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Sverigedemokraterna – en utmaning för lärare? 

En studie om hur lärare och rektorer på gymnasiekolor förhåller sig till Sverigedemokraterna i 

undervisningen om politik.  

Sverigedemokraterna – a challenge for teachers? 

A study investigating how high school teachers and principals tackle Sverigedemokraterna 

while teaching civics.  

     Antal sidor: 46  

 

Syftet med det här arbetet är att få en fördjupad förståelse för hur skolan förhåller sig till 

politiska partier som kan tänkas utmana den värdegrund som skolan vilar på.  

 

Just nu är det Sverigedemokraterna som inom rikspolitiken kan tänkas sätta värdegrunden på 

prov; därför undersöks i den här studien lärares och rektorers förhållningssätt till det partiet.   

 

Jag har intervjuat sammanlagt fyra samhällskunskapslärare och två rektorer, uppdelade på två 

jämnstora gymnasieskolor i Skåne. Skåne är ett län där Sverigedemokraterna har ett relativt 

starkt stöd, såväl i riksdagsvalet som i skolvalet, och är därför lämplig som 

undersökningsregion.  

 

Min studie visar att det på skolorna inte finns något gemensamt förhållningssätt när det gäller 

undervisningen om Sverigedemokraterna. Rektorerna anser att det är upp till varje lärare att 

bedöma hur SD ska hanteras i undervisningen. Förhållningssättet varierar mellan de fyra 

lärarna. De gör olika bedömningar av huruvida partiets politik strider mot värdegrunden, 

vilket i sin tur leder till att sättet på vilket lärarna hanterar partiet i undervisningen skiljer sig 

åt dem emellan. Deras resonemang om lämpligt förhållningssätt kan härledas till vilken så 

kallad utbildningskonception de tar störst intryck från, den vetenskapligt rationella eller den 

demokratiska.  

Likaså indikerar de divergerande synsätten från lärarna att värdegrunden går att tolka på olika 

sätt och att så kallade spänningar inom värdegrunden gör det svårt att veta vilket som är det 

mest professionellt korrekta förhållningssättet i vissa frågor.  
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1. INLEDNING 

”SD menar att det finns ett ´vi´och vi:et ska skyddas mot ´dom´”.  

- Fredrik Reinfeldt, statsminister (Sydsvenskan, 2011-11-

19).  

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M), pekade i en intervju i Sydsvenskan nyligen ut 

Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt parti. Inför påståendet att han har en stor 

personlig antipati mot SD svarade han: ”Jag ogillar djupt all form av 

främlingsfientlighet…”(Sydsvenskan, 2011-11-19). 

Statsministern är inte den enda av de etablerade politikerna som är kritisk till SD:s 

människosyn (Dagens Nyheter, 2008-07-10).  

Mot bakgrund av de hårda orden mot SD i den politiska debatten och med anledning av det 

mediala intresse som partiet väcker är det intressant att undersöka hur skolorna förhåller sig 

till detta parti. Skolan är ju inte ett eget kosmos påverkansfritt från det övriga samhället.  

Historiskt tycks skolpersonal på flera håll i landet ha haft svårt att veta hur de ska ställa sig till 

partiets representanter och till partiets politik, givet att skolan har sin värdegrund att hålla sig 

till (Dagens Nyheter, 2010-09-20 och Sydsvenskan, 2005-10-16).  

Ibland har juridiken fått träda in, då skolor velat utestänga Sverigedemokraterna från politiska 

debatter i skolan med hänvisning till att partiets idéer strider mot värdegrunden. JO har slagit 

fast att varken SD eller något annat parti får utestängas från att komma till skolan och föra ut 

sitt budskap i en debatt på grund av deras åsikter i sig. Alla partier som vill komma till skolan 

måste behandlas likvärdigt. Bara om det kan påvisas att elever kan bli kränkta kan det finnas 

skäl att neka ett politiskt parti eller annan organisation tillträde (Lärarförbundet, 2006). 

Vidare, om det finns risk för ordningsstörning får en debatt ställas in, men då ska hela 

debatten ställas in (Mattsson, 2009, s.126-127). 

Även om det nu är klargjort hur partiet ska bemötas inför debatter i skolan kvarstår frågan om 

hur partiet bör bemötas i undervisningssituationer. Mot bakgrund av riktlinjerna i läroplanen 

tycks det mig förståeligt om skolpersonal finner det svårt att veta vad som är det professionellt 

sett mest korrekta sättet att hantera partiet.  

I läroplanen 2011 står bland annat: ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. ”(Skolverket, 2011 a, läroplan 2011, s.2) 

Men i läroplanen står också: ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra 

att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana”. (Ibid.). 

För mig framstår de två ovanstående styckena som potentiellt motsägelsefulla. Skolans 

anställda ska aktivt reagera på främlingsfientliga åsikter, men samtidigt ska de uppmuntra att 

olika åsikter förs fram.  
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1.1 Syfte 

Mot bakgrund av ovanstående oklarheter i läroplanen ter det sig intressant att utforska djupare 

hur skolan hanterar politiska ämnen som kan tänkas utmana den värdegrund på vilken skolan 

vilar. Syftet med detta arbete är följaktligen att fördjupa förståelsen för hur skolor förhåller sig 

till politiska partier vars åsikter kan tänkas sätta skolans värdegrund på prov. Just nu är det 

Sverigedemokraterna av de mer populära politiska krafterna som på sina håll tycks göra 

skolor frågande till hur de bör reagera. I morgon kan det vara ett annat politiskt parti som 

skolan måste förhålla sig till. Eftersom tidigare forskning har visat att skolan kan ha en viss 

socialiserande inverkan på gymnasieelevers politiska tänkande (Broman, 2009) torde frågan 

vara intressant ur ett politiskt perspektiv.  

Studien kan också ses som ett tillskott till den läroplansteoretiska forskningen. 

Förhållningssättet till Sverigedemokraterna anser jag vara ett praktiskt exempel på hur skolor 

kan tänkas tolka värdegrunden.  

 

1.2 Frågeställning 

Min huvudsakliga frågeställning är: Hur kan skolpersonalens förhållningssätt till 

Sverigedemokraterna förstås? 

Inom ramen för denna övergripande frågeställning ryms följande frågor:   

På vilket sätt och i vilken omfattning har rektorer och lärare diskuterat frågan om hur man bör 

framställa politiska partier i undervisningen?  

I vilken mån finns ett gemensamt förhållningssätt till Sverigedemokraterna på skolorna?  

Hur motiverar skolpersonalen sitt sätt att förhålla sig till Sverigedemokraterna?  

 

1.3 Klargörande om Sverigedemokraterna  

Jag tar i detta arbete inte ställning i frågan om Sverigedemokraterna faktiskt kan sägas vara ett 

parti vars åsikter går på tvärs med skolans värdegrund. Jag konstaterar bara, som jag visat 

ovan, att skolor historiskt på sina håll tycks ha haft svårt att veta hur de ska förhålla sig till 

detta parti.  
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1.4 Skåne en lämplig miljö 

Det är allra mest intressant att studera skolor som verkar i en miljö där Sverigedemokraterna 

har starkt stöd. Så är fallet i Skåne. I riksdagsvalet 2010 fick SD 11,21 procent av rösterna i de 

norra och östra delarna av länet (Valmyndigheten, a), 10,06 procent i de västra delarna 

(Valmyndigheten b), och 8,72 procent i de södra delarna (Valmyndigheten, c). Även i 

skolvalet fick SD stort stöd relativt riksgenomsnittet. I riket fick SD 13 procent som helhet i 

skolvalet. Inräknat enbart gymnasieelever var siffran 14,8 procent i riket. I tretton av nitton 

skånska kommuner där skolval hölls var stödet för SD större än riksgenomsnittet. I 

Ängelholm, Eslöv, Hässleholm, Kristianstad, Örkelljunga, Osby, Östra Göinge, Staffanstorp 

och Ystad blev SD största parti med mellan 22 och 38 procent (Ungdomsstyrelsen).  

När det gäller skolvalet är det viktigt att poängtera att det inte är ett ”riktigt” val. Det är 

omöjligt att spekulera i om alla de som lade sin röst på SD i skolvalet också hade gjort så i ett 

riksdagsval.  

Mot bakgrund av ovanstående statistik finner jag det ändå mest ändamålsenligt att välja ett 

par skolor i Skåne som studieobjekt. Det är i Skåne som SD har som starkast stöd i landet. 

Om det är någonstans skolornas företrädare torde fundera på hur förhållningssättet till partiet 

bör vara så är det där.  

 

1.5 Disposition 

Jag börjar i kapitel 2 med att gå igenom tidigare forskning som är relevant för min studie.  

Därefter, i kapitel 3, tar jag upp centrala begrepp. Jag börjar med att diskutera definitioner och 

innebörder av läroplan och värdegrund, begrepp som måste förklaras för att göra återstoden 

av rapporten begriplig. I kapitel 3 beskriver jag också Sverigedemokraterna. Partiet spelar en 

avgörande roll i min studie, men inte på så vis att jag analyserar partiets politik. Jag är enbart 

intresserad av hur skolpersonal förhåller sig till partiets politik. Dock behövs en kortfattad 

presentation av partiets politik och historia.  

I kapitel 4 presenterar jag de bärande teorierna i min studie. Jag utgår i första hand från två så 

kallade utbildningskonceptioner vilka Tomas Englund (2005) har identifierat. En utförlig 

beskrivning av innebörden av dessa konceptioner ges i kapitel 4. Mycket kort och förenklat 

kan utbildningskonceptionerna ses som idealtyper för vilka värden som styr undervisningen 

om politik i skolan. Som komplement till Englunds teoribildning använder jag mig av Pia 

Nykänens (2009) diskussioner om så kallade spänningar i läroplanerna, spänningar som 

förenklat kan förklaras med att delvis motsägelsefulla värden ryms inom skolans värdegrund. 

Även Nykänens teorier diskuteras utförligt i kapitel 4.  

I kapitel 5 redogör jag för hur jag har gått tillväga när jag genomfört min studie. Jag motiverar 

i detta kapitel bland annat valet av undersökningsmetod, som varit intervjuer med sex 

personer.  
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Kapitel 6 är det avsnitt där resultatet av intervjuerna presenteras och analyseras. Här jämförs 

informanternas utsagor med de teorier som tidigare presenterats. 

 I kapitel 7 sammanfattas och diskuteras studiens slutsatser.  

Slutligen i kapitel 8, som jag har döpt till Slutord, sätter jag in min studie i ett större 

sammanhang och resonerar kring nyttan med mitt arbete.  
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2. VAD SÄGER NÄRLIGGANDE FORSKNING? 

Jag ska nu gå igenom närliggande forskning till den som jag ägnat mig åt och undersöka vilka 

slutsatser som kan dras av annat som skrivits på teman som påminner om mitt.  

 

2.1 Synen på SD varierar  

En undersökning som liknar min gjordes 2008 av lärarstudenten Björn Grönqvist. Han 

undersöker fem lärares förhållningssätt till SD. Grönqvist fokuserar på vilken demokratisyn 

som styr lärarna och analyserar hur den påverkar undervisningen om partiet. Studien visar att 

det inte finns något gemensamt förhållningssätt. Lärarna ser delvis olika på partiet vilket 

påverkar undervisningen. En lärare anser att partiet är demokratiskt medan de andra fyra ser 

antidemokratiska inslag i partiet. Några lärare menar att det bästa sättet att undervisa om 

Sverigedemokraterna är att låta eleverna själva bilda sig en uppfattning om partiet, medan 

några lärare också tar fram och visar på vad de menar är främlingsfientliga inslag i partiets 

politik (Grönqvist, 2008).  

Grönqvist analyserar intervjusvaren främst ur ett demokratiteoretiskt perspektiv. Frågan som 

ställs är huruvida SD ryms inom definitionen för demokrati.  

Svaret på frågeställningen är alltså att framställningen av Sverigedemokraterna är olika beroende på vilken lärare 

det är som undervisar. Vissa lärare ser partiet som ett demokratiskt parti, medan andra anser att partiet är såväl 

antidemokratiskt som rasistiskt och främlingsfientligt. (Grönqvist, 2008,  s. 38). 

Jag vill ta diskussionen ett steg längre än till att endast diskutera huruvida SD:s politik 

bedöms vara antidemokratisk eller ej. Jag vill undersöka om partipolitik anses viktigt att ta 

upp i undervisningen, och i så fall på vilken grund. Jag vill få en fördjupad bild av vilka 

friheter som lärarna kan ta sig i sitt förhållningssätt till SD:s politik, givet vad som står 

uttryckt i läroplanen och vad som anges av skolledarna, och undersöka vilka krav på likvärdig 

hantering av partiet som ställs av skolledarna.  

 

2.2  De personliga värderingarnas betydelse för lärarna  

Grönqvists studie ger en bild av att lärarna gör någon form av professionell bedömning av 

Sverigedemokraternas politik och hanterar partiet därefter, i samklang med läroplanens 

intentioner. Men annan forskning visar att skolpersonalen kanske inte alltid är så pass 

professionellt reflekterande i värdegrundsfrågor som man skulle kunna tro.  

Två nyliga forskningsalster som tar upp lärares värdepedagogik i mer allmänna termer, och 

inte kopplar till någon specifik företeelse, visar på en oreflekterad demokratisyn och ett 

likaledes oreflekterat förhållningssätt till de egna värderingarna.  

I en studie med tretton lärare undersöker Thornberg (2008) vilka värden som förs fram av 

lärarna och vilka referenser lärarna anger som skäl till vad som förs fram. Resultatet av 
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studien visar att de värden som lyfts fram av lärarna när de ska försöka förklara hur de väljer 

vad de ska försöka föra vidare till eleverna är de personliga (Ibid., s. 43). Det är alltså de 

personliga snarare än de professionella referenserna som lyfts fram av lärarna (Ibid., s. 75). 

Läroplanen används däremot inte särskilt flitigt (Ibid., s. 48).  

Lärarna arbetar med målsättningen att överföra de värden som de själva tillägnat sig som barn och vuxna och 

som de uppfattar som ”sunt förnuft”, egen grundsyn eller personliga värderingar, och som i stor utsträckning 

tycks handla om att i den praktiska utövningen få elever att uppföra sig väl och underordna sig skolans och 

samhällets olika normer. (Thornberg, 2008, s. 75). 

 

Han menar att hans undersökning visar att få lärare har ställt sig frågan var deras värderingar 

kommer ifrån (Ibid., s. 76). Han skriver vidare:  

Min avhandling (Thornberg, 2006c) visar att dessa lärares värdepedagogiska praktik i hög grad är reaktiv och 

oplanerad, inbäddad i skolvardagen och till viss eller stor del omedveten eller oreflekterad. (Thornberg, 2008, s. 

81). 

En liknande bild ger Johansson, Brogren & Petäjä (2011) i en rapport. De har undersökt tolv 

lärares reflektion kring demokrati och värderingar. De menar att lärarna tycks sakna klara 

idéer om den egna demokratisynen och värderingarna.  

Den kanske viktigaste iakttagelsen i denna del visar på att lärarna ofta är både oklara och osäkra när det gäller att 

presentera sina egna synsätt på demokrati och värderingar.  (Johansson, Brogren & Petäjä, 2011, s.98). 

Vidare visar studien att lärarna i hög grad själva avgör vilken värdepedagogik som bedrivs.  

Symptomatiskt är att en majoritet av lärarna tenderar att tona ner betydelsen av kursplanerna som styrande för 

den egna undervisningen. (Johansson, Brogren & Petäjä, 2011, s. 99). 

När det gäller sambandet mellan värderingar och undervisningspraktiken var svaren från 

lärarna så oklara att de inte gick att analysera (Ibid., s. 99).  

Även om jag kommer att utgå från läroplanen och i någon mån antar att det är professionella 

och inte personliga värden som påverkar skolpersonalens ställningstaganden kommer jag att 

ha de två ovan redovisade studierna i ”bakhuvudet”.  Jag kommer senare att återkomma till 

dessa två studier.  
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3. LÄROPLANEN, VÄRDEGRUNDEN OCH SD 

Ett antal centrala begrepp behöver introduceras närmare för att den fortsatta diskussionen ska 

bli möjlig att följa. Jag ska här gå igenom de tre begreppen läroplanen, värdegrunden och 

Sverigedemokraterna.  

 

3.1 Läroplanen – lärarnas utgångspunkt 

Det här arbetet tar, som redan påpekats, sin utgångspunkt i läroplanen. Jag har identifierat en 

potentiell paradox i detta för lärarna mest centrala styrdokument: Skolan är inte värdeneutral. 

Exempelvis måste personalen aktivt reagera på främlingsfientliga åsikter. Men samtidigt ska 

olika uppfattningar hos eleverna uppmuntras. Utifrån dessa potentiellt motsägelsefulla 

riktlinjer vill jag analysera förhållningssättet till Sverigedemokraterna, ett parti som kan 

tänkas utmana skolans värdegrund? 

Då läroplanen är en så viktig komponent i mitt arbete krävs en beskrivning av vad som 

egentligen menas med den. 

Nykänen (2009, s. 23) menar att det är läroplanen som tillsammans med förordningar 

tydliggör skollagen. Dessutom pekar läroplanen ut mål som elever ska uppnå och vad skolan 

skall sträva mot.  

I läroplanen uttrycks skolans värdegrund. Jag har redan i inledningskapitlet citerat stycken 

som är intressanta för det sammanhang som jag undersöker. Den läroplan som jag från början 

hade att förhålla mig till var lpf 94. En ny läroplan för gymnasieskolan offentliggjordes den 

16 november 2011. En jämförelse mellan de två läroplanerna visar att det gällande vad jag 

kallar fostransuppdraget, d.v.s. förmedlandet av vissa värden, inte har gjorts nästan några 

förändringar alls i den nya läroplanen. Precis som tidigare klargörs direkt att skolväsendet 

vilar på demokratins grund: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.” (Skolverket, 2011 a s.2, läroplan 2011).  

Enligt läroplanen ska skolan gestalta och förmedla värden som människors lika värde, 

jämställdhet, individens frihet och integritet och solidaritet mellan människor. Eleven ska 

fostras till ”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (Ibid.).  

Vidare står det att ”främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser”. (Ibid.).  

Precis som i lpf 94 finns ett stycke i läroplanen med rubriken Saklighet och allsidighet. Där 

framgår att undervisningen ska vara ”saklig och allsidig” och att skilda uppfattningar ska 

uppmuntras. Det måste framgå vem det är som står för de värderingar som förs fram. Vidare 

står det att ”alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i 

skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem” (Skolverket, 

2011 a s. 3, läroplan 2011).  
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Intressant att notera är att i lpf 94 finns samma formulering, fast med en liten men enligt min 

mening inte obetydlig skillnad. Där står det att alla som verkar i skolan ”dock alltid ska 

hävda…” (Skolverket, 2011 b, s. 4, lpf 94, min kursivering). Att ordet dock är bortplockat i 

den nya läroplanen tolkar jag som att författarna till läroplanen vill poängtera att det inte råder 

någon motsägelse i att å ena sidan uppmuntra skilda uppfattningar att torgföras och att skolan 

ska ta avstånd mot uppfattningar som strider mot värdegrunden.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att fostransuppdraget är i princip likadant formulerat och 

lika omfattande i den nya läroplanen som i den förra.  

 

3.2 Värdegrunden  - de gemensamt accepterade värdena 

Parallellt med och ibland synonymt med begreppet läroplan kommer jag i min studie att 

använda begreppet värdegrund. Skolans värdegrund finns formulerad i läroplanen. Det är just 

värdegrundsavsnittet i läroplanen som är i fokus i det här arbetet. Kring begreppet värdegrund 

har det skrivits en hel del. Jag ska här ta upp några författares syn på begreppet.  

Enligt Orlenius (2001) avses med skolans värdegrund ett slags ”oförytterliga värden som inte 

är förhandlingsbara” (Orlenius, 2001, s. 16).  

Värdena blir den minsta gemensamma nämnaren som alla kan vara överens om, oavsett hur 

man själv motiverar sitt accepterande av värdegrunden, t.ex. som religiösa eller humanistiska 

skäl (Ibid., s. 16).  

Nykänen (2009) förstår skolans värdegrund som uppsättningen ”normer, värderingar, dygder 

och/eller målsättningar som i någon mening av någon/några anses grundläggande” (Nykänen, 

2009, s. 44).  

Sigurdson (2002) kommer fram till att demokrati är den ”överideologi” som förs fram i den 

gemensamma värdegrunden (Sigurdson, 2002, s. 14). 

 

3.3 Sverigedemokraterna  

Det här arbetet kretsar kring hur skolan förhåller sig till Sverigedemokraterna, främst i 

undervisningssituationer. Även om arbetet inte inkluderar en analys av partiet eller dess 

politik eller något ställningstagande till huruvida partiet är antidemokratiskt eller ej är det 

ändå nödvändigt med en mycket kort sammanfattning av partiets historia och dess viktigaste 

politiska frågor då det är detta som informanterna i studien har ombetts att beskriva sitt 

förhållningssätt till.  

Sverigedemokraterna är sedan 2010 ett av landets riksdagspartier. Partiet fick 5,7 procent av 

rösterna i riksdagsvalet (Valmyndigheten, d), det bästa valresultatet för partiet sedan det 

bildades.   
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Partiet bildades 1988. Föregångare till Sverigedemokraterna var den öppet rasistiska 

organisationen Bevara Sverige Svenskt (Mattsson, 2009). Flera ur den första partiledningen 

var dömda för olika brott. Men med tiden har öppet rasistiska åsikter ”tvättats bort” i 

retoriken. Den nuvarande partiledaren Jimmie Åkesson, som valdes till partiledare 2005, 

menade tidigt att rasiststämpeln var missvisande (Ibid.).  

Kärnan i SD:s politik anses av många vara kritiken mot invandringen. Andra kulturer anses ha 

ett skadligt inflytande och partiet är motståndare till ett mångkulturellt samhälle. Sverige ska 

ha en gemensam kultur, menar partiet (Ibid.).  

”Ansvarsfull invandringspolitik”, ”Krafttag mot brottslighet” och ”En trygg och värdig 

ålderdom”. Så rubricerar partiet sina viktigaste frågor på sin hemsida (Sverigedemokraterna, 

a).  

När det gäller invandringspolitiken vill partiet bland annat kraftigt begränsa 

flyktinginvandring, att invandrare som kommit till Sverige ”måste anpassas till det svenska 

samhället”, stoppa ”…anpassning till andra kulturer”, satsa en miljard ytterligare på 

flyktinghjälp i närområdena och öka stödet till kvinnor som ”lever under religiöst och 

hedersrelaterat förtryck i Sverige”. (Sverigedemokraterna, b).  
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4. VAD STYR UNDERVISNINGEN OM POLITIK? 

Jag ska nu gå igenom de teorier om läroplaner och politisk bildning i skolan som jag kommer 

att använda mig av när jag analyserar mitt material.  

 

4.1 Två konkurrerande utbildningskonceptioner 

Vilka värden är det som styr undervisningen om politik? Tomas Englunds (2005) 

teoribildning om de faktorer som påverkar den politiska bildningen i skolan bedömer jag vara 

till stor hjälp i mitt försök att svara på denna för studien så relevanta fråga. Englund resonerar 

i en avhandling om de idéer och synsätt som styr karaktären på den politiska undervisningen i 

skolan.  

Englund identifierar tre så kallade utbildningskonceptioner: den patriarkaliska, den 

vetenskapligt rationella och den demokratiska. De olika konceptionerna ger, förenklat 

uttryckt, delvis olika svar på vad skolan syftar till och ger som en följd av detta den politiska 

undervisningen i skolan olika tyngd. Annorlunda uttryckt kan man säga att konceptionerna 

ger en fingervisning om vilka värden som styr undervisningen om politik: ”Konceptionen 

anger den medborgerliga och politiska bildningens diskurs” (Englund, 2005, s. 251).  

Under olika tidsperioder har olika konceptioner varit dominerande, i läroplaner och allmänt i 

skoldebatten. Min bedömning är att två av konceptionerna, den vetenskapligt rationella och 

den demokratiska, i dag konkurrerar om tolkningsföreträdet. I styrdokumenten finns spår från 

båda konceptionerna. Det är i ”strid mellan olika konceptioner som läroplanens uttolkning 

bestäms…”, skriver Englund (Ibid., s. 284). 

Förhållningssättet till Sverigedemokraterna hos såväl lärare som skolledare torde följaktligen 

påverkas av vilken konception som får mest utrymme, på skolan och rent allmänt i 

skoldebatten. Är den vetenskapligt rationella konceptionen den dominerande är frågan om hur 

man bör undervisa om Sverigedemokraterna knappast prioriterad. I den mån partiet berörs i 

undervisningen torde ett neutralt förhållningssätt ligga nära till hands. Däremot inom ramen 

för den demokratiska konceptionen torde partiets politik vara högst aktuell att debattera och 

diskutera i skolbänkarna. Den neutrala hållningen är heller inte lika självklar inom ramen för 

denna konception. Därför är det relevant att ha de två konkurrerande konceptionerna som 

analysverktyg när informanternas utsagor analyseras. Jag ska nu närmare presentera de två 

konceptionerna och därmed förklara hur jag kan dra de slutsatser som här har gjorts.  

4.1.1. Den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen 

Den vetenskapligt rationella konceptionen växte fram under 50-talet och 60-talet. 

Dessförinnan, sedan 20-talet, hade den så kallade patriarkaliska konceptionen, med fokus på 

kristendomslära och fosterlandskärlek, varit den dominerande. Eftersom den konceptionen i 

dag i hög grad får anses vara förpassad till historien går jag inte in närmare på den.  
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Vetenskapen blev den överordnade tron i den framväxande konceptionen. Objektivitetskravet, 

som tidigare i princip inte existerat, fick här stort genomslag. Diskussioner om olika 

ideologier tonades ner och från kritikerna hördes röster om ideologiernas död. Effekten blev 

till viss del att förekomsten av skilda värderingar doldes.  

Objektivitetsbegreppets efterhand mer framträdande plats och dess nära koppling till vetenskapssamhället 

manifesterade den avpolitisering som denna konception innebar – de bakomliggande samhälleliga 

bestämningarna skymdes delvis av en demokratisk överideologi (Englund, 2005, s. 309).  

Vetenskapssynen gjorde att den del av samhällskunskapsämnet som syftade till att fostra till 

demokratiska medborgare, tunnades ut, menar Englund (Ibid., s. 310). Den rådande 

samhällsutvecklingen med fokus på det kapitalistiska systemet togs för given och tanken var 

att fostra elever att anpassa sig till detta samhälle.  

Den uppväxande eleven interpellerades här i första hand som framtida arbetskraft. Inriktningen av en 

samhällsorientering mot ett samhälle i verksamhet och funktion innebar att den rådande samhällsutvecklingen 

togs för given och som god i sig (Englund, 2005, s. 310) 

Fokus låg alltså på att fostra elever till att klara av utvecklingen av det kapitalistiska systemet. 

(Ibid., s. 265).  

Enligt Englund märktes den nya konceptionen på kursplaner och upplägg i skolan. Eleverna 

på de tvååriga praktiska gymnasielinjerna fick inte alls den tid för skolning i kritiskt tänkande 

som i läroplanerna ansågs så viktiga. Att det blev så berodde delvis på den bakomliggande 

demokratisynen som präglar denna konception, den så kallade funktionalismen. (Ibid., s. 314) 

Eliter styr samhället och konkurrerar om folkets röster, enligt denna syn. Demokratin är 

överideologin som styr vilket innebär att olika ideologier tillåts. Men skolan fick i enlighet 

med den högt värderade neutralitetsprincipen inte föra fram någon särskild ideologi som 

härskande, inte ens den demokratiska (Ibid., s. 202). Fokus var på systemets stabilitet och 

marknaden stod i centrum, fast med demokrati som överideologi.  

4.1.2 Den demokratiska utbildningskonceptionen 

Den demokratiska konceptionen växte i ett första skede fram ungefär samtidigt som den 

vetenskapligt rationella, men den senare blev under 50- och 60-talet dominerande. Den 

demokratiska konceptionen kom senare tillbaka och vann ny mark under 70-talet.  

En skillnad mot den vetenskapligt rationella konceptionen är synen på syftet med politisk 

bildning. Englund skriver:  

Varken det patriarkaliska eller den vetenskapligt-rationella konceptionens samhällsorientering syftar emellertid 

primärt till att göra alla till politiskt kompetenta medborgare med förutsättningar att utöva ett inflytande i 

samhälle och arbetsliv. Det är det överordnade syftet för en demokratisk konceptions medborgerliga och 

politiska bildning. (Englund, 2005, s. 322) 

Att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhället blev mer och mer en ledstjärna 

under 70-talet när den demokratiska konceptionen vann terräng. Ett större fokus på jämlikhet 

blev en följd av att arbetarrörelsen tog allt mer plats och blev mer radikal (Ibid., s. 267 f.)  
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Andemeningen i den nya framväxande konceptionen är att skolan skall vara ett instrument för 

byggandet av ett bättre samhälle. En följd av detta är att diskussioner om värdegrunden torde 

vara mer hemmahörande i den demokratiska konceptionen än i den vetenskapligt-rationella. 

Decentraliseringstanken tog också form under denna period. Skolorna fick lokalt friare tyglar 

när det gällde att prioritera och lägga upp verksamheten för att nå de övergripande målen. 

(Ibid., s. 276). Konsekvensen blev att den rådande ämnestraditionen förblev som den varit 

men att olika skolor fick olika ideologier utifrån deras egna arbetsplaner. 

 I den läroplan som kom 1980, Lgr 80, blev det tydligt att skolan ska ta ställning för 

demokratin som doktrin, ett tydligt tecken, enligt min bedömning, på att den demokratiska 

konceptionen hade slagit igenom. (Ibid., s. 278). Fler skulle också läsa samhällskunskap och 

få en bättre uppfattning om konflikterna i samhället under gymnasietiden, menade utredningar 

(Ibid., s. 280-281).  

Även om det var först på 70-talet som tankarna fick fäste på allvar utvecklades den 

demokratiska konceptionen redan direkt efter andra världskriget. Tanken var att skolan måste 

fostra elever som kan bära upp demokratin. Den demokratiska konceptionen lyfter fram 

reflekterande och kritiskt tänkande som viktiga didaktiska inslag. Det grundläggande 

antagandet är att skolans roll i samhället är att utveckla idealen om demokrati och jämlikhet 

(Ibid., s. 311-312).  

Participation står i fokus i denna konception. Demokratisynen är snarast normativ med fokus 

på att människor ska delta mer aktivt och tillsammans och på ett jämlikt sätt lösa problem . I 

detta system prioriteras skolans yrkesutbildande funktion ner till förmån för demokratisk 

bildning. (Ibid., s. 317-319).  

Enligt Englund ställer den demokratiska konceptionen krav på fördjupad samhällsorientering 

för alla, gärna i form av temaupplägg där de olika samhällsorienterande ämnena korsbefruktar 

varandra. Det duger inte med en snäv objektivitetstolkning som bygger på värderingsfrihet 

och konfliktlöshet. Framförallt gäller det att peka på konflikter som finns i samhället. Det 

gäller att fostra elever till att kunna ta ansvar för de politiska besluten.  

Men det är inte givet hur man bäst skapar demokratiska medborgare, menar kritiker till dem 

som lägger stor vikt vid deltagarrollen i skolan. Det behöver inte nödvändigtvis vara genom 

att fokusera på demokrati som form i skolan som demokratisk kompetens bland eleverna 

uppnås. Det kan vara att ge eleverna rika kunskaper av olika slag så att de därefter själva kan 

förstå och förhålla sig till politiska frågor. Denna kritik har Elster (1983) tagit upp vilken 

Englund relaterar till (Ibid., s, 320).  

 

4.2 Konceptionerna som hjälp att förstå lärarnas förhållningssätt 

Englund diskuterar framförallt innehållet i undervisningen av samhällsorienterade ämnen i 

förhållande till de utbildningskonceptioner som han visat på. Men enligt min mening kan man 

också relatera hela skolans verksamhet till dessa konceptioner och på så sätt få svar på frågor 

om vad som är prioriterat på skolan och vad som ses som skolans viktigaste uppgifter. Svaren 
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på frågor som dessa torde alltså som jag tidigare varit inne på variera beroende på vilken av 

de två konkurrerande konceptionerna som väger tyngst just då, centralt, bland rektorerna samt 

hos de enskilda lärarna.  

Sammanfattningsvis torde alltså synen på den politiska undervisningen påverkas av de två 

konkurrerande utbildningskonceptionerna. Synen på värdegrunden, både med avseende på 

dess relevans och med avseende på själva innehållet, är beroende av vilken konception man 

låter sig influeras mest av. Den som tar intryck i huvudsak av den vetenskapligt rationella 

konceptionen lyfter sannolikt fram andra värden i läroplanen än den som i högre grad ansluter 

sig till den demokratiska konceptionen.  

 

4.3 Vilka värden väger tyngst? 

I och med att de två konceptionerna, enligt min mening, i dag rent allmänt i debatten och i 

läroplanen konkurrerar om tolkningsföreträdet finns anledning att misstänka att tolkningarna 

av exempelvis läroplanen kan variera. Hade en konception dominerat totalt hade samsynen 

kring exempelvis förhållningssättet till SD sannolikt varit större än om två konceptioner 

påverkar parallellt och ibland drar åt olika håll.  

Det faktum att olika, motstridiga värden kan samexistera i en läroplan har analyserats och 

problematiserats av Pia Nykänen (2009), varför jag finner det intressant att inkludera henne i 

min analys för att på så sätt fördjupa förståelsen.  

Nykänen (2009, s. 48 f.) identifierar vad hon kallar spänningar inom värdegrunden. En 

värdegrund som består av många värden, värden som ibland kontrasterar varandra, kan sägas 

vara fylld av spänningar. I inledningen lyfte jag fram den potentiella paradoxen i läroplanen 

att man som lärare ska stimulera den fria åsiktsbildningen samtidigt som man ska markera 

mot beteende och uttalanden som strider mot skolans värdegrund. Detta skulle kunna vara ett 

exempel på en spänning inom värdegrunden.  

Enligt Nykänen försvåras lärarnas arbete att förhålla sig till en sådan skrivning av att det, 

menar hon, saknas en tydlig värdehierarki i läroplanen. Vilket av alla värden i läroplanen är 

viktigast? Ett tydligt svar på den frågan saknas, menar hon. En viktning av de olika värdena 

måste således göras av den som vill aktivt använda läroplanen i sin undervisning, anser 

Nykänen.   

…mer eller mindre vikt kan läggas vid olika värden i jämförelse med andra värden. Hur och på vilka grunder 

viktningen skall ske är en av de frågor som det råder delade meningar om och som måste argumenteras för 

(Nykänen, 2009, s. 37). 
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4.4 Värdehierarki som analysverktyg 

Sammanfattningsvis bedömer jag att Nykänens problematiserande begrepp om värdegrunden 

kan hjälpa mig att ta analysen av min frågeställning ett steg djupare än om jag enbart använt 

mig av de ovan redovisade utbildningskonceptionerna.  
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5. SÅ GICK JAG TILL VÄGA  

När jag nu presenterat den teoretiska grund som den kommande analysen vilar på ska jag 

beskriva hur jag har gått till väga i min undersökning.  

 

5.1 Kvalitativ studie för en djupare förståelse 

Djupintervjuer framstod för mig som det mest lämpliga sättet att angripa mina 

forskningsfrågor. Enligt Denscombe (2009) kan intervjuer vara lämpliga när ”komplexa och 

subtila fenomen” (Denscombe, 2009, s. 232) ska utforskas.  

Visserligen ger detta förfaringssätt ett kvantitativt sett tunnare underlag än en 

enkätundersökning med fler lärare och skolpersonal hade kunnat ge, då fler personer hade 

kunnat medverka. Men enkätsvar hade svårligen kunnat ge mig en djupare förståelse för hur 

skolpersonalen resonerar kring denna komplexa fråga. Genom att träffa lärarna får jag också 

en helt annan känsla för hur lärarna upplever ämnet än om jag bara fått del av lärares skrivna 

utfästelser. 

Några av fördelarna med kvalitativ analys är, enligt Denscombe, att de beskrivningar man får 

är uttryckta utsagor som forskaren själv hört och bevittnat. Vidare blir sannolikt materialet 

mer detaljrikt än om enkäter hade använts. Kvalitativ forskning är därför lämpligt, menar 

Denscombe, när det handlar om komplexa sociala situationer, vilket jag anser att min studie i 

högsta grad gör.  Vidare finns en acceptans för alternativa förklaringar när det handlar om 

kvalitativ analys. Det är accepterat att andra forskare skulle kunna komma fram till andra 

slutsatser än mina även om de använt samma metoder. (Ibid., s. 398-399).  

En konsekvens av kvalitativ metod är att forskarens ”jag” blir mer framträdande än om 

kvantitativ analys hade använts. Det är jag, med mina förutfattade meningar och med mina 

värderingar, som hela tiden analyserar och tolkar informanternas svar. Den så kallade 

objektiviteten blir med andra ord svårare att hänvisa till. Enligt Denscombe är dock inte 

kvantitativ analys nödvändigtvis mer vetenskapligt objektiv än kvalitativ analys. 

Kategoriseringar av data måste även vid kvantitativ metod göras vilket kan leda till 

missvisande resultat (Ibid., s. 365).  

 

5.2 Liknande skolor 

I min studie har jag valt att fokusera på två skolor, i två olika kommuner i Skåne. Med mer tid 

till mitt förfogande hade jag gärna utvidgat studien till att omfatta fler skolor, alternativt fler 

intervjupersoner på samma två skolor, vilket sannolikt hade kunnat ge en ännu bättre bild av 

det undersökta problemområdet.  

En fördel med att inrikta sig på endast två skolor är dock att skolor som liknar varandra i 

omfattning och struktur har kunnat väljas.  De valda skolorna har ungefär lika många elever. 
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De är båda relativt stora och tillhandahåller både teoretiska och praktiska program. På båda 

skolorna fick Sverigedemokraterna ett stort stöd i skolvalet. I båda kommunerna var det också 

relativt många som röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet.  

Skälet till att jag har valt skolor som liknar varandra i storlek och med avseende på 

programutbud är att jag så långt det är möjligt vill isolera problemområdet till hur personal 

förhåller sig till Sverigedemokraterna, i skolan och undervisningen. Ju mer skolorna liknar 

varandra, desto mer intressant blir det att jämföra personalens ställningstaganden. Jag är dock 

medveten om att det naturligtvis råder olika kulturer på de båda skolorna och att det därmed 

aldrig går att säga att alla informanterna möter samma yttre förutsättningar. För som Svingby 

(1978)  konstaterar: ”Tolkning och tillämpning av regler och målangivelser sker på varje nivå 

som ett resultat av social situation och historisk tradition.” (Svingby, 1978, s. 47). 

 

5.3 Vilka deltog? 

Jag intervjuade två samhällskunskapslärare och en rektor på vardera skolan. Genom att både 

tala med skolledning och lärare får jag en bild av hur förhållningssättet till SD eventuellt 

skiljer sig åt på olika nivåer i organisationen. Jag får svar på om rektorernas förhållningssätt 

skiljer sig från lärarnas samt hur dessa skillnader i så fall betraktas. Sammantaget ger mina 

intervjuer med olika personalkategorier en djupare förståelse för problematiken än om jag 

enbart vänt mig till en av personalkategorierna.  

Alla fyra lärarna är män och de två rektorerna är kvinnor. Att det blivit så är ingen medveten 

tanke från min sida. En större könsmässig variation på de bägge positionerna hade måhända 

varit att föredra. Men jag tyckte att det viktigaste var att välja två skolor som passade för 

ändamålet. På dessa skolor var det de här sex personerna som var villiga att ställa upp och jag 

bedömde då inte att jag hade tid att försöka uppnå en annan könsfördelning med risken att 

hela projektet skulle försenas.  

Naturligtvis hade det också varit intressant att få elevernas perspektiv på problemområdet, 

d.v.s. att se om eleverna anser att lärarna förhåller sig till SD på det sätt som lärarna uppger att 

de gör. Dock anser jag att arbetet då hade blivit för omfattande för att vara genomförbart inom 

den ram som jag haft att förhålla mig till. Förhoppningsvis kan denna studie dock ge en 

fördjupad bild av hur lärare och rektorer förhåller sig till problematiken vilken skulle kunna 

vara till nytta för den som vill undersöka ett liknande tema fast från exempelvis ett 

elevperspektiv.  

 

5.4 Varför just samhällskunskapslärare?  

Värdegrunden omfattar all personal på skolan. Därmed skulle det kunna vara relevant att 

intervjua vilken ämneslärare som helst. Dock är det, som Englund påpekar, till 

samhällskunskapsämnet som politik främst kopplas även om ämnen som svenska, religion 
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och historia också mycket väl skulle kunna vara lämpliga ämnen att utgå från (Englund, 2005, 

s. 84).  

Några av syftena med samhällskunskap som det beskrivs i ämnesplanen är att ge eleverna 

kunskaper i demokrati samt insikter i hur bland annat politiska förhållanden påverkar och 

påverkas av individer och grupper (Skolverket, 2011 c).  

Därmed torde det, enligt min mening, vara naturligt att just samhällskunskapslärare är de som 

tar upp politiska partier i sin undervisning samt att det är i samhällskunskapen som politik 

mest naturligen diskuteras.  

 

5.5 Intervjuer i samtalsform 

Jag har gjort enskilda intervjuer med de sex informanterna. Intervjuerna betraktar jag som 

semistrukturerade (Denscombe, 2009, s. 234). Jag har haft ett antal frågor med mig till 

intervjuerna och ett par övergripande teman som jag vill ställa frågor om, men jag har försökt 

förhålla mig öppen för hur ”samtalen” har utvecklat sig. Fördelen med det är att mer 

intressanta och ärliga funderingar torde kunna komma fram än om jag hade hållit mig strikt 

till på förhand uppställda frågor. Intervjuerna har hållits vid olika tillfällen. Det har lett till att 

jag successivt har samlat på mig ny kunskap som har kunnat bidra till att nästa intervju 

förbättrats.  

Ett alternativt sätt att hålla intervjuer vore gruppintervjuer. Man hade till exempel kunna 

intervjua alla inblandade från en skola samtidigt. I det här fallet lämpar det sig, enligt min 

mening, sämre då jag bland annat vill undersöka vilka olika uppfattningar som kan 

förekomma inom en skola. Lärare har en relativt stor autonomi och träffar ofta eleverna på 

egen hand. Därmed är det intressant att så mycket som möjligt få varje lärares egen version. I 

ett gruppsamtal finns en risk, som jag ser det, att informanterna anpassar sina svar efter vad de 

andra i gruppen säger.  

Forskning visar att forskarens personliga identitet påverkar de data som samlas in under en 

intervju. Hur informanten upplever mig som person påverkar alltså hur han eller hon svarar, 

hur ärliga svaren blir, hur svaren formuleras o.s.v. Dessutom spelar ämnet som diskuteras roll 

(Ibid., s. 244-245). Den här så kallade intervjueffekten kan jag inte göra så mycket åt. 

Däremot hoppas jag att jag kan ta denna effekt i beräkning genom att jag är medveten om att 

den existerar. Att göra intervjuerna på telefon hade sannolikt lindrat intervjueffekten, men jag 

ser samtidigt stora fördelar i att träffa mina informanter. Genom ett personligt möte med 

informanten torde jag få en djupare förståelse för dennes svar och nyanserna i svaren.  

Parallellt med intervjuarbetet har jag studerat olika teorier som skulle kunna vara användbara i 

mitt arbete. Jag har dock försökt att inte låsa fast mig vid några enskilda teorier på förhand. 

Risken är då att intervjuerna styrs för att ”passa” med teorierna. Samtidigt har det, upplever 

jag, varit en hjälp att ha vissa begrepp och teorier i ”bakhuvudet” under intervjuerna. Jag har 

då redan i intervjusituationerna i viss mån kunnat sätta in svaren i ett större sammanhang.   
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5.6 Tolkningar i flera led 

Retorik och praktik kan skilja sig åt. Här får jag bara möjlighet att belysa retoriken. Det är 

naturligtvis en begränsning, i synnerhet i en undersökning av skolan som ju i hög grad kan 

förknippas med den praktiska verkligheten i klassrummen. Samtidigt ligger mitt fokus delvis 

just på hur personalen motiverar sitt förhållningssätt. Jag har därmed förskjutit fokus i viss 

mån från praktik till de bakomliggande tankegångarna hos personalen, vilket torde vara av 

största betydelse för hur den praktiska undervisningen faktiskt gestaltar sig.  

I min bearbetning av intervjuerna har jag i ett första skede efter att jag har transkriberat 

intervjuerna tematiserat och kategoriserat materialet för att kunna se mönster och tendenser i 

svaren. Jag har under denna fas försökt undvika att tänka för mycket på teorier för att så 

mycket som möjligt kunna presentera ett autentiskt kondensat av informanternas utsagor.  

Men bara det faktum att jag tematiserat och kategoriserat svaren vittnar naturligtvis om att jag 

redan i detta läge har gjort en tolkning av materialet och därigenom satt upp förutsättningarna 

för den fortsatta analysen av materialet. Mycket av det informanterna sa har i denna fas 

skalats bort. Jag har i detta sållningsarbete utgått från de delarna av informanternas utsagor 

som i högst grad har att göra med min frågeställning och utelämnat sådant som har varit mer 

perifert i förhållande till frågeställningen. Men jag kan naturligtvis ha missat några viktiga 

pusselbitar på grund av att jag inte riktigt förstått vad informanterna menat, eller för att jag 

varit för låst vid att göra vissa kategoriseringar och tematiseringar. Det finns också en risk att 

de bakomliggande teorier som har funnits med har fått styra i för hög utsträckning så tillvida  

att de har styrt framställningen och trängt undan annat av värde eller faktorer som går i 

motsatt riktning mot vad som ”passar in på teorierna”. Genom att löpande gå tillbaka i 

intervjumaterialet under processen med att skriva den här rapporten har jag försökt öppna för 

att något centralt tidigare har utelämnats.  

En analys har gjorts utifrån de tematiseringar som jag redogjorde för ovan. Jag har redan gått 

in på vilka teorier som använts och varför och ska här snarare beskriva hur jag har gått till 

väga under själva analysarbetet.  

Med utgångspunkt huvudsakligen i Englunds teori om olika utbildningskonceptioner har jag 

försökt förstå de svar och tendenser som träder fram hos informanterna. Englunds teori var 

just en av dem som jag tidigt i processen blev intresserad av och som fanns med som fond 

under intervjuerna. När jag aktivt började tolkningsprocessen framstod denna teori som högst 

relevant i förhållande till materialet. Under analysprocessen har jag ”rört mig” mellan 

beskrivningar av teorin och mitt material och kopplat dem samman. Jag har samtidigt försökt 

att hålla mig kritisk till de påstådda kopplingarna för att inte ge teorin en alltför stor roll i 

analysen. En teori kan knappast fungera mer än delvis som hjälpmedel i en så pass komplex 

fråga som jag anser att min är.  
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5.7 Etiska överväganden 

Alla informanter har på förhand blivit informerade om syftet med min undersökning, vilket är 

i linje med ett allmänt förväntat förhållningssätt från forskarens sida (Denscombe, 2009, s. 

196).  

Informanterna har blivit garanterade anonymitetsskydd så till vida att jag inte uppger vilka 

skolor som ingår i undersökningen. Skolornas namn är såldes fingerade. Jag har i 

beskrivningen av skolorna försökt undanhålla sådan information som skulle kunna göra att de 

är lätta att identifiera. Alla informanternas namn är fingerade. Gentemot varandra på 

respektive skola råder däremot ingen anonymitet. Även om namnen är fingerade är det 

sannolikt att de var och en på respektive skola som deltagit kan utläsa vilka svar som 

härstammar från de andra två informanterna på skolan. Detta har jag upplyst alla 

informanterna om och fått deras förståelse för.    

 

5.8 Ekskolan och Björkskolan 

Innan jag går vidare med analysen kan det vara på sin plats med en mycket kort presentation 

av de sex informanterna och skolorna.  

Ekskolan är den dominerande gymnasieskolan på den ena orten. Den erbjuder både teoretiska 

och praktiska program. De tre informanterna som jag har intervjuat på Ekskolan är Lena, 

rektor, och lärarna Kent och Ola. Lena har varit rektor i knappt fem år och basar för ett antal 

program. Hon har inte lärarbakgrund utan har tidigare jobbat inom andra sektorer. Både Kent 

och Ola har omkring 15 års erfarenhet som lärare och de har båda jobbat på skolan i ett antal 

år.  

Björkskolan är en av de större skolorna på den andra orten och erbjuder liksom Ekskolan 

både praktiska och teoretiska program. De tre informanterna som jag har intervjuat på 

Björkskolan är Monica, rektor, och lärarna Jonas och Hans. Monica har varit rektor i ungefär 

tio år efter att ha börjat som lärare. Både Jonas och Hans har jobbat som lärare i cirka tio år.  
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6. HANTERINGEN AV SVERIGEDEMOKRATERNA 

En lämplig början på den här delen av arbetet är att undersöka huruvida värdegrundsfrågor 

och diskussioner om förhållningssätt till politiska partier, i synnerhet Sverigedemokraterna, är 

prioriterade frågor på de båda skolorna. Det gör jag genom att ta utgångspunkt i samtalen med 

de båda rektorerna. Det är rektorerna som leder verksamheterna och på så sätt torde ha stor 

möjlighet att bestämma vilka skolfrågor som ska stå i fokus.  

Därefter presenterar jag och analyserar lärarnas förhållningssätt mot bakgrund av vad som då 

framkommit.  

 

6.1 Hur resonerar rektorerna? 

Jag börjar med att gå igenom hur rektorerna resonerar kring värdegrundsarbetet för att sedan 

beskriva deras syn på skolvalet och SD.  

6.1.1  ”För lite diskussion om värdegrundsfrågor”  

På Ekskolan menar rektor Lena att värdegrunden hela tiden finns med implicit hos personalen 

och att värdegrundsfrågor löpande kommer upp, till exempel vid elevvårdskonferenser eller i 

samband med mentorskapet. Hon säger dock också att värdegrundsfrågor i allmänhet 

diskuteras för lite på skolan. Det skulle behövas fler fora för diskussion och reflektion, anser 

hon.  

Monica, rektor på Björkskolan, delar i stora drag synen att värdegrundsfrågor borde 

diskuteras oftare.  

Såväl Monica som Lena förklarar att anledningen till att värdegrundsfrågorna inte alltid får 

den uppmärksamhet som de förtjänar har att göra med att skolans uppdrag är så brett. Det är 

helt enkelt svårt att ha fokus på allt samtidigt, uppger Monica. Just nu, hösten 2011, är allt 

fokus på implementeringen av den nya gymnasieskolan, med nytt betygssystem och nya 

kursplaner. Dessutom, förklarar Monica, ligger fokus rent allmänt i skoldebatten just nu på 

kunskapsuppdraget. Hon utvecklar och förklarar hur värdegrundsarbetet ändå är kopplat till 

ökad måluppfyllelse på betygsfronten:  

Nu är det nästan enbart fokus på det som är hårda mätvärden…(ohörbart)… svensk skola har hamnat långt efter i 

alla jämförelser så nu är fullt fokus på betygen. Men det är ju så att om man inte har en lugn och trygg miljö 

omkring sig så kommer betygen inte funka. Så man får ju liksom angripa problemet utifrån den aspekten, att för 

att kunna lära sig någonting måste man vara trygg i skolan. Man är inte trygg i skolan om man blir 

diskriminerad, så så kan man få med det också. 

Det handlar alltså mycket om att öka måluppfyllelsen, det vill säga förbättra betygsstatistiken. 

Ungefär samma bild ger Ekskolans rektor. Förutom implementeringen av de nya kursplanerna 

pågår en omfattande uppdatering av tekniken på skolan, förklarar hon, vilket är ett arbete som 

också kostar energi och tar tid i anspråk.  
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Såväl Lena som Monica skriver under på påståendet att fostransuppdraget är svårare att mäta 

än kunskapsuppdraget och att det därför finns en risk att det förra ges mindre vikt än det sista, 

i synnerhet som fokus i debatten just nu ligger på måluppfyllelse. Lena säger sig försöka 

motverka detta fenomen genom att i sina medarbetarsamtal ta upp värdegrundsfrågor och 

diskutera med medarbetarna hur dessa frågor ska kunna bedömas. Monica pekar på att 

Björkskolan för löpande dokumentation på värdegrundsarbetet och kollar av resultaten varje 

år. Det förs till exempel bok på konkreta fall av kränkande behandling, ett fenomen som 

skolan har nolltolerans mot. Ett system med skriftliga varningar och avstängningar finns 

sedan några år på skolan. Resultatet av detta system är att det finns noggrann dokumentation 

på fall av kränkningar och diskriminering på skolan.  

 

6.1.2 Skolvalet inte längre ett ”problem” 

På båda de undersökta skolorna fick SD, som jag tidigare beskrivit, ett relativt starkt stöd. Jag 

ska nu gå igenom hur rektorerna reagerade på det.  

Båda rektorerna uppger att de diskuterade skolvalet. Lena på Ekskolan ”vill minnas att vi 

uppmanade lärarna att diskutera frågorna…”. Särskilt i de klasser där stödet för SD var 

särskilt starkt ska lärarna ha uppmanats att diskutera frågan. Men därefter har inte skolvalet 

diskuterats på något generellt plan, eller renderat i några särskilda åtgärder. 

På Björkskolan diskuterades eventuella åtgärder, men inget särskilt gjordes till slut, för det 

bedömdes att det skulle vara ett uttryck för ”moralpanik”, som Monica uttrycker det. Hon 

förklarar att det är oklart vad som ligger bakom partiets starka stöd. Har eleverna röstat på 

partiet grundat på en stark övertygelse eller för ”att det var lite kul?”.  Hon menar att det 

bestämdes att man på skolan skulle jobba på precis som tidigare med värderingsövningar, 

diskussioner och temadagar. Hon förklarar också att efter valrörelsen har ”det inte varit något 

större problem”. Jag tolkar det uttalandet som att hon menar att diskussioner om 

Sverigedemokraterna inte är lika aktuellt nu som inför ett val då de politiska partierna 

diskuteras mer flitigt i klassrummen. 

På varken Ekskolan eller Björkskolan har rektorerna lagt sig i hur lärarna hanterar SD i sin 

undervisning. Lena på Ekskolan säger sig inte ha läst SD:s partiprogram men tror sig om hon 

så gör kunna finna stycken i det som strider mot skolans värdegrund. Hon tycker att det är 

problematiskt om två lärare gör helt olika bedömningar av partiet och undervisar om det på 

olika sätt. Samtidigt så menar hon att lärarna själva måste anses professionella att själva fatta 

beslut om hur SD ska hanteras i undervisningen.  

Monica gör en delvis annan bedömning av SD än sin kollega på Ekskolan. Monica menar att 

det trots vissa SD-politikers enskilda dikeskörningar i förhållande till värdegrunden inte går 

att peka på att partiet utifrån de officiella dokumenten strider mot intentionerna i läroplanen. 

Därmed bör man i princip inte särskilja partiet från de övriga i undervisningen, menar hon.  

Men precis som Lena överlämnar hon åt lärarna att göra bedömningen av hur SD ska hanteras 

i undervisningen. Och Monica ser det som oundvikligt att olika lärare kan göra olika 
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bedömningar av SD. Så länge lärarna kan ge belägg för sina påståenden står det dem fritt att 

förhålla sig till ett politiskt parti på det sätt som de anser är rätt ur ett professionellt 

perspektiv. Hon jämför med svenskämnet där olika lärare lägger olika stor tyngd vid 

litteraturhistorian visavi själva språkträningen och grammatiken.  

6.1.3 Är SD en prioriterad fråga för rektorerna? 

Jag ska nu analysera hur ovanstående beskrivningar kan förstås utifrån de två konkurrerande 

utbildningskonceptionerna och undersöka om någon är mer tongivande än den andra.  

Man skulle kunna tänka sig att SD:s starka stöd skulle föranleda någon form av åtgärd på 

skolorna. Om det hade varit fokus på demokratifrågor i linje med den demokratiska 

konceptionen hade det troligen ansetts som viktigt att reda ut huruvida SD strider mot skolans 

värdegrund och hur partiet borde bemötas, inte bara inför ett val utan också i undervisning 

och när politiska spörsmål kommer upp i undervisningen. Så tycks dock inte ha skett. 

Åtminstone har inte rektorerna lagt sig i frågan. Det lämnas åt SO-lärarna att hantera 

undervisningen om Sverigedemokraterna. Efter skolvalet kom frågan om eventuella åtgärder 

upp, vilket indikerar att båda rektorerna då såg ett potentiellt problem med partiets politik i 

relation till värdegrunden. Men några konkreta åtgärder vidtogs aldrig att döma av samtalen 

med alla sex informanterna. Sammantaget pekar denna brist på fokus på frågan mot den 

vetenskapligt rationella konceptionen.  

Båda rektorerna säger att kunskapsuppdraget är det som dominerar just nu. Betyg, hårda, 

enkelt mätbara delar av skolan är i fokus, uppger de. Dessa inslag är tydliga uttryck för den 

vetenskapligt rationella konceptionen, med sitt fokus på hur elever ska formas för att klara av 

det kommande arbetslivet i en värld dominerad av det kapitalistiska systemet. Enligt denna 

logik krävs att eleverna har behörighet och tillräckliga betyg och kunskaper för att bli 

anställningsbara. Logiska följder av detta dominerande synsätt kan spåras i den nyligen 

framtagna flerårsplanen för Björkskolan, klubbad av politikerna, med ett tydligt fokus på ökad 

måluppfyllelse, d.v.s. bättre betyg samt i det fokus på ny teknik som införts på Ekskolan.  

Det finns förvisso tecken i samtalen om värdegrundsarbetet och om SD som tyder på 

influenser även från den demokratiska konceptionen. När det gäller värdegrundsarbete rent 

allmänt tycks det hos båda rektorerna finnas en stor vilja att leva upp till intentionerna i 

styrdokumenten, åtminstone i vid bemärkelse, vilket kan tolkas som influenser från den 

demokratiska konceptionen. Att döma av de tydliga riktlinjerna mot kränkande behandling på 

skolorna är det tydligt att den demokratiska doktrinen i det avseendet i allra högsta grad gör 

sig gällande. I en skola präglad av grundläggande demokratiska värderingar kan kränkande 

behandling aldrig accepteras, vilket inte minst Monica på Björkskolan har tagit fasta på. Hon 

berättar att hon tycker det är viktigt att hela tiden uppmana hela skolans personalkår att 

reagera på exempelvis fördomsfulla kommentarer. Skolans personal behöver inte vara orolig 

över att kväsa folks åsikter eftersom det inte handlar om att förbjuda vilka åsikter som helst, 

utan snarare om att markera skolans position. Ungefär så tycks Monica resonera. Lena ger 

uttryck för liknande tongångar.  
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Men frågan är om ovanstående förhållningssätt är beroende av den demokratiska 

konceptionen. Även inom den vetenskapligt rationella konceptionen betraktas demokrati som 

en sorts överideologi. Frågan är dock om en skola som var helt och hållet dominerad av den 

vetenskapligt rationella traditionen hade brytt sig om att reagera på fördomsfulla kommentarer 

som inte på ett uppenbart sätt riktar sig till någon annan enskild elev och på så sätt kränker 

denne.  

Den vetenskapligt rationella konceptionen framträder också starkt när rektorerna talar om 

fostransuppdraget. Främst gäller det Monicas redogörelse. Hon förklarar att fostransuppdraget 

till stor del går ut på att göra eleverna anställningsbara. Detta är helt i linjerna med den 

vetenskapligt rationella konceptionen som när den var som mest dominant förflyttade fokus i 

samhällskunskapsundervisningen mot en sorts vägledning till yrkeslivet, med fokus på ting 

som är bra att veta för den som ska börja jobba.  

När Monica ombeds att utveckla sin syn på fostransuppdraget framkommer dock andra drag 

som är betydligt mer förknippade med den demokratiska konceptionen. Hon uppger att det 

kanske viktigaste av allt är att lära eleverna att vara källkritiska, något som är betydligt mer 

närliggande den demokratiska än den vetenskapligt rationella traditionen. Monica förklarar 

när samtalet om fostransuppdraget fördjupas att anställningsbarheten och det kritiska 

tänkandet kan vara två sidor av samma mynt: ”De som ska anställas var som helst vill man ju 

ska kunna tänka själv…” 

Monicas resonemang om fostransuppdraget illustrerar väl hur båda de nu konkurrerande 

konceptionerna gör sig gällande i synen på vad skolan ska ägna sig åt. Lenas version av 

fostransuppdraget ger samma indikation. Hon menar att skolan traditionellt hade som uppgift 

att göra eleverna anställningsbara men att det med tiden har blivit ett större fokus på att 

fokusera på elevernas demokratiska kompetens, att få dem att delta aktivt i 

undervisningsbesluten och få dem att själva ta initiativ och göra sina röster hörda. På så vis 

placerar hon på sätt och vis in den vetenskapligt rationella konceptionen i historien. Som jag 

visat tidigare tycks dock denna konception i allra högsta grad vara en stark påverkansfaktor 

även i dag.  

6.1.4 Sammanfattning av rektorernas inställning 

Sammantaget tycks det mig som att rektorerna svepts med i den vetenskapligt rationella 

tradition som nu kan anses vinna mark, vare sig de vill eller ej. Men samtidigt har inte kraven 

på fostransuppdraget mildrats. Detta manifesterades tydligt när den nya läroplanen 

offentliggjordes halvvägs in på höstterminen 2011. Värdegrunden som den beskrevs i lpf 94 

var oförändrad så när som på ett par små detaljer. Kontentan blir att rektorerna måste försöka 

hinna med båda uppdragen i en tid när båda konceptionerna kan anses vara högst närvarande. 

Problemet är att de två konceptionerna ibland kan tänkas konkurrera med varandra och 

konkurrera om rektorernas tid.  

Kontentan av ovanstående analys blir att rektorerna inte verkar ha fokus på 

värdegrundsfrågor, åtminstone inte i det avseendet att SD:s politik tycks vara något för 

rektorerna att fundera kring. Några övergripande diskussioner om huruvida SD strider mot 



25 
 

skolans värdegrund har följaktligen inte hållits, åtminstone inte på rektorsnivå eller i några 

större sammanhang på skolan. Fokus ligger någon annanstans. Det lämnas åt lärarna att ta 

ställning till om undervisningen om SD ska räknas som värdegrundsarbete eller inte.  

 

6.2 Hur resonerar lärarna? 

Rektorerna jobbar inte direkt med undervisning om politik och kan därmed, som ovanstående 

genomgång visat, undvika att lägga sig i vilket förhållningssätt som är mest lämpligt i 

klassrummet. För lärarna, som har att undervisa om politiska partier och olika ideologier, 

torde samma passiva inställning te sig i princip omöjlig. Någon form av ställning måste ju 

rimligen den ta som har att undervisa om ett ämne. Lärarnas utsagor torde därmed kunna leda 

oss närmare svaret på frågan om hanteringen av SD betraktas som värdegrundsarbete eller 

som allmän kunskapsförmedling.  

Jag ska nu sammanfatta hur var och en av de fyra lärarna förhåller sig till SD i undervisningen 

och koppla deras resonemang till utbildningskonceptionerna. Jag har kategoriserat lärarna 

utifrån den konception som har varit mest framträdande i deras uttalanden men nyanserar 

bilden i respektive avsnitt eftersom det finns spår av båda konceptionerna hos alla lärarna.  

6.2.1 Den vetenskapligt rationelle  

Ola är den av lärarna som jag i högst utsträckning förknippar med den vetenskapligt rationella 

konceptionen.  

Han säger sig inte kunna svara på om SD:s politik strider mot värdegrunden. Han hanterar 

partiet som alla andra partier i sin undervisning.  

Så länge inte ett partis åsikter strider mot lagen, eller att elevers uttalande strider mot lagen, så 

tar han inte upp ett parti på något annat sätt än andra partier.  

Han tycker det är svårt att veta vad som menas med främlingsfientlighet när jag refererar till 

läroplanens stycke om att skolan ska ta aktiv ställning mot främlingsfientlighet. Han anser att 

det är ett svårdefinierat uttryck: ”…främlingsfientlig, det är ett väldigt starkt ord, alltså, det 

tycker jag. Man kan ju inte bedriva hets mot folkgrupp eller sådana grejer, det kan man ju 

inte, då är man ju främlingsfientlig.” 

När någon säger något som strider mot lagen så måste han agera, uppger han med hänvisning 

till att eleverna måste följa de lagar som finns.  

Men för att ta någon särskild ställning mot SD måste han först ha fått det beslutet från 

skolledningen. Han säger sig mycket väl kunna diskutera varför partiet blir så hårt ansatta av 

andra partier, men han låter eleverna själva ta ställning till om det är rätt eller fel. Det är inte 

annorlunda än när man pratar om exempelvis abort, menar han. Man kan berätta om argument 

för och emot.  
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Ola anser att objektivitetsprincipen är viktig. Den är viktig för att elever ska få olika 

alternativ, för att sedan själva ta ställning och komma fram till egna värderingar. Han tar dock 

ställning när något strider mot värdegrunden, till exempel störande eller kränkande beteende i 

klassrummet. Men det blir naturligen upp till varje lärare att hantera dessa frågor, menar han. 

Några gemensamma diskussioner är därmed inte nödvändiga såvida inte det blir några 

specifika problem i en klass som kräver åtgärder från skolan.  

Olas relativt neutrala inställning till SD, hans fokus på objektivitet, hans okunskap om SD:s 

partiprogram, allt är enligt min bedömning i linje med den vetenskapligt rationella 

konceptionen. Denna bild förstärks i slutet av vårt samtal när vi diskuterar 

samhällskunskapsämnets viktigaste funktion. Ola lyfter då först och främst fram 

grundläggande kunskaper om ekonomi, juridik och demokrati och säger att ”man ska kunna 

fungera ute i samhället…”  

Även dessa värden är starkt förknippade med den vetenskapligt rationella konceptionens 

fokus på arbetsmarknadsanpassning och funktionsduglighet i det existerande 

samhällssystemet.  

Ola lägger sedan till att det också är bra om eleverna kan lära sig att bli en kritisk medborgare, 

en influens från den demokratiska konceptionen, men först som ett tillägg till det jag ovan 

redovisade.  

En annan influens från den demokratiska konceptionen framträder dock när Ola talar om 

fostransuppdraget. Han pekar på betydelsen av elevinflytande, ett viktigt inslag i den 

demokratiska konceptionen. Han menar att man som lärare ska gestalta ett demokratiskt 

leverne genom att leda arbetet på ett demokratiskt sätt och låta elever komma till tals och vara 

med och påverka beslut.  

6.2.2. De demokratiska  

Olas kollega på Ekskolan, Kent, anser att det sätt på vilket SD:s politik uttrycks i officiella 

dokument ligger innanför gränsen för vad som kan täckas in i värdegrunden. Det finns 

visserligen ett arv inom partiet med rasistiska rötter, vilket är problematiskt för partiet, men 

enbart utifrån partiprogrammet kan inte slutsatsen dras att partiets politik strider mot 

värdegrunden, anser Kent.  

Som en följd av detta behandlar han inte SD på något annat sätt i sin undervisning än något 

annat parti. ”Nu när det är ett riksdagsparti så är det som alla andra partier. De (eleverna, min 

anmärkning) får jobba, de jobbar kritiskt med alla partier, även med Sverigedemokraterna.”, 

säger han.   

Alla partier granskas kritiskt. Dock menar Kent att han utifrån det faktum att andra partier är 

så kritiska mot SD kan lyfta fram partiet specifikt. Han ställer frågan till eleverna varför de 

tror att de andra partierna är så kritiska till SD. Men själv tar han inte öppet avstånd från 

partiet. Frågar någon honom om vad han tycker så hemlighåller han det inte, men han tar inte 

aktivt någon ställning. Han ser det som en dygd att förhålla sig politiskt neutral och blir glad 

när han hör att elever har svårt för att lista ut på vilket parti han röstar.  
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Kent menar dock att om partiet hade varit rasistiskt så hade han förhållit sig på ett annat sätt. 

Då måste ett sådant faktum lyftas, anser han, det ser han som sin skyldighet. Han säger när vi 

diskuterar frågan vidare att det för honom är självklart att förhålla sig på det sätt som det ovan 

har beskrivits. Men han säger också senare under intervjun att man ”får nog lirka lite 

runtomkring istället” när det gäller behandlingen av SD.  

Enligt min bedömning visar Kent tecken på att han influeras av den demokratiska 

konceptionen. Han har uppenbarligen gjort en analys av Sverigedemokraternas politik i 

relation till värdegrunden vilken han tar sin utgångspunkt i när han motiverar sitt 

förhållningssätt till SD i undervisningen. Detta faktum pekar på att han anser att det är viktigt 

att som lärare förhålla sig till Sverigedemokraterna, vilket är i linje med vad jag tidigare 

bedömt som kopplat till den demokratiska konceptionen.  

Givet Kents slutsatser om partiet visar han i sin undervisningspraktik att han inte ryggar för 

politiska debatter och trätoämnen. Tvärtom ställer han frågan till eleverna varför de tror att 

andra partier tycker så illa om SD. Den demokratiska konceptionen förutsätter ett intresse från 

lärarnas sida just att lyfta upp ideologiska och politiska konflikter till ytan och diskutera dem.  

I samtalet med Kent framkommer också att han värderar det kritiska tänkandet högt. 

Fostransuppdraget går ut på att få fram samhällskritiska medborgare, uppger han, vilket 

ytterligare indikerar att den demokratiska konceptionen har starkt inflytande på Kent.  

Möjligen pekar Kents förkärlek för ett i allmänhet neutralt förhållningssätt i ideologiska 

frågor på att han också är influerad av den vetenskapligt rationella konceptionen. 

Objektivitetsprincipen är som jag tidigare beskrivit allra starkast inom denna konception. Men 

även inom den demokratiska konceptionen lever objektivitetsprincipen kvar som ett 

grundläggande förhållningssätt hos en lärare. Och Kent är noga med att betona att det finns 

partier som han skulle ta ställning emot. En nazistisk rörelse hade han till exempel inte kunnat 

förhålla sig neutral till, givet intentionerna i läroplanen, uppger han. Den som strikt bekänner 

sig till den vetenskapligt rationella konceptionen hade, enligt min tolkning, haft svårt att ta 

ställning ens mot ett nazistiskt parti, då ingen ideologi enligt detta synsätt får hyllas över 

någon annan.  

I motsats till Kent anser Jonas på Björkskolan att SD i många stycken är ett antidemokratiskt 

parti, viket han också har deklarerat för eleverna. Han tycker inte att det spelar någon roll i 

sammanhanget att SD har kommit in i riksdagen, deras politik är densamma som tidigare. Han 

menar dock att det är viktigt att inte propagera utan belägg. Man måste gå till 

partiprogrammet. Han anser sig ha hittat delar i programmet som strider mot skolans 

värdegrund och dessa stycken tar han upp med eleverna.  

Han anser att det är ett problem att så många elever röstade på SD i skolvalet. För även om 

det är svårt att veta om dessa elever verkligen delar SD:s politiska grundsyn, så finns de 

åsikterna utan tvekan, upplever han. Han menar att det är ett problem eftersom han anser att 

partiet är antidemokratiskt. Han pekar på att SD brister när det gäller synen på likhet inför 

lagen. Att partiet vill begränsa invandringen är inte antidemokratiskt utan problemet är, menar 

Jonas, att alla människor inte är lika inför lagen i SD:s värld.  
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Han tycker inte att hans agerande strider mot objektivitetsprincipen. Han ska inte vara 

värdeneutral, uppger han, och menar att han kan inte deklarera att diktatur är bra och 

demokrati är bra utan måste ta ställning för det senare. Rent allmänt brukar han gå tillväga på 

så sätt när han undervisar om politik att eleverna får ta reda på vad de olika partierna tycker i 

olika frågor. Han problematiserar alla partiers åsikter och visar på motbilder, så på så vis 

skiljer sig inte hanteringen av SD mot de andra partierna. Han står heller inte och säger att det 

är ”för jävligt” att SD gick bra i valet. Det handlar hela tiden om att gå till fakta, menar han, 

samt att gå i polemik med elever som uttrycker sig på ett sätt som strider mot värdegrunden.  

Dock tror han att det är väldigt svårt att få bukt med främlingsfientligheten, då han anser att 

det är omöjligt att komma åt grundproblematiken. Enligt Jonas grundar sig 

främlingsfientligheten på förhållandena i dagens samhälle. Han anser att det i grunden handlar 

om en klassproblematik och det rådande ekonomiska systemets uppbyggnad och effekter.  

Enligt min mening är Jonas i hög grad influerad av den demokratiska konceptionen. Han tar 

tydligt ställning för demokratin som doktrin i den meningen att han anser sig tvingad i 

enlighet med läroplanens intentioner att reagera mot sådant som är antidemokratiskt. Inte ens 

ett politiskt parti med antidemokratiska tendenser undgår i Jonas tolkning en problematisering 

utan han ser sig manad att ta ställning mot ett sådant parti inför eleverna. Detta 

förhållningssätt är något av idealtypiskt för den demokratiska konceptionen, anser jag. Lärare 

som är influerade av denna ser skolan som en institution som ska försöka förbättra den 

demokratiska kompetensen hos medborgaren i så måtto att det demokratiska samhället ska 

förbättras. Detta synsätt ser man spår av i Jonas argumentation då han anser att det är ett 

problem om många skolelever stöder ett parti med antidemokratiska tendenser.  

Precis som Kent är Jonas också tydlig med att samhällskunskapsämnet främst syftar till att 

skapa samhällskritiska medborgare, vilket också det är i enlighet med den demokratiska 

konceptionen. ”Det måste ju vara att få folk att ta ställning, få folk att våga stå för vad de 

tycker och tänker, våga öppna munnen, inte vara tysta,” säger han. 

Ett annat viktigt inslag i den demokratiska konceptionen är den participativa aspekten. 

Elevinflytande torde, som jag tidigare påpekat, därmed ligga en förespråkare av den 

demokratiska konceptionen varmt om hjärtat. Men så är inte fallet med Jonas. Att arbeta med 

elevinflytande i klassrummet ägnar han sig inte så mycket åt. Han anser att skolelever i 

grunden saknar den makt som krävs för att demokrati ska kunna utövas som det är tänkt. ”Det 

är bara en lek som de genomskådar direkt…Så länge inte eleverna har någon makt i skolan så 

kan vi inte hålla på att leka demokrati,” säger han. 

Det finns dock fler som inom ramen för den demokratiska konceptionen har rest liknande 

frågetecken kring det participativa inslaget. Enligt Englund har Elster (1983) lyft frågan och 

pekat på vikten av den politiska kompetensen hos eleverna. Fokus måste alltså enligt Elster 

ligga på att ge eleverna kunskap om politiska frågor snarare än på att ge dem medinflytande 

så att de själva utifrån denna kunskap kan bilda sig en egen uppfattning (Englund, 2005, s. 

320). 
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Jonas resonerar på liknande sätt som Elster. Demokratiuppdraget handlar för honom om att 

diskutera, debattera och gå i polemik med antidemokratiska kommentarer, men också om att 

informera och förmedla kunskaper om demokratins byggstenar.  

Utan kunskap, då har de ingen makt. Så de måste ju få kunskap. Många av eleverna får ingen kunskap hemifrån, 

och då måste de få kunskap någonstans och det är bara skolan som har chansen att ge dem den kunskapen.  

För Jonas blir värdegrundsarbetet genom ovanstående resonemang ett naturligt inslag i 

kunskapsuppdraget. Kunskap om demokrati och fostran till demokratiska medborgare blir två 

sidor av samma mynt. De andra lärarna har i intervjuerna gett uttryck för liknande 

tankegångar, vilket kan vara en indikation på att den demokratiska konceptionen i hög grad är 

inbakad i själva ämnet samhällskunskap såtillvida att kunskaper om ämnet kan sägas vara en 

del av en fostran till demokratiska medborgare. Jag ska återkomma till denna fråga lite senare.  

6.2.3. Den svårbestämde 

Hans är den av lärarna som ger flest omväxlande svar i förhållande till de två idealtyperna. 

Han säger i den inledande diskussionen om värdegrundsfrågor att det är problematiskt att 

många lärare i stor utsträckning undviker den aspekten av uppdraget 

…för att man i allmänhet tycker att det är ganska så jobbigt och svåra frågor att ta i och diskutera med eleverna, 

exempelvis Sverigedemokraterna igen va, som har en stark ställning i många delar av landet faktiskt, framförallt 

i Skåne skulle jag vilja hävda.  

Detta uttalande indikerar att han känner en hemvist i den demokratiska konceptionen med 

tanke på dess fokus på att lyfta upp politiska konflikter.  

Men Hans har å andra sidan inte satt sig in i SD:s partiprogram särskilt väl, uppger han lite 

senare. Det framstår som att Hans tycker att läraren i den mån det är möjligt ska hålla sig 

borta från att tala specifikt om de politiska partierna. SD har trots allt valts in i riksdagen och 

det vore olämpligt att kväsa de åsikter som kommer fram till stöd för partiet, menar han. Han 

anser rent allmänt att det är viktigt att sträva mot en neutral kunskapsförmedling. Man får inte 

färga sin undervisning mer än nödvändigt utan måste lyfta fram olika perspektiv på frågor. 

Detta resonemang liknar delvis Olas och skulle därmed hänvisas till den vetenskapligt 

rationella konceptionen.  

Samtidigt ger Hans intryck av att finna det problematiskt när, som han säger, SD tydligt 

lämnar felaktig information i invandringsfrågor. Han säger att det är hans plikt att ta upp 

direkta felaktigheter som kan komma upp i samband med diskussioner om frågor som ligger 

Sverigedemokraterna nära. När partiet har hänvisat till statistik som är direkt felaktig försöker 

han således att ta upp detta med eleverna, uppger han. I samband med denna diskussion anger 

han att han definitivt tycker att SD:s politik strider mot skolans värdegrund mer än andra 

partiers politik.  

Ha: …Därför tar jag nog ärligt talat upp mer exempel där som jag tycker är direkt kränkande i deras politik som 

jag inte kan stå för, där kan jag nog ibland säga att jag tycker inte att deras politik är… 

He: Ok, så det gör du ändå… 
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Ha: …behandlar alla människor på samma sätt.  

Men han menar att det är viktigt att titta på partiets partiprogram.  

Senare säger han:  

…det finns tendenser som att många uppfattar Sverigedemokraterna som ett bra parti och många röstar på dem 

så tycker jag att skolan och man som lärare har en skyldighet att lyfta fram vissa delar inom deras politik  som är 

främlingsfientlig, för det rimmar inte med vare sig det svenska eller skolans värdering eller synen på vad en 

demokrati är för någonting… det gör det absolut inte, det kan jag ju liksom aldrig tycka. 

Detta senaste citat tycker jag tydligt indikerar att Hans i hög grad tar intryck av den 

demokratiska konceptionen, i dess syn på skolan som en aktiv fostrare av demokratiska 

värden.  

6.2.4 Sammanfattning av lärarnas förhållningssätt 

Sammanfattningsvis konstaterar jag för det första att Jonas får betraktas som den tydligaste 

förespråkaren för att SD:s politik ska hanteras som en värdegrundsfråga. Partiets politik 

strider, enligt Jonas mot värdegrunden, och detta måste påpekas och problematiseras.  

Även Hans visar ju längre diskussionen om förhållningssättet till partiet diskuteras att han i 

mångt och mycket ser det som sin plikt att utifrån ett värdegrundsperspektiv hantera SD.  

Kent tycker sig däremot inte se tillräckligt starka antidemokratiska tendenser i SD:s 

partiprogram för att göra undervisningen om SD till ett led i ett värdegrundsarbete. 

 Inte heller Ola har funnit någon anledning att peka ut SD:s politik på något särskilt sätt i sin 

undervisning om politiska partier.   

Det ska i detta sammanhang förtydligas att när jag uppger att Hans och Jonas jobbar utifrån 

ett värdegrundsperspektiv så menar jag att de gör så på ett mer uttalat och aktivt sätt jämfört 

med de andra två lärarna. Man skulle kunna argumentera för att undervisning om politik på 

sätt och vis alltid är delvis ett värdegrundsarbete. Som jag tidigare varit inne på kan 

traditionell kunskapsförmedling om demokrati och politiska partier sägas vara en del i 

värdegrundsarbete då politisk bildning är en del av den demokratiska kompetensen hos en 

elev. Utifrån detta perspektiv kan man säga att samhällskunskapslärare i princip inte kan 

undgå att arbeta med den demokratiska värdegrunden. Alla lärarna påpekar också i samtalen 

med mig att fostrans- och kunskapsuppdraget i mångt och mycket går hand i hand. 

För det andra kan konstateras att den demokratiska konceptionen tycks vara den dominerande 

influensen hos åtminstone två av de fyra lärarna – Kent och Jonas - i förhållande till 

hanteringen av SD. Även Hans, som är svårast att placera i det ena eller andra facket, får nog 

anses i huvudsak influerad av den demokratiska konceptionen att döma av att han tycks se det 

som sin fostrande roll att klargöra vad han anser vara felaktigheter i SD:s utsagor. Bara Ola, 

skulle jag vilja påstå, tar större intryck från den vetenskapligt rationella konceptionen än den 

demokratiska konceptionen när han motiverar sitt förhållningssätt till SD.  
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Jag ska nu gå vidare med att diskutera hur det kan komma sig att lärarna kan influeras av en 

annan konception än rektorerna. Båda rektorerna placerade jag ju tidigare in under den 

vetenskapligt rationella konceptionen. Om en konception hade stor inverkan kan man tänka 

sig att alla på en skola borde vara influerade av den i ungefär samma utsträckning. Men så 

verkar alltså inte vara fallet på de två skolor som jag undersökt.  

Förvisso finns det därför anledning att misstänka att ingen av de i dag två konkurrerande 

konceptionerna har en så dominerande ställning att de kan anses helt styra synen på skolans 

uppdrag; det ligger i sakens natur om två konceptioner konkurrerar om tolkningsutrymmet.  

Min bedömning är att den demokratiska konceptionen i hög grad är vägledande i dagens 

ämnesplaner och kursplaner för samhällskunskapsämnet. I ämnesplanen för samhällskunskap 

står bland annat att eleverna ska ges kunskaper om makt, demokrati, jämställdhet och de 

mänskliga rättigheterna. På ett annat ställe i ämnesplanen står det att eleverna ska utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt och vidare kan man läsa att undervisningen ska bidra till hjälpa elever 

att kunna ha förutsättningar att kunna delta aktivt i samhällslivet (Skolverket, 2011 c). Som 

jag tidigare påpekade kan man säga att samhällskunskapsämnet i någon bemärkelse inte kan 

undgå att beröra värdegrundsfrågor, mot bakgrund av anvisningarna i ämnesplanen. En logisk 

följd av att kursplanerna i samhällskunskap andas demokratisk konception är att 

samhällskunskapslärarna förhåller sig till olika frågor i hög grad i enlighet med den 

konceptionen.  

I den allmänna skoldebatten däremot, anser jag att det just nu sker en glidning mot den 

vetenskapligt rationella konceptionen. Skolministerns fokus på grundläggande kunskaper och 

betyg (Dagens Nyheter, 2009-10-18), och förändringarna till mer renodlade studie- respektive 

yrkesinriktade program (Dagens Nyheter, 2010-09-16), är två exempel som visar på det 

vetenskapligt rationella synsättets landvinningar.  

Det kan vara dessa tendenser som rektorerna mer direkt påverkas av och tar intryck av än 

samhällskunskapslärarna. Alla informanterna var mer eller mindre eniga om att det i dagsläget 

vilar tungt på SO-lärarna att stå för skolans värdegrundsarbete, vilket skulle kunna vara en 

indikation på att dessa ämnen har att hantera ämnen relaterade till den demokratiska 

konceptionen i en skolvärld som i övrigt tar mest intryck från det vetenskapligt rationella 

synsättet.  

Icke desto mindre tycks Englunds idealtypiska påverkansmodeller på den politiska bildningen 

i skolan ha sina begränsningar som analysverktyg i min undersökning. Sannolikt kan inte 

teorin om utbildningskonceptionerna mer än delvis förklara varför förhållningssättet är som 

det är. Det behövs kompletterande teoretiska hjälpmedel när jag nu går vidare och 

problematiserar lärarnas förhållningssätt till SD ytterligare och försöker utreda varför 

inställningen till SD skiljer sig så pass mycket åt bland lärarna.  
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6.3 Varför skiljer sig förhållningssättet åt?  – en kompletterande analys 

Om man utgår från att lärarna vänder sig till läroplanen och skrivningarna om värdegrunden 

för att försöka få vägledning om det korrekta sättet att förhålla sig till Sverigedemokraterna 

(vilket ovanstående redogörelser indikerar att tre av fyra mer eller mindre tydligt ger uttryck 

för att de gör) kan de varierande tolkningarna förstås delvis med hjälp av Nykänens (2009) 

teoribildning. Hon problematiserar skolans värdegrund och pekar bland annat på att det 

saknas en tydlig värdehierarki. Vilka värden är viktigast att förmedla utifrån det övergripande 

demokratiska synsättet? Är det exempelvis viktigare att vara tolerant eller att tydligt reagera 

mot antidemokratiskt beteende?  Enligt Nykänen ger inte läroplanen några tydliga svar.  

I förhållande till min undersökning rör sig problematiken kring huruvida kravet på en saklig, 

allsidig och icke-politiskt färgad förmedling av olika kunskaper och värden väger tyngre än 

kravet på att reagera mot antidemokratiska tendenser. Annorlunda uttryckt handlar det om hur 

långt man som lärare får gå i sin iver att värna vissa av de demokratiska värdena utan att bli 

för politisk och riskera att styra åsiktsbildningen och därigenom potentiellt åsidosätta andra 

demokratiska värden. Om lärarna ger de olika värdena varierande prioritet torde 

undervisningen skilja sig åt.   

Jonas är uppenbarligen den av lärarna som är beredd att gå längst för att försvara tanken om 

människors lika värde. Han tolkar i sitt uppdrag in att han för att skydda detta värde måste 

påpeka att SD:s politik strider mot värdegrunden.  

Jonas förklarar dock att det kan vara svårt att veta hur långt han får gå i sitt ställningstagande 

mot SD. Han har uppmanat elever att anmäla honom om de tycker att han går för långt och 

skulle inte ha något emot att frågan prövades. Enligt Jonas har inte Skolverket eller något 

annat skolorgan gått ut och gett några klara riktlinjer i den frågan. Hans resonemang är, enligt 

mig, en tydlig indikation på den problematik som Nykänen pekar på, det vill säga att det är 

svårt att få något tydligt svar i läroplanen om vilka värden som står högst.  

Problematiken märks kanske allra tydligast i Hans resonemang. Han säger flera gånger att det 

är svårt att veta var gränsen går och det tycks mig som att det är objektivitetskravet som står 

emot åsikter som kan tänkas strida mot värdegrunden. Han ger uttryck för att han gärna skulle 

se att man på skolan gemensamt kom fram till hur man skulle förhålla sig i den här typen av 

frågor. Därmed är han den av informanterna som kanske i allra högst grad förespråkar 

förekomsten av så kallade deliberativa samtal, ett begrepp som jag ska återkomma till längre 

fram. Mycket kortfattat handlar deliberativa samtal om att gemensamt med andra resonera sig 

fram till en rationell och gemensam lösning på en fråga. (Lindensjö, 2003) 

Måhända kan även bristen på en tydlig värdehierarki i läroplanen delvis förklara varför Kent 

och Jonas drar olika slutsatser av SD:s partiprogram i förhållande till skolans värdegrund. 

Båda har jag tidigare placerat in som influerade främst av den demokratiska konceptionen. De 

har med andra ord, enligt min tolkning, liknande grundsyn om vad som ska styra karaktären 

på undervisningen och vad ämnets viktigaste funktion är. Ändå kommer de fram till olika sätt 

att förhålla sig till Sverigedemokraterna. Nykänen skulle sannolikt analysera situationen 
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ungefär så här: Även fast Kent och Jonas i huvudsak delar samma syn på skoluppdraget leder 

den otydliga läroplanen till olika uppfattningar i en specifik fråga.  

 

6.4 Objektivitetsprincipens betydelse 

En alternativ förklaring till att Kent och Jonas har olika förhållningssätt till SD är naturligtvis 

att jag har gjort en missbedömning när jag placerat dem under samma konception. Kanske är 

det så att den vetenskapligt rationella konceptionen styr Kent så pass mycket att han tolkar 

objektivitetsbegreppet annorlunda än vad han hade gjort om han var mer influerad av den 

demokratiska konceptionen.  

Just objektivitetskravet, eller neutralitetsprincipen, eller hur man nu vill uttrycka saken, är 

extra intressant i förhållande till min undersökning. Det är, som jag bedömer det, kravet på att 

inte låta lärarnas egna värderingar styra undervisningen som i viss mån ligger i vägen för en 

mer subjektiv politisk värdeförmedling i klassrummet. Hade inte denna princip funnits hade 

det varit mer eller mindre fritt fram för lärarna att säga vad de ville om vilket parti som helst. 

Jag ska nu uppehålla mig en stund vid framväxten av denna princip.  

Som tidigare framgått tog objektivitetsprincipen form på allvar efter krigen. Dessförinnan 

hade den kristna läran varit en dominerande doktrin (Englund, 2005). Värderande omdömen i 

undervisningen tog nu både liberaler och socialdemokrater avstånd från (Ibid., s. 195).  

Enligt Englund hänger objektivitetskravet intimt samman med en mer övergripande syn på 

utbildningsväsendet som grundat på rationell vetenskap (Ibid., s. 198). På så sätt kan, enligt 

min mening, objektivitetsprincipen starkt förknippas med den vetenskapligt rationella 

konceptionen.  

Under lång tid var objektivitetskravet inte ifrågasatt i någon större utsträckning. Men på 60-

talet blossade en debatt om saken upp. Det kom kritik mot att skolan var en 

samhällsbevarande kraft som reproducerade det kapitalistiska samhället (Ibid., s. 208). En mer 

idealistisk syn på skolan började samtidigt tona fram med en bakomliggande politisk önskan 

om ökad jämlikhet och demokrati (Ibid.).  En sorts dialogpedagogik växte fram som protest 

mot förmedlingen av vissa objektiva fakta.  

Men i Lgr 69 var objektivitetsprincipen fortfarande stark. Saklighetskravet i Lgr 69 innebär, 

enligt Nykänen (2009), att bara uttalanden som är sanna eller har hög sannolikhet bör tas med 

i undervisningen. I Lgr 69 markerades också vikten av att balansera olika uppfattningar mot 

varandra i värderings- och ideologifrågor. Enligt Nykänen är andemeningen att skolan ska 

förhålla sig neutral till undervisningsmaterialet såvida det inte klart framgår i läroplanen att 

vissa värderingar ska framhållas. Det framgår i Lgr 69, menar Nykänen, att det inte är möjligt 

att vara helt objektiv i värdefrågor, men att det är viktigt att sträva mot ett sådant håll. (Ibid., 

s. 29-31) 
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På 70-talet började formuleringar i utredningar att komma som pekade ut demokratin som en 

överordnad ideologi, som skolan inte skulle ställa sig neutral till. Objektivitetskravet hade 

alltså sänkts något (Englund, 2005, s. 214).  

Politikerna började under denna tid att lägga sig i skolan på ett annat sätt än tidigare. 

Ambitionen var nu att politiken skulle bestämma skolans riktning. Tidigare hade gällt att 

samhällets utveckling fick styra innehållet i skolan (Ibid., s. 217).  

En konsekvens av de nya skolpolitiska tongångarna blev i lgr 80 att synen på 

objektivitetsprincipen förändrades. Det blev nu viktigt att visa upp samhällets konflikter 

(Ibid., s. 218-219).  Enligt min tolkning var det dock fortfarande så att objektivitetskravet låg 

fast så till vida att skolan ska hålla sig borta från värderingar i undervisningen. Enligt 

Nykänen ligger fokus i denna läroplan på begreppen saklighet och allsidighet (2009, s. 29-

31).  

Jag tolkar sammanfattningsvis den förändrade synen på objektivitet som att betoningen 

tidigare låg mer på neutralitet medan saklighet och allsidighet är de begrepp som varit i fokus 

i de senaste läroplanerna. I läroplanerna 94 finns principerna om allsidighet och saklighet kvar 

som grundläggande riktlinjer och ingenting har i det avseendet ändrats, enligt min bedömning, 

i den senaste läroplanen som offentliggjordes i november 2011 jämfört med lpf 94.   

För att koppla objektivitetsprincipen till den tidigare beskrivningen av den vetenskapligt 

rationella respektive demokratiska konceptionen skulle jag vilja hävda att 

objektivitetsbegreppet kan tolkas olika beroende på vilken konception man finner stöd i. 

Neutralitet, fakta och i viss mån saklighet är begrepp som kan förknippas med den 

vetenskapligt rationella konceptionen. I den demokratiska konceptionen associeras 

objektivitetsprincipen snarare med allsidighet (Englund, 2005, s. 221). Enligt min bedömning 

torde även saklighet vara ett krav inom den demokratiska konceptionen, då fria värderingar 

utan grund knappast kan få tillåtas florera hur som helst.   

Mot bakgrund av vad vi nu vet om synen på objektivitet i klassrummet skulle en möjlig 

kompletterande förklaring till att såväl Kent som Ola håller så hårt på neutralitetsprincipen 

kunna vara att de tolkar objektivitetskravet utifrån dess traditionella betydelse. I så fall skulle 

det kunna vara så att Kent i huvudsak influeras av den demokratiska konceptionen, men att 

han när det gäller objektivitetskravet tar intryck från en annan konception. På så vis skulle en 

förklaring till att det saknas en tydlig värdehierarki i läroplanen kunna vara att det i planen 

finns inslag av båda de konkurrerande konceptionerna, vilka i vissa frågor leder åt olika håll.  

Jonas resonemang om saken indikerar däremot att han anammar en annan syn på objektivitet. 

Jonas är tydlig med att han pekar på avsnitt i SD:s partiprogram när han deklarerar att partiet 

strider mot värdegrunden. Han menar att han på så sätt grundar sitt ställningstagande på ett 

sakförhållande och att han därigenom uppfyller kravet på objektivitet.  
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6.5 Andra möjliga förklaringar 

Så här långt har jag utgått från att skolpersonalen i någon mening tar en professionell 

utgångspunkt när de tar ställning till mina frågor. Det är i hög grad intentionerna i läroplanen 

och de bakomliggande och på ett mer allmänt men ändå professionellt plan påverkande 

krafterna, d.v.s. konceptionerna, som antas vara vägledande för lärarna och rektorerna.  

Det är därför hög tid att påpeka att det sannolikt finns betydligt fler faktorer som påverkar 

skolpersonalen än de jag hittills fokuserat på.  

Svingby (1978) illustrerar med en modell om påverkan för utbildning den mängd faktorer som 

påverkar undervisningen. Hon pekar på historiska och sociala förutsättningar, på centrala 

förutsättningar utifrån den rådande utbildnings- ekonomiska och sociala politiken och 

formella regler och officiella mål. Vidare påverkar lokala förutsättningar i form av bland 

annat lokala regler, kollegium, elever och föräldrar. Alla dessa faktorer påverkar lärarens 

”pedagogiska grundsyn” som i sin tur tillsammans med de andra faktorerna påverkar själva 

undervisningen (Svingby, 1978, s. 51).  

Möjligen skulle man kunna hävda att de olika konceptionerna täcker in en del av de 

påverkansfaktorer som Svingby tar upp. Men inte alla. Enligt min bedömning kan en del av 

påverkansfaktorerna räknas in under vad man kan kalla personliga.  

Det finns nu anledning att påminna om Thornbergs och Johanssons, Brogrens och Petäjäs 

studier vilka jag presenterade tidigare. (Se kapitel 2). Dessa båda studier visar att lärare i 

mångt och mycket agerar på ett oreflekterat sätt när det gäller värdegrundsfrågor och att de 

personliga värderingarna har en stor inverkan på förhållningssättet.  

Utifrån ett sådant perspektiv kan man hitta andra potentiella förklaringar till att exempelvis 

Jonas och Kent gör olika bedömningar av SD:s politik visavi skolans värdegrund. En skulle 

kunna vara att Jonas är mer intresserad av ämnet, alternativt hyser ett större personligt agg 

mot SD:s politik än Kent och att det är det som gör att han tolkar in fler antidemokratiska 

inslag i partiprogrammet än Kent. 

Även rektorernas förhållningssätt skulle kunna bero på de personliga preferenserna.  

Givet den korta tid jag har tillbringat med informanterna är det svårt för mig att säga något 

säkert om deras personliga värderingar.  

Ett par saker talar emot tesen att de personliga preferenserna spelar huvudrollen. Enligt hur 

jag uppfattade informanterna var de alla som privatpersoner kritiska till SD:s politik. Ändå 

skiljer sig deras förhållningssätt till SD åt. Ola som är den som förhåller sig mest neutral till 

partiet i sin undervisning och som hade minst att säga om hur han förhåller sig till partiet sade 

exempelvis vid ett tillfälle att ”det vore tragiskt” om skolvalsresultatet – höga siffror för SD – 

också i verkligheten stämde överens med vad eleverna faktiskt tycker.  

Vidare tycktes informanterna inte uppleva några svårigheter att acceptera skolans värdegrund. 

De informanter som jag talade om den saken med menade att deras egna värderingar stämde 
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väl överens med de som uttrycks i läroplanen. Därmed torde det inte finnas något större 

utrymme för att personliga värderingar styr lärarna åt ett annat håll än vad läroplanen anger 

och i så fall är saken ”ur världen”.  

Viktigt i sammanhanget är dock att jag inledde intervjuerna med att tala om skolans 

värdegrund. På det sättet styrde jag in frågan mot läroplanen. När informanterna sedan skulle 

resonera kring sitt förhållningssätt till SD var det logiskt att hänvisningar gjordes till 

läroplanen. Möjligen hade svaren blivit något annorlunda, kanske med färre hänvisningar till 

styrdokumenten, om jag istället inlett samtalen med en diskussion om SD. Tanken slog mig 

under projektets gång att en sådan frågeordning kanske hade varit att föredra. Men att plötsligt 

ändra frågeordningen så radikalt hade gjort likvärdigheten i undersökningen lidande, så jag lät 

bli.  
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7. SLUTSATSER/DISKUSSION 

Jag ska nu sammanfatta de viktigaste slutsatser som jag har dragit av analysen och jämföra 

dem med annan närliggande forskning.  

 

7.1 Förhållningssättet skiljer sig åt 

I min undersökning framgår att förhållningssättet till Sverigedemokraterna, främst i 

undervisningssituationen, skiljer sig åt mellan de olika informanterna. Grönqvists 

undersökning från 2008 visade på liknande resultat. Att Sverigedemokraterna har kommit in i 

riksdagen tycks alltså inte ha haft någon avgörande betydelse, även om några av 

informanterna i viss mån lyfte fram just detta faktum som argument för att förhålla sig till 

partiet som till alla andra partier.  

Thornberg (2008) kom i sin studie som jag tidigare refererat till fram till att det i mångt och 

mycket är de personliga värderingarna som vägleder lärare. I och med att informanterna i min 

undersökning uppger att de inte har några problem med att förena sina egna värderingar med 

de som föreskrivs i läroplanen blir det svårt för mig att ta ställning till om Thornbergs resultat 

stämmer med mina.  

Enligt min bedömning tycks informanterna, åtminstone i sina utsagor, försöka hålla sina egna 

värderingar och åsikter om Sverigedemokraterna utanför sakfrågan. Ingen tycks finna det 

acceptabelt att utifrån sina personliga värderingar i sin lärarroll föra fram det ena eller andra 

budskapet om ett politiskt parti. De som lyfter fram vad de anser vara partiets 

antidemokratiska inslag säger sig göra det med stöd i styrdokumenten (Hans, Jonas och Lena). 

Åtminstone blir motiveringarna av det slaget i takt med att jag diskuterat den här frågan med 

dem. De som inte säger sig vilja agera på ett sådant sätt (Monica, Kent och Ola) motiverar 

även de i hög grad sina ställningstaganden utifrån läroplanen, om än mer eller mindre explicit.  

Ett skäl till de varierande sätten att hantera SD torde vara partiets politiska program som 

sådant. Partiet har sina rötter i ett öppet rasistiskt parti vilket de flesta inom skolvärlden nog 

skulle betrakta som problematiskt. Samtidigt menar exempelvis Monica, rektor på 

Björkskolan, att partiet numera lyckas balansera innanför gränsen för vad som går att förena 

med skolans värdegrund, vilket gör att hon har svårt att öppet ta ställning mot partiet i sin roll 

som skolledare. Hon pekar på det gränsland som partiet nog av många anses befinna sig i.  

Ett annat skäl till de olika förhållningssätten till SD skulle, enligt min mening, också kunna 

vara de inre spänningar som går att spåra i skolans värdegrund. Inre spänningar är ett begrepp 

som jag lånat av Nykänen (2009) och som pekar på att det finns en rad olika värden inbakade 

i läroplanen, värden som ibland kan vara svåra att förena. När informanterna sammanfattar 

värdegrunden gör de det på liknande sätt, men enligt min mening, med mycket breda 

penseldrag. När diskussionerna senare i samtalen börjar kretsa kring förhållningssättet till 

Sverigedemokraterna och kring begrepp som objektivitet och värdeneutralitet börjar svaren 

divergera. En orsak till det kan vara att informanterna tar fasta på olika värden i läroplanen, 
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att tolkningarna divergerar. Att olika värden lyfts fram kan delvis vara en konsekvens av att 

det i dag, enligt min bedömning, finns två konkurrerande utbildningskonceptioner. I mitt 

arbete är det så de två konceptionerna ska betraktas.  

 

7.2 Frågan har inte varit prioriterad 

Vad som förvånade mig en smula var att få av informanterna i början av samtalen kring 

värdegrunden ansåg sig se några paradoxer i den samma, vilket skulle kunna vara en 

indikation på att värdegrunden sällan diskuteras och problematiseras i några mer strukturerade 

former. Att döma av litteraturen om läroplanerna finns det en mängd olika sätt att tolka 

desamma, och det är vad jag förstår också meningen att skolorna ska göra sina egna 

tolkningar.  

De flesta tycktes vara överens om, visade det sig senare i samtalen, att värdegrundsfrågor 

ibland tenderar att komma i skymundan. Det är uppenbart för mig att förhållningssättet till SD 

i undervisningen inte har diskuterats i några mer strukturerade former, trots att båda 

rektorerna initialt tagit fasta på att SD hade fått starkt stöd i skolvalet, vilket i sig indikerar att 

partiet inte ses som vilket annat parti som helst. Hade något av de etablerade partierna fått 

ovanligt starkt stöd hade väl skolpersonalen knappast uppmärksammat det i samma grad som 

trots allt verkar ha varit fallet nu?  

Visserligen hölls diskussioner innan valet kring om skolorna skulle bjuda in SD till debatter, 

men det skulle snarast kunna bero på att det var viktigt för skolorna att hålla sig till de regler 

och lagar som finns kring en sådan fråga.  

Ett ytterligare tecken på att SD-frågan inte har diskuterats, eller åtminstone inte lett fram till 

någon konsensus, är att på båda skolorna gick meningarna om förhållningssättet bland 

informanterna isär. Lena, rektor på Ekskolan, tyckte att lärarna borde visa upp skolans 

skrivningar om värdegrunden och jämföra med avsnitt i SD:s program som inte stämde med 

denna. Men ingen av lärarna hanterade partiet på det sättet på skolan. På Björkskolan tyckte 

rektorn inte att det gick att fastställa att SD:s partiprogram strider mot skolans värdegrund. 

Men Jonas, en av lärarna, tyckte precis så, och Hans hade liknande tankegångar, även om han 

inte sade sig ha analyserat partiprogrammet tillräckligt väl för att uttala sig tydligt i frågan.   

Som jag tidigare visat skulle det relativa ointresset på ett djupare plan bland främst 

skolledarna att diskutera hur undervisning av SD bör se ut kunna bero delvis på att 

influenserna från den vetenskapligt rationella konceptionen just nu dominerar över den 

demokratiska konceptionen på rektorsnivå.  

Å andra sidan tycks båda skolorna ha väl strukturerade metoder för att bekämpa kränkande 

behandling och uttalanden som strider mot värdegrunden. Måhända resonerar skolledarna 

tillspetsat som så att det är oväsentligt hur Sverigedemokraterna presenteras av lärare, 

eftersom elever som alla andra har rätt att tycka vad de vill och rösta på vilket parti de vill. 



39 
 

Det viktiga är att markera mot beteende som strider mot skolans värdegrund, inte mot partier 

som strider mot värdegrunden.  

 

7.3 Samsyn eller fritt utrymme för lärarna? 

En annan aspekt som är intressant i sammanhanget är diskussionen om lärarens eget fria 

utrymme. Det tycks helt i sin ordning att lärarna själva bestämmer hur de ska förhålla sig till 

de politiska partierna i sin undervisning. En sådan inställning borgar naturligtvis för 

divergerande förhållningssätt till diverse olika undervisningsfrågor.  

För att det bland informanterna och på skolorna ska bli en större samsyn i förhållningssättet 

till SD krävs, enligt min mening, att gränslinjerna för vad som kan betraktas som ett 

acceptabelt förhållningssätt i undervisningen flyttas närmare varandra. Strängare krav på 

saklighet och allsidighet å ena sidan och strängare krav på reaktioner på antidemokratiska 

budskap å den andra krävs för att förutsättningarna för en samsyn ska förbättras.  

Ett sätt att sätta nya gränser skulle kunna vara att ha så kallade deliberativa samtal om saken.  

Deliberativa samtal bygger på en demokratisyn som framhäver vikten av att under ordnade 

former samtala sig fram till en lösning. I sin ideala form får alla berörda möjlighet att lägga 

fram sina argument och när alla argument stötts och blötts vinner det som framstår som mest 

rationellt (Roth, 2003). Detta förfarande kan, om jag tolkar förespråkarna rätt, användas både i 

klassrummet och inom personalgruppen.  

En stark anhängare av den deliberativa demokratin är Amy Gutmann. En av hennes poänger 

är, enligt min tolkning, att deliberativa samtal, debatt och diskussion är en förutsättning för att 

fatta beslut som kan anses vara demokratiskt legitima. Hennes exempel om en skolstyrelse 

som vill förbjuda vissa böcker i skolbiblioteket tjänar här som en god illustration på hennes 

grundsyn, ett perspektiv som har relevans för den här studien. Gutmann (1999)  menar att det 

i sig skulle kunna vara legitimt att förbjuda vissa böcker, även om så sällan är fallet. 

Problemet är att den här typen av beslut sällan föranleds av en strukturerat deliberativt samtal 

som bygger på god insyn och information. Om ett bokförbud fattas utan rimlig deliberation 

kan det anses illegitimt. Men om en grundlig diskussion har förts skulle även ett så pass stort 

ingrepp i yttrandefriheten som förbud för vissa böcker kunna vara sanktionerat enligt hennes 

grundsyn. 

 Were a book banning policy to satisfy these democratic standards, then we could consistently critizice a school 

board´s decision while recognizing its democratic ´right to be wrong´. (Gutmann, 1999, s. 99).  

På samma sätt som Gutmann förespråkar att man hanterar frågan om ett eventuellt bokförbud 

skulle man kunna behandla frågan om hur skolan bör förhålla sig till Sverigedemokraterna, i 

den mån man anser att frågan är tillräckligt viktig för att stötas och blötas på detta sätt.  

Inför skolvalet tycks den typen av samtal ha ägt rum på skolorna. I mina samtal om 

diskussionerna inför valet framgick att det på skolorna hade resonerats fram en ståndpunkt när 

det gällde frågan om SD skulle bjudas in till debatt eller ej. På samma sätt skulle deliberativa 
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samtal kunna leda fram till en större samsyn i förhållningssättet till SD i själva 

undervisningen.  

Ett logiskt inslag i ett deliberativt samtal om saken skulle måhända vara för kollegiet att 

försöka komma överens om en värdehierarki. Som Nykänen (2009) påpekar behöver de olika 

värdenas prioritet argumenteras för. Hur högt ska ett neutralt och allsidigt förhållningssätt 

gentemot politiska partier värderas i jämförelse med plikten att markera mot antidemokratiska 

tendenser? Det skulle kunna bli en av grundfrågorna i diskussionen kring skolans 

förhållningssätt till Sverigedemokraterna. 

En fördel som jag ser med att minska avståndet mellan värdegrundens ytterkanter är att 

eleverna torde få en mer likvärdig behandling. I dag tycks undervisningen om 

Sverigedemokraterna kunna variera ganska kraftigt beroende vem som är ens 

samhällskunskapslärare och vilken konception som påverkar läraren mest.   

En tänkbar nackdel med ovanstående förfaringssätt är att lärarens fria tolkningsutrymme 

minskar. Rätten att inte vara överens sägs ju ofta vara en bärande princip i demokratin och 

därmed skulle en inskränkning av lärarnas fria tolkningsutrymme eventuellt kunna ses som ett 

sätt att göra skolan mindre demokratisk, åtminstone för den som inte delar den deliberativa 

demokratisynen. Jonas är en av dem som tycker att det är helt i sin ordning att olika lärare 

förhåller sig olika.  

Men att frågan tas upp till en bredare diskussion behöver ju inte resultera i att gränserna för 

det acceptabla förhållningssättet snävas in. En diskussion kan ju leda fram till att det är 

omöjligt eller icke önskvärt att enas utifrån de styrdokument som finns. Men å andra sidan 

torde en diskussion aldrig kunna skada. Om inte annat ges personalen möjlighet att reflektera 

över frågan. Enligt vad jag förstår anses den reflekterande praktikern vara ett ideal för läraren, 

åtminstone för den som ansluter sig till Gutmanns tankegångar.  
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8. SLUTORD 

Förhoppningsvis har denna studie bidragit till en problematisering av läroplanen och dess roll 

i förhållande till undervisning om politiska spörsmål. Politik torde vara ett svårt ämne för 

skolan att hantera i sin roll som icke politiskt propagerande men ändå icke värdeneutral 

institution.  

Skolan befinner sig inte i ett vakuum i förhållande till omvärlden. Personal och elever kan 

knappast ha undgått att se att Sverigedemokraterna är ett parti som inte behandlas som alla 

andra partier, av medier och av de etablerade politiska partierna. Min studie kan i bästa fall ha 

bidragit till att belysa hur partiet behandlas av skolpersonal som förväntas komma i kontakt 

med frågan.  

Ett tänkbart nästa led inom samma tema vore att undersöka hur eleverna uppfattar att 

Sverigedemokraterna framställs i skolan. Stämmer elevernas bild med den som framträder i 

den här undersökningen? I en sådan studie skulle det här arbetet förhoppningsvis kunna vara 

en hjälp.  

Rimligen borde det också finnas helt andra teman som kan tänkas sätta skolans värdegrund på 

prov och som kräver en analys av hur läroplanen egentligen tolkas av skolpersonalen. På så 

sätt skulle den här undersökningen möjligen kunna vara till nytta även i ett vidare perspektiv.  
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BILAGA: INTERVJUMALL TILL LÄRARE OCH REKTORER 

Inledande frågor 

Din roll på skolan?  

Hur länge har du jobbat inom skolan? 

Om värdegrunden 

1) Hur skulle du beskriva den värdegrund som skolan vilar på? 

2) Hur ser du på skolans fostransuppdrag? 

3) Vad ska skolan fostra till? 

4) Kan skolan fostra gymnasieungdomar? 

5) Hur ska skolan vara? Ska skolan se ut som samhället i den mån det går att överföra på 

skolans verksamhet (kvalificerad spegling)? Ska skolan vara som samhället bör vara 

(spegling av det ideala), d.v.s. försöka skapa morgondagens samhälle? Ska samhällets 

ideal förverkligas genom skolan?  

6) Vilka paradoxer ser du i värdegrunden och styrdokumenten?  

7) Hur ofta diskuterar ni i personalen värdegrunden? Går det att enas om hur den ska 

tolkas? Finns det en samsyn om värdegrunden? 

Om Sverigedemokraterna och skolvalet 

8) Har SD:s framgångar i skolvalet diskuterats i personalgruppen? 

9) Om så är fallet, berätta om de diskussionerna? Är skolvalet intressant? 

10) Om inte, varför har skolvalsresultatet inte diskuterats? Är SD intressant för skolan att 

förhålla sig till? 

11) Finns det en gemensam linje på skolan hur lärare ska förhålla sig till politiska partier, i 

undervisning och i andra sammanhang? 

12) Strider SD:s politik mot skolans värdegrund? Om ja, på vilket sätt? Om nej, motivera? 

13) Hur jobbar ni i skolan mot främlingsfientlighet? Temadagar? Upp till varje lärare? 

Gemensamma initiativ i personalgruppen? 

14) Finns det mycket främlingsfientlighet på skolan? 

15) Hur ser du på etablerade politiska partiers förhållningssätt till SD?  Påverkar det 

skolans förhållningssätt? 

16) Går det att med elever tala om SD på samma sätt som andra partier mot bakgrund av 

hur partiet beskrivs i media och av andra partier? 

Extrafrågor till samhällskunskapslärare? 

1) Hur förhåller du dig till politiska partier i allmänhet i din undervisning? 

2) Hur bedömer du dina möjligheter att vara politiskt objektiv i din undervisning? Är det 

en önskvärd hållning? Varför? Varför inte? 

3) Hur har du hanterat SD i din undervisning?  

4) Hur bemöter du elevers politiska argumentation?  

5) Är det svårt att dra gränsen för vad som kan tolereras när elever uttrycker sig politiskt? 



46 
 

6) Hamnar du ofta i situationer där du tvingas agera eller känner att du borde agera 

gentemot elevers uttalanden eller agerande? 

7) Vilket är samhällskunskapsämnets viktigaste funktion? 

8) Hur kopplar du samman fostransuppdraget och kunskapsuppdraget? 

 

 

 

 

 

 


