasideologiska undergroundkultur som växer fram under 1980-talet 

bärs upp av en rörelse som består av mindre organisationer och otaliga lokala 

grupperingar […] Den moderna rasideologin är inte heller nationalistisk utan 

snarare internationalistisk till sin kultur […] Undergroundkulturen är således 

likartad på olika håll i världen. […] Den gemensamma nämnaren är 

föreställningen om historien som en biologisk ödeskamp mellan de >>goda<< och 

de >>onda<< raserna, en kamp som enligt aktivisterna måste föras i global skala.78 

 

Denna internationalisering som ovan nämns kommer som en biprodukt av bland annat 

vit-makt musiken, ökade tryck av tidskrifter med högerextrem natur, som exempelvis 

tidskriften Storm som utges för första gången 1990, som förmedlar tankar och kontakter 

grupper emellan, även på ett internationellt plan.79 

 

Enligt hela denna internationalisering och via de publiceringar som kom att ske via media 

omskrivs 1990-talet som ”framgångarnas decennium” i boken Vit makt och blågula 

drömmar.80 En av de grupper som nådde störst framgång är Sverigedemokraterna (SD) 

som i valet 1994 hade växt från lokala grupper till 13 000 röster och fem kommunala 

mandat.81 SD som skapades av tidigare medlemmar från Bevara Sverige Svenskt efter en 

splittring på 80-talet kom att skölja över Sverige i vågor, genom att i vissa val nå stor 

framgång och däremellan ibland bli bortglömda på grund av stor medial tystnad kring 

dem.82 Från 1994 till 1997 menar Lodenius och Wikström att SD inte agerade märkbart 

men att under året 1997 så blomstrade verksamheten igen och detta på grund av en egen 

satsning på hemsidor på internet och en ökad mängd underavdelningar ute i landet.83 

Något som är värt att notera är att SD under 1990-talet, trots sina framgångar, fick stor 

kritik bland yngre högeraktivister och även andra högergrupperingar. Detta för att SD valt 

den parlamentariska vägen till påverkan av landet och därför ansågs ”mesiga” och 

inkonsekventa.84 På grund av detta kom många unga högerintresserade att dras till olika 

nazistorganisationer eller övriga högerextrema grupper, och som resultat bildades 

och/eller förstärktes små militanta grupper.85 (SD nämns här mest som en inflytelserik 

                                                 
78 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980–1997. 1998, s.77  
79 Ibid. 1998, s.77–79 
80 Lodenius, Anna-Lena & Wikström, Per. Vit makt och blågula drömmar. 1997, s.124 
81 Ibid. 1997, s.124 
82 Ibid. 1997, s.123–124 
83 Ibid. 1997, s.124 
84 Ibid. 1997, s.124 
85 Ibid. 1997, s.124 
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pol i den högerextrema världen under 1990-talet och kommer inte presenteras mer 

ingående under 2000-talet eller efter deras inträde i svensk riksdag 2010.)86 

 

Samtidigt uppstod en amerikainspirerad gruppering i Sverige, denna vid namn Vitt Ariskt 

Motstånd (VAM) (inspirerade från amerikanska WAR – White Aryan Resistance)87och 

dessa kom att på ett mer reellt vis vara ett hot för samhället.88 Den svenska polisen kom 

under 90-talet ofta att gripa medlemmar ur VAM utifrån det faktum att aktivisterna ofta 

planerade eller genomförde rån av olika karaktär.89 Ibland lyckades dock medlemmarna 

genomföra brotten innan de blir gripna, såsom 1991 då fyra män bröt sig in på 

polisstationen i Lidingö och stal 36 pistoler, strax därefter grips också sju män misstänkta 

för försök till inbrott i ett av försvarsmaktens mobiliseringsförråd i Upplands Väsby.90 

”Polisingripandena medförde att VAM lades ner innan organisationen egentligen hunnits 

byggas upp”91och därför kom VAM istället att bli en start till ytterligare utbrytargrupper 

med högerextrema åsikter. 

 

En av de mer ökända grupperna i Sverige, med ursprung från Karlskrona, som har en 

förhistoria under tidigt 90-talet och ”VAM-tiden” men som bildas rent formellt 1994, är 

Nationalsocialistisk Front (NSF).92 Enligt gruppen själva, ifrån ett flygblad som de 

sprider i landet, så ska grundstenarna till NSF:s kommande stat vara följande:  

 

En svensk befolkningspolitik med särskild hänsyn tagen till det nordiska 

rasmaterialets tillväxt och förändringar i vårt land; förbud mot invandring av 

psykiskt och biologiskt mindervärdiga element; kraftigt stöd till vetenskaplig 

rasforskning och obligatorisk skolundervisning i rasbiologi och rashygien.93 

 

Senare kom NSF att modifiera sina stadgar och lägga till punkter som bland annat:  

 

Sänkt skatt för barnrika familjer, fler arbetstillfällen för svenska arbetare, bättre 

äldreomsorg, ökade resurser till polis och militär.94  

                                                 
86 NE sökord Sverigedemokraterna. www.ne.se (hämtad 2018-01-09)  
87 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980–1997. 1998, s.82 
88 Ibid. 1998, s.80 
89 Lodenius, Anna-Lena & Wikström, Per. Vit makt och blågula drömmar. 1997, s.125 
90 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980–1997. 1998, s.81 
91 Lodenius, Anna-Lena & Wikström, Per. Vit makt och blågula drömmar. 1997, s.125 
92 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980–1997. 1998, s.92 
93 Ibid. 1998, s.92 
94 Ibid. 1998, s.92 

http://www.ne.se/
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Allt som tiden går under 90-talet kommer allt fler nazistiska och högerextrema grupper 

och personer ifrån Sveriges alla hörn att ansluta sig under NSF:s olika former av 

medlemskap, dessa lyder ”stödmedlemmar”, ”medlemmar” och ”aktiva medlemmar”.95 

Detta resulterar i att NSF har lokalavdelningar i hela landet, startar eget tryckeri och även 

köper in en gård som används till ”bostad, dels för odling, konserter och möten”, detta 

samtidigt som SÄPO (svenska säkerhetspolisen) anger att NSF är den enda grupp som 

ökar i antal anhängare under 1995-1996.96 Lööw tillägger även att NSF skiljer sig från 

tidigare nämnda och andra högerextrema eller nazistiska grupper eftersom ”dess 

framträdande medlemmar inte döljer sig bakom falska namn och huvor”97 Via detta sågs 

de alltså som en öppen organisation som organiserade demonstrationer och aktiviteter i 

landet, och via detta klart får ett medialt uppsving.98 NSF kommer att under resterande 

del av 90-talet och in på 2000-talet att spela en central roll i svenska högerextrem kultur 

och existerar som organisation fram till 2008 då partiet läggs ner för att omstartas under 

nytt namn. Detta nya namn, Folkfront, bytts däremot fort ut igen till Svenskarnas Parti, 

detta diskuteras däremot mer under 5.2.2.99 

 

Allt som 1990-talet fortgår sluter många av de lokala och små grupperingarna upp i större 

och mer organiserade grupper med större nätverk med möjligheter att höras och synas 

mer. Detta pågår in i 2000-talet som kommer att bli ett decennium av omorganiseringar 

för de ovan nämnda grupperingarna.  

 

5.2.2 2000 & 2010-talet 

I Lööws och Lodenius & Wikströms böcker som behandlades i förra kapitlet slutar 

analyserna om högerextrema grupper redan år 1997 och de behandlas som just ofarliga 

undergroundrörelser. Att vissa grupper under 90-talet försöker snygga upp sin aura går 

hand i hand med ökad framgång, detta medans vissa grupper istället satsade hårt på den 

militanta banan gör istället att dessa grupper, likt VAM, snarare förlamas av arrester av 

dess medlemmar.100 Det är de uppsnyggade grupperingarna som vi kan följa in i 2000-

talet och som nedan redovisas:  

                                                 
95 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 1980–1997. 1998, s.93 
96 Ibid. 1998, s.93 
97 Ibid. 1998, s.93 
98 Lodenius, Anna-Lena & Wikström, Per. Vit makt och blågula drömmar. 1997, s.162–164 
99 http://skola.expo.se/svenskarnas-parti_104.html (hämtad 2017-12-18) 
100 Lodenius, Anna-Lena & Wikström, Per. Vit makt och blågula drömmar. 1997, s.127 

http://skola.expo.se/svenskarnas-parti_104.html
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Under 1990-talet föds och dör mängder av olika organisationer […]. Men vid 

seklets slut är det inte längre organisationerna som är det viktiga, utan 

individerna, och då främst ideologiproducenterna. Organisationerna kommer 

och går, upplöses, ombildas och återuppstår i nya konstellationer. Ledande 

aktivister byter ideologisk inriktning inom de olika fraktioner som finns i vit 

makt-världen. Men de grundläggande föreställningarna – om den judiska 

världskonspirationen, om>> rörelsen <<som en hemlig>> motståndsrörelse 

<<och om nödvändigheten att med olika medel bekämpa det samhälle de i 

grunden har förkastat – består.101 

 

2000-talet börjar med att presentera vågor av aktörer inom grupperna som blir allt mer 

aktiva, dels människor som inte tidigare varit del av rörelserna eller kända av polisen, 

men också återvändande personer som varit medlemmar i diverse högerextrema grupper 

under 1900-talet gör comebacks och ”får ledande positioner inom vit makt-världen”.102 

Dessa personer och grupperna tillika kommer under 00-talet att utnyttja den nya tekniken 

och de sociala medierna och diskussionsforum till sin fördel för att dels, sprida sig till 

intressenter som kanske inte vågat ta klivet in i denna världen, men också för att isolera 

sig och endast diskutera och läsa om sina egna sakfrågor.103 

 

En händelse i början av 00-talet ter sig i litteraturen särskilt intressant och anses vara så 

pass annorlunda att den här också bör presenteras. I slutet av 90-talet och början av 00-

talet har många av undergroundrörelserna som sagt slutit upp i större rikstäckande 

organisationer som därtill slutit sig från omvärlden och trots att de då inte når medial 

uppmärksamhet så existerar dem för sig själva och utvecklas inom dessa.104 En märklig 

händelse 2001 gör däremot att vissa av grupperna uttalar sig på ett fundamentalt olikartat 

vis än de brukar vara kända för. Efter terrordådet 9/11 sluter många av världens, samt 

svenska, vit makt-rörelser upp bakom Al-Qaida och Usama Bin Ladin. På den svenska 

vit makt-sajten Info-14 publicerades hyllningsartiklar till de extremistiska islamistiska 

grupperna och rubriker som löd ”En spjutspets i den ondes hjärta” går att läsa.105Detta 

beteende ter sig lustigt när vit makt-världen i övrigt, utöver sin antisemitism, också är 

                                                 
101 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 2000–2014. 2015, s.52 
102 Ibid. 2015, s.54 
103 Ibid. 2015, s.53–55  
104 Ibid. 2015, s.55 
105 Ibid. 2015, s.56 
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uttalade främlingsfientliga, islamofobiska och överlag rasistiska gentemot islam. 9/11 

attacken påvisar däremot, som Lööw skriver: 

 

Att för vissa grupper […] är och förblir antisemitismen det bärande fundamentet 

och attackerna den 11 september ses som ett led i>>kriget mot judarna <<- 

attacker man kan solidarisera sig med oavsett vem som begått dem, eftersom 

kampen mot judarna alltid är överordnad alla andra strider.106 

 

Bland de grupper som levt kvar efter millenniumskiftet och delar denna uppfattning är 

NSF och nordiska motståndsrörelsen (NMR – samt inräknade svenska motståndsrörelsen 

SMR) och de blir de två största organisationerna i moderna Sverige.  

 

NSF kom i början av 00-talet att växa något enormt som organisation, detta sett till 

representationsplatser i landet, 1999 hade NSF sex stycken ortsgrupper, två avdelningar 

och hade representationsorganisationer i elva platser i Sverige.107 Ett år senare, alltså år 

2000 hade de utökat med 34 orter, främst i södra och mellersta landet där grupperingarna 

organiserade rekryteringsmöten, träningsläger (oklart med vad som menas med detta i 

Lööw.), demonstrationer m.m.108 De nästkommande åren omorganiserade NSF och 

satsade, liksom SD tidigare gjort under 90-talet, på en politisk bana. Under valet 2002 

nådde de endast kommunala och lokala röster, bland annat 208 röster i Karlskrona 

kommun, men 2006 ställde de också upp i riksdagsvalet där de fick 1417 röster.109 Under 

denna politiska bana kom NSF att drabbas av interna splittringar där vissa medlemmar 

förespråkade en mer militant bana och bröt sig fria för istället planera en rad attacker mot 

institutioner i samhället i vad de trodde skulle bli starten på ”det heliga raskriget”.110 

 

2008 bytte NSF namn till Folkfront för att året därpå byta namn till Svenskarnas Parti 

(SvP), dessa ställde upp i riksdagsvalet 2010 och de nådde återigen vissa lokala 

framgångar där de fick mandat i kommunfullmäktige i bland annat Grästorps kommun.111 

Enligt Lööw har SvP efter namnbytet tonat ner sina nationalsocialistiska åsikter och 

inslag i sin ideologi, detta i förmån till en ökad, ”klassisk” fascism.112 Från 2010 fram till 

                                                 
106 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 2000–2014. 2015, s.57 
107 Ibid. 2015, s.60 
108 Ibid. 2015, s.60  
109 Ibid. 2015, s.61 
110 Ibid. 2015, s.61–62 
111 http://skola.expo.se/svenskarnas-parti_104.html  (hämtad 2017-12-20) 
112 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 2000–2014. 2015, s.67 

http://skola.expo.se/svenskarnas-parti_104.html
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valet 2014 satsade partiet stort på att nå framgångar och dess aktiviteter ökade markant 

inom partiets medlemmar. Dessa ökade aktiviteter kom däremot inte att uppmärksammas 

medialt förens ett knappt halvår innan valet 2014, då en första maj-demonstration i 

Jönköping fick stor uppmärksamhet i mediabevakningen, samt kom SvP i Almedalen och 

en rad knivattacker på feminister och antirasister i Malmö göra att den högerextrema 

gruppen starkt uppmärksammades.113Trots allt detta kom själva valet att bli en besvikelse 

för SvP, där de förlorade mandat och man misslyckades med det mål om 10 000 

riksdagsröster man hade satt, därefter kom även partiets tidning Realisten att läggas ner 

och så småningom kom även SvPs medlemmar allt mer att fly partiet, vilket resulterade i 

en nedläggning i maj 2015.114  

 

I samtid med NSF och senare SvP dök den Svenska Motståndsrörelsen (SMR) upp, 

grundat 1997 och ibland under namnet Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) började 

gruppen agera väldigt anonymt, men anses idag vara en av de mest aktiva vit makt och 

högerextrema rörelserna i Sveriges historia.115SMR, tillskillnad från övrigt nämnda 

grupper, är en ”utpräglad elitorganisation i vilken människor successivt tas upp om de 

anses hålla måttet”116 (”måttet” är i Lööw outtalat). Rörelsen är centralstyrt utifrån en 

enväldig ledare som därtill dikterar vardagliga beteenden och uppföranden, denna ledare 

är sen 2015 Simon Lindberg som sedan tidigare har bakgrund i NSF.117 Dessa vardagliga 

beteenden tycks inte reglera våldsfrågor eftersom SMR verkar som en militant 

utomparlamentarisk grupp som enligt Lööw ”renderat många medlemmar fängelsestraff 

av varierande längd.”118  

 

Vidare beskriver Lööw SMR:s verksamhet väldigt likt mellankrigstidens olika 

nationalsocialistiska och SA-gruppernas rörelser och att de därtill använder ett likartat 

språkbruk. Därtill menar SMR att de verkar för ett enat Norden med vidare 

verkanspunkter som:119  

• Styrkan skall vara vårt vapen 

• Skyddande av det svenska folket  

                                                 
113 Ibid. 2015, s.67–68 
114 http://skola.expo.se/svenskarnas-parti_104.html (hämtad 2017-12-21) 
115 http://skola.expo.se/svenska-motstandsrorelsen_110.html (hämtad 2017-12-21) 
116 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 2000–2014. 2015, s.70 
117 http://skola.expo.se/svenska-motstandsrorelsen_110.html (hämtad 2017-12-21) 
118 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 2000–2014. 2015, s.72 
119 Ibid. 2015, s.73 

http://skola.expo.se/svenskarnas-parti_104.html
http://skola.expo.se/svenska-motstandsrorelsen_110.html
http://skola.expo.se/svenska-motstandsrorelsen_110.html
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• Bekämpandet av mångkulturen  

• Etablerande av en nationell regering 

• Repatriering av främlingar  

• Utträde ur den Europeiska Unionen  

• Upprättande av det nordiska Riket  

 

Under senare 00-tal och tidigt 2010-tal kom SMR att öka i antal utåtriktade aktiviteter, 

detta i samband med ökade medlemmar och militanta aktivister, samtidigt kom 

användandet utav sociala medier och tekniken att öka och därtill blev antalet 

konfrontationer allt större.120 SMR kom under 2010-talet att ändra taktik i förhållande till 

polisen och den svenska staten, där de tidigare faktiskt sökt de tillstånd som krävs vid 

demonstration och aktiviteter, slutade de med det. Lööw beskriver agerandet som ”en 

återgång till den konfrontatoriska taktik som tillämpades under det tidiga 1990-talet”121 

och resulterar även i mer medial uppmärksamhet. Därtill kom aktivister från SMR att 

under valdagen 2014 agera hotfullt i vallokaler och störde valförrättningen, därtill 

”kuppade” SMR in sig i kommunfullmäktige i bland annat Ludvika kommun genom att 

stå listade på SD-valsedlar.122 Detta mer utåtriktade agerande är någon som skett allt 

oftare under de senare åren och den senaste stora händelsen var deras närvaro vid 

bokmässan i Göteborg 2017.123 

 

Att avsluta detta kapitel var för författaren svårt då det än idag, in på datumet, presenteras 

material i form av händelser som skulle vara lämpligt att presentera i ovanstående kapitel. 

Av avgränsningsskäl väljer jag dock att avsluta kapitlet efter att ovan ha presenterat 

grupper som SvP och NMR/SMR som under 2000- och 2010-talet har varit de största 

aktörerna i svensk högerextremism. Eftersom uppsatsen inte heller helt är en historisk 

redogörelse som enbart fokuserar på dess historia utan främst ska se till undervisningen 

om dem i svensk gymnasieskola var avgränsningen tvungen att sättas vid någon punkt, 

denna punkt blev SMR:s demonstration vid bokmässan i Göteborg 2017. 

  

                                                 
120 Lööw, Heléne. Nazismen i Sverige 2000–2014. 2015, s.74 
121 Ibid. 2015, s.75  
122 Ibid. 2015, s.76 
123 https://www.svt.se/nyheter/amne/30_september (hämtad 2017-12-21) 

https://www.svt.se/nyheter/amne/30_september
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6 Empirisk studie  
 

6.1 Styrdokumenten  

 

Hitintills har uppsatsen berört den historia som de svenska extrema rörelserna har växt 

fram ur till dagens situation och därtill också blir det material som lärare inom den 

svenska gymnasieskolan kan ta upp och diskutera och arbeta med i sina klasser. Därtill 

finns det redan teoretiska bestämmelser om vad som ska tas upp i undervisningen och 

nedan följer de utdrag ur Skolverkets material som berör intolerans, rasism, 

främlingsfientlighet och högerextremism.  

 

I den svenska gymnasieskolan är Läroplanen för Gymnasieskolan 11 (förkortat LGY11) 

den mall som skolpersonalen ska följa för att ge eleverna en adekvat utbildning till 

fullfjädrade fungerande demokratiska medborgare som är ett av målen som uttrycks 

däri.124 Utöver LGY11 finns även skollagen, ur denna kommer däremot endast kort utdrag 

att presenteras då den berör mer praktiska implementeringar av lagar än läroplanens 

teoretiska ämnesdiskussion.125  

 

I LGY11 presenteras tidigt skolans värdegrund och de uppgifter alla inblandade står inför, 

bland annat deklareras att ”skolväsendet vilar på demokratins grund.”126 och bland annat 

att: 

 

utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

[…]. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt […].127 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen 

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

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska 

aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.128 

                                                 
124 skolverket. LGY11. 2011 s.5 (hämtad 2017-12-06) 
125 https://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar (hämtad 2017-12-12) 
126 skolverket. LGY11. 2011 s.5 (hämtad 2017-12-06) 
127 Ibid. s.5 (hämtad 2017-12-06) 
128 Ibid. s.5 (hämtad 2017-12-06) 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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Utifrån dessa värden kring förståelse och medmänsklighet kommer sedan de centrala 

innehållen för kurserna att bli formade och de diskuterar senare kring utvecklingen genom 

historien och däri också beröra begreppen som diskuteras under 5.1 i denna uppsats.  

 

I de centrala innehållen för de diverse kurserna som finns i historieämnet radas en mängd 

ämnen upp som alla syftar till elevernas personliga utvecklig för att förstå sin egna samtid 

och omvärld.129 Vissa av punkterna är därtill mer utformade än andra för att beröra rasism, 

intolerans och främlingsfientlighet, eller om inte annat i vart fall beröra motsatta begrepp 

som istället syftar till mänsklighet, utveckling och inkludering. De allmänna målen för 

historieämnet: ”ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:”130  

 

1- Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån 

olika tolkningar och perspektiv. 

2- Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge 

perspektiv på framtiden. 

3- Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.  

4- Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder 

och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.  

5- Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder.131  

 

Något som dock konkret tycks saknas i de allmänna målen är historiebruksdiskussionen 

och denna verkar endast falla under historiska teorier och begrepp, vilket då gör att ämnet 

enkelt kan förbises av lärare eller elever. Därtill skulle denna kunna infinna sig under de 

källkritiska metoderna i punkt 4. men hamnar även där i periferi till övriga källövningar. 

Således existerar ingen ensam historiebrukspunkt i kursmålen vilket också kan resultera 

i ett missanvändande av historia ifall förmedlaren så vill.  

 

I ämnet historia finns därtill sex olika kurser som alla berör olika inriktningar och är olika 

studieförberedande och fördjupande. I Historia 1a1 och 1a2 och 1b bygger 

                                                 
129 skolverket. LGY11. 2011 s.66 (hämtad 2017-12-06) 
130 Ibid. s.66 (hämtad 2017-12-06) 
131 Ibid. s.66–67 (hämtad 2017-12-06) 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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undervisningen vidare på de kunskaper eleverna förskaffat i grundskolan eller 

motsvarande skolväsende. Och i Historia 2a, 2b kultur och historia 3 så bygger 

undervisningen på de tidigare nämnda kurserna och kommer därav bli mer kvalitativt 

fördjupande.132 

 

I kurserna Historia 1a1, 1a2 och 1b berör de centrala innehållen bland annat ämnen som 

”problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska 

förutsättningar utifrån valda områden […]”133, industrialisering och globalisering som i 

sin tur också påverkat till:  

 

viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, 

fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och 

konflikter.134 

 

Därtill ska eleverna också få tillgång till att se olika perspektiv på historian utifrån 

faktorer som social bakgrund, etnicitet, generation m.fl. I samband med de ovanstående 

punkterna är också en punkt; ”hur individer och grupper använt historia i samband med 

aktuella konflikter och samarbetssträvanden”135 vilket klart syftar till ett 

historiebruksmedvetande som också kan aktualisera en källkritisk tankebana. Detta blir 

dock endast självklart om läraren uppmärksammar ett sådant medvetande då 

historiebruket inte är självklart i målen. Ytterligare diskuteras demokratiseringsprocesser 

och långsiktiga historiska perspektiv på maktförhållanden och dessutom människosyn 

och människans värde utifrån makt och könsmönster.136 

 

I fördjupningskurserna träder istället tematiska arbetsområden fram där, tillexempel i 

kursen 2b kultur, fokuset hamnar på historiska frågeställningar för individen, gruppen och 

samhället. Här diskuteras istället ”idéströmningar, mentaliteter och världsbilder”137 och 

tillkommande historiska begrepp och förklaringsmodeller för historiska frågeställningar 

och skeenden. Att nämna är också punkter i det centrala innehållet som berör 

                                                 
132 skolverket. LGY11. 2011 s.67 (hämtad 2017-12-06) 
133 Ibid. s.67–68 (hämtad 2017-12-12) 
134 Ibid. s.68. (hämtad 2017-12-12) 
135 Ibid. s.68. (hämtad 2017-12-13) 
136 Ibid. s.73. (hämtad 2017-12-12) 
137 Ibid. s.78. (hämtad 2017-12-13) 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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granskningar och tolkningar av källmaterial och historiebruket, vilket är två centrala delar 

för att förstå och tolka ämnet för uppsatsen.138 

 

Något som styrdokumenten missar är i min mening en diskussion kring konkret 

implementering av ämnet i kurserna och lärarna står därför handfallna och får välja ”fritt” 

utifrån egna tolkningar av de centrala innehållen. Detta kan i sin tur göra att eleverna från 

olika skolor får olika fokus i sina kurser och de mänskliga rättigheterna och de 

demokratiska värderingarna går ur fokus, detta eftersom grundkurserna i sig ska täcka 

hela världshistoriens förflutna och de fördjupande kurserna istället ska fokusera på lokala 

och kulturella skeenden. Eftersom klasserna idag också är en blandad mängd av elever 

blir de centrala innehållen och målen ibland svårnådda. Där vissa elever, trots programval, 

är skoltrötta och ointresserade, vissa är otroligt engagerade eller har stort tryck hemifrån 

från högpresterande föräldrar. Där vissa elever endast har några år av svensk skolgång på 

grund av invandring m.m. gör att när man ska försöka knyta ihop klassen och ge en rättvis 

gemensam undervisning så blir det väldigt svårt. När var kurs därtill har begränsat med 

tid per termin blir problematiken därtill också otroligt vidkommande, detta är något som 

också lärarna i 6.2 uttryckt sig vid: 

 

Eftersom styrdokumenten är skapta i svenska sekulariserade normer så blir 

skillnaden enorm när vi endast besitter 50 timmar lektionstid/termin, hade vi haft 

250 timmar till förfogande så hade målen i kurserna varit nåbara och resultaten 

klart bättre.139 

 

Detta är något som alla lärarna uttryckte klagomål eller i vart fall svårigheter kring, 

vilket nedan presenteras under 6.2 lärarintervjuer.  

  

                                                 
138 skolverket. LGY11. 2011 s.78 (hämtad 2017-12-12) 
139 Ljungby lärare 1. (intervjuad 2017-12-19) 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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6.2 Lärarintervjuer  

 

Som tidigare nämnt har semistrukturerade intervjuer genomförts hos lärare som är aktiva 

inom historieämnet. En del av dem har endast grundkursen Historia 1a1, medan en del 

har lektionstid i de fördjupningskurser som erbjuds. Till alla respondenter har samma 

frågor ställts och detta vid ungefär samma tidpunkt i intervjuerna och diskussionerna. 

Detta för att inte ställa för ledande frågor eller komma in på för stora sidospår, därtill har 

intervjuerna spelats in för att senare transkriberas för att kunna analyseras i text som 

nedan presenteras. Frågorna kommer presenteras i ordning för att efterföljas av kontentan 

av lärarnas respons.  

 

6.2.1 Intervjufråga 1 

Den första frågan presenterades med försatsen; Enligt LGY11 skall skolan främja till 

förståelse för andra människor och en förmåga till inlevelse, detta ska i led också 

förhindra att ”ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av […], etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning etc. etc. […]. Alla tendenser till 

diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas”.140 

 

• Hur kan en lärare inom historieämnet undervisa för att ge eleverna dessa förmågor 

och förståelse och hur bemöter du sådan diskriminering när den uppkommer? Hur 

ser din undervisning ut kring ämnet rent konkret? Vad har du för tips till mig när 

jag ska undervisa kring detta? (den kursiva frågan ställdes som vidarefråga för 

ökad diskussion och för att få en ökad reflektion från respondentens håll)  

Av de fem responderande lärarna tycks ett mönster synas där alla på ett eller annat vis 

arbetar med ämnet tematiskt, detta genom att lyfta upp de centrala innehållen och 

kursmålen och därefter försöka portionera ut den tid som krävs för att arbeta med bland 

annat folkmord eller förintelsen.141 Även om det också därtill får genomsyra en hel del av 

undervisningen som sker i de olika kurserna under terminerna och därtill, som senare 

nämns även i andra ämnen som lärarna hade. Alltså tycks det ske en diskussion kring 

mänskliga värden i alla av de olika historiekurserna som lärarna hade och inte bara i 

grundkurserna, även om det förekom i olika mängd och olika djup. För att ge eleverna 

den konkreta förmåga och förståelse som krävs för att agera utifrån demokratiska 

                                                 
140 Skolverket. LGY11. 2011. s.5 (hämtad 2017-12-19) 
141 Växjö lärare 2. (intervjuad 2017-12-14) 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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värderingar och mänskliga rättigheter så fokuserade däremot majoriteten av lärarna på 

eleverna själva i frågan. Med exempel om hur eleverna själva hade agerat i utsatta 

positioner och hur en utsatthet baserat på fördomar om etnisk tillhörighet, religion, 

sexualitet m.m. hade påverkat dem ville de flesta lärarna skapa en medvetenhet genom 

igenkänning och närhetstänkande.142 En lärare menade till arbetet med det mänskliga och 

de mänskliga funktionerna som det mest fungerande: 

Det handlar om att försöka förstå människan, […] alltså hur fungerar en människa 

psykiskt och fysiskt, så spelar det inte så stor roll oavsett var den här personen 

kommer ifrån, vilken bakgrund den har, vilken utbildningsnivå, etc. etc. utan man 

är allihopa ganska lika i samma kontext.143 

Något som alla lärarna också tog upp var svårigheten att beröra ett sådant stort och 

komplext innehåll i de kurserna som erbjuds i historia. Även om många hade flertal olika 

av kurserna i historia hade de därtill också kurser i samhällskunskap, religionskunskap 

eller filosofi och därför arbetade många ämnesöverskridande med sig själva för att i de 

andra kurserna också arbeta aktivt för att motverka diskriminering och intolerans:  

Det är ju då ett gigantiskt svårt problem att hantera, mest egentligen tänker ju jag 

för att skolan är en sån liten del av elevernas liv, även om den är en viktig del, så 

är den så pass liten. De är ju ändå sociala varelser som verkar på sociala medier, 

föreningslivet, i familjen, man får med sig väldigt mycket av det som är utanför 

skolans fyra väggar också och jag tror det är svårt att vara den där motvikten 

ibland.144 

När det kom till frågan om hur läraren bemötte diskriminering när den uppkom var också 

svaret ett unisont; direkt, i var fall på något vis.145 Även om tre av de fem lärarna endast 

tog en kort diskussion i direkt fall för att efter lektionen följa upp och prata med elever 

och drabbade beroende på hur grovt och menat diskrimineringen var.146 Detta medans två 

av de fem lärarna agerade omedelbart oavsett kränkning eller diskriminering och avbröt 

pågående undervisning för att ta tillfället i akt som lärtillfälle:147  

 

Jag är medveten om att folk kanske är lite såhär ”ah men då får man ju avbryta 

och ta den diskussionen sen, kanske enskilt med eleven” Jag säger NEJ, absolut 

inte, det här ska tas direkt och offentligt med alla, alla ska höra och alla ska vara 

                                                 
142 Ronneby Lärare 1. (intervjuad 2017-12-08) 
143 Ljungby Lärare 1. (intervjuad 2017-12-19) 
144 Ronneby lärare 1. (intervjuad 2017-12-08) 
145 Ronneby lärare 1. (intervjuad 2017-12-08) 
146 Växjö lärare 1. (intervjuad 2017-12-11) 
147 Ljungby lärare 1. (intervjuad 2017-12-19) 
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delaktiga! Det här med att sätta dem i ett rum med en kurator och säga ajabaja, 

det funkar inte.148 

 

På ett konkret vis menade alla lärarna att ämnet bör och ska behandlas tidigt i kurserna 

för att därefter lyftas i vidare terminsundervisning. Att tidigt ta in mänskliga värden och 

de demokratiska rättigheterna för att på det viset skapa vidare förståelse oavsett vilken 

historisk period eller historiska ämnen man arbetar med. ”På det viset hjälper man sig 

själv, dels i stunden men också i framtida undervisning och diskussioner.”149 Det var 

också det konkreta tips som kom upp som svar på saker jag skulle tänka på till framtida 

yrkesutövning.  

 

6.2.2 Intervjufråga 2 

Som fortsättning på responsen till de första frågorna fortlöpte således frågan om; Vad 

tror/tycker du är det viktigaste att fokusera på i historiekurserna och dess centrala innehåll 

för att främja de demokratiska värderingarna? Respondenterna verkade i detta lite 

splittrade, vilket i sig kan tyckas lustigt eftersom de var unisona i första frågan, men där 

två menade att de centrala innehållen klart var viktiga såg de inte till dem som facit för 

hur deras undervisning skulle te sig, utan snarare naturligt klaffade in i deras personliga 

syn på vad som var viktigt i ämnet.150 Å andra sidan kom övriga tre istället att jobba just 

tematiskt utifrån vad de centrala innehållen presenterade för ämnen.  Däremot ansågs 

punkterna om demokratisering & industrialisering151 och källkritik152 vara av störst vikt 

eftersom dessa speglade den värld eleverna kommer möta utanför och även innanför 

skolans fyra väggar. Här kopplade också vissa av lärarna ihop den tidigare ställda frågan 

och just hur man ska implementera demokratiska värden och mänskliga rättigheter utifrån 

de centrala innehållen för kurserna. Ett vanligt sätt visade sig vara just undervisning kring 

förintelsen eller andra folkmord med stöd av forum för levande historia och på det viset 

arbeta med källkritik och historiebruk hos både de utsatta och de som var intoleranta och 

diskriminerade.  En lärare arbetade exempelvis källkritiskt med siffrorna om antalet döda 

i förintelsen, inte för att förminska händelsen per se, utan för att påvisa avsändare och 

mottagare och bruket av det förflutna:  

 

                                                 
148 Ljungby lärare 1. (intervjuad 2017-12-19) 
149 Växjö lärare 2. (intervjuad 2017-12-14) 
150 Ljungby Lärare 2. (intervjuad 2017-12-22) 
151 Skolverket. LGY11. 2011. s.68 (hämtad 2018-01-03) 
152 Ibid. s.68 (hämtad 2018-01-03) 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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Ta tex frågan om hur många judar som dog i förintelsen, den brukar jag ha som 

källkritisk övning med eleverna, man brukar säga 6 miljoner döda, en ganska 

lösryckt siffra, jag tror det var Eichmann som sa att det var närmre 6 än 5 miljoner, 

och sen utan bevisbörda har det tolkats som 6 miljoner. Däremot kan man alltid 

diskutera allt emellan 4,5 till 6 miljoner som direkta offer för nazismen. Då kan 

vissa ibland reagera ”oj nu raljerar han om minst 0,5 miljoner industriellt döda 

här” men alla siffror som dör i sådana nummer är väl ändå lika illa liksom?153  

 

Till detta följde han senare upp med diskussion kring förintelsen som enda folkmordet 

som faktiskt blivit dömt och blivit behandlat i en internationell domstol.154 Här menade 

också läraren att diskutera just avsändare och mottagare av källor och därtill blandade han 

även in historiebruket.155 Historiebruket var något som en del av lärarna gärna arbetade 

med som begrepp för att få eleverna att se vad det är högerextrema grupper själva tar upp 

som identitetsskapande och för att se vad det var i det förflutna som bland annat nazisterna 

fokuserade på för att skapa sin identitet.156 Här kom bland annat diskussion om runor och 

vikingasymboliken m.m. ofta upp:  

 

Många i dagens samhälle förknippar nog vad som skulle beskrivas som en 

”vikingakultur” som något kopplat till högerextrema idéer, det är ju en till viss del 

stulen kultur som approprierats för att kunna samlas kring något, och det är viktigt 

att få eleverna att förstå hur sånt kan användas och missanvändas.157 

 

6.2.3 Intervjufråga 3 

Under intervjun kom sedan lärarna att stöta på frågan hur de såg på samhällsutvecklingen 

med ökande medlemsantal i högerextrema rörelser (siffror enligt bl.a. Expo), ökad rasism 

och intolerans samt den faktaresistens som ofta hör till sådana grupperingar? Hur 

påverkar detta skolklimatet och undervisningen i ämnet Historia? Varför tror du att det 

ofta är många unga som tilltalas av extremism?  Denna fråga var placerad efter centrala 

innehållsfrågan för att försöka få svar på styrdokumentens teoretiska arbete kontra hur 

samhället idag ser ut och diskussionen från lärarna tyder på   att de inte kunde se några 

direkta spår av högerextremism hos eleverna.  Å andra sidan hade de flesta bemött former 

av rasistiska kränkningar och förutfattade meningar men detta i form av okunskap från 

                                                 
153 Växjö lärare 1. (intervjuad 2017-12-11) 
154 Växjö lärare 1. (intervjuad 2017-12-11) 
155 Växjö lärare 1. (intervjuad 2017-12-11) 
156 Ronneby lärare 1. (intervjuad 2017-12-08) 
157 Växjö lärare 2. (intervjuad 2017-12-14) 
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eleverna som inte heller gjorde att någon tog illa vid sig.158  Ett intressant mönster en 

kunde tyda från responsen på intervjuerna var lärarnas syn på unga som tilltalas av 

högerextremism, där de alla på liknande vis till varandra påstod att anledningen till att det 

så sällan uppkom högerextrema åsikter från elevernas håll var ”att de i alla fall var smarta 

nog att  hålla sina åsikter för sig själva” 159, en påstod även att han haft ”något som så 

ovanligt som en intelligent nazist som elev”.160 En ton om högerextrema som ointelligenta 

och ampintocentriska verkar framkomma hos de responderande lärarna, dock verkar 

denna tro just vara applicerbar på gymnasieelever och det verkar nästan som om lärarna 

tolkar de högerextrema ungdomarna som vilse och sökande istället för övertygade i tron 

på den rasistiska och intoleranta extremhögern. 161 

Alla lärarna tycks vara överens i sin uppfattning om hur högerextrema rörelser lockar 

unga personer till sina grupper och ideologiska tankar, i alla fall uppkom någon slags 

diskussion kring identitetsskapande och enkla svar på svåra frågor och att detta var, i 

lärarnas tro just anledningen till varför yngre fick upp ögonen för högerextremismen. 162 

Och i de här högerextrema grupperingarna så kan vi nog också gå tillbaka till 

människan, den här individen med extrema åsikter har skapat sig identitet, kanske 

nya identiteter som ersätter det de inte fick från familj eller skolan eller vänner 

utan något som de hittat i högerextrema åsikter och dess vänner. De får bekräftelse 

från grupperna att vara någon […] så att gå in och bryta detta blir också därtill 

otroligt svårt. 163 

Därtill verkar lärarna hyfsat överens om att;  

 

Det är nog inte heller vår (lärarnas) roll att gå in och säga till elever vad de ska 

tycka eller tänka eller vara med i, det är ju deras identiteter vi snackar om, men 

det är i vart fall vårat ansvar att ge andra alternativ och undervisa kring alla 

möjligheter, men att kanske försöka leda bort dem från destruktiva 

extremismrörelser. Så på det sättet har kanske var undervisning förändrats på 

sistone just för att vi ska presentera mer alternativa vägar?164 

 

Få dem att välja andra vägar. Alla människor har en natur att vara livrädda för att 

vara ensamma om den är ofrivillig och därför söker man acceptans där man finner 

                                                 
158 Ljungby lärare 2. (intervjuad 2017-12-22) 
159 Ronneby lärare 1. (intervjuad 2017-12-08) 
160 Växjö lärare 1. (intervjuad 2017-12-11) 
161 Ronneby lärare 1. (intervjuad 2017-12-08) 
162 Ljungby lärare 2. (intervjuad 2017-12-22) 
163 Ljungby lärare 1. (intervjuad 2017-12-19) 
164 Växjö lärare 2. (intervjuad 2017-12-14) 
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den och finns det då grupper med extrema åsikter så kanske man enkelt väljer den 

svartvita världen.165  

 

De ovanstående citaten matchar också det som Mattsson och Hermansson Adler kom 

fram till i Ingen blir nazist över en natt där avsaknad av familjära förhållanden och 

identitetsskapandet står som förklaringsmodeller till extremistiska åsikter.166 

 

Avslutningsvis verkar det som att lärarna generellt sett arbetar praktiskt utifrån egna 

tolkningar och värderingar av de teoretiskt skapta styrdokumenten, detta var klart inget 

oväntat. Att de alla däremot försökte få med mänskliga värden så mycket som de gjorde 

i så många lärmoment som möjligt var något oväntat. 

  

                                                 
165 Ljungby lärare 1. (intervjuad 2017-12-19) 
166 Mattson, Christer & Hermansson Adler, Magnus. Ingen blir nazist över en natt. 2008, s.58–81 
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7 Analys & Slutsats 
 

Att det skulle existera en markant skillnad i implementeringen emellan de teoretiska 

styrdokumenten och den praktiska lärarverkligheten ute på skolorna var väntat, däremot 

var det på vilket sätt som detta yttrandet tog sig form som förbryllade mig. Att de praktiskt 

arbetande lärarna klart försökte (och i största utsträckning skall) arbeta efter kursmålen 

och centrala innehållen är givet för annars skulle den svenska gymnasieskolan vara 

kaotiskt utformad. Att däremot respondenterna till uppsatsen arbetade så pass mycket 

med de punkter som berörde mänskliga värden och dessutom implementerade 

människans funktion aktivt i ämnet istället för att fokusera på den i övrigt annars klassiska 

historiska kronologin och krigshistoria påvisar att LGY11 förändrat eller i vart fall styrt 

historieundervisningen i den riktning svenska staten ville forma svensk gymnasieskola 

till.167 Detta till en mer detaljstyrd undervisning ämnad till elevernas utveckling och 

lärande samt förankring av respekt inför de demokratiska värderingarna och mänskliga 

rättigheterna som det svenska samhället vilar på. 168  

 

Även att lärarna i den praktiska världen själva agerade efter en någorlunda nolltolerans 

när det kom till övertramp av dessa demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna tyder på en ljus framtid inom yrket för mig.169 Där alla på sina egna vis 

konfronterade elever med extrema åsikter och därtill presenterade alternativ till de 

extrema åsikterna, trots svårigheterna detta medför, tyder också på ovanstående aktiva 

arbete som styrdokumenten vill främja.170 Däremot verkar det som att det är i detta som 

eleverna skulle kunna känna sig orättvist behandlade eller förbisedda och missförstådda, 

om de skulle besitta en extrem åsikt så är det något som lärarna påstod att eleverna höll 

för sig själva och rentav kanske skämdes för,171 på det viset blir också extremismen 

tabubelagd och något spännande och identitetsskapande som gör att högerextrema 

grupperingar kan få fäste bland unga i skolorna. Ovanstående påstående är alltså i 

samklang med vad tidigare forskning påpekar angående identitetsskapande och 

ifrågasättande av undervisningen som en indoktrinering som påvisar motsatsen av vad en 

elev med extrema åsikter själv anser vara rätt.172 

                                                 
167 skolverket. LGY11. 2011 s.5 (hämtad 2018-01-03) 
168 NE, sökord läroplan. www.ne.se (hämtad 2018-01-04) 
169 Se lärarintervjuer 
170 skolverket. LGY11. 2011 s.5 (hämtad 2018-01-03) 
171 Växjö lärare 1. 2017-12-11 
172 Mattson, Christer & Hermansson Adler, Magnus. Ingen blir nazist över en natt. 2008, s.81–83 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.ne.se/
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Vi kan alltså utifrån det empiriska materialet se att undervisning kring högerextremism, 

rasism och intolerans existerar, dock i olika mån beroende på definitionen. 

Högerextremism och dess historia i Sverige tycks vara ganska utelämnad men i de 

tematiska genomgångarna av andra världskriget och förintelsen tas de internationell 

upp.173 Utöver detta tas inte modern högerextremism och vit makt-rörelser upp mer än 

eventuellt i diskussioner i andra ämnen som samhällskunskap. Däremot diskuteras och 

berörs rasismen och intoleransen på ett ganska frekvent vis eftersom många av de 

responderande lärarna alltså har en kontinuerlig diskussion kring mänskliga värden 

genom hela terminerna och detta finns det också belägg för i de teoretiska 

styrdokumenten.174 Därvid skulle måhända elever med extrema åsikter som anser 

undervisningen vara indoktrinerande behöva en ökad diskussion och genomgång av den 

moderna extremhögern och dess historiska skeenden och dess historiebruk än att endast 

ständigt matas med begrepp som rasism och intolerans?  Detta historiebruk var något som 

respondenterna verkade försöka få med i sin undervisning, eventuellt som en egen 

infallsvinkel och inte endast i diskussioner kring högerextremismen. Att dessa lärarna 

verkade aktivt i historiebruksarbetet trots att denna inte omnämns konkret i 

styrdokumenten tyder också på en positiv behandling av ämnet och är måhända ett resultat 

av samtiden. Denna samtid med lättillgänglig ”fakta” och tyckande som också tas i bruk 

av högerextrema grupper. Något som majoriteten av lärarna inte tog upp eller diskuterade 

var däremot diskussionen kring historiebruk som entitet genom historien kontra som ett 

parallellt analysverktyg av det skedda som bland annat Ammert diskuterar.175 Precis som 

Aronsson diskuterar så uttrycker sig också det skedda i olika skepnader, vilket också 

påverkar det historiebruk som kan appliceras på de olika antagandena som presenteras 

som sanningar av grupperingar.176 Detta är något som lärarna bättre skulle kunna 

implementera i sin undervisning under bland annat centrala innehållspunkter där eleverna 

ska ges tillgång till att förstå och tolka ”historiska källmaterial som speglar människors 

roll i politiska konflikter, kulturella förändringar […] & olika perspektiv utifrån till 

exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.”177 

 

                                                 
173 Ronneby lärare 1. (intervjuad 2017-12-08) 
174 Se 6.1 styrdokumenten 
175 Ammert, Niklas. Om vad och hur ´må´ni berätta? 2011, s.63 
176 Aronsson, Peter. Historiebruk. 2012, s.40–42 
177 skolverket. LGY11. 2011 s.68. (hämtad 2018-01-16) 
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Likväl kan en dra liknande slutsatser angående samma tema i de läroböcker som finns i 

ämnet. Även om den tidigare forskningen som presenteras tidigare i uppsatsen endast 

berör läroböckerna för årkurs 7–9 i ämnena historia och samhällskunskap så bör resultatet 

i den undersökningen vara likartat om man ser till läroböckerna som finns i gymnasiet. 

Resultatet i sig presenterar även där uttryckliga diskussioner kring begrepp som rasism 

och intolerans och människovärden utifrån historiska kontexter men en uppdaterad 

presentation av extrema grupper och rörelser är avsaknad.178 Om så nu är fallet att denna 

avsaknaden också existerar i gymnasiets läromedel, kan det då vara att en elev som aldrig 

blir presenterad för extrema gruppers värden och åsikter i undervisningen snarare blir 

intresserad och lockad att självständigt söka upp dessa och senare också fastnar däri?  Om 

man som historielärare, och därtill lärare i ämnen som samhällskunskap, religionskunskap 

och måhända också filosofi, blandar in undervisning kring det historiebruk som sådana 

grupper presenterar sig själva med så berör man därtill gruppernas existens och dess 

problematik. Då kan läraren försöka förändra den slags upplevelsehistoria som Aronsson 

skriver om och istället omvandla det till ett lärtillfälle med ett slags kunskapande utifrån 

förkunskaper och på det viset få eleverna att genom sig själva och sina egna personliga 

reflektioner lära sig kring de demokratiska värderingarna och de mänskliga 

rättigheterna.179 Detta eftersom ett bra valt historiebruk, med en utvecklande diskussion 

därtill kan påverka eleverna i ”rätt” väg bort ifrån ett missbrukande av det skedda. 

Eftersom historiebruk kan påverka så mycket i samhället och främst bland annat sociala 

normer och politiska ståndpunkter i ett land så är det viktigt att lärare i gymnasieskolan, 

men också redan i grundskolan, ger eleverna verktygen att se och arbeta samt att tolka 

den presenterade historian. Aronsson skriver tillexempel:  

 

En stor del av diskussionen (kring historiebruk) från 1980-talet har varit utformad 

som ett ”avslöjande” av den naturliga nationella identiteten som ”en föreställd 

gemenskap”.180 

 

Likväl som man tidigare då diskuterade ”avslöjandet” kring nationella identiteter måste 

man idag också måhända vara rustad för att diskutera och avslöja rörelser och gruppers 

identiteter och dess bakomliggande syften, detta redan i skolans värld. Därtill även att 

många, fortfarande idag, inte är medvetna om den svenska nationalromantiken eller den 

                                                 
178 Johnsson Harrie, Anna. En granskning av läroböcker i Samhällskunskap och Historia. 2016, s.67–70 
179 Aronsson, Peter. Historiebruk. 2012, s.94–96 
180 Ibid. 2012, s.183 
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”svenska identitetens” historia, så blir historiebruksarbetet än viktigare. I ett samhälle där 

informationen blir allt mer lättillgänglig men också allt mer lättanvänd och tolkningsbar 

så kommer detta arbete bara öka i vikt.  

 

Utifrån materialet anser jag, tillsammans med den empiriska analysen ha kunnat besvara 

frågeställningarna på ett tydligt vis där man klart kan se; lärarnas presentation och 

integrering av ämnet i kurserna som ingår i historia, dess behandling av elever med 

extrema åsikter, gruppernas påverkan och metoder bland eleverna och den existerande 

skillnaden mellan de teoretiska styrdokumenten och de praktiska implementeringarna i 

skolvärlden. Och i denna slutsats kan en komma underfund med att, precis som Ammert 

också presenterar i sin tidigare forskning; undervisningen kring rasism och intolerans och 

historiebruk existerar, däremot uttryckt med olika styrka i olika delar av skolvärlden och 

detta med en mentalitet ”att mörka passager i det förflutna inte ska upprepas”.181 Denna 

ojämna fördelning av uttryck kring de olika historiebruken och måhända också 

diskussionen kring högerextrema rörelser kan också bero på en undervisningstradition av 

faktaorientering och ett prestationskunnande hos både elever och lärare. Att i 

undervisningen då implementera kontroversiella och icke-demokratiska gruppers syften 

och synpunkter kan vara svårt i en matchning emot denna faktaorientering och 

prestationssökande undervisningen som bland annat Ammert talar om. Förhoppningsvis 

kan lärarkåren inom humanioraorienterade ämnen inom snar framtid faktiskt presentera 

dessa extrema gruppers historia, om inte annat utifrån den mediala uppmärksamhet och 

framväxt som fanns under 1990-talet och in på 2000-talet. Detta skulle som tidigare sagt 

resultera i en ökad och förbättrad historiebruksundervisning som troligt hade gynnat 

elever såväl som lärare och samhälle men också ökat toleransen i den samhälleliga debatt 

som existerar kring medmänsklighet, demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181 Ammert, Niklas. Om vad och hur ´må´ni berätta? 2011, s.69 
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