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SAMMANFATTNING 

Linnéa Bjällebo 

Samhällskunskapslärares framställning av Sverigedemokraterna inför skolvalet 2010.  
En undersökning av samhällskunskapslärares demokratiundervisning och framställning av 

Sverigedemokraterna på lektionerna inför skolvalet 2010. 

 

Civic teachers’ representation of Sverigedemokraterna before the school elections 2010. 
A study of civic teachers’ democracy education and representation of Sverigedemokraterna on lessons 

before the school elections 2010. 
Antal sidor: 47 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur samhällskunskapslärare framställt 

Sverigedemokraterna inför skolvalet 2010, sett utifrån skolans demokratiuppdrag och ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv. För att uppnå arbetets syfte intervjuades fem 

samhällskunskapslärare som undervisar på gymnasiet. Lärarnas definition av 

demokratiundervisning, deras undervisning i demokrati samt deras behandling av 

Sverigedemokraterna har undersökts. Resultaten från intervjuerna analyseras med hjälp av 

skolans styrdokument, teoretiska utgångspunkter i skolans demokratiuppdrag och tidigare 

forskning om hur Sverigedemokraterna behandlats i skolan. Slutsatser som dragits i arbetet 

består i att lärarna definierar demokratiundervisning olika. Lärarna är kompetenta i sin 

demokratiundervisning och det demokratiska förhållningssättet upprätthålls av respondenterna 

men det saknas reflektioner över detta förhållningssätts inflytande. Det påtalas även en 

avsaknad av detta förhållningssätt hos kollegor, i form av ”vardagsrasism”, vilket talar för en 

segregation mellan olika lärares demokratiska förhållningssätt. Sverigedemokraternas 

framställning i undervisning och på skolan i sin helhet varierar och resultaten befäster att 

lärarens kunskap inom området stärker lärarens professionella identitet och blir en styrka inför 

förmedlingen till eleverna. 

NYCKELORD: Demokratiuppdrag, Sverigedemokraterna, Gymnasiet, Främlingsfientlighet, 

Ämnesdidaktik. 
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1. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för intressanta synpunkter och viktiga begrepp som präglar min 

undersökning. Jag diskuterar skolans regelverk och vad dessa tar upp i hänsyn till skolans 

demokratiuppdrag. Jag skildrar även Sverigedemokraternas historik och politik. 

I riksdagsvalet 2010 var Sverigedemokraterna, näst efter Det Moderata Samlingspartiet, det 

parti som ökade mest procentuellt i jämförelse med valet 2006.
1

 I riksdagsvalet fick 

Sverigedemokraterna en vågmästarroll, i skolvalet blev det på vissa skolor största parti. Står 

man som lärare handfallen inför elevernas val?  I en artikel i Skolvärlden efterfrågas skolans 

och lärarnas del i skolvalet.
2
 Det är ju en rättfärdigad fråga då gymnasiet är arbetsplats för 

morgondagens vuxna medborgare och även plats för förstagångsväljare. Det är i skolan som 

elever ska undervisas i demokratiska värderingar och i mänskliga fri- och rättigheter. Det är 

skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare.
3
 Är skolvalets resultat ett bevis på dettas 

misslyckande? Jag tror frågan är mer komplicerad än så. Det är en komplex uppgift man står 

inför som lärare idag, å ena sidan ska man förespråka allas lika värde och yttrandefrihet, å 

andra sidan ska man ta ställning till Sverigedemokraterna, ett parti som utmålas som 

främlingsfientligt, och förhålla sig till detta på ett korrekt sätt. Denna konflikt genomsyrar 

hela samhället, från riksdagsnivå till skolbänk. Minns Vänsterpartiets partiledare Lars Ohlys 

vägran att befinna sig i samma sminkloge som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 

Åkesson i SVT:s valvaka 2010.  Det är inte en lätt uppgift för lärare och för mig som blivande 

lärare att ta ställning när inte ens ledarna för vårt land vet hur man ska förhålla sig. Som 

blivande gymnasielärare och med ett blivande stort ansvar vill jag genom intervjuer med 

samhällskunskapslärare undersöka vad som hände på samhällskunskapslektionerna i 

gymnasieskolorna före valet.  

1.1 Skolans styrdokument 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.
4
 Detta är den första meningen i det 

första kapitlet av Lpf 94 (Lpf 94 är den senaste upplagan av läroplanen för de frivilliga 

skolformerna).
5
 Jag har valt att tolka de demokratiska grunderna efter en förklaring till 

demokrati som finns att läsa på Sveriges riksdags hemsida. Här nämns fyra områden som 

anses vara grundläggande demokrati; folkstyre, tryck- och yttrandefrihet, rättssäkerhet och 

                                                           
1
 Riksdagens hemsida, www.riksdagen.se/valresultat: besöksdatum: 2010-10-26. 

2
 Anna D Öberg, Skolvärlden, Lärarnas riksförbunds tidning, nr 8 oktober 2010, s.7 

3
 Lpf 94, 1 kapitel, Skolans värdegrund och uppgifter. 

4
 Lpf 94,1 kapitel, Skolans värdegrund och uppgifter. 

5
 Ibid. 

http://www.riksdagen.se/valresultat
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föreningsfrihet.
6
 Det är grundlagens bestämmelser om demokrati och samhällsmedborgarens 

fri- och rättigheter som tydliggörs i skollagen och skolans övriga styrdokument.
7
 I läroplanen 

finns skolans uppgift att läsa och utöver kunskapsförmedling är en stor del av uppdraget att 

förmedla och förankra samhällslivets grundläggande värden.
8

 Det finns två uppdrag i 

läroplanen som kan tyckas strida mot varandra om vi ser till min undersöknings syfte och hur 

lärare ska förhålla sig till Sverigedemokraterna.  Det första är att man som lärare ska förmedla 

människans okränkbarhet och lika värde, samt lära sig visa solidaritet med utsatta och att 

ingen får diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet eller religion. Det andra är då att 

uppmuntra till att olika åsikter och uppfattningar framförs.  Hanteringen av denna komplexitet 

ligger i tydlighet. Då värderingar redovisas skall alltid källan till åsikten framgå, läraren är 

också skyldig att ta ställning i enlighet med skollagen och värdegrunden och tydligt ta avstånd 

från det som strider mot dem. Det skrivs även om den globala identiteten som skolan skall 

bidra med att ge eleven, då vi idag blir allt mer delaktiga i omvärlden genom en ny öppenhet 

och rörlighet över nationsgränser. Vikt läggs vid att få eleven att inse värdena i en kulturell 

mångfald och att lära sig leva med den.
9
  

Skolans värdegrund ligger som regel för hela skolan och det jag tagit upp i tidigare text berör 

alla lärare oavsett ämne. Varför jag valt att studera samhällskunskapslärare beror på att det i 

deras ämne naturligt ingår att undervisa om just demokrati och samhällsförhållanden. Ämnets 

kursplan lyder att ämnet också ska undervisa om andra länders samhällssystem för att just 

kunna upptäcka värdet av olika kulturer men också för att lära sig ta avstånd från olika former 

av förtryck.
10

 Ämnet ska karakteriseras av uppsökning och granskning av olika medier. Man 

ska kunna värdera källor och formulera slutsatser.
11

 Viktigt är det internationella 

samhällsklimatet. Eleven ska få kunskap och förståelse för nationella minoriteter, olika 

kulturer och konflikter just på grund av dess olikheter. Eleven ska också förstå de mänskliga 

rättigheterna, vilket innebär både fri- och skyldigheter.
12

  

I ett regeringsuppdrag skriver skolverket om hur skolan ska hantera politiska partier i skolan. 

Det skrivs att demokrati uppstår i möten mellan samhällsmedborgare och folkvalda samt 

opinionsbildare. Det är därför en förutsättning att eleven skall möta politiska partier och 

                                                           
6
 Riksdagens hemsida, www.riksdagen.se, se: Vad är demokrati?. 

7
 Riksdagens hemsida, www.riksdagen.se, se: Regeringsformen, 2 kapitel. 

8
 Lpf 94, 1 kapitel, Skolans värdegrund och uppgifter. 

9
 Lpf 94, kapitel 1, Skolans värdegrund och uppgifter. 

10
 Gymnasieskolans regelbok, Samhällskunskap, (SKOLFS 2000:7 ändr. t.o.m. 2007:19). 

11
 Ibid. 

12
 Ibid. 

http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/


4 
 

organisationer i sin undervisning för att kunna uppnå en samhällsmedborgares 

kvalifikationer.
13

 Rapportens syfte är att vara stödmaterial till lärare i frågan om hur 

antidemokratiska och främlingsfientliga partier ska bemötas. Här fastslås att skolans 

demokratiuppdrag, i syfte till människans lika värde, aldrig får undervisas genom 

odemokratiska metoder, i syfte till människans fri- och rättigheter. Alltså ligger skolans 

uppgift i att aktivt bemöta och motbevisa då åsikter förs som inte värnar om demokratins 

grunder.
14

 Sammanfattningsvis kan man konstatera att skolans demokratiuppdrag förgrenar 

sig i tre verk; att ge eleven kunskap om demokrati, att vara en förebild för eleven i 

demokratiskt handlande och att vara en plats där eleven får praktisk erfarenhet av partier och 

organisationer.
15

 

I en rapport från Sveriges kommuner och landsting
16

 finns beskrivet lösningar på olika 

problem som kan uppstå genom krocken mellan åsikts- och yttrandefriheten, värdegrunden 

och människans likaberättigande. Rapporten ska ligga till grund för lärare i deras diskussion 

om behandlingen av främlingsfientliga yttranden. Inga partier nämns i rapporten. I enighet 

med forskning påtalas i rapporten vikten av ett gemensamt förhållningsätt på skolan, samt att 

ge eleverna tillfälle till debatt i klassrummet där olika slutsatser och förhållningsätt ventileras, 

just för att förbereda en demokratisk medborgare.
 17

 I en annan rapport från Lärarförbundet
18

 

nämns Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt parti. Rapporten vill kunna hjälpa 

skolan i hanterandet av att motverka nazism och rasism. I rapporten hänvisas till vad skollag 

och läroplan säger om individens frihet att yttra sig och ha en åsikt men i hänsyn till att inte 

idka ett kränkande beteende mot en individ eller grupp. Alla människor och partier ska få 

spelrum men kränkande åsikter skall ifrågasättas och debatteras emot. Detta sägs leda till en 

ökad kunskap för eleven som blir en grund till elevens egna slutsatser och värderingar.
19

 

1.2 Sverigedemokraterna 

1.2.1 Sverigedemokraternas historia 

1988 var året då Sverigedemokraterna bildades. Grunden i partiet var en sammanslagning av 

en rasistisk kampanjorganisation vid namn BSS (Bevara Sverige Svenskt) och ett 

                                                           
13

 Skolverkets hemsida, www.skolverket.se, se: publikationer, Politik i skolan (2003), sid 10.   
14

 Skolverkets hemsida, www.skolverket.se, se: publikationer, Politik i skolan (2003), sid 16. 
15

 Skolverkets hemsida, www.skolverket.se, se: publikationer, Politik i skolan (2003), sid 16 
16

 Sveriges kommuner och landstings hemsida, www.skl.se, se: Ska främlingsfientliga partier få komma in i 
skolan?(2006). 
17

 Sveriges kommuner och landstings hemsida, www.skl.se, se: Ska främlingsfientliga partier få komma in i 
skolan?(2006). 
18

 Lärarförbundets hemsida, www.lararforbundet.se, se: Att motverka nazism och rasism i skolan. (2006) 
19

 Lärarförbundets hemsida, www.lararforbundet.se, se: Att motverka nazism och rasism i skolan. (2006) 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skl.se/
http://www.skl.se/
http://www.lararforbundet.se/
http://www.lararforbundet.se/


5 
 

främlingsfientligt populistparti vid namn Framstegspartiet. Sverigedemokraterna blev ett 

tillhåll för olika typer av aktivister inom extremhögern vilket 1995 ledde till att den nyvalde 

partiledaren Mikael Jansson påbörjade ett arbete för att bli kvitt partiets rykte och göra 

Sverigedemokraterna till ett representativt parti. En utrensning påbörjades av partimedlemmar 

som inte höll sig till partiets nya utformning. Jimmie Åkesson tog över som partiledare 2005 

och försatte sin närmsta krets på partiets viktigaste poster.
20

 Valframgångarna startade redan 

1994, då partiet fick fem mandat i kommunfullmäktige, bland annat i Skåne där partiet haft 

stor framgång sedan det bildades.
21

 Sedan dess har partiets valframgångar bara ökat och 2010 

kom att bli det år då Sverigedemokraterna fick sina första mandat i riksdagen, nämligen 

20st.
22

  

1.2.2 Sverigedemokraternas politik 

På Sverigedemokraternas hemsida står att läsa partiets tre viktigaste frågor: ”En ansvarsfull 

invandringspolitik”, ”krafttag mot brottsligheten” och ”en trygg och värdig ålderdom”.
23

 

Partiet beskriver sig som ”(…) ett parti i mitten på den politiska skalan. Partiet tar avstånd 

från såväl marxism, som nazism. Partiet vill skapa en anda av fosterlandskärlek och 

gemenskap, och ett samhälle där idealism, ansvarstagande och samarbete uppmuntras.”
24

 

Vidare i en presentation av partiet kan man också finna ett avståndstagande från rasism. Det 

framgår att partiet inte längre sympatiserar med dess tidigare grundare utan att man för en 

modern asylpolitik med hänsyn till FN:s flyktingkonvention.
25

 

Läser man vidare i partiets skuggbudget om föreslagna regler för invandring, skulle dessa 

tillsammans minska invandringen med 90 procent. I partiets invandringspolitiska program kan 

man även finna ett förslag på tillfälligt totalstopp för icke-västlig invandring, då denna sägs ha 

skapat en mängd problem i det svenska samhället på grund av de kulturella skillnader som 

uppstår.
26

 Här kan man alltså finna en skiljelinje i tolerans för olika invandring i hänsyn till 

etnicitet, vilket skulle kunna påvisa en främlingsfientlig attityd. I Nationalencyklopedin kan 

                                                           
20

 Expo, www.expo.se/sverigedemokraterna, besöksdatum: 2010-10-25. 
21

 Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se/historik, besöksdatum: 2010-10-25. 
22

 Riksdagens hemsida, www.riksdagen.se/mandat, besöksdatum: 2010-10-25 
23

 Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se, besöksdatum: 2010-10-25. 
24

 Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se, besöksdatum: 2010-10-25. 
25

 Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se, besöksdatum: 2010-10-25. 
26

 Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se, se: skuggbudget och invandringspolitiskt 
program, besöksdatum: 2010-10-27. 

http://www.expo.se/sverigedemokraterna
http://www.sverigedemokraterna.se/historik
http://www.riksdagen.se/mandat
http://www.sverigedemokraterna.se/
http://www.sverigedemokraterna.se/
http://www.sverigedemokraterna.se/
http://www.sverigedemokraterna.se/
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man utläsa att främlingsfientlighet är ett avståndstagande till andra grupper grundat på 

kulturella skäl.
27

 

Sverigedemokraterna tar avstånd mot alla påståenden om att partiet skulle föra en 

främlingsfientlig politik medan läsning från stiftelsen Expo ständigt påminner om 

Sverigedemokraternas rasistiska ådra. Expo anser sig vara en partiobunden forskningsgrupp 

som ideellt undersöker och kartlägger antidemokratiska, högerextrema och rasistiska 

tendenser i samhället.
28

 Inför valet 2006 gick Expo ut med en artikel som löd under namnet 

”Glöm inte SD:s rasism”. Här kan man läsa om kriminella kandidater i partiet och 

medlemmar i partiet, som finns med på partiets valsedlar, som har ett förflutet i nazistiska 

grupper.
29

 Tydligt och konsekvent upplyser Expo om Sverigedemokraterna och dess egentliga 

politik som de anser vara främlingsfientlig. Detta hållningssätt påvisas i en mängd artiklar och 

skrifter, dagligen uppdateras deras hemsida och de säger sig ha Skandinaviens största arkiv 

innehållande fakta om antidemokratiska företeelser som de ständigt föreläser och informerar 

om.
30

  

Tidigare journalister vid Expo har sammanställt en bok om Sverigedemokraterna där de 

menar att invandrarhatet har varit ensam central fråga för partiet sedan dess bildning. I boken 

visas exempel på tidigare flygblad och hemsidor från partiet och författarna beskriver här hur 

invandrare hängs ut på ett vulgärt sätt.  Författarna menar nu att språket har förfinats och att 

partiet har en mer professionell hållning gentemot invandrarfrågor men att attityden 

kvarstår.
31

 Boken utkom 2001 och redan då medger författarna att det har skett en förändring, 

om än ytlig, inom partiet omkring deras förhållningssätt gentemot invandrarfrågor.
32

 

Ytterligare nio år har gått och det finns idag inga liknande utspel om invandrare på 

Sverigedemokraternas hemsida.
33

 

Ett antal företrädare för Expo har även intervjuat den avhoppade Sverigedemokraten Tommy 

Funebo och bygger en bok på hans berättelser.
34

 Funebo talar om partiets organisation som 

sektliknande och tämligen oenig. Funebo berättar om en bestämd hierarki där varje dörr till 

nästa steg är sluten innan man förtjänat sin plats. Funebo började rösta på 

                                                           
27

 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se, sökord: Främlingsfientlighet, besöksdatum: 2010-10-25. 
28

 Expos hemsida, www.expo.se, se: Om stiftelsen Expo, besöksdatum: 2010-10-25. 
29

 Expos hemsida, www.expo.se, se: Glöm inte SD:s rasism, besöksdatum: 2010-10-27. 
30

 Expos hemsida, www.expo.se, se: Om stiftelsen Expo, besöksdatum: 2010-10-29. 
31

 Larsson, S. – Ekman, M., (2001), Sverigedemokraterna – den nationella rörelsen, kapitel 13. 
32

 Larsson, S. – Ekman, M., (2001), Sverigedemokraterna – den nationella rörelsen, kapitel 8. 
33

 Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se, besöksdatum: 2010-10-25. 
34

 Slätt, R. (red.), (2004), Sverigedemokraterna från insidan, 1 kapitel. 

http://www.ne.se/
http://www.expo.se/
http://www.expo.se/
http://www.expo.se/
http://www.sverigedemokraterna.se/
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Sverigedemokraterna i protest mot de andra partiernas politik, det första året följde han inte 

ens valutgången, några år senare var han högst upp i partiets hierarki. Funebo berättar hur 

partiets åsikter blev hans egna och att han alltid trodde att de med inkorrekta åsikter rensades 

ut ur partiet. Avhoppet kom i led av att detta uppdagades inte vara fallet, partiets politik 

förändrades men personerna med rasistiska åsikter bestod. Till följd av detta är också enligt 

Funebo att invandringsfrågan, som kännetecknas som partiets enda fråga, är den som 

diskuteras minst i styrelsen då detta tros kunna leda till en splittring inom partiet.
35

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Jag har tittat på resultaten från skolvalet i ett utvalt län och valt ut två skolor där 

Sverigedemokraterna har framröstats till största parti. Det finns en del olikheter i storlek och 

läge vad gäller dessa skolor, samt likheter i könsfördelning och programutbud. Detta tycker 

jag är grund till en spännande och jämförande studie. Dessutom har jag valt en skola där 

Sverigedemokraterna inte fick mandat i skolvalet, denna skola är jämförbar med de andra två 

på vissa områden och det skulle vara intressant att finna vari olikheterna ligger som kan ha 

påverkat resultatet, sett ur ett didaktiskt perspektiv.
36

 

1.3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett fåtal samhällskunskapslärare vid tre 

gymnasieskolor i ett utvalt län framställde Sverigedemokraterna inför skolvalet 2010 sett 

utifrån skolans demokratiuppdrag och ett ämnesdidaktiskt perspektiv. 

1.3.2 Frågeställningar 

Hur har undervisningen i Samhällskunskap, med inriktning Demokrati, sett ut före skolvalet 

2010?  

Hur har Sverigedemokraterna framställts och diskuterats på lektionerna? 

  

                                                           
35
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36
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2. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

 

2.1 Sverigedemokraterna och främlingsfientlighet i skolan 

 I detta kapitel redogörs för de källor som jag funnit intressanta av hänsyn till skolans 

demokratiuppdrag och behandlingen av Sverigedemokraterna sett ur ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv. Nedan följer forskning gällande behandlingen av Sverigedemokraterna och 

främlingsfientlighet i skolan. 

I ett examensarbete från 2007 analyseras, genom kvalitativa intervjuer, hur 

samhällskunskapslärare behandlar Sverigedemokraterna i sin undervisning. Frågor har ställts 

om lärarens inställning till Sverigedemokraterna, hur de framställts på lektionerna och hur 

läraren hanterar elevers sympatier med detta parti. Intervjun har även behandlat hur läraren 

ställer sig till att bjuda in Sverigedemokraterna till lektionerna och om läraren då anser sig ha 

förmåga och tillräcklig kunskap att debattera mot dem.
37

 

Genomgående i arbetets diskussion beskrivs hur lärarens inställning till Sverigedemokraterna 

återspeglas i hur partiet behandlas på lektioner. Lärarna är tämligen överens om att 

Sverigedemokraterna ska framställas på ett objektivt sätt utan ställningstaganden från lärare, 

men det visar sig under intervjun att de lärare som ser partiet som främlingsfientligt och 

rasistiskt ofta delger sin åsikt i slutet av en föreläsning om Sverigedemokraterna. Alla lärare 

är överens om att en öppen diskussion i klassen är bästa tillvägagångssättet för att få eleverna 

till att själva börja reflektera över Sverigedemokraternas åsikter. De lärare som anser partiet 

som antidemokratiskt vill i större utsträckning föra en enskild diskussion med de elever som 

sympatiserar med Sverigedemokraterna. Undersökningen visar också att flera av lärarna är 

osäkra på hur de ska hantera Sverigedemokraterna och att det ofta blir upp till den enskilda 

läraren att besluta i detta.
38

 

Liknande resultat kan vi finna i Sofia Bärgmans examensarbete där syftet var att utreda vilka 

förutsättningar det finns för SO-lärare på högstadiet att arbeta mot antidemokratiska åsikter.
39

  

Sverigedemokraterna finns i arbetet med bland beskrivna antidemokratiska rörelser där 

Bärgman utgått från skrifter av Expo (se kapitel 2.2) och partiet beskrivs som rasistiskt.
40

 De 

intervjuade lärarna nämner okunskap som grund till elevers antidemokratiska åsikter och 

                                                           
37

 Grönqvist, B., (2008), Sverigedemokraterna och skolan, bilaga.  
38

 Ibid. s. 38-41. 
39
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40
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hävdar därför vikten av att informera om antidemokratiska partier och dess politik. Detta 

skulle också leda till att det mystiska och tilldragande runt dessa partier uteblir och att de 

antidemokratiska partiernas slagkraftiga budskap kan bemötas med ifrågasättande istället för 

samtycke.
41

 Slutsatsen i arbetet belyser att uppdraget för varje enskild lärare i praktiken blir 

en tolkningsfråga i hänsyn till regelverken och tydligare riktlinjer efterfrågas av lärarna.
42

 

Marie Thulin söker i sitt examensarbete finna svaret på Sverigedemokraternas framgång i 

skolvalet 2006 på Västervångskolan i Ystad.
43

 Arbetet grundas på en intervju med en 

samhällskunskapslärare på skolan, gruppintervjuer med i allt 19 elever och en intervju med en 

representant från Sverigedemokraterna.
44

 Läraren har under sina lektioner före skolvalet 2006 

fokuserat på riksdagspartierna och låtit eleverna arbeta och föra diskussion runt dessa partier. 

Läraren medger att detta givit stor frihet åt eleverna att själva skapa sig en bild av 

Sverigedemokraterna. Eleverna berättar att det på skolan funnits en stor mängd propaganda, i 

form av flygblad och affischer, från Sverigedemokraterna inför skolvalet. Gemensamt bland 

eleverna nämns också grupptryck och uppmaningar till varandra att rösta på 

Sverigedemokraterna. En elevgrupp tror att det kan vara en protest från elevernas sida 

gentemot lärarnas negativa inställning till Sverigedemokraterna.
45

 I analysen framgår att 

eleverna förknippar Sverigedemokraterna med invandring och rasism. Eleverna ger uttryck 

för en förståelse till Sverigedemokraternas stöd i invandrartäta områden. Det nämns också att 

lärarens beslut att inte redogöra för Sverigedemokraterna på lektionen kan ha bidragit till att 

partiet blev ”förbjuden frukt”.
46

 Thulins slutsats lyder att det är lärarens uppgift att ge 

kunskap och information om Sverigedemokraterna så att eleverna själva blir upplysta i sin 

tolkning av partiets värderingar.
47

   

Vid statsvetenskapliga institutionen i Lund har Therese Wettler skrivit en uppsats där hon 

utgår från en funktionell idéanalys och utifrån tre valda ideal analyserar rättfärdigandet av att 

utesluta Sverigedemokraterna från medverkan i skolan.
48

 I uppsatsen argumenterar Wettler för 

att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti.
49

 Utifrån det liberala idealet, där 

åsikts- och yttrandefrihet är huvudsak, kan inte ett uteslutande av Sverigedemokraterna 

                                                           
41
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 Ibid. s. 38-39. 
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 Wettler. T., (2009), Främlingsfientlighet på schemat?, s. 11. 



10 
 

rättfärdigas. Här är medborgarutbildningen det viktiga och i enighet med individens frihet får 

ingen information undanhållas. Ser man till det kommunitära och marxistiska idealet 

rättfärdigas dock ett uteslutande av Sverigedemokraterna. Det förstnämnda idealet 

härstammar från en syn på det allmännas bästa där man utgår ifrån moraliska övertygelser och 

en kristen-humanistisk solidaritet. Det sistnämnda idealet syftar också till kollektivets bästa i 

form av ett klasslöst samhälle där man inte låter främlingsfientlighet komma upp till ytan då 

det kan bidra till olösliga konflikter.
50

 Wettler nämner att senare forskning talar för en 

minskad främlingsfientlighet i Sverige men ändå ökar rösterna på Sverigedemokraterna. Hon 

drar därför slutsatsen att folk inte är medvetna om vad partiers politik innebär när de röstar. 

Sverigedemokraterna har vuxit sig in i samhällsdebatten och kan därför inte heller ignoreras 

av skolan. Därför vill Wettler, trots sin analys, värna om skolans betydande roll som 

informationsspridare där Sverigedemokraterna och deras politik kan bli analyserad och 

granskad på ett professionellt plan.
51

  

2.2 Skolans demokratiuppdrag 

Gemensamt för den forskning som redovisats har varit påtalandet av hur viktig en öppen 

diskussion i klassrummet är för eleven i strävan efter förståelsen för de demokratiska rätt- 

och skyldigheterna. En mängd forskning och rapporter återger hur denna 

demokratiundervisning skall uträttas på bästa sätt i ett klassrum. Nedan redogörs viktiga 

nedslag i litteraturen om skolans demokratiuppdrag.  

Skolans uppdrag som demokratisk fostrare har genomsyrat läroplanerna sedan efterkrigstiden. 

Skolans ansvar för detta fostrande avser att förmedla en demokratisk värdegrund och att 

genom elevinflytande främja elevens demokratiska färdigheter.
52

 Tomas Englund skriver att 

två huvuduppfattningar om demokratins uppgift kan urskiljas under efterkrigstiden och han 

indelar det demokratiska begreppet i ett funktionalistiskt och i ett normativt synsätt. 

Åtskillnaden mellan dessa två begrepp är demokratin som styrmedel eller demokratin som 

levnadssätt. Den funktionalistiska demokratiuppfattningen ser demokrati som ett övergripande 

beslutsorgan, där en elit representerar ett folkvalt beslut. Ur detta hållningssätt utvecklas en 

kritik som leder till den normativa demokratiuppfattningen där demokratin är ett mål i sig och 

                                                           
50

 Wettler. T., (2009), Främlingsfientlighet på schemat?, s. 19-21.  
51
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folket själva deltar i beslutsfattandet. Den normativa demokratiuppfattningen fick utrymme 

som ideal under 1970-talet och tydligt genomslag i läroplanen för grundskolan 1980.
53

  

Ur den normativa demokratiuppfattningen föds två varianter av demokrati; deltagardemokrati 

och deliberativ demokrati. Deltagardemokratin intogs som fostransidé i 1980 års läroplan, här 

läggs vikt vid medverkan av medborgaren, att denne i sig har en hög kapacitet och moral 

tillräcklig att delta i beslutsprocesser. Den deliberativa idén föddes samtidigt men har 

undanträngts i hänsyn till skolans sedvanliga katederundervisning. Den deliberativa idén 

syftar till vikten av diskussion där skilda meningar ställs mot varandra, auktoriteter liksom 

elev får ifrågasättas med respekt och tolerans vilket i sin tur leder till en gemensam 

konklusion utifrån olika överväganden, slutsatser och värderingar. I slutet på 90-talet får detta 

synsätt bekräftelse i form av ett värdegrundsprojekt från utbildningsdepartementet, där 

skolans roll skulle utvecklas till en social mötesplats där goda relationer frodades. Eleven 

skulle nu inte bara fritt kunna tala och bli hörd utan också lära sig att lyssna och vara lyhörd.
54

  

Amy Gutmann ställer sig frågan om vem som kan utveckla den deliberativa eller 

demokratiska medborgaren. Barndomen ses som en utmärkt utgångspunkt för att utbilda goda 

vanor och principer. Gutmann menar att barn formas efter de personer som de älskar och 

respekterar, barn utvecklar också ett intellektuellt förhållningssätt där upptäckten görs att 

människor tycker olika om vad som är bra och att man möter och måste hantera svåra val för 

att överenskomma i en grupp. Detta leder till att barn inte bara måste lära sig att uppföra sig 

efter en auktoritet utan också ifrågasätta auktoriteter för att uppnå bästa möjliga resultat för 

gruppen. Alltså börjar det demokratiska och deliberativa beteendet redan i tidig barndom och 

Gutmann fokuserar på skolans roll som demokratisk fostrare då hon menar att föräldrar spelar 

en stor roll i detta arbete men att skolan arbetar under direkt politisk kontroll.
55

  

Den deliberativa pedagogiken innefattar samtal där man kritiskt granskar och prövar olika 

kulturella övertygelser. Lärandet sker genom engagemang i argumentationen om vad som är 

sant, osant, riktigt, värdefullt o.s.v. Elevens tankar och lärarens expertis är grunder i denna 

diskussion som sedan ska leda till det allmännas bästa, slutsatser ska dras efter noggranna 

överväganden och rättvisa skipas gentemot individ och samhälle.
56

 Inom skolan nämns en 

motsättning mellan detta deliberativa demokratilärande och det traditionella 
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kunskapsuppdraget. Pedagoger har i sin undervisning med sin begränsade tid ansett att 

demokratiuppdraget tar tid från kunskapsutvecklingen. Lena Fritzén eftersträvar en 

integration av dessa två skilda uppdrag för skolan. Fritzén skriver att rädslan för en 

integration mellan dessa begrepp ligger i bedömningen av kunskapen. Att det är lättare att 

mäta undervisningens vad istället för hur. Trots detta efterfrågar ju det demokratiska 

samhället demokratiska medborgare och om dessa bäst utbildas deliberativt så borde 

kunskapen kunna befästas genom en deliberativ pedagogik genomgripande alla 

ämneskunskaper.
57

    

Kent Larsson har i sin doktorsavhandling bland annat undersökt den deliberativa 

undervisningsformen i skolan och redogör för en del överväganden.
58

 Som en grund till 

deliberation nämns att deltagarna måste ha ett intresse för diskussionen. Detta kan vara en 

svårighet i klassrummet då det kanske inte går att uppbringa olika ståndpunkter bland 

eleverna. Däremot kan undervisningen i klassrummet ta form efter elevernas intresse och 

önskemål såsom kursplanen också förespråkar och på detta sätt möta en mer intressant och 

öppnare diskussion där elevers erfarenheter tillgodoses. Detta bidrar till en deliberativ 

pedagogik. Eleverna blir mer delaktiga i skolans vardag och de känner att de kan påverka 

strukturen och genom detta föds ett intresse för konsekvenser som kan leda till ytterligare 

engagemang i andra skolfrågor och vidare i samhällsfrågor.
59

  

Svårigheter som Larsson stött på ligger i att vissa elever inte vågar träda fram i diskussioner. 

Det bildas mönster i klassrummet och bland eleverna. I många situationer uppstår något 

liknande en debatt där man ses som vinnare och förlorare. Detta är en utmaning för den nya 

pedagogiken att anta, då det viktiga just är att alla åsikter tillsammans leder till den bästa 

slutsatsen. En förståelse för olikt måste genomsyra samtalet. Förslag till undervisning för att 

även ”tysta” elever ska kunna delta i den deliberativa pedagogiken är en fördjupad skriftlig 

kommunikation t.ex. med hjälp av datakommunikation.
60

 

Ellen Almgren har analyserat olika skoleffekters påverkan på den demokratiska kompetensen 

hos eleverna. Här påvisas en negativ effekt av det deltagardemokratiska förhållningssättet, ju 

mer möjlighet eleven hade att påverka utbildningen och dess form i klassrummet desto 

mindre kunskap hade eleven om politik och samhälle. Däremot påvisas en positiv effekt av 
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den samtalsdemokratiska modellen där eleven fick diskutera flera olika synvinklar på bl.a. 

politiska problem.
61

  Almgren nämner också en utomstående effekt på den demokratiska 

kompetensen i form av skolsegregationen. Tanken utgår ifrån att det i samma klass, 

respektive skola, samlas elever med gemensamma egenskaper. Detta sker delvis individuellt 

då elever och föräldrar själva väljer skola men också på kommunal nivå där man utifrån t.ex. 

ekonomiska och sociala anledningar placerar elever i olika skolor.
62

 Tiina Ekmans forskning 

visar också på skillnader mellan programgrupper. Här påtalas att elever från de 

pojkdominerade yrkesförberedande programmen kommer lämna skolan med sämre 

förutsättningar för ett adekvat samhälleligt medborgarskap. De har bristande sakkunskaper 

och har gått miste om det deliberativa samtalets positiva effekter p.g.a. svårigheten att utföra 

detta i dessa elevgrupper.
63

 

Liknande resultat konstateras i en analys av den svenska delen av ICCS-undersökningen.
64

 

(ICCS 2009 är en internationell studie om medborgar- och samhällsfrågor i skolan, där syftet 

är att undersöka hur unga människor i olika länder förbereds för sin roll som medborgare.)
65

 

Här framkommer att elever i friskolor har högre medborgarkompetens än elever i kommunala 

skolor. Även skolor där barn till välutbildade vistas ger en gynnsam effekt på 

medborgarkompetensen. En tydlig signifikans påvisas i sambandet mellan elevernas 

medborgarkompetens och föräldrarnas utbildningsnivå. Lärarens roll i elevens införskaffande 

av medborgarkompetens ger ingen effekt medan negativ effekt påvisas i ett 

kommunikationsklimat i klassrummet där läraren uppmanar eleverna att uttrycka sina åsikter, 

detta tycks bara ge ett ökat kritiskt tänkande inför auktoriteter och ett kritiskt förhållningssätt i 

största allmänhet.
66

 Motsatsen till detta kommunikationsklimat anses inte heller ge ökad 

medborgarkompetens enligt Moos och Macbeth. De skriver om hur en konservativ didaktik 

får en motsatt effekt än förståelse för eleven, då de har svårt att acceptera auktoriteter och ger 

dem en stämpel som överhetsperson, vilken de gärna protesterar emot.
67

 

Lars Persson diskuterar professionalitetens gränser i sin studie av pedagogers arbete med 

demokratiutveckling. Persson skriver om lärarkårens egen uppfattning om problemet som de 

tycker ligger i feltolkningar av styrdokument samt ett större vinstintresse hos skolan, vilket i 
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sin tur leder till att resurser omfördelas och mindre tyngd kan läggas på frågor om demokrati 

och etik. Det krävs en professionell hållning till demokratifrågorna hos pedagogerna, 

civilkurage kan endast överföras till eleven om läraren själv besitter förmågan. Men i detta 

finns också problemet om lärarkåren blir allt för självständig i sitt agerande och utövande utan 

hänsyn till expertisen i form av forskare och styrdokument. Persson påtalar att pedagogerna är 

i behov av uppmuntran och fortbildning i utvecklandet av den demokratiska kompetensen och 

att detta är en fråga som berör både skolledning och utbildningsdepartement.
68
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3. Metod 
 

3.1 Val av metod 

Per Dannefjord skriver i sin rapport att vetenskaplig metod handlar om hur man ställer och 

svarar på frågor och hur man samlar in kunskap. Dannefjord nämner att olika vetenskaper 

utnyttjar olika metoder och att samhällsvetenskapen inte är begränsad till just en metod utan 

att man istället utgår från sitt problem och hur det på bästa sätt ska lösas.
69

 Mitt problem 

bestod inledningsvis i Sverigedemokraternas framgång i skolvalet 2010. Utifrån denna 

problematik gjordes en vandring längs de vetenskapliga traditionerna för att nå fram till 

arbetets syfte och frågeställningar. Positivismen som kunskapsteoretisk ståndpunkt 

förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder även vid undersökningar inom den 

sociala verkligheten. Kunskap är bara sådant som kan verifieras via sinnena, alltså det 

självupplevda. Den positivistiska teorin vill också att kunskapen ska byggas utav hypoteser 

som har prövats.
70

 Förenklat kan man uttrycka att motsatsen till positivismen står att finna i 

hermeneutiken. Denna sistnämnda ståndpunkt grundades som ett förhållningssätt till tolkning 

och förståelse av teologiska texter. Det centrala i teorin innebär att forskaren som analyserar 

en text ska försöka tolka textens mening med hjälp av det perspektiv textförfattaren haft samt 

den sociala och historiska kontexten som författaren befinner sig i. Inom hermeneutiken läggs 

fokus på förståelse av människors beteende istället för en förklaring av beteendet.  

Jag skulle vilja beskriva min undersökning utifrån det hermeneutiska synsättet. Jag ser det 

intressant att inte enbart testa en hypotes utan att på djupet ta del av någons upplevelser och 

erfarenhet och utifrån detta tolka det som delges. Det som sker i den sociala verkligheten är 

påverkat av mänskliga tankemönster och genom att lyssna till en människas ord, till språket, 

kan man skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga.
71

 För min problematik blev det viktigt 

att med empati och intresse lyssna till en persons meningar utifrån dennes kontext och försöka 

förstå samband.  

Mina frågeställningar i arbetet förfinades under arbetets gång, Sverigedemokraternas höga 

resultat i skolvalen trots deras påstådda främlingsfientlighet väckte intresset för lärarens 

uppdrag i att förmedla värdegrunden och syftet i arbetet kom att handla om hur 

samhällskunskapslärare undervisat i demokrati och framställt Sverigedemokraterna i sin 
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undervisning inför skolvalet 2010. För att kunna undersöka detta valdes en kvalitativ metod. 

Den kvalitativa forskningen är vanlig inom tolkningsperspektivet och i motsats till den 

kvantitativa forskningen så läggs tyngden vid generering av teorier istället för en prövning av 

teorier.
72

 I mitt syfte fanns ingen hypotes att befästa eller förkasta utan snarare en undran över 

omständigheter. Eftersom det inte fanns mycket forskning inom detta område så blev det 

heller inte möjligt för mig att uttala någon given hypotes. Det fanns så många tänkbara 

företeelser som skulle kunna påverka resultatet i skolvalet. Därför blev det istället intressant 

för mig hur samhällskunskapslärare själva upplever och erfar sin undervisning i demokrati 

och hur Sverigedemokraterna ska behandlas i undervisningen finns ju inget givet svar på 

därför blev detta en öppen fråga för mig.  

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer för detta passade bäst mitt syfte. Kvalitativa intervjuer 

passar då man vill upptäcka och identifiera något i den intervjuades livsvärld. Jag som 

intervjuare och intervjupersonen bildar tillsammans den helhet som utgör samtalet.
73

 Mina 

intervjuer formades efter en intervjumall (bilaga 1). I denna sammanställde jag de viktiga 

frågor som jag ville få svar på från samtliga lärare. Intervjuerna utformades som 

semistrukturerade då stor vikt lades vid att få igång ett bra och givande samtal, i vilken 

ordning svaren gavs spelade mindre roll. I kvalitativa intervjuer riktas intresset mot 

intervjupersonen och dess ståndpunkter, det blir därför viktigt att låta intervjupersonen röra 

sig i olika riktningar och mot egna intressen eftersom detta kan leda till nya frågeställningar 

och även ge relevant information om intervjupersonens livssyn.
74

  Viktigt för mig var att få en 

förståelse för min problematik och att generera teorier, utan denna slags forskning skulle det 

ju inte finnas några teorier att pröva. 

3.2 Urval 

Jag studerar till gymnasielärare och därför har min utgångspunkt alltid varit att undersöka 

problematiken i detta sammanhang. En annan aspekt är ju att skolvalet sker främst på 

gymnasieskolor och att det är på gymnasiet som de flesta uppnår röstberättigad ålder. Valet av 

samhällskunskapslärare motiveras genom att det är i samhällskunskap som demokrati, 

statsskick och politiska ideologier undervisas. Alltså ansåg jag dem bäst på att kunna besvara 

mina frågeställningar.  
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Urvalet av skolor i gjordes enligt ett bekvämlighetsurval med hänsyn till resultaten i skolvalet 

2010.
75

 Jag valde systematiskt två gymnasieskolor där Sverigedemokraterna blev största parti 

i skolvalet och en gymnasieskola där Sverigedemokraterna hamnade under 

fyraprocentsspärren. De två skolor som först nämnts har likheter i programutbud och 

könsfördelning men olikheter i elevantal och geografiskt läge. Den sistnämnda skolan har 

likheter med en av de andra skolorna i fråga om elevantal och geografiskt läge men inte vad 

gäller programutbud och könsfördelning. Detta urval grundar jag på litteratur som genomgåtts 

angående hur kön och programtillhörighet har en inverkan på demokratisk kompetens.  

De fem lärare som intervjuades valdes till viss del slumpmässigt och till viss del enligt 

bekvämlighetsurval. En lärare var den ende som undervisade i samhällskunskap på den 

skolan. En annan lärare valdes utifrån tidigare kännedom och i motsats till denne valdes övrig 

lärare från samma skola p.g.a. kön, då den lärare jag kände var manlig så ville jag även 

intervjua en kvinnlig lärare för att få ett så spritt urval som möjligt på respondenterna. De 

övriga två valdes helt slumpmässigt utifrån att det var en av dem som svarade i telefon när jag 

ringde till samhällskunskapslärarnas lärarrum och denne tillfrågade i sin tur den andre läraren. 

Genom detta fick jag också en spridning i ålder på respondenterna, vilket jag ser som positivt 

för materialets mångfald. Positivt är också att lärarna både undervisar på yrkesförberedande- 

samt studieförberedande program.  

3.3 Genomförande och bearbetning av data 

Intervjusituationerna föranleddes av mejl och telefonsamtal till de utvalda intervjupersonerna. 

Mejlet som skickades såg likadant ut till varje person, just för att samma information skulle nå 

samtliga intervjupersoner (bilaga 1). Telefonsamtalet som föranledde tre intervjusituationer 

innehöll också likvärdig information som mejlet. Jag informerade om arbetets syfte och om 

att allt som sades vid intervjun och även vidare reslutat behandlas anonymt. Vidare skickades 

intervjumallen (bilaga 2) ut till samtliga deltagare, även om detta inte efterfrågades av alla så 

ville jag att samtliga intervjupersoner skulle ha samma förutsättningar inför intervjun, då 

förberedelser kan påverka samtalets handling. Intervjuerna utfördes på respektive lärares 

arbetsplats. Vi satt alltid avskilt för att minimera störande moment under samtalet och för att 

allt som sades skulle uppfattas på bandspelaren. Varje intervju tog mellan 30-60 minuter att 

genomföra.  

                                                           
75

  Bryman. A., (2001), Samhällsvetenskapliga metoder. 



18 
 

Alla intervjuer spelades in på band och skrevs ut samma dag. Varje intervju tog mellan 1,5-3 

timmar att skriva ut. Materialet sparades på min dator med en benämning av lärarna från 1-5 

för att ingen utomstående ska kunna identifiera intervjupersonerna. Jag ville fortfarande ha i 

minnet hur intervjusituationen sett ut när jag skrev ut intervjun, för att kunna poängtera om 

något iakttagits eller skett under ett visst samtalsämne. Att skriva ut hela intervjun ger en 

möjlighet till en total tolkning av intervjun när man sedan läser materialet, vilket underlättar 

analysen då jag inte behöver tolka materialet två gånger utan har allt material som tillgång vid 

en och samma analys. Det underlättar även för citering, där enda ingrepp i materialet är 

utsättandet av kommatering och punkt för att markera intervjupersonens pauser. 

3.4 Tillförlitlighet och etiska kriterier 

Viktigt före intervjun var att förbereda mig och läsa in mig på ämnet, allt för att öka 

validiteten i undersökningen. Validitet innebär i kvalitativ forskning att man studerar rätt 

företeelse, att man upptäcker företeelser och att man tolkar och förstår innebörden i 

intervjupersonens livsvärld. Validiteten ska genomsyra inte bara datainsamlingen utan hela 

forskningsprocessen på det sätt att man kan tillämpa och använda sin förståelse genom hela 

processen, i intervjusituationen blir det viktigt att skaffa tillräcklig grund till en trovärdig 

tolkning och till att kunna upptäcka det mångtydiga eller motsägelsefulla.
 
En svårighet i 

intervjusituationen är objektiviteten. För mig blev det viktigt att inte låta mina åsikter och min 

ställning till sakfrågor påverka hur jag bemötte intervjupersonen. En bra sammanhållning 

mellan mig och samtliga intervjupersoner kom just genom läraryrket och intresset för detta. 

Jag lät också varje persons sanning bli min egen under samtalet för att visa min förståelse. 
76

 

Reliabilitet syftar till att undersökningen ska ge samma resultat med hjälp av samma metod 

vid ett annat tillfälle. Förutsättningen är att yttre omständigheter är lika.
77

  Detta krävde alltså 

en enormt noggrann hantering av materialet. Vilket också skedde i form av inspelning och 

utskrivning. En kvalitativ intervju blir aldrig exakt densamma vid en andra genomförelse. 

Intervjupersonen kan påverkas av interna och externa faktorer som påverkar svaret, det kan 

vara allt ifrån att ha sett något på TV som berör ämnet till att personen känner sig trött eller 

nedstämd. Forskarens personlighet och humör kan ju också påverka intervjupersonen i en 

riktning. Därav vikten av att lämna ut frågorna i förhand så att intervjupersonen kunde 
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förbereda sig och inte låta svaret påverkas i lika hög utsträckning av kontextuella 

omständigheter.
78

  

Generaliserbarheten för denna undersökning kan diskuteras. Generalisering innebär att 

resultatet kan generaliseras på en större population och i ett större sammanhang, vilket ofta 

kännetecknar en kvantitativ studie.
79

 De lärare jag intervjuat är en liten del av alla lärare i det 

utvalda länet. I detta fall fick jag ta hänsyn till arbetets storlek och tidsbegränsning. Det blev 

på så sätt inte möjligt att göra ett större urval vilket hade varit önskvärt. Men en 

generalisering som är möjlig är i relation till liknande situationer och skolor. Vad som istället 

kan påvisas är en unik studie som leder fram till en förståelse för just dessa lärares hantering 

av demokratiuppdraget och Sverigedemokraterna och vilka variationer som uppstår genom 

den olika kontext som dessa lärare befinner sig i och förhåller sig till, vilket också var syftet 

med detta arbete.  

Som nämnts tog jag kontakt med lärarna via telefon och mejl. Vid detta tillfälle informerades 

intervjupersonen om syftet med mitt arbete. De fick ta ställnig till om de ville delta i 

undersökningen och jag informerade även om att alla intervjupersoner och skolor är anonyma. 

Detta i hänsyn till informations- och konfidentialitetskravet. En intervjuperson frågade 

särskilt om hur resultatet skulle hanteras och då berättade jag om vem som har rättighet till 

materialet och att detta enbart får användas av forskare under samma förutsättningar av 

anonymitet som jag utlovat.
 80

 

Lärarna som intervjuades hade olika grad av samtycke till intervjuerna. En lärare jag talade 

med i telefon hade svårt att finna tid till intervju och tyckte att sitt schema redan var pressat, 

men efter ytterligare en påringning bokades en tid. Två av lärarna uppgav båda att de inte 

tyckte sin utsago var känslig och hade inga problem av vare sig hantering eller spridning av 

material då jag informerade om nyttjandekravet. En lärare påpekade anonymiteten i arbetet 

före han var villig att berätta om sina egna tankar runt skolvalet. Naturligtvis måste hänsyn tas 

till dessa krav särskilt som arbetet tar upp en politiskt känslig fråga. Jag har varit noggrann i 

den etiska hanteringen av materialet och inte utskrivit i något sparat material på datorn, vare 

sig namn på lärare, skola eller ort. Lärarna har delgivits den information de haft rätt till. Även 

                                                           
78

 Bryman. A., (2001), Samhällsvetenskapliga metoder. 
79

 Dannefjord. P., (1999), Metod och Problem. 
80

 Vetenskapsrådets hemsida, www.vetenskapsradet.se, se forskningsetiska principer. 

http://www.vetenskapsradet.se/


20 
 

samtliga rektorer på de tre gymnasieskolorna har informerats om min undersökning och att 

den genomförs i enighet med de etiska forskningsprinciperna (bilaga 3).
81

  

3.5 Metodkritik 

Intervjufrågornas validitet testades aldrig före mina fem intervjuer. I detta finns en nackdel då 

jag som lärarstudent befinner mig i en annan kontext än de som arbetar som lärare. För mig är 

t.ex. värdegrunden något som alltid finns tillgängligt och uppdaterat medan en aktiv lärare 

inte har samma krav på att bemästra läroplanen. Men jag arbetade mycket med mina 

intervjufrågor för att sammanställa de bästa möjliga för syftet. Jag som intervjuare var även 

nybörjare vid den första intervjun och hade en annan erfarenhet med mig till de övriga fyra 

respondenterna. Men detta kompenserade jag genom att vara väldigt påläst inom det område 

mina frågor berörde. Som tidigare nämnts vore ett större urval också önskvärt, allt för att öka 

tillförlitligheten av undersökningen. Den ojämna könsfördelningen hade då också kunnat 

undvikas. Vad jag uppfattat ur min undersökning har detta dock inte påverkat resultatet. Den 

kvinnliga respondentens svar skiljer sig inte mer från övriga svar än den generella skillnaden 

mellan svaren.  Åldersmässigt är det även en överrepresentation av äldre lärare, vilket kan ha 

påverkat resultatet i den mening att lärarutbildningens form och innehåll förändrats över tid 

liksom demokratiuppdraget. En utökning av urvalet blir därför material för vidare forskning 

inom ämnet, då mer tid kan avsättas till datainsamlingen och undersökningen i sin helhet.  
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4. Resultat och analys 

Resultat och analys redovisas nu i samma kapitel för att underlätta läsningen. Kapitlet är 

uppdelat i underrubriker i hänsyn till mina frågeställningar. Analysen följer efter varje 

underrubrik för att text och citat inte ska behöva upprepas i ett eget analyskapitel. Analysen 

utförs med hjälp av den bakgrundsfakta, tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter 

som genomgåtts i arbetet. Först följer en presentation av respondenterna. 

4.1 Respondenterna 

Detta arbete bygger sitt resultat på fem intervjuer gjorda med fem gymnasielärare i det 

utvalda länet. Fyra av de fem lärarna är män. Alla har erfarenhet av arbete på både studie- och 

yrkesförberedande program även om alla inte undervisar på dessa just idag.  

En utav männen har arbetat som lärare i 17 år. Han undervisar på både yrkes- och 

studieförberedande program på en mindre gymnasieskola.  

Nästa manlige lärare har undervisat i 27 år. Han undervisar enbart på studieförberedande 

program på en större gymnasieskola.  

Den kvinnliga läraren har undervisat i 25 år. Hon undervisar enbart på studieförberedande 

program på en större gymnasieskola.  

Fjärde respondenten är manlig och har arbetat 27 år som lärare. Han undervisar på både 

studie- och yrkesförberedande program på en större gymnasieskola.  

Den yngste manlige läraren har en 10-årig erfarenhet från yrket. Han undervisar på både 

studie- och yrkesförberedande program på en större gymnasieskola.  

4.2 Demokratiundervisning 

Den första frågan sökte svar på en definition av demokratiundervisning och gav skiftande svar 

från respondenterna. Tre av lärarna talade direkt om hur de undervisade demokrati i 

klassrummet. De berättade om hur de benämnde demokrati i sin undervisning och att 

begreppet uppkom på många sätt då man talade om t.ex. diktaturer, FN, mänskliga fri- och 

rättigheter. En av dessa lärare nämnde att det finns olika typer av demokrati och att detta var 

viktigt att påvisa i undervisningen.  

Denna åtskillnad av olika demokratier var också viktigt för en annan lärare att diskutera i 

klassrummet. Läraren sa att när vi talar om demokrati så talar vi om en slags ”överideologi”, 
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vilket gör det viktigt att föra ett kritiskt resonemang runt detta då demokrati kan vara så 

många olika saker. Nästa mening löd:  

– När vi pratar demokrati eller när vissa pratar om demokrati så tänker man på den 

här traditionella västerländska demokratin, så som den ser ut i de länder som vi kallar 

demokratiska o.s.v. men att det finns andra sätt att se på demokrati. Så det inte blir ett 

religiöst sätt att se på demokrati så som vissa dokument också från skolverket ibland 

gör. 

Ytterligare en dimension av detta resonemang uppgav en annan lärare. På frågan om hur han 

definierar demokratiundervisning, uttryckte han sig följande: 

– Jag tycker det är skumt att säga så, det är liksom ett konstigt uttryck. Jag associerar 

till öststaterna och vad de gjorde där förr, undervisning i marxismen. (…). Demokrati 

undervisar man i samhällskunskapen eller hur? Och man kommer in på diktatur också. 

Jag tycker inte att det är någon särskild demokratiundervisning utan att det är en del av 

samhällskunskapen.  

Fyra av lärarna nämnde ytterligare en aspekt av demokratiundervisning. De påtalade vikten av 

att låta eleverna vara med och bestämma i klassrummet. Viktigt för alla av dessa fyra var dock 

att inte låta eleverna bestämma över de viktiga delarna i undervisningen. Eleverna tillfrågades 

om de hade mycket skrivningar och hur planering av ett förhör skulle ske, muntligt eller 

skriftligt och t.ex. vilken dag.  

Alla fyra lärare säger bestämt att de själva bestämmer i hög utsträckning och att det inte skulle 

fungera om eleverna skulle få tillåtelse till medbestämmande i alla frågor, då skulle det 

kanske inte ens bli några prov. En lärare uttrycker sig så här: 

– Sen frågar jag ju dem naturligtvis lite grand om vad de vill läsa men inte särskilt 

mycket, jag menar att det är ju att sätta dem i en fullständigt omöjlig situation. De 

kanske säger då att vi ska inte ha någon undervisning om vårt politiska system, ska jag 

finna mig i det då, det kan jag ju inte va. 

En annan lärare nämner liknande situation. 

– Det finns ju en bild av klassrumsdemokrati eller elevdemokrati som är nästan som en 

karikatyr va, att eleverna är med och bestämmer saker och ting. Det fungerar inte, har 



23 
 

aldrig fungerat, kommer aldrig att fungera.(…). Ska vi se till läroplanens författare så 

har de ju en övertro på elevernas förmåga i det här avseendet. 

Det är enbart två av respondenterna som själva nämner det uppfostrande demokratiuppdraget. 

En av dem talar om det som ett uppdrag oavsett ämne och kurs, att alla elever ska respektera 

varandra i klassrummet. Den andre läraren nämner det i samma mening som detta att ta 

hänsyn till minoriteter. Denna lärare säger att det demokratiska förhållningssättet genomsyrar 

hela skolan: 

– Jag brukar säga att vi ska indoktrinera tre saker. De ska tycka att det här med 

demokrati är bra och så ska de tycka att det ska vara jämlikt mellan könen och så får 

man inte vara rasistisk, det här med människans lika värde. Vi får ju inte påverka heter 

det ju men detta ska vi ju sälja in. 

Den andre läraren som nämnde den uppfostrande delen av demokratiundervisning säger att 

det inte är så svår uppgift med tanke på de ämnen han undervisar i, där återkommer man till 

olika demokratiska värderingar kontinuerligt under ämnets undervisning: 

– Men det är klart för en instruerare i ett el-ämne där är det ju inte lika naturligt att 

tala om de här sakerna då. 

En av respondenterna hade stor svårighet i att svara på den första frågan. Han bad mig berätta 

om hur jag tänker om frågan och jag nämnde då demokratiundervisning utifrån det 

kunskapsmässiga synsättet men även som ett synsätt där man talar om att undervisa eleven till 

en demokratisk medborgare. Även då tyckte läraren att frågan var svår att få grepp om men 

uttalade vikten av att göra demokrati till något konkret för eleven, att få dem medvetna om att 

de kan påverka: 

– Mitt mål är att få dem att få upp ögonen för att det är något verkligt just nu som de 

kan påverka, det får inte bli för abstrakt. 

Vidare talade jag med respondenterna om hur deras undervisning hade sett ut inför skolvalet 

2010. Undervisningen i klassrummet skiljde sig åt men gemensamt för alla var att det hade 

anordnats en skolriksdag, med representanter från de olika politiska partierna, på samtliga 

skolor inför skolvalet.  

Två av lärarna hade ett likartat upplägg av undervisningen inför skolvalet 2010. Den ene gick 

igenom de olika ideologierna och sedan fick eleverna välja ut frågor som de tyckte var viktiga 
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att få svar på, därefter fick eleverna ge sig iväg till valstugorna och ta reda på vad de olika 

partierna hade för svar på dessa frågor. Detta säger läraren är en första kontakt med politik, de 

talar politik med varandra och i valstugorna. Läraren säger följande om de yrkesförberedande 

programmen: 

– (…)de säger att de inte är intresserade av sånt, då har jag några frågor man alltid 

kan ha åsikter om, barn ska gå på dagis, avskaffa monarkin, alltså där olika ideologier 

står mot varann och då brukar de elda upp sig rätt mycket och då har de ju kommit 

igång med att prata politik, det är ju det som är tanken. 

Läraren säger att man får utgå från något som berör för att få igång det politiska samtalet. Den 

andre läraren indelade eleverna i grupper där varje grupp representerade ett av de olika 

riksdagspartierna. Sedan fick dessa grupper gå ned till valstugorna och söka information. Men 

läraren påtalar att han inte tycker detta är en demokratisk metod utan bara sunt förnuft. Jag 

berättar om det deliberativa samtalet och att man i viss forskning understryker vikten av 

kommunikation och värderingsfrågor i klassrummet, då svarar läraren följande: 

– Ja det är väl bra, men mycket av den kommunikationen sköter de säkert på raster och 

så, men viktigt är kommunikation med läraren. Om man frågar dem varför tänker du så, 

hur kan du mena det. 

Läraren säger att elever ibland kan komma med ”stolliga” idéer som han måste ifrågasätta. 

Han säger att han alltid säger vad han tycker om eleverna frågar efter hans åsikt.  

En annan metod som en av respondenterna förespråkar är att som lärare delge fakta och sedan 

låta eleverna befästa kunskapen genom att laborera med den. Men då jag frågar om hur han 

konkret använde sig av detta i undervisningen inför skolvalet säger han att undervisningen 

bara fortgår utan att man reflekterar över hur. Han nämner att han i vissa grupper har mindre 

teoretisk undervisning om de eleverna rankat Sveriges styrelseskick lågt på en intresseskala. 

Han säger att han använder samma metod i alla klasser och att eleverna tenderar att bli tomma 

i blicken om han nämner ordet demokrati. För att inte tappa elevernas intresse säger han: 

– Jag försöker prata med dem utan att ha den här lärarrösten, med de svagare 

grupperna så bollar jag ofta över till dem. 

En annan av lärarna lät sin klass som går på ett yrkesförberedande program arbeta praktiskt 

med att organisera skolvalet. Han nämner att det i denna klass inte hann genomgås mycket om 
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de olika politiska partierna utan att han gjorde det efter valet istället. Detta säger han om 

klassen: 

– Den här klassen kanske inte vet mer än någon annan vad demokrati är men däremot 

så vet de jävligt väl hur man organiserar ett val.  

4.3 Analys av demokratiundervisning 

Variationen på hur lärarna definierade demokratiundervisning var stor. Tre av respondenterna 

gav direkt ett svar enligt kunskapssynvinkel och berättade hur de undervisade i demokrati. 

Intressant är vad två lärare nämner om demokrati som begrepp. Skolans styrdokument är 

tydligt i sin formulering om hur demokrati skall implementeras i skolan, i detta finner dessa 

två lärare ett ifrågasättande. Den ene läraren säger att vissa dokument från skolverket ser på 

demokrati på ett religiöst sätt. Han talar om en överideologi. Den andre läraren reagerar 

starkare och förnekar att det skulle finnas någon demokratisk undervisningsmetod, han 

förknippar detta begrepp med hur man förr undervisade marxism i de forna öststaterna. De 

svenska styrdokumenten utgår ju också från den svenska grundlagens bestämmelser om vad 

demokrati är och detta är vad de vill förmedla i skolan. Intressant är att en lärare inte 

ifrågasätter detta utan istället säger att detta är något som vi lärare ska indoktrinera. Eleverna 

ska tycka att det här med demokrati, sett ur den svenska grundlagens tolkning, är bra. 

Demokratiundervisning blir alltså ett omdiskuterat begrepp bland lärarna. Det finns ett 

motstånd till denna påtvingade uppfattning från skollag och styrdokument. Gutmann nämner i 

sin forskning att skolan står under direkt politisk kontroll och att det är därför denna plats blir 

en bra utgångspunkt för lärare att förmedla demokratins värde, vilket också accepteras av 

vissa av respondenterna som gärna förmedlar det från styrdokumenten givna demokratiska 

förhållningssättet.  

En annan intressant aspekt är att nästan samtliga lärare nämner detta med elevinflytande som 

en del av demokratiundervisning. De tycker det är viktigt att eleverna får vara med och 

besluta i sådant som lärarna anser dem vara kapabla till. Ytterligare en gång nämns kritik mot 

skolans styrdokument som sägs ha en övertro på vad eleverna är kompetenta nog att vara med 

att besluta om. De flesta av lärarna säger sig själv vara den som bäst vet hur undervisningen 

ska utformas. Endast en lärare låter sin klass vara mer medbestämmande och låter detta till 

och med påverka vilken undervisning som förs i klassrummet. Läser man Lpf 94 finner man i 

andra delen ett kapitel om elevinflytande. Englund redogör om den normativa 

demokratiuppfattningens två delar där deltagardemokratin, i form av stort elevinflytande, 
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dominerar läroplanen från 70-talet och fram till slutet av 90-talet. Denna 

demokratiuppfattning tycks mer stämma överens med det som lärarna anser vara 

demokratiundervisning trots att den deliberativa idén dominerat de senaste tio åren.  

I Lpf 94 skriver man om att skolan ska förmedla och förankra samhällslivets grundläggande 

värden. Två lärare omnämner detta som ett förhållningssätt som sker naturligt i 

undervisningen, då de talar om olika former av förtryck, krig, diktaturer och demokrati i sina 

ämnen. Här omnämns en svårighet för t.ex. en el-instruerare att förhålla sig till dessa frågor 

som inte uppkommer naturligt i det ämnet. Detta påvisar en segregation mellan olika 

ämneslärare. Det påstås svårare för en yrkeslärare att upprätthålla ett demokratiskt 

förhållningssätt. Problematiken är känd, Fritzén skriver om hur demokratiuppdraget ses som 

ett tidskrävande ok som tar fokus från kunskapsuppdraget.  Här eftersträvas en integration 

mellan ett demokratiskt förhållningssätt, i form av en deliberativ pedagogik, och 

kunskapsutveckling. Den lärare som nämner hur han förmedlar det demokratiska budskapet 

genom hela sin undervisning är ett gott exempel på hur integrationen kan gå till. 

Anmärkningsvärt är att tre av lärarna inte självmant omnämner det demokratiska 

förhållningssättet eller deras uppgift att fostra demokratiska medborgare.  

Undervisningen i demokrati inför skolvalet 2010 såg annorlunda ut bland de intervjuade 

lärarna. Tre lärare har genomgått de politiska partier som före valet enligt opinionssiffror 

fanns med i riksdagen. Eleverna har i två av dessa fall fått söka upp kunskap i valstugor och 

på detta sätt tagit ett första kliv ut i det politiska samtalet. Lärarna talar om hur de utgår från 

elevernas intresse för att väcka samtal precis i enighet med läroplan och rapporter från 

skolverket. Denna undervisning i sig är ett exempel på deliberativ pedagogik enligt Fritzell 

som skriver om hur lärandet sker genom engagemang i argumentationen. Larsson talar om en 

svårighet i den deliberativa pedagogiken då eleverna saknar intresse och kunskap om ämnet 

och därför inte förmår diskutera. Problemet framkommer i intervjuerna då en lärare nämner 

att man i svagare grupper får smyga in demokratiundervisning för att inte eleverna ska tappa 

intresset. En annan lärare säger också att eleverna brukar påpeka sitt ointresse för politik. Här 

nämns enkla, konkreta frågeställningar som en lösning på problemet. Både Ekman och 

Almgren skriver om en segregation inom skolan, dels en segregation mellan skolor där 

likasinnade möts på samma skola och dels en segregation mellan olika program. Tydligt 

exempel ges på detta då en lärare berättar hur han i sin klass från ett yrkesförberedande 

program inte hunnit med undervisning av de politiska partierna utan istället låtit dem ta del i 

organisationen av skolvalet. 
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Persson uttrycker vikten av ett erkännande av lärarnas demokratiska kompetens och att det 

krävs en professionell hållning samt civilkurage hos läraren för att kunna utveckla detta hos 

eleverna. En lärare deklarerar hur han anser att eleverna kan sköta stora delar av sin 

kommunikation på rasterna. Att det här finns plats för värderingsfrågor och deliberativa 

samtal. Läraren poängterar istället kommunikationen mellan elev och lärare, att det dem 

emellan måste finnas ett ifrågasättande och delgivande.   Denne lärare är också noga med att 

poängtera att han alltid ifrågasätter ”stolliga” idéer, vilket är viktigt då man har en så öppen 

inställning till demokrati. Läroplanen är tydlig i detta hänseende, läraren ska alltid vara god 

förebild och ifrågasätta när någon talar emot skollagen vad gäller mänskliga rättigheter. I 

rapporten: Att motverka nazism och rasism i skolan från Lärarförbundet, beskrivs också 

tydligt hur läraren är skyldig att ifrågasätta kränkande åsikter.  

I rapporten Politik i skolan skrivs om vikten av att elever får möta politiska partier och 

organisationer. Detta har tillgodosetts på samtliga skolor genom en skolriksdagsdebatt som 

hållits på varje skola med representanter från de politiska partierna. Här har eleverna fått ställa 

frågor och lyssna till debatt mellan de olika partierna. Samtliga lärare nämner detta som en del 

av demokratiundervisningen inför skolvalet 2010. Vidare analys av dessa debatter kommer i 

nästa avsnitt som även hanterar Sverigedemokraterna.   

4.4 Sverigedemokraterna i undervisningen 

Intressant är att redogöra för hur lärarna berättade om riksdagsdebatterna som hållits på varje 

skola. I dessa diskussioner ingår även hur ställning har tagits i frågan om 

Sverigedemokraterna skulle vara med i debatten eller ej.  

En lärare nämner att han tycker det var bra för eleverna att få lyssna på en debatt och att få 

ställa frågor. Han nämner att det blev klart för många elever vad de tyckte om eller inte tyckte 

om. Den skola där denne lärare arbetar på var den enda skola som inte hade en 

Sverigedemokrat med i debatten. Detta ställningstagande byggde på lärarens diskussion med 

rektorn om vad som skulle vara det bästa för skolan. Läraren hade tagit reda på att man fick 

säga nej till partier att hålla debatt i längre än en halvtimme och rektorn hade läst lite på 

skolverkets hemsida. Läraren nämner att många elever krävde och ville att 

Sverigedemokraterna skulle vara med men läraren var orolig för de invandrardebatter som 

skulle komma upp efteråt, att dessa i sin tur skulle kunna bli kränkande. 

En annan respondent tyckte inte att man hade behövt bjuda in Sverigedemokraterna till 

skolriksdagen men de övriga lärarna i teamet tyckte att eleverna ändå inskaffar informationen 
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och då var det bättre om det skedde i skolan under ordnade former. Den andre läraren på 

denna skola hade varit på en information som skolvalsorganisationen hade och där fått grund 

till beslutet att om Sverigedemokraterna ville komma till skolan så skulle de bjudas in. 

Samme lärare säger: 

– Eftersom Sverigedemokraten vann debatten i aulan, det var vi nog alla rätt så överens 

om, så eldade det ju på de här sympatierna. (…) så i efterhand hade det ju varit väldigt 

mycket värt om den här Sverigedemokraten hade varit sjuk eller om tåget hade varit 

försenat, men jag tycker ändå vi gjorde rätt som bjöd in dem. 

Läraren säger att det väl är skolans skyldighet att bjuda in ett parti med lika höga 

opinionssiffror som Centerpartiet och Kristdemokraterna. Den andre läraren på samma skola 

beskriver skolriksdagsdebatten som en rejäl prövning i vad demokrati är. Han menar att 

Sverigedemokraten var tillbaka i en retorik som de hade på 90-talet, att Sverigedemokraten 

var oerhört grov och kränkande mot muslimer i sin argumentering. Invandrarelever grät och 

andra elever applåderade och hejade på Sverigedemokraten. Båda lärarna berättar om hur 

Sverigedemokratens retorik lockar killarna på de yrkesförberedande programmen.  

Två lärare från samma skola har olik uppfattning om hur ställnigen tagits i frågan om man ska 

bjuda in Sverigedemokraterna eller inte. Den ene säger att det väl har varit uppe till 

diskussion på något ämnesråd men att alla tyckt att man inte kan stänga ute 

Sverigedemokraterna. Han säger: 

– Rektorer är ju ofta lite rädda av sig, de fruktar (…) då har vi lärare sagt att de ska 

behandlas precis som vilket annat parti som helst och vi har ju fått rätt va, det anser ju 

både JO och JK. (…). Så vi har inte gjort någon affär av Sverigedemokraterna, varken 

på skolan eller på lektionerna. Jag ser inte min uppgift att vara vakthund mot 

Sverigedemokraterna, absolut inte. 

Den andre läraren säger att beslutet om Sverigedemokraternas deltagande i aulans debatt 

bygger på ett beslut från kommunfullmäktige där kommunala skolor ska ta emot sådana 

partier som är med i kommunfullmäktige. Denne lärare berättar också att debatten i aulan 

avslutades på ett tråkigt sätt när en elev gav sig på den trevlige och påläste 

Sverigedemokraten personligen, läraren reagerar som följer: 

– Man behöver inte sympatisera med åsikten men nu är det ju så att 350000 personer 

har röstat på dem. 
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Dessa två lärare tycker inte heller att det fanns något motsägbart i att Sverigedemokraterna 

togs upp som ett av de andra riksdagspartierna på lektionerna inför skolvalet 2010. En av dem 

berättar att när eleverna redovisar om Sverigedemokraterna så fyller han i med det han vet, 

precis som han gör med de andra redovisningarna. Läraren uttrycker sig så här: 

– Vi har ju demokrati i Sverige eller hur, det måste vi respektera i skolan, vi kan inte 

börja mixtra med detta i skolan, det vore ju förfärligt om vi gjorde det, det är otänkbart. 

När jag påtalar att det kan vara kränkande åsikter för vissa elever så säger han att de gamla 

kommunisterna också förde kränkande politik mot invandrare från öststaterna och då var det 

aldrig tal om någon uteslutning. Den andre läraren från samma skola svarar på samma fråga 

om de kränkande åsikterna att: 

– Jimmie Åkesson har ju städat i partiet, ingen med någon konstig belastning sitter ju i 

riksdagen, så att om man läser deras partiprogram, det är ju inget direkt kränkande, nu 

ska jag inte säga att jag lusläst det, men vad jag har förstått så är det inte så, man får ta 

det här i öppen debatt.  

En av lärarna tog inte upp Sverigedemokraterna inför skolvalet men har efter valet behandlat 

dem som det riksdagsparti de då blev. Han nämner att Sverigedemokraterna togs upp som 

debatt i klassrummet av eleverna. Han nämner även att en av hans elever är representant för 

Sverigedemokraterna i kommunen och att han måste ta hänsyn till detta och inte tala om 

Sverigedemokraterna på ett kränkande sätt. Respondenten säger också att det är svårt att veta 

hur man ska förhålla sig, det ingår inte i hans utbildning att kunna svar på frågor om 

invandringspolitik. Han nämner balansgången mellan att uppmuntra och samtidigt 

formalisera.  

Två lärare påtalar vikten av att ta upp Sverigedemokraterna på lektionerna, detta just på grund 

av att man måste ta debatten och ställa motfrågor. En lärare nämner att han hört kollegor prata 

om hur svårt det är att ge svar på elevernas åsikter om att t.ex. invandringen kostar mycket 

pengar, att det är en svårighet att motargumentera.  

Alla lärare säger att det inte fanns samma diskussion om Sverigedemokraterna 2006. En av 

dem menar att det alltid har funnits främlingsfientliga åsikter som man som lärare har fått 

argumentera emot men att det är först nu i detta val som dessa åsikter har blommat upp bland 

eleverna just på grund av att de nu har ett parti som uttrycker dessa åsikter och tycker precis 

som dem i dessa frågor. Två lärare menar att de gärna hade sett Sverigedemokraterna i 
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skolans riksdagsdebatt redan 2006. En lärare berättar att han redan 1992 bjöd in en 

Sverigedemokrat att tala i en klass och att det upprörde känslor men bara verbalt och att 

yttrandefriheten är oerhört viktig om inte man säger saker som är helt kriminella, vilket då 

förstås blir en polisiär sak. 

En annan sak som en lärare poängterade när jag nämnde dilemmat i motsatsen mellan 

värdegrunden och yttrandefriheten var åsikter som anses som ”absolut fel”. Läraren beskriver 

att enligt skollagen och skolans värdegrund så finns det åsikter som är absolut fel. Enligt FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter så finns det vissa värden som är oförstörbara och 

absoluta. Han nämner även hur nazisterna tog makten genom demokratiska medel och påtalar 

att de flesta har en primitiv syn på vad demokrati är, att man tror att demokrati är när 

majoriteten bestämmer.  

4.5 Analys av Sverigedemokraterna i undervisningen 

I tidigare analys nämndes hur skolverket rekommenderar skolan att låta elever komma i 

kontakt med politiken i praktiken. Alla skolor har genom sina skolriksdagsdebatter 

tillgodosett denna önskan men intressant är att en av skolorna skiljer sig från de andra två i 

frågan om vilka partier som var välkomna att delta i debatten. Utifrån ett gemensamt beslut av 

rektor och samhällskunskapslärare inbjöds inte Sverigedemokraterna till debatten, detta trots 

att många elever hade en önskan om att få lyssna till Sverigedemokraterna. Rapporten Politik 

i skolan från skolverket skriver att demokrati aldrig får undervisas med odemokratiska 

metoder. Övriga lärare hävdar Sverigedemokraternas rätt till deltagande av hänsyn till 

opinionssiffrorna före valet som visade att Sverigedemokraterna var ett av de partier som tog 

plats i riksdagen. Samtidigt skriver Wettler i sin uppsats att man i hänsyn till det 

gemensammas bästa och det allmännas bästa kan utesluta Sverigedemokraterna från 

undervisningen. Enligt den lärare som nekade Sverigedemokraterna plats i debatten så tog de 

hänsyn till de diskussioner som skulle kunna uppstå efter skolriksdagen, vilka de menar skulle 

ha kunnat bli kränkande. Däremot påtalas det i rapporten Ska främlingsfientliga partier få 

komma in i skolan? från Sveriges kommuner och landsting om hur viktigt det är att debatter 

uppstår i skolan och att alla ska få fritt spelrum för sina åsikter men att kränkande sådana 

alltid ska ifrågasättas av läraren, allt för att öka elevens kunskap i att själv kunna värdera och 

dra slutsatser. Thulin nämner också i sitt examensarbete att lärares negativa inställning 

gentemot Sverigedemokraterna kan ha bidragit till elevernas intresse för just detsamma, som 

en provokation.  
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De andra två skolorna inbjöd Sverigedemokraterna till sina respektive debatter. Lärarnas 

ställningstagande i denna fråga varierar. Två lärare hävdar bestämt att man inte kan bortse 

från det demokratiska beslutet. Människor i Sverige röstar på detta parti och vi är ett 

demokratiskt land därför är det en självklarhet att Sverigedemokraterna ska ha en plats i 

debatten. Dessa lärare beskriver även hur de gärna hade sett Sverigedemokraterna i debatten 

redan inför skolvalet 2006. En av lärarna inbjöd en Sverigedemokrat till sin klass att tala 

redan 1992. Allt för att låta olika röster bli hörda och för att skapa en debatt i klassrummet, 

vilket påtalas av de deliberativa förespråkarna är en viktig del i elevens utveckling av 

demokratisk kompetens. En lärare säger att han inte har till uppgift att vara vakthund mot 

politiska ideologier och om det uppstår kränkande beteenden så säger läraren att det då blir en 

polisiär sak. I samband med skolriksdagsdebatten på denna skola inträffade inga större 

incidenter. Men en av lärarna tycker att det var trist att Sverigedemokraten blev personligt 

påhoppad av en elev i slutet av debatten. Läraren uttrycker hur Jimmie Åkesson städat i 

partiet och även om man inte samtycker med deras åsikter måste de ändå respekteras.  

På en av skolorna slutade debatten med applåder från sympatisörer till Sverigedemokraterna 

och med gråt av invandrarelever. En lärare uttrycker att detta verkligen var en läxa i hur 

demokrati kan yttra sig. Lärarna från denna skola berättar hur Sverigedemokraten ”vann” 

skolriksdagsdebatten och att denne politiker var grov och kränkande i sina formuleringar. 

Avsaknaden av motargument ledde till en hätsk invandrardebatt. I resultatet talas det också 

om en enkel och slagkraftig retorik som unga grabbar från de yrkesförberedande programmen 

lätt tar till sig. Bärgman och Wettler talar om en okunskap bland eleverna, att de egentligen 

inte vet vad de röstar på. De båda lärarna från denna skola där debatten slutade i en slags 

seger för Sverigedemokraten säger att det kanske hade varit lika bra om Sverigedemokraterna 

inte varit på plats i debatten, men av hänsyn till demokratiska beslut så anser de ändå att det 

var rätt beslut som fattades när de bjöds in.  

Okunskapen finns även hos lärarna, en respondent nämner att han inte har kunskap tillräcklig 

att svara eleverna på deras frågor om invandringspolitik. Läraren tycker inte det ingår i hans 

utbildning. Han tog inte självmant upp Sverigedemokraterna i sin undervisning utan det kom 

upp som diskussion av elever. Denne lärare är den ende som uttrycker en svårighet i att både 

uppmuntra till uttrycksfrihet men samtidigt formalisera. En annan respondent nämner samma 

sak om kollegor han hört tala som säger sig inte ha kunskap att ifrågasätta elevers argument 

om invandring. Själv säger han i likhet med två andra lärare att det just på grund av 

okunskapen bland eleverna blir ännu viktigare att ta upp Sverigedemokraterna på lektionerna, 
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så att man kan komma med motargument. Civilkurage och kunskap bland lärarna skriver 

Persson är en nödvändighet för att kunna utveckla eleverna i demokratisk kompetens. 

4.6 Övriga tankar om skolvalets utgång 

Detta resultat ligger ej till grund för en analys då mina frågeställningar inte söker svar på 

tankar om skolvalets utgång. Resultatet som här förmedlas berörs därför i 

diskussionsavsnittet.  

Jag ville avsluta mina intervjuer med en avrundande fråga och också få lite tankar från lärarna 

angående vad de trodde hade påverkat valutgången på deras skolval. Tänkte att detta också 

kunde bidraga till en del i min diskussion och ge uppslag till vidare forskning.  

Alla respondenterna jag talat med uppger att elevens socioekonomiska bakgrund spelar in i 

valet av partitillhörighet. Två lärare benämner sin skola som en typisk medelklasskola. En 

lärare säger att eleverna får med sig åsikten hemifrån där det inte accepteras att man röstar på 

Sverigedemokraterna.  

En lärare säger att det på en del yrkesförberedande program på hans skola har blivit legitimt 

att ha en främlingsfientlig åsikt. Killarna i klassen eldar på varandra och alla har hört något 

från Sverigedemokraterna som de tycker är bra och sedan slås dessa argument samman till att 

bli en sanning. Han säger följande: 

– Se vad som händer på deras utekvällar, hur diskussionen går där och koppla det till 

vilken diskussion rörmokarkillarna här har med sina föräldrar en vanlig vardagskväll 

runt matbordet och vad deras föräldrar har för värdegrund o.s.v. då är det ganska svårt 

för skolan med två timmars samhällskunskap att på något sätt bemöta och kompensera 

det.  

Motsatsen till legitimt fanns också då en lärare beskrev att Sverigedemokraterna på 

lektionerna blev det ”skämmiga” partiet. Då alla skulle redovisa om de olika partierna ville 

ingen representera Sverigedemokraterna. Likaså berättar en lärare hur det tydligt framgick i 

en klass att två elever sympatiserade med Sverigedemokraterna. Men då eleverna inte får 

något medhåll av övriga klassen som börjar skruva på sig, så tystnar dessa elever och 

diskussionen ebbar ut.  

Ett par lärare talar om en segregerad skola där de typiskt manliga yrkesförberedande 

programmen har i stort sett bara elever med svenskt ursprung och att det finns ett individuellt 
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program där det går många elever med utländsk härkomst just på grund av detta och att de 

därför inte hunnit tillgodogöra sig den svenska utbildningen. Dessa två respondenter talar 

också om att alla lärare inte talar samma språk. En lärare nämner vardagsrasismen även bland 

lärare, t.ex. att en elev på energiprogrammet blivit kallad för negerjävel och att vädret 

benämns som ”negerväder”. En av dessa respondenter säger att segregationen på hela skolan 

är ett problem och en ledningsfråga. 

En lärare berättar också om en allt hårdare människosyn. Han säger att det i undervisningen 

måste påvisas någon konkret fördel i ett argument, något som man som individ tjänar på. Det 

är mycket svårare att hänvisa till abstrakta saker som människosyn och mänskliga rättigheter.  

En lärare säger att det höga resultatet för Sverigedemokraterna på deras skola kan ha varit en 

protest mot lärarnas hållning gentemot Sverigedemokraterna. Avslutningsvis i intervjun säger 

han: 

– Jag undrar om man gjorde rätt som inte tog hit dem, för nu gick många och röstade 

på ett parti som de inte visste något om, bara för att de själva var lite emot invandrare.  
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5. Diskussion  
 

5.1 Demokratiundervisning 

Gutmann skriver i sin avhandling hur skolans roll som demokratisk fostrare är att föredra 

framför föräldrarna då skolan står under direkt politisk kontroll. Utifrån skollagen, läroplanen 

och kursplanen undervisas demokrati i skolan, allt under direkt politisk kontroll. De 

intervjuade lärarna är alla väldigt tydliga i sina beskrivningar av hur de undervisar demokrati 

sett ur kunskapsperspektivet. De förklarar för eleverna vad demokrati är, att det finns olika 

former av demokrati och att demokrati är något de själva kan påverka. Elevinflytande var 

viktigt för alla lärarna att ta hänsyn till i olika utsträckning. De flesta av respondenterna 

uttryckte sin välvilja till elevinflytande i den utsträckning de ansåg eleverna ha förmåga till. 

Endast en lärare lät eleverna vara med att påverka vad som skulle undervisas i ett ämne, vilket 

de övriga lärarna tyckte var otänkbart, då viktiga saker att ta upp i undervisningen kanske 

skulle röstas bort av eleverna. I enighet med de flesta respondenternas åsikter om 

elevinflytande så påvisar Almgrens forskning en negativ effekt av ett deltagardemokratiskt 

förhållningssätt, som detta omtalade elevinflytande kan vara ett exempel på. Almgren skriver 

att ju större möjlighet eleven har att påverka utbildningens form desto mindre kunskap erövrar 

eleven. Enligt Englund har den normativa demokratisynen och deltagardemokratin dominerat 

läroplanerna från 70-talet fram till 90-talet. Därför kan jag inte undgå att fundera över om 

respondenternas ålder spelat in i svaret om hur de uppfattar demokratiundervisning. Kan det 

vara så att respondenterna har påverkats mest av den läroplan som var gällande då de 

utbildade sig? 

Englund skriver om den deliberativa demokratisynen. Här beskrivs hur slutsatser grundas på 

en diskussion mellan elever och lärare där ifrågasättande och argumentation är viktiga delar. 

Denna syn på demokrati sägs vara grunden till läroplanens rekommendationer i 

demokratifostran. Larsson och Fritzell förespråkar även denna modell som en del av 

undervisningen i form av lärande genom diskussion. Respondenterna återger exempel på detta 

i sina svar under intervjuerna. Två lärare låter t.ex. eleverna gå till valstugorna och söka svar 

på frågor, som en del av undervisningen inför skolvalet. Eleverna får senare redovisa och 

diskutera svaren i klassen, läraren beskriver även hur han ifrågasätter och själv tillägger fakta 

under redovisningarna. Lärarna talar på olika sätt om hur de når elevernas intresse genom att 

ta upp frågor som berör eleverna. Intresse för en fråga är ju en förutsättning för att få igång en 

diskussion skriver Larsson. Påtagligt i undersökningen är ändå att det demokratiska 
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förhållningssättet, det demokratiska fostransuppdraget, alltid nämndes sist i frågan om hur 

respondenterna ville definiera demokratiundervisning. Ett fåtal lärare kom att tala om det 

demokratiska förhållningssättet först efter det att jag omnämnt det i intervjun. 

Förhållningssättet och det fostrande uppdraget pågår i klassrummet och finns i praktiken men 

ingen av respondenterna nämner det i teorin. Påvisar detta att uppdraget i sig är så självklart 

och utförs utan reflektion? Två lärare reagerar ifrågasättande på det demokratiska uppdraget, 

de vill inte precisera just den demokrati, som läroplanen omtalar, som den enda rätta. En 

annan lärare säger att det är just detta uppdrag en lärare har, att indoktrinera uppfattningen av 

att demokrati är bra. Det förundrar mig att lärarna arbetar och förhåller sig demokratiskt utan 

att begrunda tanken att vi kanske redan är indoktrinerade. Vari finns detta förhållningssätt att 

finna? Har lärarutbildningen och styrdokumenten satt sin prägel på lärarna utan begrundan 

eller handlar det helt enkelt om sunt förnuft som en lärare uttrycker det? Läraren säger att 

eleverna idag har kunskapsbrist och att deras ordförråd är skrämmande litet. Respondenten 

anser att utvecklande samtal kan utföras på rasterna. Är det möjligen dags för pedagogikens 

trendpendel att slå över? Jag förstår Fritzéns önskan om en integration mellan 

demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget, men är det möjligt? Är gymnasieelever mogna 

att lära sig genom diskussion och reflektion om man måste locka med enkla frågor för att få 

igång samtal? För att kritiskt granska krävs kunskap. Är det dags för skolan att axla rollen 

som främst kunskapsförmedlare igen? 

Alla lärare nämner skolriksdagsdebatterna som en del av undervisningen före skolvalet. Dessa 

debatter har tydliggjort för eleverna vad demokrati innebär, eleverna har fått ställa frågor till 

politiker och mött politiker i praktiken. I enighet med Skolverkets rapport Politik i skolan är 

dessa debatter ett ypperligt undervisningsmoment. På en av skolorna slutade debatten med 

stor uppståndelse då invandrarelever som känt sig kränkta blev upprörda och killar från de 

yrkesförberedande programmen applåderade åt den Sverigedemokratiske politikern och efter 

debatten flockades dessa killar kring Sverigedemokratens bord. En lärare säger om 

uppståndelsen att det var en läxa för eleverna hur demokrati kan utspela sig. De båda lärarna 

från denna skola säger även att Sverigedemokraten var oerhört grov och kränkande i sin 

retorik och argumentation, de beskriver också hur Sverigedemokraten ”vann” debatten. Hans 

kränkningar blev inte ifrågasatta. Styrdokumenten och rapporten Att motverka nazism och 

rasism i skolan från Lärarförbundet påvisar att läraren är skyldig att ifrågasätta kränkande 

åsikter. De båda lärarna på denna skola beskriver också under intervjuerna att de tycker det är 

viktigt att Sverigedemokraterna får ta plats i undervisningen just på grund av att man då kan 
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ifrågasätta deras argument. Utifrån detta synsätt skulle jag vilja påpeka ett misslyckande i det 

demokratiska uppdraget. Om övriga partier i debatten inte förmådde ifrågasätta 

Sverigedemokraten borde inte skolan i form av debattledare eller liknande tagit ett ansvar i att 

förhindra att kränkande åsikter spreds? Den demokrati som denna uppståndelse blev en läxa i, 

är inte den demokrati som styrdokumenten förespråkar och som skola och lärare bör vi väl 

utgå från den demokratisyn som våra styrdokument förespråkar? 

Forskning måste fortsätta inom det demokratiska förhållningssättet. Det visar sig att de 

utövande lärarna inte till fullo bemästrar det som läroplanen förmedlar. Alla lärare är skyldiga 

att underkasta sig läroplanen och därför måste den också komma till kännedom för lärarna i 

praktiken. Det borde läggas tid till att undersöka hur fortbildningen av de utövande lärarna 

framskrider och hur de nya läroplanerna presenteras för utövande lärare. 

5.2 Sverigedemokraterna i undervisningen 

Detta arbetes andra frågeställning inriktar sig på hur Sverigedemokraterna framställts och 

diskuterats på lektionerna. Eftersom skolriksdagsdebatten anges som en del av 

undervisningen av samtliga respondenter så hänvisar jag även till denna debatt då jag 

diskuterar lärarnas framställning av Sverigedemokraterna. 

En av de intervjuade lärarna skiljer sig från övriga respondenter i framställningen av 

Sverigedemokraterna. Utifrån ett beslut fattat av läraren och rektorn på skolan inbjuds inte 

Sverigedemokraterna till skolriksdagsdebatten. Läraren uppger även att han inte framställt 

Sverigedemokraterna på lektionerna utan att de enbart kommit upp i diskussion utifrån elevers 

frågor. Dessa beslut att utesluta Sverigedemokraterna grundas på att de inte var ett parti i 

riksdagen före valet och på en oro över kränkande debatter som skulle kunnat uppstå efter en 

skolriksdag med Sverigedemokraterna som deltagare. Ingen litteratur påvisar att detta skulle 

vara ett rättfärdigat beslut, motsatsen rekommenderas däremot av bl.a. rapporten Politik i 

skolan och Att motverka nazism och rasism i skolan. Bärgman, Thulin och Wettler diskuterar 

samtliga om att skolan är en bra plats att inbjuda Sverigedemokraterna till för att det i skolan 

finns kompetens till ifrågasättande av kränkande argument. Thulin nämner även att lärarens 

motstridiga hållning till Sverigedemokraterna ger en upprorisk effekt på eleverna som väcker 

sympatier för Sverigedemokraterna. Moos och Macbeth beskriver hur elever kan uppfatta 

läraren som en överhetsperson som de gärna protesterar mot om läraren för en konservativ 

didaktik. Den intervjuade läraren säger även själv att elevernas röst på Sverigedemokraterna 
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kan ha varit en protest. Läraren och rektorn gick emot elevernas vilja genom att inte inbjuda 

Sverigedemokraterna till skolan, detta kan ha lett till sympatier för Sverigedemokraterna.  

I motsats till detta berättar de övriga respondenterna om hur de framställt 

Sverigedemokraterna precis som vilket annat av de övriga riksdagspartierna. De är eniga om 

att opinionsmätningarna före valet, som påvisade Sverigedemokraternas plats i riksdagen, 

påverkat deras beslut att framställa Sverigedemokraterna som ett riksdagsparti. Två lärare 

nämner också att de tycker det är viktigt att Sverigedemokraterna diskuteras på lektionerna så 

att de har möjlighet att ifrågasätta och komma med konkluderande fakta. Beslutet att bjuda in 

Sverigedemokraterna till skolriksdagsdebatten har fattats gemensamt i lärarlag och med 

skolstyrelsen. Vissa lärare hänvisar också sitt beslut att bjuda in Sverigedemokraterna till 

rekommendationer från kommunen och från skolvalsorganisationen. Utgången av 

skolriksdagsdebatten blev olik på de två skolorna. Den ena debatten ”vanns” av 

Sverigedemokraten och båda lärarna på denna skola beskriver det olyckliga i detta och hur det 

hade varit mycket värt om Sverigedemokraten hade varit sjuk, vilket tyder på att lärarna 

känner en viss ånger inför hur debatten slutade. På den andra skolan beskriver en lärare hur 

debatten avslutades med att en elev verbalt gav sig på Sverigedemokraten personligen. Detta 

beskriver läraren som trist och säger att även Sverigedemokraten var värd ett respektfullt 

mottagande. I övrigt beskriver de två lärarna från denna skola inte Sverigedemokraterna som 

ett problem. En lärare säger att de inte har gjort någon affär av Sverigedemokraterna, varken 

på skolan eller på lektionerna och påtalar att vi har demokrati i Sverige, det får vi aldrig börja 

mixtra med. Jag finner att dessa utlåtanden normaliserar Sverigedemokraterna och gör att 

mina frågeställningar ställs på sin spets. Är det så att jag genom min undersökning av 

Sverigedemokraterna befäster något som ett fenomen som egentligen inte behöver vara ett 

fenomen om det bara normaliserades? Men normalisering kräver kunskap. En lärare jag 

intervjuat talar om okunskap hos sig själv inför invandringsfrågor, några lärare talar om 

okunskap hos kollegor i att bemöta argument som ”att invandringen kostar pengar”. 

Grönqvist diskuterar i sin uppsats hur lärarna påvisar en osäkerhet inför hur 

Sverigedemokraterna skall bemötas och framställas. För att Sverigedemokraterna ska kunna 

bemötas korrekt, utifrån det parti det är så måste lärarna vara lika upplysta om detta parti som 

de är om de övriga ideologierna och partierna. Persson betonar lärarens professionalitet som 

en styrka som måste underhållas. Genom att lärarnas kunskap befästs påverkas även deras 

civilkurage i frågan och de kan bättre bemöta elevers argument och öka elevens kompetens, 
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men vem bär ansvar för lärarens fortbildning? Vem ger läraren uppmuntran och stöd i att 

uppnå civilkurage? 

Just attityden bland respondenterna ter sig intressant då jag uppfattar att ett gott 

självförtroende i frågan om bemötandet av t.ex. Sverigedemokraterna leder till ett självklart 

undervisningsförhållande. Den lärare som ensamt tog beslut tillsammans med rektor om hur 

Sverigedemokraterna skulle behandlas är också mer tvivelaktig i frågan om beslutet var rätt 

eller inte. De lärare som har fört diskussion om ställningstagandet med sina kollegor påtalar 

också att de anser sig behandlat saken korrekt. Kan det vara så enkelt att lärare också uppnår 

en demokratisk kompetens genom deliberativa samtal kollegor emellan. I rapporten Ska 

främlingsfientliga partier få komma in i skolan? omskrivs vikten av ett gemensamt 

förhållningssätt på skolan och kanske är det just en trygghet i det gemensamma beslutet som 

leder till ett ökat civilkurage hos den enskilde läraren. Borde inte lärarutbildningen arbeta med 

att lägga en grund till ett gott professionellt självförtroende?  

Persson skriver om att lärarprofessionen måste få ett erkännande i sitt uppdrag som 

demokratisk fostrare. Jag funderar på om det kan finnas ett samband mellan lärarens 

professionella självförtroende och elevernas resultat. Sett ur min undersökning påtalas ett mer 

självklart förhållningssätt till svåra ställningstaganden om läraren känner tillit till beslutet. 

Kan detta inverka på undervisning och elevernas resultat? Detta skulle jag vilja forska vidare 

om. Som nämnts i kapitel 6.1 vore det också intressant att undersöka hur stor kunskap 

lärarkåren har i läroplan, kursplan och i sitt undervisande ämne. Som lärarstudent känner jag 

att jag ständigt uppdateras inom allt som berör mitt blivande yrke. Pedagogik, styrdokument 

och nya reformer diskuteras under undervisning och seminarier. Sedan tar yrket plats i 

praktiken och man blir en del i hela lärarkåren och plötsligt blir det bara upp till det egna 

intresset att tillgodogöra sig information. Det spelar ju ingen roll hur mycket vi forskar för att 

komma åt bättre lösningar om forskningen och kunskapen inte når lärarna i praktiken.  

5.3 Övriga tankar om skolvalets utgång 

Följande diskussion ger inte svar på mina frågeställningar men utgör ändå grund till en 

intressant utgångspunkt för vidare forskning. Visst diskussionsunderlag som följer grundas på 

respondenternas tankar och är inte, som den positivistiska forskningstraditionen efterfrågar, 

egenupplevt genom sinnena, utan iakttagelser och funderingar som lärarna gjort. Dessa 

tankar bygger inte heller på respondentens egna upplevelser, som det hermeneutiska 

forskningssynsättet förespråkar, utan mer på en, av läraren, egen dragen slutsats av en 
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iakttagelse. Jag vill därför påpeka att delar av följande diskussionsunderlag inte uppnår 

önskad validitet men det utgör en intressant diskussion som knyter an till mina tankar i det 

inledande kapitlet.  

Lärarna blev också tillfrågade om de hade några övriga tankar att delge om skolvalets resultat. 

En lärare berättar hur killarna på de yrkesförberedande programmen eldar på varandra i sina 

argument. Läraren berättar också hur det på hans skola blivit legitimt att sympatisera med 

Sverigedemokraterna. Men motsatsen finns också när läraren berättar hur han upplevt när två 

elever som sympatiserade med Sverigedemokraterna försökte få gehör för sina argument i en 

klass som inte hakade på deras engagemang och hur dessa två elevers engagemang ebbade ut. 

En annan lärare berättar hur hon upplevt att elever ansett det ”skämmigt” att förespråka 

Sverigedemokraterna på lektionerna i politik före skolvalet. Larsson skriver om dessa mönster 

i klassrummet, hur det snabbt bildas oskrivna regler om vad som är accepterat eller ej i en 

klass.  Klassvis skiljer sig dessa mönster. Lärarna talar om en annan attityd hos killarna på de 

yrkesförberedande programmen än den attityd som finns i en klass på ett studieförberedande 

program. Lärarna berättar om hur killarna på de yrkesförberedande programmen tilltalas av 

den enkla och slagkraftiga retorik som t.ex. Sverigedemokraten i en av skolornas 

riksdagsdebatt förde. Killarna på dessa program eldar också på varandra i sina enklare 

uttrycksformer. Almgren beskriver segregationen både mellan olika program och mellan olika 

skolor. Almgrens forskning visar också att elever från pojkdominerade yrkesförberedande 

program tenderar att lämna skolan med sämre demokratisk kompetens än övriga elever till 

viss del beroende av att de inte når en deliberativ diskussion i sitt klassrum. Två lärare från 

samma skola beskriver också en segregation mellan lärare. Hur lärare på de 

yrkesförberedande programmen har svårare att framföra ett demokratiskt förhållningssätt och 

det omnämns hur ett fåtal lärare själva uppträder odemokratiskt genom att t.ex. använda 

”neger” som skällsord. Återknyter till Gutmanns resonemang om hur människan tenderar att 

lyssna till de vi respekterar och älskar och hur skolans roll som demokratisk fostrare är viktig. 

En lärare på ett yrkesförberedande program som respekteras av sina elever måste företräda 

demokratiskt på lektioner och i hela skolans verksamhet. Brister i detta måste utredas. 

Utan att generalisera vill jag ändå utifrån de fem respondenterna göra en jämförelse mellan de 

utvalda skolornas hantering av Sverigedemokraterna. Jag vill knyta an till det som jag 

inledningsvis fann intressant med de utvalda skolorna i form av likheter och skillnader. 

Tydligt påvisas sambandet mellan att det på de två skolor där Sverigedemokraterna blev 

största parti, även finns typiskt pojkdominerande yrkesförberedande program. På den skola 
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där Sverigedemokraterna inte fick mandat i skolvalet är flickor överrepresenterade bland 

eleverna och lärarna på denna skola omnämner skolan som en typisk medelklasskola.  

Intressant är det också att påpeka skillnaden i behandlingen av Sverigedemokraterna i 

förhållande till resultatet i skolvalet. På de två skolor där Sverigedemokraterna blev största 

parti i skolvalet behandlade lärarna Sverigedemokraterna olika. På den ena skolan blev inte 

Sverigedemokraterna inbjudna till skolriksdagsdebatten och de framställdes inte heller på 

lektionerna före skolvalet 2010. På den andra skolan presenterades Sverigedemokraterna som 

ett av alla partier i riksdagen och de deltog i skolriksdagsdebatten. Viktigt att nämna är att en 

lärare på denna skola, i en klass på ett yrkesförberedande program, lät undervisningen inför 

skolvalet 2010 bestå av valorganisation. Presentation av de politiska partierna gjordes först 

efter valet. På den tredje skolan där Sverigedemokraterna inte fick mandat framställdes också 

Sverigedemokraterna som ett av övriga riksdagspartier och de deltog i debatten. Sambandet är 

vagt men jag vill ändå påtala just det som Ekman skriver om i sin forskning om hur pojkar 

från yrkesförberedande program går miste om något i sin utbildning. Är de inte kapabla att 

föra deliberativa samtal om samhällsfrågor? Är det yrkesläraren som inte är kapabel att ta upp 

deliberativa samtal om samhällsfrågor? Forskning vet om dilemmat, men vad är hönan och 

vad är ägget? Det är dags att utröna skulden till dessa elevers tillkortakommanden. Bara 

genom svar på detta kan vi återvända till kärnan och förhindra framväxt av en felaktig 

medborgarsyn. 

Främlingsfientlighet har alltid funnits säger en av mina intervjuade lärare, men nu har den fått 

en legitim scen att utspelas på. Sverigedemokraterna har fångat upp en åsikt som tidigare 

ansågs smutsig och gjort den rumsren. Skolan har ett ansvar i att ifrågasätta kränkande åsikter 

och utbilda demokratiska medborgare. Ur didaktisk synvinkel så blir en klassrumsjargong 

snabbt befogad och om inte ens den professionelle läraren besitter demokratisk kompetens så 

antar jag att en odemokratisk attityd blir till mellanmjölk, legitim och vardaglig. Igen; vem 

bär ansvaret för lärarens utbildning och fortbilning? Ledningen på skolan där dessa lärare 

arbetar bär ett ansvar, universitetsutbildningen bär ett ansvar och regeringen bär sitt ansvar att 

ge redskapen till hur detta ska behandlas. Utifrån intervjuerna påvisas ett sämre demokratiskt 

förhållningssätt hos de lärare som utbildar på de yrkesförberedande programmen. Är det 

möjligt att där finns outbildade lärare som är oerhört skickliga i sitt utövande ämne, men som 

totalt har missat upplysningen om det demokratiska förhållningssättet? Borde det finnas en 

kontroll av den utövande lärarens kunskap och medborgarkompetens i form av en 
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legitimation? En legitimation som höjer lärarnas status och som gör det möjligt att frånta en 

lärare som missköter sig sitt uppdrag. Därom tvistar de lärde. 
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Bilaga 1 

 

Hej, 

mitt namn är Linnéa Bjällebo och jag är student vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag läser till 

gymnasielärare och skriver just nu på mitt examensarbete. 

Med ett historiskt riksdagsval i ryggen kunde jag inte undvika att intressera mig för 

Sverigedemokraterna och deras framgång, inte minst i skolvalet. 

Därför har jag valt att göra en undersökning om hur samhällskunskapslärare undervisat i 

demokrati och förhållit sig till Sverigedemokraterna före skolvalet 2010.  

  

Så, låt oss föra forskningen vidare och ge mig en halvtimme till en timme av er tid, till att 

svara på mina intervjufrågor. 

  

Naturligtvis garanterar jag anonymitet.  

Intervjufrågor kan sändas i förväg, tidigast onsdag 3/11 och därefter har jag möjlighet till 

intervju vilken dag och tid ni önskar.  

Om jag behöver tillstånd från rektor måste ni meddela mig om detta.  

  

Skriv gärna svar på min mail eller ring på telefon:  

  

Hoppas på återhörande/M.v.h. Linnéa Bjällebo 
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Bilaga 2 

 

Intervjumall 

 

Hur länge har du undervisat i Samhällskunskap? 

På vilka program är du samhällskunskapslärare? 

 

 

Hur definierar du demokratiundervisning? 

Vilken undervisningsmetod använde du dig av för att undervisa i demokrati inför skolvalet 

2010?  

Har du som lärare/lärarlag/skola tagit ställning i frågan om hur Sverigedemokraterna skulle 

behandlas på lektionerna före skolvalet 2010?  

Hur diskuterades Sverigedemokraterna på lektionerna av dig som lärare och av eleverna?  

Fanns det samma diskussion om Sverigedemokraterna inför skolvalet 2006? 

 

 

Finns det några övriga tankar om Sverigedemokraternas resultat i skolvalet 2010 som du vill 

tillägga? 
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Bilaga 3 

 

Till vederbörande, 

jag är en student vid Linnéuniversitetet i Växjö och skriver nu examensarbete i pedagogik. 

Jag har kontaktat samhällskunskapslärare vid er skola och bett om att få en intervju. Intervjun 

handlar om demokratiundervisningen, med inriktning Sverigedemokraterna, inför skolvalet 

2010.  

Läraren har godkänt och jag vill bara delge er informationen i enighet med de fyra 

forskningsetiska principerna, se www.vetenskapsradet.se 

Jag hoppas på samtycke, så för vi tillsammans forskningen framåt.  

Intervjuerna kommer ske i v. 45.  

Hör av er vid frågor. 

M.v.h. Linnéa Bjällebo 

 

 

 

http://www.vetenskapsradet.se/

