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Abstrakt 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur samhällskunskapslärare behandlar 

Sverigedemokraterna i sin undervisning och hur det förhåller sig till lärarens syn på 

värderingar, elevens medborgarskap och Sverigedemokraternas ideologi. Detta sker 

genom samtalsintervjuer med fyra samhällskunskapslärare. Uppsatsen syftar även till att 

utifrån partiets åsiktsdokument föra en diskussion kring Sverigedemokraternas 

ideologiska utgångspunkter och hur dessa överensstämmer med skolans värdegrund. 

Uppsatsen föreslår att Sverigedemokraterna tillskrivs en högerpopulistisk politisk 

grundsyn och i åsiktsdokumentens jämförelse med skolans värdegrund bedöms den i 

flera fall vara problematisk. Partiets krav på assimilering samt delar av dess kritik av 

islam och mångkultur har setts som svårförenlig med skolans värdegrund. Lärarens syn 

på värderingar, elevens medborgarskap och framförallt huruvida Sverigedemokraternas 

ideologi strider mot värdegrunden eller ej, har visat sig delvis hänga samman med 

lärarens undervisning om partiet. Exakt hur de olika delarna påverkar är dock oklart.  

Framförallt har ett värdenihilistiskt och i grunden värdeneutralt förhållningssätts 

relation till värnandet av värdegrunden utretts. Merparten av lärarna ansåg att de inte 

bör vara värdeneutrala i värdefrågor som berör värdegrunden, huruvida läraren bedömer 

Sverigedemokraternas åsikter som kompatibla med skolans värdegrund eller ej blir 

därför en nyckelfråga.   
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1 Inledning 

Det händer inte ofta, men i valet 2010 fick Sverige ett nytt parti som för första gången 

passerade riksdagens fyraprocentsspärr. På samma sätt som Miljöpartiet, 

Kristdemokraterna (då KDS) och Ny Demokrati för nära två decennier sedan
1
 lyckats ta 

sig in i Riksdagen gjorde Sverigedemokraterna med sina 5,7 % av rösterna i 

riksdagsvalet nu detsamma.  

Att ett nytt riksdagsparti påverkar undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet är 

inte självklart, men troligt. I den för alla gymnasieprogram obligatoriska kursen 

Samhällskunskap 1a1 (samt 1b) kan vi under rubriken ”centralt innehåll” läsa att 

undervisningen ska behandla ”Demokrati och politiska system på lokal och nationell 

nivå”, detta innefattar vanligtvis fakta om de olika partier som sitter i riksdagen där vi 

numera även inräknar Sverigedemokraterna. Detta väcker intressanta frågor kring hur 

lärare i sin undervisning beskriver ett parti som är så laddat och omdebatterat och vilken 

roll lärarens egen syn på partiet och på sina elever har i sammanhanget. Stor 

uppmärksamhet väcktes 2011 när en landstingsledamot från Sverigedemokraterna 

anmälde en lärobok till skolinspektionen eftersom hon ansåg att boken stred mot 

läroplanen i sin enligt henne partiska och lögnaktiga beskrivning av partiet. Senare 

anmäldes även en skola som använde boken till skolinspektionen (Arevik 2011, 8 april). 

Formuleringen om Sverigedemokraterna som åsyftades fanns att finna under rubriken 

”högerextremism” och löd:  

Under en väldigt luddigt formulerad nationalism förenas ett flertal svenska 

högerextremistiska organisationer som VAM, Sverige-demokraterna, BSS, och NRP. 

Dessa nynazistiska organisationer är inte bara kritiska mot svensk flyktingpolitik, de är 

uttalat rasistiska och ofta öppet odemokratiska. Kriminella metoder, såsom misshandel 

och trakasserier, anses vara helt legitimt. (Trostek 2007, s. 243) 

Det går att ifrågasätta om det är relevant att bunta samman Sverigedemokraterna med de 

ovan nämnda betydligt mindre och uttalat nynazistiska organisationer. Beskrivningen 

hade möjligtvis varit relevant under partiets 90-tal men kan med partiets framgångar i 

valet 2006 i åtanke tyckas vara ganska missvisande för att ge en bild av partiet i den 

aktuella situationen
2
. Även om boken har några år på nacken så sätter den fingret på ett 

problem; om inte läroböckerna kan leva upp till läroplanens krav om att vara ”saklig 

och allsidig” (Skolverket 2011, s. 6) hur ska då lärarna klara av det? Det kan krävas av 

läraren att hen förehåller sig källkritisk till den litteratur som används i undervisningen, 

men innebär detta att det är det den enskilda lärarens roll att bedöma hur 

Sverigedemokraterna skall klassificeras ideologiskt?  

En grundfråga för samhällskunskapsläraren är om hen ska försöka vara neutral i 

förhållande till olika värderingar eller om läraren själv ska ta ställning i olika frågor. 

Denna värdeproblematik är ett ständigt aktuellt dilemma i skolan, såväl inom som 

utanför klassrummet, men ställs verkligen på sin spets inom undervisningen om 

samhället och demokratin. Dels för att det är stor chans att lärare och elever kan ha olika 

uppfattningar i många frågor, dels för att läraren själv kan vara bärare av en åsikt i ett 

                                                 
1
 Kristdemokraterna (då KDS) och Ny Demokrati kom in i riksdagen efter valet 1991, Miljöpartiet tog sig 

in i riksdagen för första gången 1988 och åkte ur 1991 men tog sig åter in 1994, samma år åkte Ny 

Demokrati ut.  
2
 I riksdagsvalet 2006 fick Sverigedemokraterna 2,93 procent av rösterna och uppmärksammades 

framförallt för att partiet fick 22,3 procent i kommunvalet i Landskrona. 

http://www.lararnasnyheter.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsvalet_i_Sverige_2006
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ämne som hen själv skall framföra på ett neutralt sätt. Detta innebär att läraren ställs 

inför många svåra överväganden i utvecklandet av sin undervisning. 

Oavsett om samhällslärare gör en koppling mellan främlingsfientliga tendenser och 

Sverigedemokraternas framväxt eller inte (eller högerextremism och 

Sverigedemokraterna överhuvudtaget), så är det viktigt att fundera över hur 

Sverigedemokraterna behandlas i undervisningen. I ICCS-studien från 2011 visade de 

svenska resultaten i och för sig på elever med goda kunskaper om samhället, en stark 

uppslutning kring demokratiska värderingar och en topplacering i synen på jämställdhet 

men intresset för politik och samhällsfrågor är lågt. Parallellt med denna utveckling 

tredubblade Sverigedemokraterna sina röster i 2011 års skolval till 12,8 procent, jämfört 

med skolvalet 2006, och blev fjärde största parti när eleverna fick bestämma (Norman, 

2010). Eleverna i de svenska skolorna verkar alltså ha ett stort intresse för 

Sverigedemokraterna, i en tid när det generella intresset för politik minskar bland 

elever. Den samhällskunskapslärare som inte behandlar partiet i sin undervisning begår 

därför förmodligen ett misstag. 

Att undervisa om ett parti som vissa, däribland större delen utav riksdagen, tar avstånd 

ifrån och som de flesta människor har en tydlig åsikt om, är knappast någon enkel 

uppgift. Hur lärare påverkas av sina egna värderingar och synen på sina elever och 

partiet i fråga när de undervisar om ett omdiskuterat parti är därför frågor som uppsatsen 

avser att undersöka närmare.  

I en D-uppsats från 2011 undersöktes vad som påverkade rektorers beslut att tillåta eller 

neka Sverigedemokraterna tillträde till gymnasieskolan. En av fyra rektorer nekade 

partiet tillträde med motiveringen att deras åsikter stred mot skolans värdegrund 

(Jönsson & Roslund 2011). Om så är fallet kan dessa rektorers beslut vara korrekt. I 

gymnasieskolans läroplan GY11 står det: 

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, s. 6). 

Problemet är att argumentet att partiets åsikter är inkompatibla med skolans värdegrund 

ofta används i debatten kring Sverigedemokraterna men sällan preciseras närmare. Ett 

besläktat dilemma är att många skildringar av partiet är populärvetenskapliga och/eller 

reportageböcker utan akademiska krav på källhänvisningar och källkritik, skrivna i 

syftet att koppla samman dagens Sverigedemokraterna med partiets ursprung i den 

nynazistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt
3
. Med det inte sagt att den 

historiska kontexten är irrelevant, men med en sådan utgångspunkt finns det risk för att 

partiets eventuella ideologiska utveckling går förlorad i analysen. Det finns därför ett 

behov av att även titta närmare på Sverigedemokraternas ideologiska avtryck i partiets 

nuvarande åsiktsdokument och se hur dessa förhåller sig till skolans värdegrund. 

 

1.1 Disposition 

Efter uppsatsens inledning beskrivs uppsatsens metodiska förehavanden i avsnittet 

metod, därefter beskrivs några av uppsatsens centrala begrepp. I avsnittet teori 

                                                 
3
 Exempelvis ”Ut ur skuggan: en kritisk granskning av Sverigedemokraterna” (Mikael Ekman och Daniel 

Poohl 2010).  

http://www.skolverket.se/statistik-och%20analys/internationella_studier/2.1612/erfarenhet-av-demokrati-minskar-utanforskap-1.140594
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presenteras ett teoretiskt ramverk som bildar uppsatsens förförståelse och som 

avslutningsvis konkretiseras i en idéplan utifrån idealtyper. I detta avsnitt diskuteras 

även hur Sverigedemokraternas åsiktsdokument kan bedömas ideologiskt. Sedan följer 

ett avsnitt om värdegrunden. Där beskrivs skolans värdegrund och ett antal dimensioner 

väljs ut och jämförs med Sverigedemokraternas åsiktsdokument i en värdegrundsanalys. 

Därefter presenteras lärarintervjuerna i avsnittet resultat, där lärarnas utsagor kopplas 

till idealtyperna. Dessa resultat undersöks i avsnittet analys och problematiseras vidare i 

avsnittet avslutande diskussion. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen om hur samhällskunskapslärare behandlar 

Sverigedemokraterna i sin undervisning, samt hur deras egen syn på värderingar, syn på 

partiet och sina elever förhåller sig till det. Uppsatsen syftar även till att föra en 

diskussion kring Sverigedemokraternas ideologiska utgångspunkt så som den yttrar sig 

idag i partiets åsiktsdokument och hur den överensstämmer med skolans värdegrund.  

 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen är liten och begränsad till sin karaktär och syftar inte till att dra några 

generella slutsatser kring sitt studieobjekt utan bör istället ses som ett underlag till 

diskussion för vidare studier.  Målsättningen är att genom kvalitativ metod få en 

överblick och öka förståelsen över ett relativt outforskat forskningsområde. 

 

1.4 Frågeställning 

Övergripande 

Hur förhåller sig lärarnas behandling av Sverigedemokraterna i sin undervisning till 

lärarens syn på värderingar, elevens medborgarskap och Sverigedemokraternas 

ideologi? 

Underliggande 

Hur  överensstämmer Sverigedemokraternas åsiktsdokument med skolans värdegrund? 
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2 Metod 

Metoden för uppsatsens undersökning är tvådelad. Dels så kommer det att utföras en 

textanalys av Sverigedemokraternas åsiktsdokument för att problematisera dess 

ideologiska hemvist samt för att se om det finns några konflikter mellan 

åsiktsdokumenten och skolans värdegrund. Den andra delen består av intervjuer av fyra 

stycken lärare i samhällskunskap genom samtalsintervjuer som sedan analyseras med de 

teoretiska redskap som presenteras i teorin. Detta för att besvara uppsatsens 

övergripande frågeställning om samhällskunskapslärares förhållningssätt till 

Sverigedemokraterna i undervisningen. 

 

2.1 Att studera undervisning om samhället 

Det som ska undersökas, lärares förhållningssätt till Sverigedemokraterna i sin 

undervisning, är en del av politikämnets didaktik, som i sin tur påverkas av en rad 

samhälleliga fenomen. Var politikämnets didaktik befinner sig i denna dynamiska 

process illustreras av följande modell (Johansson 2007, s. 5): 

 

 

Att samhälleliga utvecklingsdrag påverkar skolan och vetenskapen och i slutändan 

politikämnets didaktik, är för de flesta ganska så självklart. De kan handla om 

globalisering, ny teknik eller en ekonomisk kris. En samhällelig utvecklingstendens inte 

bara i Sverige utan i större delen av Europa är att partier som är kritiska till en hög 
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invandring och utvecklandet av ett mångkulturellt samhälle växer sig allt större och får 

mer inflytande (Rydgren 2010, s. 15).  

En annan faktor som påverkar politikämnets didaktik är Skolan och den dominerande 

samhällsideologin och utbildningskonception samt olika vetenskapsdicipliner och dess 

utveckling, framförallt inom statsvetenskap men också inom övriga ämnen. Om vi 

börjar med skolan och dess utbildningskonception så kan vi sammanfatta det föregående 

decenniets utveckling med följande tre konceptioner: den patriarkala, den vetenskapligt 

rationella och den demokratiska. Dessa olika utvecklingskonceptioner kan ses ur ett 

historiskt perspektiv där 1800-talets patriarkala utgångspunkt med fokus på nationell 

samhörighet ersatts av först den vetenskapligt rationella med betonandet av objektiv 

vetenskap och slutligen dagens demokratiska utbildningskonception som kännetecknas 

av reflektion och problematisering. Samtidigt finns det forskare som pekar på att dagens 

betonande av värdegrunden är en del av ett patriarkaliskt synsätt där vissa värderingar 

ses som mer önskvärda än andra. Det finns även ett visst samband där utvecklingen av 

de vetenskapliga disciplinerna som exempelvis statsvetenskap påverkar utvecklingen av 

utvecklingskonceptionen, där förändrat forskningsfokus ger utslag även inom lägre 

utbildningar (Johansson 2007, ss. 6-7).  

Samtliga dessa tre dimensioner påverkar den slutgiltiga del som denna uppsats ämnar 

fokusera på, nämligen politikerämnets didaktik, och i det här specifika fallet på 

samhällskunskapslärares förhållningssätt till ett kontroversiellt parti i riksdagen. Jörgen 

Johansson skriver: 

Såväl inlärningens substans som dess former befinner sig i en kontext där det 

omgivande samhällets ideologier, olika ämnesdiscipliners (i detta fall statsvetenskap) 

utveckling och dominerande utbildningskonception har betydelsefulla roller. (Johansson 

2007, s. 7) 

Detta citat understryker att finns betydligt fler faktorer som påverkar än vad som 

kommer undersökas här, där fokus ligger enbart på politikerämnets didaktik. Samtidigt 

är det ändå relevant att utgå från den nivå där det rent konkret händer, i lärarnas 

undervisning ute i skolorna.  

Politikerämnets didaktik kan förstås som en triangel mellan läraren, undervisningens 

innehåll och de elever som läraren undervisar. Den här uppsatsen kommer att fokusera 

på läraren samtidigt som de andra delarna av triangeln finns representerade. Lärarens 

syn på värderingar ger oss en utgångspunkt, medan lärarens syn på sina elever kan ge en 

bild av denna del i modellen. Slutligen kommer även lärarens syn på undervisningens 

innehåll undersökas i den mån att lärarens bild av Sverigedemokraterna och hur partiet 

används i undervisningen kommer att behandlas. 

 

2.2 Textanalys 

Den första delen av undersökningen kommer att baseras på Sverigedemokraternas 

åsiktsdokument där deras ideologiska förankring och deras förhållande till skolans 

värdegrund kommer att diskuteras. I följande avsnitt kommer metoderna bakom 

undersökningen av Sverigedemokraternas åsiktsdokument att presenteras. 
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2.2.1 Innehållslig idéanalys 

Det finns många olika former av idéanalys med varierande syften och 

användningsområden. I denna uppsats första del kommer fokus läggas på beskrivande 

analyser som utgår från en specifik aktör, nämligen Sverigedemokraterna och deras 

åsiktsdokument. I viss mån går det att beskriva uppsatsens analyser av 

åsiktsdokumenten såsom innehållslig idéanalys då partiets argumentation och dessa 

arguments logik kommer att belysas i ett antal frågor (jmf. Bergström & Boréus 2012, s. 

146).  

 

2.2.2 Ideologianalys utifrån idealtyper 

Ett sätt att analysera ideologiska texter är att använda sig utav idealtyper. Ett sådant 

analysverktyg kan fungera som ett filter som sorterar olika formuleringar i texten till 

något av de använda facken (Bergström & Boréus, s. 150). Denna metod lämpar sig väl 

för att titta närmare på Sverigedemokraternas ideologiska hemvist. Genom att utgå från 

ideologiska idealtyper kommer åsiktsdokumentens texter att kopplas till dessa för att 

bedöma respektive ideologis relevans. De ideologier som kommer att undersökas är 

socialkonservatism, nationalism och populism, vilket motiveras nedan. Ideologierna 

kommer att beskrivas översiktligt i respektive avsnitt för att följas av utdrag från 

åsiktsdokumenten som kan kopplas till denna ideologis idéer.  

 

2.2.3 Ideologianalys utifrån dimensioner 

En annan metod för att analysera ideologiska texter är att välja ut specifika dimensioner 

att undersöka. Avgörande för förståelsen av dimensioner som analysredskap är att de 

kopplas till det som ska analyseras (Bergström & Boréus, s. 157). Denna metod lämpar 

sig bra för en jämförelse mellan Sverigedemokraternas åsiktsdokument och skolans 

värdegrund eftersom det finns utmärkande värden att använda som bas i jämförelsen. 

De värden som är mest utmärkande för skolans värdegrund och relevanta i 

sammanhanget kommer väljas ut och jämföras med åsiktsdokumentens uppfattning i 

denna dimension. Detta för att fastställa huruvida Sverigedemokraternas 

åsiktsdokument på något sätt strider mot skolans värdegrund. 

 

2.3 Intervjuer 

Den andra delen av undersökningen, som är den primära, kommer att baseras på 

samtalsintervjuer med fyra samhällskunskapslärare. I följande avsnitt kommer 

metoderna bakom dessa samtalsintervjuer att presenteras. 

 

2.3.1 Ett typiskt fall? 

Intervjuerna bidrar med det empiriska materialet i en fallstudie. Gymnasielärare är 

naturligtvis individer och variationsrikedomen i fråga om politiska åsikter, 

undervisningsmetoder, pedagogisk grundsyn och syn på eleverna är väldigt stora. Fokus 

i undersökningen ligger dock inte på att kunna göra några generella uttalanden om 
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exempelvis gymnasielärares syn på Sverigedemokraternas ideologi eller deras syn på 

värderingar i undervisningen, utan istället på hur lärarnas användning av 

Sverigedemokraterna i sin undervisning förhåller sig till deras åsikter i dessa andra 

frågor. Det är detta förhållande mellan olika eventuella faktorer som är intressant, även 

om undersökningens begränsade storlek inte möjliggör förekomsten av tydliga kausala 

samband. Paul Lazerfield och hans medarbetare argumenterade i sin analys av 

opinionsbildningen i 1940 års amerikanska presidentval i avhandlingen ”The peoples 

choice” för att sammansättningen av människor i den enda kommun i delstaten Ohio 

som de undersökte inte spelade någon roll eftersom de undersökte opinionsbildningens 

mekanik oavsett vem som genomförde den (Esaiasson 2012, s. 165). På ett liknande sätt 

kan det hävdas att även några få intervjuer angående samhällskunskapslärares 

inställning till Sverigedemokraterna i undervisningen kan ge ett intressant resultat, 

eftersom det som undersöks är förhållandet mellan handling och åsikter oavsett vilka 

åsikterna är. 

Det finns självfallet många olika förhållningssätt till hur man som lärare behandlar 

Sverigedemokraterna i sin undervisning och likaså många tänkbara bakomliggande 

faktorer som påverkar dessa förhållningssätt. Denna uppsats gör inte anspråk på att ha 

kartlagt alla dessa existerande faktorer och förhållningssätt, däremot ska den pröva ett 

antal förhållningssätt som på förhand kan tänkas vara relevanta (syn på värderingar, 

medborgarskap och ideologi). Då det inte finns särskilt mycket empiriskt prövad 

forskning på området, är det på förhand svårt att veta vilket eller vilka faktorer som 

kommer att vara fruktbara. Oavsett utfallet bidrar undersökningen förhoppningsvis till 

lite större kunskap om ett tidigare negligerat forskningsområde. Inom de faktorer som 

kommer undersökas finns i analysen en ansats att återkoppla dessa till deras beskrivning 

i teoriavsnittet, då intervjupersonernas svar kommer att försöka kopplas till någon av 

idealtyperna inom respektive område. Idealtyperna är på intet sätt heltäckande och det 

finns därför en möjlighet att intervjupersonernas svar går utanför dessa idealtyper. 

Dessa idealtyper är resultatet av min förförståelse, och det är möjligt att denna 

förförståelse inte räcker för att fullt ut beskriva det undersökta fenomenet. 

 

2.3.2 Samtalsintervjuer 

För att få fram empiriskt underlag med syfte att besvara den övergripande 

frågeställningen kommer samtalsintervjuer genomföras. För att synliggöra och se hur ett 

fenomen gestaltar sig så lämpar sig samtalsintervjuer bättre än exempelvis 

frågeundersökningar vid insamlandet av material (Esaiasson 2012, s 252). Esaiasson 

(2012) ger exempel på tre olika undersökningsområden som lämpar sig särskilt väl för 

samtalsintervjuer där de två förstnämnda kan appliceras på denna undersökning: när vi 

ger oss in på ett outforskat fält, när vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld, 

och när vårt syfte är att utveckla nya teorier eller begrepp (Esaiasson 2012, s. 252-257).  

Det är få om ens några undersökningar gjorda över hur lärare förhåller sig till 

Sverigedemokraterna i sin undervisning, förmodligen därför att partiet är relativt nytt 

och har växt kraftigt främst under det senaste decenniet. Det kan även vara svårt att 

jämföra Sverigedemokraterna med undersökningar gjorda med andra riksdagspartier på 

grund av partiets särställning. Å ena sidan så är det inget högerextremt parti, å andra 

sidan kan det diskuteras om det representerar en ideologi som är helt demokratiskt (det 

enda någorlunda jämförbara exemplet i Sverige, Ny Demokrati, försvann lika fort som 

det uppstod). Den som undersöker detta ämne kan därför påstås ge sig ut på ett 
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outforskat fält
4
. Syftet med undersökningen är främst att öka kunskapen om hur 

gymnasielärare resonerar kring Sverigedemokraterna i sin undervisning, Att nå kunskap 

kring hur lärarna uppfattar denna del av sin ”värld” stämmer väl in på Esaiassons andra 

undersökningsområde. 

En samtalsintervjuundersökning av respondentkaraktär bygger inte på källkritik, istället 

är det människors uppfattningar eller föreställningar om olika företeelser man vill åt. 

Det handlar inte om att sedan bedöma dessa utsagor som ”sanna” eller ”falska”, 

utmaningen består istället i att komma sina intervjupersoner så nära att man fångar in 

deras tankevärld och är en del av ett kvalitativt tillvägagångssätt. En svårighet i detta är 

att inte påverkas av sina egna fördomar och att inte ha några förutfattade meningar om 

hur respondenternas svar bör gestalta sig (Esaiasson 2012, s.259). 

 

2.3.3 Intervjufrågor 

Utformningen av en frågeguide kommer utgå från de rekommendationer som ges av 

Esaiasson (2012). Frågorna ska vara lätta att förstå, korta och befriade från akademisk 

jargong. Under själva intervjutillfället bör frågorna formuleras i deskriptiv form. Varför-

frågor ska undvikas i möjligaste mån då de kan ge intervjun karaktär av ett läxförhör 

(Esaiasson 2012, s. 265). 

Intervjuguiden inleds med ett antal uppvärmningsfrågor som behandlar vissa 

personuppgifter. Syftet med uppvärmningsfrågor är att skapa kontakt med 

intervjupersonen och skapa en god stämning (Esaiasson 2012, s. 265). Efter 

uppvärmningsfrågorna följer de tematiska frågorna, i denna uppsats fall uppdelade efter 

tre olika teman: värderingar, elevens medborgarskap och Sverigedemokraterna. Dessa 

tematiska frågor, på engelska kallade för ”grand-tour”, är vanligtvis breda frågor 

utformade så att intervjupersonen får tillfälle att utveckla vad hen upplever som viktiga 

dimensioner i den företeelse som undersökningen kretsar kring (Esaiasson 2012, s. 

265). Inom respektive tema med dessa ”grand-tour”-frågor finns möjlighet till 

potentiella uppföljningsfrågor beroende på respondentens svar. Dessa 

uppföljningsfrågor markeras med (-) i frågeguiden. 

 

2.3.4 Urval 

Populationen som undersöks är gymnasielärare i samhällskunskap på gymnasiet inom 

den svenska gymnasieskolan. Undersökningens tidsbegränsning kräver dock att det görs 

ett väldigt snävt urval. Urvalet är strategiskt med ett inslag av slumpmässighet. 

Strategiskt i den bemärkelsen att jag valt ut de skolor på vilka de tilltänkta 

intervjuobjekten arbetar, strävat efter en jämn fördelning av kön samt haft som krav att 

de ska vara utbildade och praktiserande gymnasielärare i samhällskunskap. Men även 

slumpmässig i den mån att jag inte gått ner på individnivå och valt mina 

intervjupersoner med hänsyn till andra kriterier såsom ålder, utbildning eller år i 

tjänsten. I två av fallen har jag genom egna mailkontakter kommit i kontakt med 

intervjupersonerna, de andra två har förmedlats via skolornas rektorer. Risken med ett 

sådant urval är att de som ställer upp på intervjuer är lärare som har ett särskilt intresse 

                                                 
4
 Den senaste utkomna akademiska antologin i ämnet av Deland, Hertzberg & Hvitfeldt (red.) bär av 

denna anledning titeln ”Det vita fältet”. 
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eller engagemang i frågan, vilket i slutändan kan ge ett snedvridet resultat. I en 

undersökning där man söker generella svar bör man undvika att intervjua ”subjektiva” 

experter, eftersom de besitter en mer tendensiös information än gemene man (Esaiasson 

2012, s. 259). 

Samtalsintervjuerna har begränsats till fyra stycken, med samma frågor till alla 

intervjupersoner men med möjlighet till avvikande följdfrågor. Respondenterna är 

hämtade från tre olika skolor i både kommunal- och privat regi, från två medelstora 

städer i olika kommuner. Att intervjua personal på tre olika skolor och från två olika 

städer motiveras med att studien inte i allt för stark grad riskerar att påverkas av att 

lärarna och undervisningen på en enskild skola präglas av en viss kultur. Intressant att 

tillägga är även att rösterna från invånarna i den ena stadens till riksdagsvalet 2010 på 

Sverigedemokraterna låg under det nationella genomsnittet och var bland de lägre i det 

länet medan de i den andra staden låg några procentenheter över genomsnittet och att 

andelen röster på Sverigedemokraterna i procent var bland de högsta i det länet
5
.  

 

2.3.5 Genomförande 

Respondenterna kommer att kontaktas via e-mail, där de informeras om studiens syfte 

och där tid och plats för intervjuerna bestäms. Med respondenternas samtycke kommer 

intervjuerna att spelas in. Respondenterna kommer även erbjudas att vara anonyma, 

detta för att värna om deras integritet och få dem att känna sig mer avslappnade samt för 

att öka möjligheterna till att de är öppna med sina åsikter under intervjutillfället. I god 

tid innan intervjuerna kommer respondenterna tillfrågas om de vill ha med sig 

undervisningsmaterial till intervjun, om de tillåter kommer detta att kopieras alternativt 

antecknas och tillsammans med de inspelade intervjuerna användas som underlag för 

analysen. 

 

2.3.6 Analys 

Metoden är kvalitativ, vilket innebär att tolkning och värdering är en central del i 

bearbetningen av materialet. Likaså står sökandet efter regelbundenheter, mönster och 

relationer i fokus för analyserandet av empirin (Vernersson 2006, sida 107). Materialet 

från intervjuerna kommer att analyseras dels utifrån min förförståelse i form av de 

idealtyper som utvecklats utifrån teorin, dels att utifrån väsensmetoden se om det går att 

finns någon gemensam nämnare med dessa idealtypers förhållande till lärarens 

undervisning. Väsensmetoden används för att fånga det centrala i en företeelse bland 

olika sorters fall, och se om det finns någon gemensam nämnare (Esaiasson 2012, s. 

274).  

  

                                                 
5
 Hämtat från www.valmyndigheten.se. 
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3 Centrala begrepp 

I detta avsnitt beskrivs de begrepp som inte definieras i den löpande texten. 

 

Diskurs 

I denna uppsats används en vid mening av diskursbegreppet definierat som ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen. Mer konkret ses diskurser som ett sätt att skapa 

mening och betydelse i konkreta kontexter, i det här fallet skolan (jmf Carlsson 2006, 

ss. 46, 55). 

 

Medborgarskap 

Medborgarskap förstås som medborgerlig praxis och som demokratins diskursiva och 

praktiska uttryck. Genom att utöva sitt medborgarskap uttrycker och utövar individen 

demokratiska tankar och handlingar (Carlsson 2006, s. 11). 

 

Skolans värdegrund 

Skolans värdegrund är de styrdokument som beskriver skolan och lärarens uppdrag. I 

uppsatsens fall främst GY11. 

 

Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Persson (2001) och Rosenqvist (2007) har två olika sätt att förstå specialpedagogisk 

verksamhet, dels ur ett kategoriskt perspektiv, dels ur ett relationellt perspektiv. Ur ett 

kategoriskt perspektiv betraktas elevens svårigheter som något som ligger förankrat hos 

individen. Traditionellt har detta inneburit att skälet till att specialpedagogiska behov 

föreligger, anses vara beroende av att elever har svårigheter som är antingen medfödda 

eller på annat sätt bundna till individen . I ett relationellt perspektiv ses däremot elevens 

svårigheter i relation till de krav som omgivningen och miljön ställer, det vill säga 

barnet/eleven är i svårigheter i vissa situationer. Detta indikerar att förändringar i 

omgivningen förutsätts kunna göra det möjligt för barnet/eleven att klara av exempelvis 

vissa av skolans mål (Rosenqvist 2007, s. 23). 

 

Hen 

Hen är ett könsneutralt, personligt pronomen som används i de fall där könet är okänt 

eller könslig benämning inte är relevant. 
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4 Teori 

I detta avsnitt beskrivs de teoretiska verktyg som kommer användas för att analysera 

lärarintervjuerna. Avsnittet anknytning även till tidigare forskning. Teorin bildar en 

förförståelse utifrån ett antal idealtyper. Dessa idealtyper bildar sedan underlag för en 

analytisk modell.  

 

4.1 Värdeuppfattning 

Grundläggande inom undervisning om demokratin och dess institutioner, där 

Sverigedemokraterna är en del, är vilken typ av värdeuppfattning läraren bär på. 

Gymnasieskolans egen syn på värdeuppfattningar framträder ganska klart i GY11: 

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. 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid 

klart framgå vem det är som står för dem (Skolverket 2011, s. 6). 

Inom ramen för ett forskningsprojekt med namnet ”Politikerundervisningens didaktik” 

på Halmstad högskola så har Johansson, Brogren och Petäjä (2011) publicerat rapporten 

”Gymnasielärarens syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna påverkar 

undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor” (Johansson, Brogren & Petäja 

2011, s. 8). Rapporten försöker besvara frågorna hur samhällskunskapslärare i 

gymnasieskolan beskriver sin egen syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur 

denna syn påverkar lärarens undervisning (Johansson, Brogren & Petäja 2011, ss. 13-

14). Intressant för denna studie är framförallt lärarnas syn på värderingar inom 

undervisningen, där författarna menar att grundfrågan för samhällskunskapsläraren är 

om hen ska försöka vara neutral i förhållande till olika värderingar eller om läraren själv 

ska ta ställning i olika frågor (Johansson, Brogren & Petäja 2011, s. 22). 

 

4.1.1 Värdenihilism och värdeobjektivism 

Den klassiska skiljelinjen i värdeteori går mellan värdenihilism och värdeobjektivism. 

Värdenihilismen betonar vikten av att skilja mellan fakta och värderingar, om 

samhällskunskapsläraren undervisar om demokratiteorier bör hen alltså själv undvika att 

ta ställning till vilken av teorierna som är att föredra och inta en värdeneutral hållning. 

Värdeobjektivismen å andra sidan hävdar att värderingar i sig är genuina påståenden. 

Värderingar kan alltså vara både sanna och falska och analyseras vetenskapligt. Med 

detta synsätt är det alltså möjligt för samhällskunskapsläraren att göra ett värdeomdöme 

och presentera sin bild av vilken som är den bättre av demokratiteorierna så länge hen 

motiverar denna sanning på ett vetenskapligt sätt. Skiljelinjen mellan sakfrågor och 

värderingar blir dock inte särskilt tydlig och Johansson, Broberg och Petäjä (2011) 

menar att värdenihilismen därför dominerat den svenska intellektuella traditionen och 

därmed haft stark påverkan på den svenska skolan från 1950-talet och framåt 

(Johansson, Brogren & Petäja 2011, s. 23). Författarna visar i sin rapport att en 

majoritet av de intervjuade lärarna tillskriver sig själva en värdenihilistisk syn på 

undervisning, där man inte ser det som lärarens roll att ta ställning och värdera olika 

åsikter. Det bör dock tilläggas att författarna menar att många av lärarna inte verkade ha 
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reflekterat över dessa spörsmål tidigare eller hade någon utvecklad syn gällande 

värdefrågor (Johansson, Brogren & Petäja 2011, ss. 55-57).  

I sin egen undersökning utformade författarna ett frågebatteri i intervjuerna med 

samhällslärarna med syfte att fånga in deras förhållningssätt rörande de värdeteoretiska 

aspekterna. Lärarnas värdeteoretiska grundsyn analyserades efter två bestämda 

idealtyper rörande värdeuppfattningar, nämligen värdenihilism och värdeobjektivism. 

Operationaliseringen av lärarnas svar till idealtyperna utgick från att den lärare som 

uttryckte en värdenihilistisk syn betraktade värderingar enbart som uttryck för känslor 

och åsikter. Ett påstående såsom ”dödsstraff är fel” uttrycker då enbart en subjektiv 

uppfattning om att dödsstraff är fel och ingenting annat. Det hänger samman med en 

relativistisk uppfattning och förståelsen att synen på dödstraff kan vara en norm som 

varierar från en kultur till en annan, det finns inget rätt eller fel. Den lärare som 

uttryckte en värdeobjektivistisk syn betraktade värderingar såsom en personlig åsikt 

eller känsla som ett påstående som kan vara sant eller falskt, precis som ett 

faktapåstående. I det fallet hävdar ett värdepåstående såsom ”dödsstraffet är värdefullt i 

en rättsstat” att ”dödsstraffet” har egenskapen ”värdefullt” på samma sätt som ett 

empiriskt faktum. Det finns då saker som kan vara rätt och fel oavsett hänsyn till 

normer eller kulturer (Johansson, Brogren & Petäja 2011, ss. 23-24). Ett frågebatteri 

liknande det som författarna använt sig utav, och med samma operationalisering, lämpar 

sig även för intervjuerna i denna uppsats.  

Skillnaden mellan värdenihilism och värdeobjektivism sammanfattas i följande tabell 

efter egen uttolkning av Johansson, Brogren & Petäjas beskrivningar (Johansson, 

Brogren & Petäja 2011, ss. 22-24): 

                

Idealtyp Värdenihilism Värdeobjektivism 

Huvudfokus Fakta 
Genuina påståenden 

(fakta + värderingar) 

Syn på värderingar 
Kontextberoende 

(subjektiva) 

Sanna eller falska 

(objektiva) 

Förhållningssätt Värdeneutral Värdeomdöme 

 

Det faktum att denna uppdelning av värdesyn har använts i en studie med ett liknande 

syfte som detta arbete, att se hur lärares värderingar påverkar undervisningen, motiverar 

dess användning i även denna studie.  

 



  
 

13 

4.2 Eleven som medborgare 

Skolans huvuduppgift är att utveckla samhällsmedlemmar, Lika självklart är att 

pedagogens syn på elevens roll som framtida medborgare påverkar lärarens behandling 

av eleverna, och i slutändan även hur eleverna uppfattar sig själva. I sin avhandling om 

ämnet skriver Carlsson ”på vilket sätt unga människor uppfattar sin medborgarroll i 

samhället är ett resultat av hur demokrati diskursivt definieras och praktiskt utövas – i 

skolan och i samhället i övrigt” (2006, s. 11).  

På samma sätt, kan vi anta, påverkas även den demokratiska diskurs som presenteras för 

eleverna i slutändan av lärarens uppfattning om hur denna bör utformas, detta oavsett 

om det rör sig om en privat åsikt eller i dennes ögon om en objektiv tolkning av 

värdegrund och kursplan. 

 

4.2.1 Medborgardiskurser 

I Lena Carlssons avhandling ”Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i 

skolan” är syftet att empiriskt problematisera och teoretiskt rekonstruera pedagogiska 

diskurser om medborgarskap. Hennes material är observerade gruppsamtal mellan 

lärarlaget på ett antal olika skolor. Författaren får ur sin analys av de professionella 

samtalen fram fyra stycken diskurser som såväl samverkar som motarbetar varandra: 

den konserverande, den kommunikativa, den marknadsorienterade och den beskyddande 

(Carlsson 2006, s. 149). 

 

4.2.1.1 Konserverande diskurs 

Den konserverande diskursen är konservativ i den bemärkelsen att den är 

tillbakablickande. Eleverna beskrivs med en terminologi och referensramar som tycks 

hämtade från linje-gymnasiet, före de reformer som gjordes inom gymnasieskolan i 

början på 1990-talet. De studieförberedande programmen utgör normen och de övriga 

blir således avvikare. Olikheter mellan normen och avvikarna beskrivs ofta, och talet 

om vad elever nu för tiden inte kan, vet eller vill är vanligt förekommande (Carlsson 

2006, s. 138).  

Synen på kunskap och lärande tar sin utgångspunkt ur en essentialistisk 

utbildningsfilosofi där kunskapsinnehåll ses som något givet och möjligt att förmedla. 

Detta leder ofta till kategoriseringar av hur eleverna ska förstås som medborgare där de 

framgångsrika sorteras ut från de övriga. Ett sådant kategoriskt perspektiv medför att 

det är individen som är ansvarig för sina egna svårigheter och möjligheter, och 

relationerna till omgivningen är av mindre betydelse. I detta finns även ett inbyggt 

målrationellt handlande med fokus på framgång och resultat, måluppfyllelse blir således 

ett nyckelord. Genom att sortera ut de som inte klarar av studierna får man även fram de 

med potentialen att verkligen lyckas (Carlsson 2006, ss. 138-139). 

Det politiska idealet blir enligt detta tankesätt den representativa demokratin, där den 

sociala och intellektuella eliten kan representera de medborgare som saknar dessa 

förmågor. Det övergripande målet är alltså inte att skapa aktiva och delaktiga 

medborgare utan att sortera ut de passiva och begränsade från de som förväntas ta ett 

aktivt och ansvarsfullt deltagande i det offentliga rummet (Carlsson 2006, s. 139). 
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4.2.1.2 Kommunikativ diskurs 

Inom den kommunikativa diskursen är förståelse det grundläggande värdet. Diskursen 

kännetecknas av ett fokus på samråd, ömsesidighet, relation och människors lika värde. 

Den tittar varken bakåt eller i framtiden utan fokuserar kring det som sker här och nu. I 

synen på människan företräder man ett relationellt perspektiv där individen inte blir 

ensam bärare av svårigheter eller möjligheter. Istället lägger man en stor del av ansvaret 

hos den professionella personalen och anlägger ett intersubjektivt perspektiv där man 

problematiserar pedagogernas roll (Carlsson 2006, ss. 139-140). 

Olikheter spelar en ytterst marginell roll, istället har man som utgångspunkt att alla 

människor är kompetenta men inte på samma sätt. Här undviks etiketter som drabbar 

hela människan, exempelvis ”svag”, och istället förklaras eventuella brister mer 

preciserat och inte som helhetssynen för en hel individ. Syftet med att utbilda är att 

skapa delaktighet och kommunikation och genom att inte utgå från någon särskild norm 

så blir detta en integrerande process istället för en differentierande. Hos alla medborgare 

ser man en möjlighet till delaktighet och ansvar där den öppna och kommunikativa 

processen blir en väg in i det offentliga rummet (Carlsson 2006, s. 140). 

Det demokratiska idealet är den deliberativa demokratin, där samtal och överläggningar 

om vad som är förnuftigt att göra blir medborgarskapets praktiska uttryck. Målet är 

kommunikation utan fördomar på alla nivåer (Carlsson 2006, s. 140). 

 

4.2.1.3 Marknadsorienterad diskurs 

Den marknadsorienterade diskursen är relationell i den bemärkelsen att den ser potential 

i alla medborgare samtidigt som dess koppling till marknadsanpassning gör den 

målrationell till karaktären. Målen ska uppfyllas och därmed kan man nå framgång, och 

genom hårt arbete så kan alla lyckas. Medborgarskapet handlar här om en stark social 

positionering som är orienterad mot näringslivet. Relationen till näringslivet öppnar på 

så sätt dörrar till deltagande och inflytande på livets offentliga arenor (Carlsson 2006, s. 

141). 

Den marknadsorienterade diskursen visar i sin snävaste form på en syn där unga 

människor rankas olika på den sociala stegen. De utbildningar som riktar sig till den 

högre delen av näringslivet, det vill säga inom de högre skikten inom handel och 

affärsliv, rankas högre än de mer industriinriktade utbildningarna. Det finns även 

strömningar inom diskursen som fokuserar på en riktning mot arbetslivet, en vagt 

definierad arbetsmarknad på lägre nivåer inom handel, dit man ska producera effektiva 

arbetare till ett ovanifrån styrt arbetsliv. I detta avseende påvisar delar av diskursen ett 

differentierande inslag där dessa arbetare, till skillnad från de inom näringslivet, inte 

anses särskilt kapabla till ett aktivt deltagande på den demokratiska arenan. 

Den representativa demokratin ligger här nära till hands, men med ett starkt 

participatoriskt inslag. Diskursen är visserligen komplex men det övergripande målet är 

starka medborgare som engagerar sig aktivt och påverkar de valda ombuden att verka i 

önskad riktning, de passiva och begränsade medborgarna existerar inte här utan alla har 

möjlighet att med rätt arbetsinsats göra sin röst hörd (Carlsson 2006, s. 141).  
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4.2.1.4 Beskyddande diskurs 

Den beskyddande diskursen är väldigt omvårdande till sin karaktär. Eleverna tillskrivs 

egenskaper och förmågor som på olika sätt kan kopplas till personlig problematik av 

något slag. Utbildningens roll, och framförallt de professionellas eget arbete, blir att 

genom en tydlig styrning kombinerad med närhet och intresse vägleda eleverna bort 

ifrån denna hjälplöshet. Målet är att undvika marginalisering (Carlsson 2006, s. 142). 

Diskursen genomsyras av en omvårdande humanism med den passiva människan i 

fokus, där syftet måhända är gott men där konsekvenserna kan diskuteras. 

Ur en mening kan man se diskursen som ett försök till skapandet av medborgare 

präglade av samhällsgemenskap, humanitet och demokrati. Det är möjligtvis lärarnas 

egen bild. Sett ur en annan vinkel är den snarare präglad av beroende, utanförskap och 

hotande marginalisering. Det eleverna uppfattar och i verkligheten upplever, kan således 

vara helt motsatt den ursprungliga ambitionen. 

Det demokratiska idealet blir en form utav representativ demokrati som Carlsson 

benämner som beskyddande demokrati.  Denna form av demokrati förespråkar att det 

bästa för medborgarna är att en informerad och kunnig elit fattar besluten, på så sätt 

skyddas de okunniga medborgarna från felbeslut som kan skada deras intressen 

(Carlsson 2006, s. 143). 

 

4.2.1.5 Sammanfattning 

Tabellen nedan är en sammanfattning av de fyra diskursernas innehåll och skillnader 

efter egen uttolkning av Carlssons beskrivningar (Carlsson 2006, ss. 138-143). 

 

 Konserverande Kommunikativ 
Marknads-

orienterad 
Beskyddande 

Människosyn 
kategorisk/ 

essentialism 

relationell/ 

intersubjektiv 

relationell/ 

rationell 

relationell/ 

humanism 

Grundläggande 

värde 
måluppfyllelse förståelse 

social 

positionering 
omvårdnad 

Målsättning differentiering 
delaktighet och 

kommunikation 

aktivt 

deltagande 

undvika 

marginalisering 

Demokratiskt 

ideal 

representativ 

demokrati 

deliberativ 

demokrati 

participatorisk 

demokrati  

beskyddande 

demokrati 
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Lena Carlsson ser inte någon av dessa diskurser som renodlade till sin form. Tvärtom så 

menar hon att de såväl för ett inbördes sampel samtidigt som de i andra avseenden 

motverkar varandra. Då diskurserna överlappar och samspelar med varandra så 

förstärker vissa element av diskurserna varandra medan vissa dimensioner, exempelvis 

dess demokratiuppfattning, kan vara fundamentalt olika. Den konservativa och den 

marknadsorienterade diskursen är till exempel olika ifråga om synen på demokratiideal 

men samspelar med varandra i sin differentierade syn på eleverna. På samma sätt finns 

ett samspel mellan den marknadsorienterade diskursen och den beskyddande i 

lyhördheten gentemot arbetslivet samtidigt som gapet är stort i synen på vad eleverna, 

de framtida medborgarna, verkligen kan uträtta. Den beskyddande diskursen betonar 

precis som den kommunikativa lyhörd, samtal och ömsesidighet, men den är betydligt 

mer begränsad i den förra än i den senare (Carlsson 2006, s. 153). 

Lena Carlsson säger sig vilja undvika frågan om vilken diskurs som generellt skulle 

vara mer lovvärd än den andra, men kommer i nästa andetag ändå med någon form av 

utlåtande. Hon menar att utifrån vissa ambitiösa och välpresterande elevers syften kan 

man anta att den konservativa diskursen skulle vara mest adekvat. Carlsson tar den 

högmotiverade eleven med framtida universitetsstudier för ögonen som exempel, som 

förmodligen skulle kunna uppfatta den konservativa diskursens föreställningar om skola 

och utbildning som riktig. Om man däremot applicerar andra intressen eller elevers 

situationer istället menar hon att man säkerligen kunna se den marknadsorienterade eller 

beskyddande diskursen som lika lovvärd. Slutsatsen blir dock att utifrån pedagogiska 

intressen och den globaliserade värld som kännetecknar vår nutid så borde den 

kommunikativa vara den mest relevanta.  Den har inget givet handlingsprogram att följa 

men främjar språklig intersubjektivitet, och har en stark integrerande och lyhörd 

dimension med en öppenhet för att hantera olikheter, mångfald och motstridigheter. Ett 

för elevens del mer aktivt, föränderligt och deltagarbaserat lärande (Carlsson 2006, ss. 

153-154). 

 

4.2.2 Medborgardiskursernas användningsområde 

Dessa olika diskurser kan varken betraktas som fullkomliga eller allmängiltiga. Det 

faktum att de skapats utifrån en skolmiljö och lärares syn på medborgarskap motiverar 

dock deras användning i en studie som vill veta mer om hur lärarens syn på eleverna 

påverkar undervisningen. De kommer att användas som ett teoretiskt stöd i en diskursiv 

tolkning av samhällskunskapslärares uppfattning om sina elever och hur detta förhåller 

sig till deras undervisning om Sverigedemokraterna. Detta genom att ställa frågor 

utformade att fånga in lärarens syn på elevens medborgarskap. Hur väl dessa diskurser 

går att appliceras på samhällskunskapslärares undervisning om Sverigedemokraterna är 

omöjligt att säga på förhand. Förhoppningen är att de går att koppla till lärarens 

användning av Sverigedemokraterna inom sin undervisning. Inom en beskyddande 

diskurs kan man tänka sig att eleverna bör skyddas ifrån vad man uppfattar som ”farliga 

idéer”, medan man inom en kommunikativ diskurs snarare syftar till att nå ökad 

förståelse för olika uppfattningar och vill nyansera en polariserad debatt. Men det 

slutgiltiga svaret får naturligtvis den kommande analysen ge.  
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4.3 Sverigedemokraterna och ideologin 

Sociologen Jens Rydgren har forskat om radikala högerpopulistiska partier (RHP-

partier) och deras uppkomst i Europa. I boken ”Från skattemissnöje till etnisk 

nationalism”, som primärt handlar om Ny Demokratis uppgång och fall, skriver han 

avslutningsvis ett kapitel om Sverigedemokraterna. Boken är skriven 2005 innan 

Sverigedemokraternas framgångsrika val 2006 och 2010, och temat är hur partiet 

behöver förändras för att attrahera flera väljare. Problemen för partiet vid den här 

tidpunkten var framförallt att det saknade en fungerande rikstäckande partiorganisation 

och fortfarande sågs som alltför radikalt i stora väljargrupper. Vidare så såg Rydgren 

vissa större strukturella hinder i det svenska samhället, så som ett starkt 

klassmedvetande som styr partitillhörigheten, att invandrarfrågan spelat en liten 

betydelse för de svenska väljarna, samt att det fortfarande funnits ett tydligt politiskt 

alternativ mot ett vänsterstyre i form av de borgerliga partierna (Rydgren 2005, ss. 130-

131). Mycket har hänt sedan 2005. Sverigedemokraterna har fått en stabil och 

landsomfattande organisation samtidigt som de mest radikala formuleringarna har 

försvunnit från partiprogrammet (Häger 2012, s. 47). En borgerlig regering har styrt 

Sverige och skillnaden mot tidigare socialdemokratiskt styre har i väljarnas ögon i 

många frågor varit marginell och debatten om invandringens för- och nackdelar har allt 

oftare satts på agendan. Undersökningar har även visat på en minskad klassmedvetenhet 

och en ökad rörelse i partilojaliteten (Demker & Oskarsson 2010, s. 81). Samtidigt så 

har Sverigedemokraterna ökat från ett marginellt parti på en bra bit under 2 % till ett 

riksdagsparti på över 5 % (och större än både vänsterpartiet och kristdemokraterna) som 

dessutom med de nuvarande politiska konstellationerna sitter på en vågmästarroll i 

riksdagen. Däremot är invandringspolitiken fortfarande deras mest centrala fråga, och i 

valkampanjen för 2010 mobiliserades stora resurser bland annat kring frågan om att 

stoppa den så kallade massinvandringen till Sverige (Demker 2010, s. 135). 

Helt klart är att det inte är okontroversiellt att idag kalla Sverigedemokraterna för ett 

radikalt högerpopulistiskt parti, och det är inte heller en definition som det är okritiskt 

att utgå ifrån. Statsvetaren Anders Hellström menar exempelvis att termen radikal i 

Sverigedemokraternas fall är problematisk, eftersom det indikerar ett ställningstagande 

mot liberaldemokratiska värderingar, något som partiet snarare anser sig värna om 

(Hellström 2010, s. 55). En mer realistisk utgångspunkt är att utifrån en analys av 

partiets åsiktsdokument försöka klargöra vilken eller vilka ideologiska benämningar 

som är relevanta för partiet idag. Redogörelsen kommer förutom åsiktsdokumenten att 

främst baseras på samtida och uppdaterade akademiska texter i den grad det är möjligt.  

 

4.3.1 Socialkonservatism, nationalism, eller högerpopulism? 

Att sätta en ideologisk etikett på Sverigedemokraternas åsikter är inte helt enkelt, ett 

problem som inte är unikt för Sverigedemokraterna utan även för andra politiska partier 

i Sverige. Den ideologiska basen som olika partier själva bekänner sig till kantas inte 

sällan av motsägelser och undantag, och i den politiska verkligheten är det inte ovanligt 

att ideologin får ge vika för kompromisser och pragmatism.  

Någonstans måste man dock välja om den politiska ideologin ett parti företräder 

existerar i partiets nedskrivna åsiktsdokument
6
, i den politik de rent praktiskt utför i de 

                                                 
6
 Åsiktsdokumenten presenteras närmare på s. 32-33. 
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församlingar där de är representerade, eller i enskilda representanters agerande. Det 

finns argument för alla dessa tre synsätt och det naturliga svaret är att alla dessa 

dimensioner är med och formar partiets övergripande diskurs. I denna uppsats kommer 

fokus att ligga på det förstnämnda. Anledningen är att ett material som innefattar 

samtliga tre dimensioner blir allt för omfattande för att passa tidsramen för denna 

uppsats, samtidigt så är åsiktsdokumenten vanligtvis mindre öppna för flera tolkningar 

än exempelvis en enskild ledamots agerande. Däremot så bottnar vanligtvis en stor del 

av ett partis praktiskt genomförda politik i förslag eller åsikter som återfinns i 

åsiktsdokumenten. Samtidigt är det möjligt att en utgångspunkt i ett bredare material 

som innefattar samtliga dimensioner gett ett annorlunda resultat. 

Genomgången nedan utgör sig inte för att vara fullständig, tvärtom. Målsättningen är att 

belysa komplexiteten i att sätta en ideologisk etikett på ett parti. Genomgången kommer 

att utgå från partiets egna ideologiska benämningar ”socialkonservatism” och 

”nationalism”, samt ”populism”. Att utgå från ideologin populism motiveras av att 

denna benämning av Sverigedemokraterna är vanlig både nationellt och internationellt, 

ofta med tillägget ”-höger”, bland annat av den politiska sajten www.parties-and-

elections.eu. Det ska dock tilläggas att det även finns de som är kritiska till denna 

benämning, däribland den antirasistiska organisationen Expo
7
.  

 

4.3.2 Socialkonservatism 

Sverigedemokraterna benämner sig själva i sitt principprogram som ”ett 

socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn” (Sverigedemokraternas 

Principprogram 2011, s. 1). Tidigare har partiet benämnt sig som ”demokratiskt 

nationalistiskt”, så förflyttandet av nationalismen som ideologisk huvudbeteckning till 

en bisats till förmån för socialkonservatism väckte mycket debatt såväl inom som 

utanför partiet. Förändringen av ideologisk beteckning är resultaten av en omröstning 

om nytt principprogram på partikonventet 2011 där en relativt stark falang med 

partiledningen i spetsen helt ville stryka det ”nationalistiska” som en självständig 

åskådning då de menade att den redan ingick i det historiskt bättre klingande 

”socialkonservatism”. Att nationalism fortfarande är en viktig utgångspunkt vittnar det 

faktum att båda begreppen socialkonservatism och nationalism fick varsin punkt i 

principprogrammet 2011 (SD antog nytt principprogram 2011, 26 november).  

Under punkt 3 i principprogrammet under rubriken ”Sverigedemokraterna och 

socialkonservatismen” beskriver man sin syn på socialkonservatism som: 

… strävan efter att försöka skapa stabilitet och gemenskap i samhällen genom att förena 

de bästa elementen hos den traditionella högern och den traditionella vänstern. Strävan 

efter att ersätta klasskamp och hat med förbrödring och nationell solidaritet, strävan 

efter att ersätta tendenser till anarki och samhällsupplösning med trygghet, hög moral 

och lag och ordning… (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 8) 

Den ursprungliga konservatismen uppstod som en reaktion på den franska revolutionen 

och detta försök att utan hänsyn till det förflutna försöka påskynda samhällets 

utveckling. Tidiga konservativa tänkare såsom Edmund Burke (1729-97) menade att 

man vid varje förändring måste ta hänsyn till nationens förflutna och dess traditioner. 

Nationens utveckling sågs som organisk, den fortgår successivt och kontinuerligt och 

behöver därför inte påskyndas eller stressas (Liedman 2005, s. 149).  

                                                 
7
 Framgår av deras beskrivning av partiet på www.expo.se. 

http://www.parties-and-elections.eu/
http://www.parties-and-elections.eu/
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Tillägget ”social-” har en nedtonande effekt på innebörden i konservatismen, som 

ursprungligen gick ut på att bevara de gamla klassernas privilegier och förhindra att de 

breda befolkningslagren utökade sina fri- och rättigheter. Staten sågs som en garant för 

den goda samhällsordning men dess uppgift var begränsad till att upprätthålla lag och 

ordning samt att tillhandahålla ett starkt militärt försvar. Socialkonservatismen skilde 

sig från den ursprungliga konservatismen i den mån att den såg nyttan av ett socialt 

skyddsnät som inte helt cementerade de olika klassernas villkor och privilegier; staten 

var tvungen att se till att fattigdom inte övergick i ren nöd. Däremot har de 

socialkonservativa alltid varit motståndare till en socialpolitik som syftar till stora 

omfördelningar av rikedom i samhället. Den största skillnaden jämte den äldre 

konservatismen är att statens befogenheter och skyldigheter ytterligare utvidgas till att 

omfatta även de sociala frågorna, samt en mer positiv syn på industrialisering och 

utveckling. En industriell utveckling och en fri marknad är av godo, fast helst under 

statlig kontroll. Staten ses som en garant för en god och sund samhällsutveckling i 

lagom takt, där ingen människa behöver svälta ihjäl, där det är ordning och reda på 

gator och torg, och där sunda idéer och tankar frodas (Liedman 2005, ss. 274-284). 

Inom socialkonservatismen ser man även till att vårda konservatismens gamla arv. För 

att använda professorn i idé- och lärdomshistoria Sven-Eric Liedmans ord: 

Man måste söka med ljus och lykta efter en konservatism värd namnet som inte 

försvarar, ja, vill utöka sitt lands krigsmakt eller förordar en perfekt lag och ordning. De 

konservativa är normalt sätt också anhängare av nationella traditioner, de hyllar 

kungamakten där den finns, aldrig så dekorativ, och även om den religiösa niten ofta har 

svalnat, så brukar de ha varma ord att säga om fädernas kristendom. (Liedman 2005, s. 

281) 

Jämför man ovanstående citat med Sverigedemokraternas principprogram finner man att 

likheten är slående. Där kan man redan i inledningen läsa hur Sverigedemokraterna 

”bejakar lag och ordning”, och senare hur det näst efter bevarandet av nationens 

fortbestånd är statens viktigaste uppgift att ”garantera medborgarna trygghet och 

säkerhet” (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, ss. 2, 25). Vidare så vill 

Sverigedemokraterna återinföra värnplikten för att på så sätt stärka landets totala 

försvarskapacitet (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 25). Det ges även 

uttryck för stöd till monarkin och man betonar kristendomens tusenåriga historia i 

Sverige och ser den som ”intimt sammanvävd med den svenska kulturen och 

identiteten” (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, ss. 10, 18) 

Det mest slående är dock det konservativa slagordet ”att skynda långsamt” som 

genomsyrar en stor del av dokumentet. I principprogrammet står det att läsa: 

I byggandet av ett gott och långsiktigt hållbart samhälle kan man därför inte enbart 

förlita sig på enskilda individers förnuft eller utgå ifrån att man har tillgång till all 

relevant information. Av detta följer slutsatsen att ett varsamt framåtskridande i form av 

förändringar i små steg och ett bejakande av tidigare generationers samlade erfarenhet 

och förnuft är det bästa sättet att nå goda resultat och undvika potentiella katastrofer. 

(Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 8) 

Detta återkommer även i kritiken av invandringspolitiken och mångkulturalismen där 

det menas att man skyndat allt för fort (Invandringspolitiskt program 2007, s. 1). 

Med utgångspunkt i socialkonservatismen kopplar åsiktsdokumenten ihop klassiska 

socialdemokratiska ord som ”välfärdsstat” och ”folkhem” med den tidiga svenska 

socialkonservativa rörelsen: 
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Flera decennier innan Per Albin Hansson höll sitt berömda folkhemstal hade svenska, 

socialkonservativt färgade samhällsdebattörer formulerat tankar om en välfärdsstat och 

lanserat begreppet folkhem. (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 9) 

Detta hindrar inte åsiktsdokumenten att senare flitigt referera till just ”folkhemstiden” 

och se sig som en beskyddare av dessa äldre socialdemokratiska, men enligt 

åsiktsdokumenten i grunden socialkonservativa, idéerna. 

Sammantaget kan man konstatera att ett benämnande av Sverigedemokraterna som ett 

socialkonservativt parti inte skulle vara helt utan grund. Partiet har själv gett sig denna 

betäckning, men bara för att partiet beskriver sig på ett visst sätt kan det inte uteslutas 

att det finns andra benämningar som stämmer bättre in på partiets ideologiska bas. 

 

4.3.3 Nationalism 

Under punkt 4 i Sverigedemokraternas Principprogram (2011) under rubriken 

”Sverigedemokraterna och nationalismen” beskriver partiet sin syn på nationalism. 

Först beskrivs vad som kallas för en allmän nationalistisk ideologi som utgår från att 

sätta den egna nationens intressen i främsta rummet, bevara nationens suveränitet, och 

att utbredningen av dess gränser i största möjliga mån bör sammanfalla med nationens 

utbredningsområde. Vidare så beskriver partiet att: 

Sverigedemokraternas nationalism är demokratisk. Vi tar avstånd från alla former av 

nationalism som inte vilar på demokratisk grund och menar att nationalismen och 

demokratin kompletterar varandra. Sverigedemokraternas nationalism är universell i 

den bemärkelsen att vi tillerkänner alla nationer i världen samma grundläggande frihet 

och samma rättigheter som vi kräver för vår egen nation. (Sverigedemokraternas 

Principprogram 2011, s, 10) 

Traditionell forskning har omväxlande beskrivit nationalism som en idé, en ideologi 

eller en upplevelse av kollektiv tillhörighet på historisk grund. Gemenamt för i stort sätt 

all forskning om nationalismen är ett genomgående tonvikt på kollektiva politiska 

anspråk i form av kontroll över ett territorium eller ett antal rättigheter (Engelbrekt 

2006, ss. 375-376) 

Nationalismen som politisk kraft och social rörelse släpptes lös i samband med franska 

revolutionen 1789 och den händelseutveckling som denna satte igång. Idéerna om 

staters kulturella, rättsliga och politiska oberoende anammades av furstar runt om i 

Europa som använde dessa ideal (ironiskt nog) för att konsolidera sin makt. 

Nationalismens mest betydande effekter blev skapandet av det moderna 

medborgarskapsbegreppet, grundat i ett territoriellt betingat medlemskap i ett politiskt 

kollektiv. Det nationella medborgarskapet skapade ett socialt band mellan invånarna i 

en statsbildning, och kom att förknippas med en uppsättning rättigheter och plikter. 

Även om rättigheterna (såsom allmän rösträtt) stundtals varit i skymundan fick plikterna 

snabbt genomslag i termer av skatteuppbörd från majoriteten av befolkningen samt 

allmän värnplikt. De medborgerliga rättigheterna skulle så småningom gynna 

framväxten av parlamentarisk demokrati (Engelbrekt 2006, s. 376). 

Det går att tala om två avgörande principer som styr nationalismen. Den första är ius 

sanguinis, blodets rätt, som utgår ifrån att nationen är en kulturell enhet bestämd av 

långa historiska skeenden eller släktskap. Denna uppfattning härstammar från 

romantikens idétradition med betoning på ”naturliga stater”. Den förstnämnda principen 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ius_sanguinis
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ius_sanguinis
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ställs mot principen ius soli, jordens rätt eller den territoriella rätten, där nationen består 

av alla dess invånare oavsett etnisk bakgrund eller tillhörighet. Denna grundsats har sitt 

ursprung från upplysningsfilosofin där tillhörigheten till en nation och de rättigheter 

som följde med bestämdes av medborgarskapet med territoriet som grund (Hettne 2006, 

ss. 309-310). 

En konceptuell distinktion mellan nationalism och andra former av grupptillhörighet är 

fortfarande betydelsefull. Grupptillhörighet som förekom före nationalismens 

genombrott betecknas av många forskare som uttryck för etnicitet. Man har till exempel 

hävdat att individer tillhörande etniska gemenskaper alltid delar erfarenheter och 

meningsförståelse beträffande kulturella myter och symboler. Därmed upplever sig 

medlemmar av en etnisk gemenskap, ethnie, delaktiga i språk, konst, religiösa praktiker, 

och andra kulturella sedvänjor och uttryck. Känslan av samhörighet med en etnisk 

gemenskap är subjektiv samtidigt som den består av kollektiva minnen av händelser och 

traditioner. En känsla av solidaritet eller gemensamt mål är med andra ord spridd i den 

etniska gruppen (Engelbrekt 2006, s. 378) En modern variant av dessa idéer är 

etnonationalism som utgår från gemensamma myter om ett avlägset förflutet, där 

etniciteten innefattar ett element av härkomst från tidigare generationer (Rydgren 2010, 

s. 16). På historisk grund blir medlemskap i nationen ärftligt. Ett närliggande begrepp är 

etnopluralism och synsättet att olika ”folk” måste hållas åtskilda för att bevara deras 

unika nationella särdrag. Det är en doktrin som betonar rätten till olikheter men 

samtidigt är deterministisk i sin syn på kultur och etnicitet då möjligheterna för 

individen inom en grupp att förändras anses minimala. Den är inte rasistisk i den mån 

att det saknas hierarkier, olika etniciteter är inte nödvändigtvis överlägsna eller 

underlägsna utan enbart olika och därav oförenliga och ojämförbara. Utifrån 

etnopluralismen går det därför att argumentera för nationella kulturers rätt att slå vakt 

om sin kulturella identitet (Rydgren 2010, ss. 19-20). 

Den nationalism som lämnar spår i Sverigedemokraternas åsiktsdokument är inte 

kopplad till territoriella anspråk, utan fokuserar desto mer på kopplingen mellan nation 

och folk som binds samman genom en viss uppsättning gemensamma värden och 

traditioner. Nationen blir i det här fallet samma sak som de invånarna som delar dessa 

gemensamma värden och traditioner:  

Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, 

gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och 

bruk för att i förlängningen kunna hålla samman (Principprogram 2011, s. 15). 

Samtidigt så avvisar partiet kollektiv tillhörighet på historisk grund, vilket är en 

grundbult i den traditionella nationalismen: 

Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar 

nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk 

nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap 

öppen även för människor med bakgrund i andra nationer. (Sverigedemokraternas 

Principprogram 2011, s. 10) 

Istället använder sig partiet av argument som kan kopplas till ius sanguinis, blodets rätt, 

och menar att det inte är territoriet du som människa lever på som avgör din 

nationstillhörighet, utan din historiskt medvetna (läs: självvalda) eller omedvetna (läs: 

infödda) koppling till nationen: 

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam 

identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ius_soli
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ius_sanguinis
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man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in den eller genom att senare i 

livet aktivt välja att uppgå i den. (Sverigedemokraternas Principprogram, s. 11). 

Denna princip går således före ius soli, jordens rätt, och leder till en uppdelning av den 

svenska befolkningen i de som enbart lever på svenskt territorium i egenskap av 

”svenskt medborgarskap” och de invånare som har anammat svensk lojalitet, identitet, 

språk och kultur och därigenom blivit ”svensk nationsmedlem”, där den sistnämnde 

med hänvisning till blodets rätt är att föredra.  Däremot finns inget krav på ärftlighet, 

och oberoende av sitt kulturella ursprung kan en individ om den önskar bli en del av 

nationen. I denna uppdelning gömmer sig även en sammanblandning mellan termerna 

”nation” och ”folk” där den ”svenska nationen” består av ett visst folk med en viss 

uppsättning utav värderingar och traditioner: 

Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till 

den svenska nationen, men anser samtidigt att alla medborgare oavsett 

nationstillhörighet skall vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och skyldigheter 

(Sverigedemokraternas Principprogram, s. 12). 

Den Sverigedemokratiska synen på nationalism verkar grunda sig på idéer som är äldre 

än nationalismen som ideologi. Stundtals påminner åsiktsdokumentens beskrivningar 

om mänsklig gemenskap och samhörighet, grundad på ett gemensamt språk och kultur 

och en gemensamt förflutet, mer som en typ av för-nationell etnicitet än som 

nationalism. Denna beskrivning av en ”svensk nationsmedlem” hade lika gärna kunnat 

vara beskrivningen av en svensk ”ethnie”. Den svenska nationen handlar om en 

gemenskap som man kan välja att ingå i eller ställa sig utanför, beroende på om man är 

infödd, alternativt aktivt valt att ingå i den, eller inte. Andra liknelser som ligger nära 

till hands är romantikens bild av den ”naturliga staten”:  

Den nationella samhörigheten binder samman nationens medlemmar över tid och rum 

och skapar band mellan de döda, levande och ofödda generationerna 

(Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 9).  

Vissa etnopluralistiska drag finns i synen på bevarandet av den nationella kulturen. Här 

beskrivs hur nationell kultur bäst respekteras och bevaras genom att den premieras 

framför inflytandet av andra kulturer. På detta sätt argumenteras för en global kulturell 

mångfald. Däremot så menar man att utländska företeelser på sikt kan bli en del av den 

nationella kulturen, om detta sker på naturlig och inte påtvingad väg. Samtidigt finns en 

hierarkisk tendens där västvärldens värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter 

ses som mer önskvärda än andra kulturella yttringar:   

De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas 

till allas gagn. Vi accepterar och stödjer att den svenska staten hjälper en inhemsk 

opposition i andra länder som arbetar för att förändra de aspekter av ett lands kultur som 

står i direkt strid med demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Vid sidan av 

dylika kulturyttringar anser vi dock inte att någon nation eller stat har moralisk rätt 

medvetet försöka förändra eller avskaffa en annan nations kultur (Sverigedemokraternas 

Principprogram 2011, s. 15). 

Samtidigt betonas att det faktum att man värnar om demokrati och mänskliga rättigheter 

inte innebär att man vill förändra de kulturer som uppfattas som odemokratiska i grunden: 

Vi hoppas dock samtidigt att dessa länder håller fast vid sina språk, sin konst, sina 

folkdanser, sina mat- och byggnadstraditioner, sina starka familjeband etc. Att 

verkställa dessa förändringar ankommer dock inte i första hand på oss svenskar eller på 

någon annan nation utan på dessa länders egna befolkningar (Sverigedemokraternas 

Principprogram 2011, s. 15). 
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Oavsett hur man väljer att definiera Sverigedemokraternas syn och beskrivning av 

nationalism så kan det konstateras att den i en viss mån är motsägelsefull. Den säger sig 

inte stå bakom kollektiv samhörighet på historisk grund, samtidigt så verkar den infödde 

svensken automatiskt bli en del av den svenska nationen på just historisk grund, eller 

om man så vill genom blodets rätt. Sverigedemokraternas nationalism utestänger inte de 

icke infödda svenskarna att bli en del av den svenska nationen, samtidigt som de som 

inte anammar de historiska värderingar och traditioner som påstås binda samman oss 

svenskar får finna sig i att enbart räknas som svenska medborgare. Juridiskt betraktas 

förvisso ändå medborgare och nationsmedlem lika. Helt klart är att denna ideologi 

lämnar stora avtryck i åsiktsdokumenten, om det sedan skall kallas för renodlad 

nationalism är en svårare fråga. Kanske är begreppet värde- eller kulturnationalism en 

passande beskrivning, då det är traditioner, kultur och värderingar som verkar 

intressanta, snarare än människors etniska ursprung eller nationens territoriella 

utbredning
8
. Att beskriva partiets ideologi som renodlat etnonationalistisk eller 

etnopluralistisk utifrån åsiktsdokumentens innehåll är svårare. Visserligen vilar delar av 

framställningen på tanken om samhörighet med tidigare generationer, och den egna 

kulturella identiteten framhålls framför andras. Men det finns inget krav på infött 

medborgarskap samtidigt som kultur och etnicitet ses som rörliga kategorier som 

individer kan förflytta sig emellan och vars innebörd kan förändras med tiden.  

 

4.3.4 Högerpopulism 

En etikett som ofta sätts på Sverigedemokraterna och deras åsikter är högerpopulism, en 

term som inte används av partiet självt.  

Ideologin populism skall på intet sätt blandas ihop med ordet populism som frikostigt 

används i den dagliga nyhetsbevakningen som ett skällsord för politiska utspel i försök 

att vinna snabba och enkla röster i opinionen. Ideologin populism är istället benämning 

på en brokig skara politiska och sociala rörelser vars främsta gemensamma nämnare är 

att de utmanat det existerande politiska etablissemanget och dess värderingar, regler och 

institutioner. Ett annat vanligt namn på denna typ av rörelser har varit 

”missnöjespartier” eller ”enfrågepartier” eftersom de tenderat att profilera sig starkt i 

enbart en eller ett fåtal frågor, nu för tiden ofta invandringsrelaterade. Historiskt sätt har 

de även ofta valt att ställa sig utanför det etablerade partisystemet. Den svenska 

sociologen Jens Rydgren har beskrivit detta som en medveten strategi där ett effektivt 

sätt för ett populistiskt parti att distansera sig från de etablerade partierna är att 

framställa sig som det enda verkliga alternativet: de övriga partierna är en del av 

etablissemanget. Partiet säger sig ta upp viktiga frågor för folket som de etablerade 

partierna bortprioriterat eller glömt (Rydgren 2005, ss. 8-9). 

Det ofta använda tillägget ”höger-” grundar sig på att flertalet av dessa partier står för 

en människosyn som befinner sig till höger på den politiska skalan inom denna 

dimension. Med höger avses här en grunduppfattning om att total jämlikhet mellan 

människor inte är uppnåelig och i vissa fall inte ens önskvärd. Denna ojämlikhet kan 

vara av ekonomisk natur, alltså tron på att ansträngningar och initiativkraft bör ge 

resultat som visar sig i ekonomiska skillnader. På samma sätt kan den även vara 

sociokulturell vilket återspeglas i en syn på att olika folkgrupper bör hållas åtskilda 

                                                 
8
 Det går även att vända på ressonemanget och fokusera på den exkluderande faktorn i 

”kulturnationalismen”, och istället se det som ett uttryck för ”kulturrasism”. Se exempelvis Lodenius A-L 

(2009), sida 24, i ”Högerpopulismen – En antologi om Sverigedemokraterna”.  
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och/eller att den egna kulturen och befolkningen bör sättas främst (Widjefeldt 2010, s. 

159). Detta är i motsats till vänsterdelen av den politiska skalan (inom denna 

dimension) där grundtanken går ut på att minska och i bästa fall helt radera 

ojämlikheten mellan olika människor och att detta är önskvärt. Det är alltså fullt möjligt 

att vara ett högerparti enligt den ekonomiska dimensionen utan att vara det ur 

sociokulturellt perspektiv, och vice versa.   

I Sverigedemokraternas principprogram finns visst stöd för en sådan högerbenämning 

på både en ekonomisk och sociokulturell nivå. Inom den kulturella sfären gör man ett 

starkt ställningstagande: 

Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland 

befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl 

fungerande demokrati. (Sverigedemokraternas Principprogram, s. 4) 

Angående fördelningspolitik skriver man exempelvis att:  

Samtidigt är det viktigt att poängtera att en allt för långtgående fördelningspolitik också 

kan få negativa konsekvenser. I ett företagarvänligt och tillväxtorienterat samhälle 

måste det löna sig att utbilda sig, arbeta och ta risker. (Principprogrammet 

Sverigedemokraterna, sida 23) 

Sett ur en socioekonomisk position på statens roll i ekonomin kan slutsatsen bli en 

annan, det är därför främst ur den sociokulturella betydelsen som partier av det här 

slaget kan sägas vara höger (Rydgren 2010, s. 18). 

Gemensamt för populismens forskningsfält är svårigheten att hitta en gemensam 

definition för ideologin. Under en konferens i London 1967 med den tidens forskarelit 

på området sammanfattade Sir Isaiah Berlin resultatet i form av sex kännetecken som 

var gemensamma för de rörelser som betecknades som populism; föreställningen om ett 

integrerat och sammanhållet samhälle, ointresse för politiska institutioner eftersom 

populismen tror på samhället mer än på staten, historien i backspegeln och strävan efter 

det naturliga tillståndet som rådde före krisen, försök att återuppliva traditionella 

normer och värderingar, referenser till folket och folkviljan, samt att populismen ofta 

framträder i samhällen som genomgår en snabb samhällsförvandling eller kris. 

(Andersson 2009, ss. 22-23).  

En av de moderna auktoriteterna på området är den brittiska populismforskaren Paul 

Taggart. Han ansåg att det är väldigt svårt att beskriva populismen som idé eller rörelse 

och ännu svårare att ge någon allmängiltig definition. Istället använde Taggart sig utav 

beskrivningar av olika teman som han menade genomsyrade populismen, där den mest 

uppmärksammade är idén om ett idealiserat hjärtland (från engelskans heartland). 

Begreppet hjärtland kommer ursprungligen från geopolitiken där det representerar ett 

lands politiska, ekonomiska och kulturella kärnområde. Inom populismen är hjärtlandet 

dock ingenting som kan avgränsas eller mätas, utan snarare en idealiserad och 

romantiserande bild av ett landskap befolkat av ett enhetligt folk med en enhetlig livsstil 

(Andersson 2009, ss. 18-20).  

Om vi applicerar de ovan nämnda beskrivningarna för populism och applicerar på 

Sverigedemokraternas åsiktsdokument så finns det vissa likheter. En föreställning om 

ett integrerat och sammanhållet samhälle förekommer på flera ställen i 

åsiktsdokumenten, bland annat så skriver Sverigedemokraterna i sitt principprogram att: 
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… de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av 

att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med 

andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa 

solidaritet och empati för med individer som man upplever är en del av samma 

gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell 

identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en 

gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle. 

(Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 3) 

Det vore starkt att påstå att åsiktsdokumenten vittnar om ett ointresse för politiska 

institutioner, men tendenser finns i den mån att det ofta betonas att folkets makt och 

påverkan är viktig som vågskål mot politiker och tjänstemän som inte nödvändigtvis 

följer folkets vilja. Tydligaste exemplen på detta är förespråkandet av ett större inslag av 

direktdemokrati: 

Vi förordar också ett starkt inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler 

beslutade folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå. 

(Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 4) 

Medborgarnas lokala inflytande bör vara betydande, bland annat inom stadsplaneringen 

och uppförandet av offentlig konst: 

Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig kost skall de berörda 

medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande. (Sverigedemokraternas 

Principprogram 2011, s. 19) 

Sverigedemokraterna har även historien i backspegeln och strävar efter det naturliga 

tillståndet på så sätt att folkhemstanken och perioden för dess genomförande ofta tas 

upp som exempel på något eftersträvansvärt. En guldålder då det svenska samhället stod 

på toppen av sin förmåga: 

Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé. 

Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan 

nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, 

ekonomisk och social trygghet, är också vägledande för Sverigedemokraternas syn på 

välfärdsområdet. (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 12)  

I principprogrammets inledning kan vi även läsa att Sverigedemokraterna vill 

”återskapa ett folkhem” (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 2) I denna 

glorifiering av folkhemmet ligger även ett tydligt försök att återuppliva traditionella 

normer och värderingar: 

Ett samhälle likt till exempel det svenska samhället på 1960-talet, med en uttalat 

överordnad majoritetskultur och en aktiv assimileringspolitik är således inte att betrakta 

som en mångkultur enligt vår definition (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 

13) 

Den kris som drabbat Sverige enligt åsiktsdokumenten är mångkulturalismen eller ”det 

mångkulturella experimentet”, även kallat ”massinvandring” (se exempelvis 

Invandringspolitiskt program 2007, ss. 1-2). Krisens kärna är att: 

… en alltför stor invandring på ett allvarligt sätt har kommit att hota den svenska 

nationella identiteten och sammanhållningen i landet. (Invandringspolitiskt program 

2007, s. 1) 
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Åsiktsdokumentens lösning på krisen är en återgång till den syn på integrationspolitik 

som rådde under folkhemerans årtionden, som förespråkade assimilation framför 

integration: 

Vårt alternativ till mångkulturalism är en återgång till en gemensamhetsskapande 

assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen 

är att invandrare skall ta seden dit där de kommer och på sikt överge sina ursprungliga 

kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen. 

(Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 13)  

Rydgrens beskrivning av populism som partier som säger sig representera folket eller 

enligt Berlins kriterier refererar till folket och folkviljan stämmer också delvis in. Partiet 

är som tidigare diskuterats positiva till folkomröstningar, och angående lagarna i det 

svenska samhället betonas i åsiktsdokumenten ”… att lagarna är i samklang med den 

folkliga rättsuppfattningen”. (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 25) 

På samma sätt visar Sverigedemokraterna att det även inom partiet går rätt till och att 

det inte finns någon gräddfil eller odemokratisk väg till avancemang inom partiet: 

Partiets företrädare och politiska ställningstagande väljs i enlighet med 

majoritetsprincipen efter fria och öppna diskussioner. (Sverigedemokraternas 

Principprogram 2011, s. 4) 

Avslutningsvis kan det även tilläggas att Paul Taggarts beskrivning av ett idealiserat 

hjärtland, även om begreppet är något svårtolkat, inte är helt oanvändbart i 

Sverigedemokraternas fall. Tankar om ett enhetligt folk med en enhetlig livsstil (läs: 

nationell samhörighet) som smält samman under århundradenas lopp och som befolkar 

en icke avgränsad nation påminner mycket om Taggarts beskrivningar om ett kulturellt 

och ekonomiskt kärnland:  

Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga 

mänskliga gemenskapen efter familjen. Imperier, politiska grupperingar och andra 

övernationella gemenskaper har kommit och gått under det senaste årtusendet, men 

nationer som form av mänsklig gemenskap har bestått. Den nationella samhörigheten 

binder samman nationens medlemmar över tid och rum och skapar band mellan de 

döda, levande och ofödda generationerna liksom mellan unga och gamla, olika 

samhällsklasser, politiska läger och geografiska regioner. (Sverigedemokraternas 

Principprogram 2011, s. 9) 

Utifrån högerpopulismen går det därför att beskriva komplexiteten i 

Sverigedemokraternas åsiktsdokument på ett sätt som är svårt utifrån enbart 

socialkonservatism och/eller nationalism. 

 

4.3.5 ... eller främlingsfientlighet? 

Ord som rasism och främlingsfientlighet nämns frekvent i debatten om 

Sverigedemokraterna av privatpersoner, debattörer, politiker och organisationer 

angående partiets ideologi. Ser man till dessa ords betydelse enligt Bonniers svenska 

ordbok (2004) ”det att man värderar o. behandlar människor efter deras yttre 

kännetecken o. förmenta rasegenskaper” och ”person som känner rädsla för och 

motvilja mot främlingar” så är dessa möjligtvis fruktbara för att analysera enskilda 

politiska ledamöters agerande men i relation till åsiktsdokumenten blir de vaga och 

svårhanterliga. Utifrån uttalanden och handlingar från enskilda partimedlemmar så är 

det möjligt och till och med troligt att vissa av partiets medlemmar bär på rasistiska eller 



  
 

27 

främlingsfientliga åsikter
9
. Samtidigt är uppenbart att sådana förehavanden kan tolkas 

på mer än ett sätt och det ligger inte inom denna uppsats ramar att bedöma huruvida 

Sverigedemokraterna kan sägas vara ett rasistiskt eller främlingsfientligt parti eller ej, 

eller huruvida det tidigare har varit det. Det som är av betydelse för uppsatsen är hur 

partiet formulerar sin ideologi idag i sina åsiktsdokument och där är dessa ord svåra att 

använda. Däremot är det av intresse ifall någon av de intervjuade lärarna använder dessa 

begrepp och hur de i så fall applicerar det på Sverigedemokraterna. 

Det som kan nämnas är att det är få akademiker som gör bedömningen att 

Sverigedemokraterna är ett renodlat rasistiskt parti (Mulinari & Neergard 2010, s. 59). 

Några undantag finns, däribland statsvetaren Marie Demker som åtminstone indirekt 

benämner Sverigedemokraterna som ”främlingsfientliga och rasistiska” (Demker 2010, 

sida 142). Ett annat exempel är Mulinari & Neergard som ser Sverigedemokraterna som 

bärare av vad de benämner som ”förlorarnas rasism” som utgår ifrån skapandet av 

invandraren som ”den andre”, där de går ifrån rasismbegreppets rasbiologiska ursprung 

och istället ger det en kulturell innebörd (Mulinari & Neergard 2010, ss. 68-70). När det 

gäller termen högerextremism så betecknar den vanligtvis de radikala högerpartier 

(RHP) som arbetar utanför den parlamentariska arenan och tar avstånd från det 

demokratiska systemets institutioner som de i grunden vill riva upp och förändra 

(Rydgren 2010, s. 17).  

 

4.3.6 Slutsats Sverigedemokraternas ideologi 

Även om såväl socialkonservatism och nationalism är ideologier som genomsyrar 

åsiktsdokumenten så är högerpopulism den benämning som ger den mest heltäckande 

bilden av Sverigedemokraterna som parti. Socialkonservatismen har uppenbarligen 

bidragit med en historisk koppling och stadga till äldre socialdemokratiska idéer som 

partiet nu kan värna om och vilja återgå till. Nationalismen bidrar med ett fokus på 

bevarandet av vad som beskrivs som svenska traditioner och värden. Författaren 

föreslog själv begreppet värde- eller kulturnationalism som en passande beskrivning för 

denna typ av icke-etniska, icke-territoriella typ av nationalism. I slutändan är det dock 

högerpopulismen som ger den bästa beskrivningen av den dynamik och mångskiftighet 

som åsiktsdokumenten innehåller. Delar av åsiktsdokumenten blir väldigt tydliga utifrån 

en nationalistisk eller socialkonservativ tolkning, men helheten blir mer förstålig om 

man applicerar ett högerpopulistiskt perspektiv. Därmed inte sagt att högerpopulism är 

identisk med Sverigedemokraternas ideologi, utan mer ett bevis för komplexiteten i 

åsiktsdokumentens framställningar.  

 

4.4 Min modell 

Teoriavsnittet har bildat en förförståelse inför den företeelse som ska undersökas. Denna 

förförståelse har sammanfattats i ett antal idealtyper som tillsammans bildar 

utgångspunkten i en analysmodell: 

                                                 
9
 Ett exempel på detta är den film inspelad på Sverigedemokraten och tillika partiets rättspolitiska 

talesperson Kent Ekeroths mobil som i efterhand publicerats på tidningen Expressens hemsida och där 

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Erik Ahlmqvist kallar den svenska komikern med 

kurdiskt ursprung, Soran Ismail, för ”babbe” (variant på ordet blatte alternativt slang för ordet babian) och 

en annan man för ”blatte-lover”. 
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De idealtyper som presenterats i teoriavsnittet utgör idéplanen. Idéplanen med dess 

idealtyper ska sedan försöka relateras till lärarnas faktiska uppfattningar i en 

praktikplan, detta sker främst i resultatavsnittet där det empiriska underlaget 

presenteras. I arbetets analysavsnitt skall sedan likheter och olikheter mellan lärarnas 

uppfattningar och dess förhållande till lärarnas undervisning om Sverigedemokraterna 

analyseras.   

Idéplan Analys Praktikplan 

Idealtyp rörande 

värdeuppfattning (nihilism, 

objektivism) 

Idealtyp rörande 

uppfattningen av 

Sverigedemokraternas 

ideologi (populistisk, 

socialkonservativ, nationa-

listisk, främlingsfientlig) 

Idealtyp rörande synen på 

elevens medborgarskap 

(konserverande, kommunik-

ativ, marknadsorienterad, 

beskyddande) 

Empirisk beskrivning av hur 

lärarna beskriver sin 

behandling av 

Sverigedemokraterna i sin 

undervisning, och en analys av 

hur denna förhåller sig till 

lärarnas syn på värderingar, 

elevens medborgarskap och 

Sverigedemokraternas ideologi  

Empirisk beskrivning av 

samhällskunskapslärares 

uppfattningar om värderingar 

(relaterat till idealtyperna), 

elevens medborgarskap 

(relaterat till idealtyperna) och 

Sverigedemokraternas ideologi 

(relaterat till idealtyperna) 
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5 Värdegrunden 

I följande avsnitt skall skolans värdegrund och Sverigedemokraternas åsiktsdokument 

presenteras och jämföras med varandra. 

 

5.1 Skolans värdegrund 

Begreppet värdegrund används ofta för att hänvisa till ett kollektivs gemensamma etiska 

riktlinjer som styr människors handlingar och identifikation, i det här fallet skolans. Den 

svenska skolans värdegrund baseras på de grundlagar, styrdokument och regler som den 

svenska staten har konstruerat för att styra skolans verksamhet. Skolans värdegrund kan 

därför sägas härleda från den svenska statens officiellt sanktionerade värdegrund med 

alla individers lika värde och den personliga friheten och värdigheten i fokus (Nilsson 

2012, s 119). 

Värdegrunden som begrepp inom skolan växte sig stark i samband med de nya 

läroplaner som lanserades i början av 1990-talet. I Lpo94 kunde man läsa att skolan 

skulle förmedla de grundläggande värden som samhällslivet vilar på, och för första 

gången angav skolans styrdokument uttryckligen vilka värden som eleverna skulle 

fostras till. Detta betyder inte att värdegrunden är oföränderlig utan tvärtom så kan delar 

bytas ut eller modifieras med tiden, även om vissa delar som exempelvis människolivets 

okränkbarhet är mer bestående. Det innebär inte heller att värdegrunden på pappret är 

densamma som den värdegrund som praktiseras ute i skolorna, utan istället går det att 

skilja mellan den ideella och den faktiska värdegrunden. Den ideella värdegrunden i 

skolans fall är den av staten officiellt sanktionerade värdegrunden som finns nedskriven 

i exempelvis skollagen, som statsmakten vill att skolan ska sträva efter. Den faktiska 

värdegrunden är den som skolans aktörer det vill säga rektorer, lärare, elever och så 

vidare, praktiserar i verklighen (Nilsson 2012, ss. 119-123). När vi fortsättningsvis talar 

om värdegrunden är det den ideella värdegrunden som det refereras till. 

Skolans värdegrund beskrivs ganska utförligt i de olika läroplanerna. I den nya 

läroplanen för gymnasieskolan GY11 kan man på första sidan under rubriken 

”grundläggande värden” läsa att: 

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

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 

(Skolverket 2011, s. 5). 

Dessa grundläggande demokratiska värderingar utvecklas sedan som: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 

värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik 

som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom indi-

videns fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Skolverket 

2011, s. 5). 

Detta konkretiseras ytterligare under rubriken ”förståelse och medmänsklighet” där det 

betonas att: 

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

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 
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läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla 

tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser (Skolverket 2011, s. 5). 

Bortsett från en något annorlunda ordföljd och meningsuppbyggnad i det första citatet, 

men med samma innebörd, så är dessa formuleringar identiska med de som fanns i den 

tidigare läroplanen LPF 94. 

I läroplanens värdegrund understryks också skolans uppgift att värna grupper med 

särskilda behov: 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning (Skolverket 2011, s. 

6). 

Värdegrunden lyfter även fram jämställdheten mellan könen som en central del av 

skolans arbete: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt (Skolverket 2011, s. 6). 

I examensmålen för samhällsprogrammet ingår även begreppet genus som en av 

utbildningens huvudpunkter: 

Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, 

genus och miljö (Skolverket 2011, s. 49). 

I skolans värdegrund betonas även betydelsen av kulturell mångfald. Det är en väldigt 

positiv syn på begreppet som träder fram: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations-

gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har 

både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där 

(Skolverket 2011, s. 6). 

Det kan konstateras att vissa av värdegrundens värden är mer flyktiga än andra, som 

exempelvis solidaritet och individens frihet. Detta är begrepp som förändrats genom tid 

och rum och står öppna för många olika tolkningar. Likaså är inte alla värden jämlika 

som exemplet i det ovan nämnda citatet visar, då det knappast är all kultur som omfattas 

av denna mångfald (exempelvis odemokratiska inslag). Värdegrunden i sig måste tolkas 

och praktiseras av dess utövare.  

 

5.2 Läraren och värdegrunden 

Det finns olika sätt för staten att se till att den ideella värdegrunden blir densamma som 

den faktiska, där det främsta är att genom utbildning och styrdokument förmå lärarna att 

sprida dessa officiella värderingar (Nilsson 2012, s. 123). På så sätt blir lärarna bundna 

av värdegrunden. I GY11 står det: 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbe-

reda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer bestän-
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diga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår 

från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla 

omfattas av (Skolverket 2011, ss. 6-7). 

De som i främsta hand överför dessa värden till eleverna är rimligtvis lärarna. De skall 

inte bara överföra dessa värden utan även försvara dem: 

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, s. 6). 

Det problematiska i skolans värdegrundsarbete blir att lärarna får ta på sig flera olika 

roller. De blir både en förmedlare av den officiellt sanktionerade värdegrunden och intar 

på samma gång rollen som tolkare av densamma. Detta gör samtidigt lärarna till en 

viktig aktör i den process där olika uppfattningar möts och den faktiska värdegrundens 

innebörd förhandlas fram. Som tjänsteman i den politiskt styrda organisation som 

skolan utgör så förväntas läraren förmedla den officiellt sanktionerade värdegrunden, 

men som en central deltagare i denna process har läraren sina egna subjektiva tolkningar 

av hur värdegrunden bör se ut och förverkligas (Nilsson 2012, ss. 123-124). Det går 

därför att tolka ovanstående riktlinjer som att om en lärare uppfattar att ett politiskt parti 

representerar värden som strider mot skolans värdegrund så bör hen ta avstånd från 

dessa värden. Det är av den orsaken viktigt att undersöka hur Sverigedemokraternas 

åsiktsdokument förhåller sig till värdegrunden.  

Frågan om värdegrundens betydelse kontra yttrandefriheten är dock komplicerad. 

Sveriges grundlagar innehåller bestämmelser om yttrandefrihet genom tal i 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och i tryck i Tryckfrihetsförordningen (TF) men 

innehåller även ett förbud mot diskriminering i Regeringsformen (RF). YGL begränsar 

myndigheter såsom skolan att ingripa mot den enskildas yttrandefrihet och TF skyddar 

mot myndigheters ingrepp mot tryckning eller spridning av skrifter. Detta gör det svårt 

om en individ eller organisation sprider åsikter som av vissa uppfattas som 

diskriminerande och i strid mot RF, då dessa åsikter samtidigt kan försvaras genom 

YGL och TF. Den grundlagsskyddade yttrandefriheten får endast begränsas med lagar 

som är överensstämmande med det demokratiska samhällets värderingar, vilket vi ovan 

konstaterat att skolans värdegrund baseras på. Detta innebär samtidigt att skolan på intet 

sätt är värdeneutral då odemokratiska eller kränkande värderingar inte får läras ut 

(Nilsson 2012, s. 73). 

En närbesläktad fråga är om högerextrema eller främlingsfientliga partier skall få 

tillträde till skolorna och informera inför olika former av demokratiska val. Genom 

YGL och TF är åsiktsfriheten i Sverige obegränsad, det går därför inte att ge betyg på 

grundval av en elevs åsikter och inte heller utesluta politiska partier därför att man 

förmodar att de kommer föra fram odemokratiska åsikter. Om en individ, organisation 

eller parti skulle göra sig skyldiga till ett brott på skolans område, som exempelvis hets 

mot folkgrupp, så bör det däremot anmälas. Skolan är inget allmänt område vilket gör 

det till rektorns ansvar att upprätthålla ordningen, men de lagliga möjligheterna att 

diskriminera ett politiskt parti är starkt begränsade, oavsett vilken bedömning rektorn 

gör av partiets åsikter (Nilsson 2012, s. 75). På ett liknande sätt slår även Sveriges 

kommuner och landsting fast i en broschyr från 2010 att den svenska lagen om 

yttrandefrihet går före värdegrunden, om än med vissa restriktioner. Det fastslogs 

nämligen att skolan inte är en allmän plats och att beslutet att tillåta politiska partier i 

skolan eller inte ligger på rektorns bord, men beslutar man för att tillåta politiska partier 

måste man tillåta alla. Angående värdegrunden så skriver man att: 
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Beslut om att vägra ett parti tillträde kan inte baseras på partiets åsikter eller innehållet i 

dess budskap – även om dessa står i strid med skolans värdegrund (Sveriges Kommuner 

och Landsting 2010, s. 8).  

Det är med andra ord inte helt enkelt för vare sig rektorer eller lärare att veta hur de bör 

förhålla sig till ett parti om de upplever att dess åsikter strider mot skolans värdegrund. 

 

5.3 Åsiktsdokumenten och värdegrunden 

Skolverket fick genom ett regeringsbeslut den 12 maj 2005 i uppdrag att genomföra en 

granskning ”av ett urval av läroböcker i grund- och gymnasieskolans undervisning för 

att kunna ge en uppfattning av hur läroböcker bidrar till undervisningen i frågor som rör 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionshinder”. Uppdraget avsåg att analysera läroböcker ”med avseende på i vilken 

omfattning och på vilket sätt de avviker från läroplanens värdegrund. (Skolverket 2006, 

s. 6) 

De värden som skolverket ansåg borde lyftas fram och som skolan borde gestalta och 

förmedla till eleverna var människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

svaga och utsatta. (Skolverket 2006, s. 6) I undersökningen tog man fasta på att det i 

läroplanerna står att alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värdena och 

klart ta avstånd från det som strider mot dem. Tendenser till trakasserier ansåg man 

borde bekämpas aktivt och att främlingsfientlighet och intolerans skulle bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Skolverket 2006, s. 7) 

En av frågeställningarna i Skolverkets undersökning löd: ”Vad säger 

lärobokstexten/bilderna explicit om etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, 

religion/trosuppfattning eller sexuell läggning?” (Skolverket 2006, s. 14) 

Med genomgången av värdegrunden ovan och redogörelsen för skolverkets 

undersökning anser jag det befogat att fokusera på dessa fem områden som 

frågeställning ovan tog fasta på i jämförelsen mellan värdegrunden och 

Sverigedemokraterna åsiktsdokument: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 

och sexuell läggning. Med tanke på värdegrundens betoning på kulturell mångfald 

undersöks även detta begrepp. 

 

5.4 Sverigedemokraternas åsiktsdokument 

De åsiktsdokument som bildar underlag för denna analys är: Principprogram - 2011, 

Inriktningsprogram kriminalpolitik - 2011, Inriktningsprogram skolpolitik - 2011, 

Inriktningsprogram energipolitik - 2011, Inriktningsprogram arbetsmarknadspolitik - 

2011, Invandringspolitiskt program - 2007, Valmanifest - 2010, Generella riktlinjer för 

kommunpolitik - 2008 och Generella riktlinjer för region- och landstingspolitik - 2009. 

Samtliga dokument är hämtade från Sverigedemokraternas hemsida under fliken våra 

åsikter/åsiktsdokument.
10

 

                                                 
10

 www.sverigedemokraterna.se/vara-asikter/asiktsdokument. Tillgänglig: [2012-07-01] 

http://www.sverigedemokraterna.se/vara-asikter/asiktsdokument%202012-07-01
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Det är värt att notera att de olika åsiktsdokumenten spänner sig över en fyra års period, 

2007-2011, vilket är ett relativt stort tidspann i ett så pass ungt parti som 

Sverigedemokraterna (som bildades i slutet av 80-talet). Flera av åsiktsdokumenten är 

dock skapade eller reviderade under 2011 års partikongress, de som inte har förändrats 

har gjorts så med partiets goda minne. Det råder alltså ingen tvekan om att samtliga 

dokument innehåller uppgifter som Sverigedemokraterna idag står för.  

 

5.5 Värdegrundsanalys 

Syftet med denna analys är att undersöka huruvida det finns några tydliga konflikter 

mellan skolans värdegrund och Sverigedemokraternas åsiktsdokument, eller för att 

uttrycka det på ett annat sätt: huruvida Sverigedemokraternas ideologi är förenlig med 

skolans värdegrund eller ej. 

 

5.5.1 Etnisk tillhörighet 

Något som kan upplevas som problematiskt ur ett värdegrundsperspektiv är 

Sverigedemokraternas försök att definiera svenskhet. I principprogrammet definieras 

den svenska nationen som ”lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och 

gemensam kultur”. För att kunna bli medlem i denna svenska nation så måste man 

antingen födas in i den eller aktivt välja den vid en senare tidpunkt 

(Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 9). I praktiken innebär detta att man 

delar upp Sveriges invånare i tre olika grupper
11

; infödd svensk, assimilerad till den 

svenska nationen, och de som står utanför dessa båda grupper: 

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av 

svensktalade föräldrar med svensk eller nordisk identitet. Som assimilerad till den 

svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, 

uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den 

svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än 

med någon annan nation. (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 9) 

Dessa grupper beskrivs som rörliga i den mån att såväl den infödde svensken som den 

assimilerade senare i livet kan byta lojalitet, språk, identitet eller kultur och på så sätt 

upphöra att vara en del av den svenska nationen (Sverigedemokraternas 

Principprogram, s. 9). Konsekvensen av dessa gruppers definitioner blir att en stor 

mängd människor som lever inom Sveriges gränser, varav en stor andel svenska 

medborgare, inte räknas tillhöra den svenska nationen. Sverigedemokraterna skiljer 

alltså på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen 

enligt ovan beskrivna kriterier, där det senare enligt deras uppfattning är att föredra. 

Även om de båda grupperna har samma juridiska status så rimmar det illa med 

värdegrundens krav på allas lika värde då uppdelningen är kulturellt betingad. Det 

framgår även tydligt att en asylsökande som på sikt inte bedöms kunna bli assimilerad 

till den svenska nationen inte bör kunna få medborgarskap: 

Grundläggande krav för att kunna erhålla svenskt medborgarskap skall vara att man 

varit bosatt i landet under en längre tid och att man under denna tid visat att man är lojal 

                                                 
11

 Bara två av dessa grupper namnges, ”infödd svensk” och ”assimilerad till den svenska nationen”, men i 

praktiken innebär resonemanget att det finns en tredje grupp som inte fyller någon av dessa gruppers 

kriterier. 
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med Sverige, respekterar svenska lagar och övriga samhällsregler, att man lärt sig det 

svenska språket och skaffat sig grundläggande kunskaper om svensk historia och 

svenskt samhällsliv. (Sverigedemokraternas Principprogram, s. 9) 

I sitt valmanifest från 2010 presenteras ett antal förslag som särskiljer gruppen 

invandrare från den övriga befolkningen. Bland annat så önskar man ett införande av 

obligatorisk utvisning för alla utländska medborgare som begår grövre brott, ett 

återinförande av assimileringspolitiken (invandrare  skall anpassa sig till det svenska 

samhället och inte tvärtom) och man vill införa en begränsning av asyl- och  

anhöriginvandringen till en nivå liknande den som finns i våra grannländer Danmark 

och Finland. Vidare så föreslår man en skärpning av kraven för medborgarskap och 

uppehållstillstånd, ett avskaffande av den kostnadsfria sjuk- och tandvården för 

illegala invandrare och ett införande av obligatoriska hälsokontroller för nyanlända 

invandrare (Valmanifest 2010, ss. 3-5). Flera av dessa förslag vittnar om en 

människosyn där man accepterar stora skillnader mellan grupper i samhället, men är 

inte nödvändigtvis etniskt diskriminerade. Redan idag är det juridisk praxis att 

utländska medborgare som ännu inte uppnått fullt medborgarskap utvisas om de begår 

ett grövre våldsbrott, illegala invandrare är inte berättigade till något ekonomiskt stöd av 

staten i form av exempelvis socialbidrag, och asyl- och anhörighetsinvandring är en 

ständigt pågående debatt. Här kan man använda sig av såväl juridiska, skattemässiga 

och ekonomiska argument för att gå runt de rent etniska. I kravet på assimilering finns 

dock en underliggande etnisk differentierad ton som grundar sig i Sverigedemokraternas 

uppdelning i medborgarskap och nationstillhörighet där de svenska värderingar, 

traditioner och kultur (om det nu finns några sådana) är de rätta och bör värnas av 

medborgaren om denne vill räknas som en medlem i nationen. Tendenser till 

uppkomsten av andra traditioner och värderingar motarbetas. Förslag i denna anda kan 

inskränka individens frihet på ett grundläggande sätt och kan även påstås vara etniskt 

motiverade och därav strida mot skolans värdegrund (å andra sidan så är värdegrunden i 

sig selektiv i vilka värden utbildningen skall förmedla, det handlar som bekant om 

"kristen tradition och västerländsk humanism"). Två sådana exempel som dessutom 

berör skolans värld är ett krav på införandet av svenska som enda tillåtna samtalsspråk i 

skolan, med undantag för språklektionerna, och det andra ett avskaffande av den 

skattefinansierade modersmålsundervisningen (Valmanifest 2010, s. 5). Ett införande av 

svenskan som språkmonopol i skolan skulle vara mycket svårt att kombinera med 

skolans värdegrund eftersom en stor del av de elever med ett annat etniskt ursprung än 

svenska har ett eller flera andra modersmål som eleven då skulle bli förbjuden att 

kommunicera på. Att inte få lov att kommunicera på det språk man hanterar bäst på 

grund av sitt etniska ursprung skulle gå emot värdegrundens förbud mot diskriminering 

på grund av etnisk tillhörighet. På samma sätt kan avskaffandet av den 

skattefinansierade modersmålundervisningen ses som en diskriminering mot vissa 

elevers möjligheter att berika sig i sitt modersmål på grundval av just deras etnicitet, då 

detta är en självklarhet för alla svensktalande. Det bör även tilläggas att samer och 

tornedalsfinnar enligt förslaget undantas från detta språkkrav (Generella riktlinjer för en 

sverigedemokratisk kommunpolitik 2008, s. 17). 

Sverigedemokraterna vill enligt åsiktsdokumenten att nyanlända svenskar utan arbete 

ska behandlas annorlunda än arbetslösa svenskar i den mån att de vill att kommunen 

skall erbjuda nyanlända invandrare introduktionsersättning istället för socialbidrag. I 

åsiktsdokumenten motiveras detta av att introduktionsersättning ger kommunerna bättre 

förutsättningar att ställa krav på motprestationer och att införa sanktioner mot de som 

inte lever upp till sina åtagande. Det betonas även att introduktionsersättningen skall 

ligga på en nivå som inte är högre än socialbidragsnormen. (Generella riktlinjer för en 
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sverigedemokratisk kommunpolitik 2008, s. 14) Invandrare och infödda svenskar ska 

alltså behandlas annorlunda, och då ersättningen är liknande och den enda skillnaden är 

kravet på motprestationer kan det tolkas som diskriminerande mot nyanlända svenskar. 

Vidare så vill partiet även att kommunens integrationsarbete skall ersättas av 

assimileringsfrämjande verksamhet, partiet vill ta bort mångkulturella lovdagar i skolan 

och avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara 

eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet. Att inte välja att vara en del av 

den svenska kulturen eller att kombinera den svenska med sin egen, vill partiet inte 

uppmuntra. På grundval av sitt etniska ursprung har en person således större eller 

mindre möjligheter att ägna sig åt kulturella aktiviteter. 

Denna uppdelning av möjligheter för de infödda svenskarna eller de som är assimilerade 

till den svenska nationen, och de övriga som inte tillhör någon av dessa grupper finns 

återgivna inom en rad olika områden i de olika åsiktsdokumenten. Mycket kretsar kring 

språket och att en god och för andra förstålig svenska bör vara ett krav som alla 

medborgare, oavsett bakgrund, bör uppnå. I denna anda vill partiet att kommuner skall 

kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare 

som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare. Att få tillgång till 

kommunal information och service skall vara en rättighet enbart för de som behärskar 

svenska språket, då Sverigedemokraterna anser att detta endast bör ges på svenska. Det 

betonas även att restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar. (Generella riktlinjer 

för en sverigedemokratisk kommunpolitik 2008, s. 14). Partiet vill även ta bort den 

modersmålsträning som vissa kommuner tillämpar i förskolan, med argumentet att de 

hämmar barnens anpassning till det svenska samhället samt tar alltför ekonomiska och 

personella resurser i anspråk (Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk 

kommunpolitik 2008, sida 16). 

Att påstå att Sverigedemokraterna diskriminerar invandrare på basis av deras etnicitet 

på ett generellt plan är inte helt enkelt att fastslå, även om det inom vissa områden är 

tydligt att denna tendens finns.  Helt klart är dock att de som inte tillhör de infödda 

svenskarna eller den assimilerade gruppen motarbetas genom att inte ges samma 

möjligheter som de övriga grupperna i fråga om religiös, kulturell och etnisk frihet.  Ett 

exempel är inom vården: 

De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan 

vårdgivare och själva bekosta sin behandling. All personal ska kunna kommunicera på 

god och förståelig svenska. (Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk region- och 

landstingspolitik 2009, s. 5) 

Även om dessa särkrav inte preciseras så känns det onekligen svårt att kombinera denna 

del av Sverigedemokraternas åsikter med skolans värdegrund. 

 

5.5.2 Kön 

Sverigedemokraterna beskylls ofta för att vara ett kvinnofientligt parti, bland annat för 

den låga andelen kvinnor inom partiets topp och eftersom man är en stark motståndare 

till begreppet genus och den forskning som bedrivs i ämnet. Inför valet 2010 lovade 

partiet ”ett slopande av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik" (Valmanifest 

2010, s. 19). Man anser att flickor och pojkar är födda olika och detta förhållande skall 

bejakas, därför tycker man inte heller att kommunerna bör bedriva barnomsorg utifrån 

ett genusperspektiv, där dess olikheter inte tillåts (Generella riktlinjer för en 
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sverigedemokratisk kommunpolitik 2007, s. 16). 

Det är tydligt att Sverigedemokraterna inte ser könstillhörigheten som en social 

konstruktion utan som något medfött. Detta innebär också att män och kvinnor föds 

med en viss grad av skillnader beroende på sitt kön, såväl fysiska som sådant som inte 

kan observeras med blotta ögat, men som ger upphov till olika egenskaper hos 

respektive kön. I principprogrammet betonas det att män och kvinnor har exakt samma 

värde och att båda könen skall ha samma rättigheter. De ska även vara lika inför lagen 

och känna sig trygga och respekterade (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 

19). 

Sverigedemokraternas utgångspunkt att det finns skillnader som gör att kvinnor 

respektive män ibland kan se saker från olika perspektiv och agera på olika sätt, menar 

de förstärker betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i 

samhället. (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 19) Däremot så tror man inte 

på användning av statliga eller kommunala direktiv, som exempelvis kvotering, för att 

öka andelen av endera könet i någon grupp ute i samhället: 

Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas 

på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och 

kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte 

det som problematiskt (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 19). 

I valmanifestet inför valet 2010 lovas väljarna ökade satsningar för att motverka våldet 

mot kvinnor. De föreslår till exempel en kvinnofridsmiljard för ökad trygghet och aktiva 

insatser mot kvinnovåldet, ett ökat anslag till forskning och behandling av 

kvinnosjukdomar, en absolut nolltolerans mot kvinnofientliga attityder och tillmälen i 

skolan och annan offentlig verksamhet, samt ett utökat stöd till landets kvinnojourer. 

(Valmanifest 2010, s. 6) I dessa fall rör det sig alltså om aktiva statliga insatser mot ett 

strukturellt våld som drabbar gruppen kvinnor, bilden av Sverigedemokraternas syn på 

kön förefaller därför något splittrad. Ibland är det rätt av staten att gå in och motverka 

negativa könsstrukturer (som att män slår kvinnor) men ibland inte (som när män tjänar 

mer än kvinnor). Hur som helst så är det ingen syn på kön som strider mot skolans 

värdegrund, däremot så kan deras starka motstånd mot genusbegreppet ses som 

problematiskt då det ingår i examensmålen för vissa av de nationella programmen (jmf 

Skolverket 2011, s. 49). 

 

5.5.3 Religion 

Sverigedemokraternas syn på religion har som ovan visats haft ett starkt fokus på 

Sveriges långa kristna historia och kristendomens förgreningar till såväl normer, kultur 

och institutioner i vårt samhälle, vilket ses som något positivt som bör bevaras. En 

annan tydlig gren av deras religionssyn som inte tidigare diskuterats, är deras starka 

kritik mot islam. Inför riksdagsvalet 2010 kom de med följande vallöften: ett ökat stöd 

till kvinnor som lever under religiöst och hedersrelaterat förtryck i Sverige, ett stopp för 

islamiseringen av det svenska samhället, samt ett förbud mot bärandet av heltäckande 

slöjor på allmän plats (Valmanifest 2010, s. 4). Det första förslaget går helt i linje med 

partiets övriga förslag mot det strukturella våldet mot kvinnor, det andra är vagt 

formulerat men handlar om en syn om ökat islamistiskt politiskt- och kulturellt 

inflytande på bekostnad av det svenska. Vi får en konkretisering av 

Sverigedemokraternas syn på denna islamisering i principprogrammet: 
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Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt 

Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att 

harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens 

inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas 

och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara 

mycket starkt begränsad. (Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 21) 

Här finns ett tydligt diskriminerande inslag där personer som tvingas fly från länder 

med en särskild tillämpning av islam inte ska behandlas på samma sätt som människor 

som flytt från ett kristet, hinduiskt eller judiskt land. Man verkar även bortse ifrån de 

exempel av islamistiska enpartistater där den politiska oppositionen kan vara väldigt 

utsatt, såväl som andra minoriteter i landet. I dessa fall kan snarare behovet av asyl i 

Sverige vara av största vikt. 

Det tredje valförslaget har även framförts av företrädare för andra svenska 

riksdagspartier och skapat en stark debatt då det kan anses inskränka i individens frihet 

och en av grunderna i de mänskliga rättigheterna, nämligen rätten att fritt utöva sin 

religion. Den är diskriminerande i den mening att den särskiljer den kvinnliga 

muslimens religiösa och kulturella klädkod från andra liknande klädkoder som också 

kan dölja delar av eller hela ansiktet, som exempelvis mopedhjälmar, palestinasjalar, 

kepsar etc. När man debatterade en liknande lag i Belgien 2010 tog man fasta på just 

detta och föreslog ett förbud mot att dölja sitt ansikte på offentliga platser oavsett om 

det sker med slöja eller maskeradmask (Belgiskt nej till burka 2010, april 30). Förslaget 

så som det presenteras i Sverigedemokraternas valmanifest kan därför sägas strida mot 

skolans värdegrund. 

I Sverigedemokraternas kommunpolitik framförs ytterligare åsikter där man använder 

religionen som motivering för negativ särbehandling. Det gäller statligt och kommunalt 

stöd till religiösa friskolor där man anser att detta inte bör tillhandahållas för skolor med 

en bakgrund i islam. Istället ”skall statligt och kommunalt stöd endast utgå till religiösa 

friskolor som vilar på judeo-kristen grund och som följer angivna 

regler”(Invandringskritiskt program 2007, s. 7). Det spelar alltså ingen roll ifall en 

muslimsk skola uppfyller samma krav som en kristen eller judisk, det faktum att man 

förespråkar islam gör att man bör nekas bidrag. En liknande hållning har partiet 

angående uppföranden av religiösa byggnader där det hänvisas till västerländsk 

tradition: 

Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker 

ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition skall inte få uppföras. (Generella 

riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik 2008, s. 10) 

Sammantaget kan det konstateras att Sverigedemokraternas syn på religion och i 

synnerhet deras starka kritik mot islam avviker från skolans värdegrund. 

 

5.5.4 Funktionshinder 

Precis som hos merparten av de övriga svenska riksdagspartierna ges inte 

funktionshindrade särskilt stort utrymme i åsiktsdokumenten. Den information som 

finns är på intet sätt kränkande utan betonar istället den funktionshindrades rätt att ges 

samma möjligheter som de icke-fuktionshindrade i samhället. Angående kommuner och 

arbetet med ”handikappolitik” så skriver man: 
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Delaktighet och tillgänglighet skall vara grundläggande för kommunens 

handikappolitiska arbete. Kommunens information, hemsidor, verksamhet samt fysiska 

och pedagogiska miljö skall vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder. 

Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar skall kommunen sprida 

kunskap om olika handikapp och de funktionshindrades situation (Generella riktlinjer 

för en sverigedemokratisk kommunpolitik, s. 25). 

Det finns även tydliga riktlinjer för hur kommuner bör arbeta med frågan, bland annat 

att kommunens information, verksamhet och fysiska miljö skall vara tillgänglig för 

människor med olika funktionshinder, att kommunen skall i samarbete med 

myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionshindrade meningsfull 

sysselsättning, och att kommunen genom föreläsningar, temadagar och 

internutbildningar skall sprida kunskap om funktionshinder. (Generella riktlinjer för en 

sverigedemokratisk kommunpolitik, s. 26) 

 

5.5.5 Sexuell läggning 

Sverigedemokraterna värnar om kärnfamiljen bestående av man, kvinna och barn och är 

därför motståndare till familjers krav på statligt sanktionerad adoption, där den sexuella 

läggningen bidragit till en annan familjesammansättning. I sitt principprogram utvecklar 

de varför: 

I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en 

man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. Detta är 

orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, 

som samkönade par och polyamorösa grupper. Undantaget från ovanstående princip är 

fall som gäller nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till 

(Sverigedemokraternas Principprogram, s. 19). 

Precis som vi ovan konstaterat att partiet betraktar könstillhörighet som något nedärvt 

hos de flesta människor så betraktar de även den sexuella läggningen som en medfödd 

egenskap hos de flesta individer. De motsätter sig därmed de läror som hävdar att den 

sexuella läggningen enbart är en social konstruktion. Vidare så betonas de sexuella 

minoriteternas rättigheter samtidigt som de inskränks rejält på vissa områden: 

Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par 

och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de 

religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas till att 

gälla även andra än två människor av olika kön, så skall personer som tillhör någon av 

de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra. 

Trakasserier och förföljelse av någon människa på basis av dennes sexuella läggning är 

förkastligt och skall bestraffas hårt. (Sverigedemokraternas Principprogram, s. 19) 

Sammanfattningsvis så tillerkänner man de människor med en annan sexuell läggning 

än den heterosexuella precis samma rättigheter som de övriga, förutom på två av de 

mest grundläggande punkterna, rätten till äktenskap och barn. Då skolans värdegrund 

betonar att ingen människa ska diskrimineras på grund av sin sexuella läggning blir det 

svårt att kombinera denna del av Sverigedemokraternas åsikter med skolans värdegrund. 

Det är dock värt att notera att man inte är ensamt riksdagsparti med dessa åsikter.  
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5.5.6 Kulturell mångfald 

Ett annat ställningstagande som kan uppfattas som problematiskt ur ett 

värdegrundsperspektiv är Sverigedemokraternas inställning till mångkultur. 

I vår tolkning är begreppet mångkulturalism synonymt med den politiska idén om att 

det är positivt för att samhälle att inom sig rymma en mängd olika nationella kulturer, 

sakna en överordnad majoritetskultur och att aktivt arbeta för att invandrargrupper skall 

bevara sin ursprungliga kultur och identitet. (Sverigedemokraternas Principprogram 

2011, s. 13) 

Sverigedemokraterna ser en fara med mångkulturalismen eftersom partiet kopplar 

samman mänsklig trygghet med en enhetlig kultur med historiska rötter. Oavsett hur 

mångkulturalismen används så anser Sverigedemokraterna att denna trygghet blir hotad: 

Huruvida slutmålet med de mångkulturalistiska strävandena är att skapa ett samhälle där 

alla nationella kulturer upplöses och sammanblandas till en ny gemensam mångkultur 

eller om det är ett särkulturellt samhälle där en mängd vitt skilda nationella kulturer 

existerar parallellt inom samma stat, är för oss ovidkommande. Vår uppfattning är att 

bägge dessa scenarion kommer att leda till ett försämrat samhällsklimat med ökad 

rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som följd. 

(Sverigedemokraternas Principprogram 2011, s. 13) 

I det invandringspolitiska programmet från 2007 är tonen särskilt hård mot vad som 

benämns som det ”mångkulturalistiska samhällsexperimentet”, även om flera av 

förslagen återfinns i senare åsiktsdokument. Här återfinns också det populistiska temat 

om en tidigare guldålder till vars återgång man eftersträvar: 

Sverigedemokraterna vill avskaffa det totalhavererade mångkulturalistiska 

samhällsexperimentet. Vi vill istället se en återgång till en assimileringspolitik liknande 

den som fördes i Sverige fram till mitten av 1970-talet. Den självklara målsättningen 

skall vara att de invandrare som har för avsikt att stanna i landet skall anpassa sig till det 

svenska levnadssättet och på sikt uppgå i den svenska nationen.  Svenska traditioner, 

värderingar, regler och lagar skall vara normgivande i hela det svenska samhället. 

Svenskan skall vara det samhällsbärande språket inom samtliga samhällsområden. Alla 

former av etnisk kvotering eller positiv särbehandling av invandrare skall avskaffas 

(Invandringspolitiskt program 2007, s. 6). 

Det är svårt att kombinera denna negativa syn på mångkultur med dess 

assimilationskrav med värdegrundens positiva syn på begreppet där mångkulturella 

möten bör stärkas och uppmuntras. 

 

5.5.7 Slutsats värdegrund 

Delar av Sverigedemokraternas åsikter så som de beskrivs och formuleras i partiets 

åsiktsdokument kan hävdas strida mot, eller åtminstone svårligen kombineras med, 

skolans värdegrund. Det gäller främst kravet på en assimileringspolitik gentemot 

invandrare där svenska värderingar, traditioner och kulturella yttringar premieras på 

bekostnad av andra. I förlängningen påverkar detta individers frihet att själv få välja och 

konstruera sin identitet då allt som inte ses som den rätta svenska kulturen motarbetas. 

Denna syn är svår att kombineras med värdegrundens uppfattning att ingen elev bör 

diskrimineras på grundval av etnisk tillhörighet (Skolverket 2011, s. 5). I detta 

resonemang finns också en uppdelning mellan svenska nationsmedlemmar och svenska 

medborgare som är svår att förena med skolans syn på allas lika värde, även om deras 

juridiska status är densamma. Vidare så är partiets hårda kritik mot islam svår att 
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kombinera med värdegrundens beskrivning av att inte diskriminera någon utifrån 

religion, då Sverigedemokraterna inte ger islam samma status som exempelvis 

kristendom och judendom. Partiets syn på mångkulturalism avviker också på ett tydligt 

sätt mot den som presenteras i värdegrunden. Den ses inte som något eftersträvansvärt, 

medan mångkultur i värdegrunden beskrivs som något som bör uppmuntras (Skolverket 

2011, s. 6). Det går även att diskutera om partiets syn på begreppet genus och sexuella 

minoriteters rättigheter stämmer överens med skolans värdegrund.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av lärarintervjuerna där lärarnas utsagor ska försöka 

kopplas till de olika idealtyperna
12

. Lärarnas svar presenteras var för sig uppdelat i 

rubrikerna värderingar, medborgarskap, Sverigedemokraterna och sammanfattning. 

Detta eftersom det är lärarnas synsätt i dessa olika frågor och hur de förhåller sig till 

lärarnas undervisning i varje enskilt fall som det fokuseras på
13

. De intervjuade lärarna 

är anonyma och kommer därför presenteras som Lärare Grön, Lärare Brun, Lärare Lila 

och Lärare Blå
14

. 

 

6.1 Lärare Grön 

Här följer resultatet från intervjun med Lärare Grön. 

6.1.1 Värderingar 

Värderingar beskrivs av Lärare Grön som ”vad man tycker är viktigt och mindre viktigt, 

hur vi vill att saker och ting ska vara, det hör väl mycket ihop med etik och moral”. 

Värderingar blir i denna beskrivning en personlig eller gruppkonstruerad kompass för 

vad som är bra och mindre bra bedömningar. Det intressanta är synen på 

allmängiltigheten för en sådan kompass, ifall en värdering kan vara sann eller falsk. På 

frågan om det finns några universella värderingar svarar Lärare Grön att det inte finns 

några värderingar ”som gäller för verkligen alla människor”. Detta visar på ett synsätt 

där värderingar är kontextberoende. Lärare Grön säger:  

… jag kan inte säga att en elevs värderingar är fel på ett sätt, vi har ju en viss grund som 

vi ska stå på i samhället, men de har ju fått sina värderingar någonstans ifrån och 

egentligen kan jag inte säga att det är fel värdering, men det beror ju på hur faktan ser ut 

också. 

Här blir det tydligt att Lärare Grön på något sätt skiljer mellan värderingar och fakta. 

Dels så säger läraren att en värdering inte kan vara sann eller falsk, dels så beskrivs en 

värdering som ett resultat av studerandet av fakta. Det kan tolkas som att Lärare Grön 

menar att en värdering kan vara ett resultat av tvivelaktig fakta, som i sig kan vara sann 

eller falsk, men att en värdering i sig inte kan påstås vara det. Däremot så hänvisas det 

till att samhället kan ha en viss uppsättning värderingar som gemene man oftast 

sympatiserar med.  

Det finns alltså värderingar som är mer accepterade än andra. Bland annat så ser Lärare 

Grön skolan och lärarrollen i sig som bärare av vissa värderingar: 

Alltså, om man utgår från läroplanen och vad som står där så ska vi forma eleverna, vi 

ska ju ändå påverka dem på något sätt, så går man efter det så, där finns det ju en 

värdering och den ska vi förmedla så då är det den vi har bestämt att denna är bra. 

Läroplanen utses här till en måttstock för vilka värderingar som läraren har möjlighet att 

uttrycka och sprida, värderingar där neutralitet inte är nödvändig. Lärare Grön ser sig 
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 Jämför med praktikplanen i min modell, s. 28. 
13

 I analysen undersöks sedan likheter och olikheter mellan dessa olika fall. 
14

 Färgskalan är inspirerad av Elsa Beskows klassiska karaktärer tant Grön, tant Brun, tant Gredelin och 
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alltså bunden till skolans värdegrund med vars värderingar hen har befogenhet att forma 

eleverna.  

Frågan är i vilken utsträckning som eleverna är bundna till värdegrunden, Lärare Grön 

utvecklar: 

De kan ju uttrycka åsikter som går emot det som sägs i läroplanen och i skollagen och 

såhär men jag tycker att de ska få uttrycka dem och sen så hoppas man att de genom 

diskussion kan få en tankeställare och så och bygga vidare på. 

Värdegrunden blir således en måttstock för vilka värderingar som läraren tillåts 

propagera för, men inte en ram som alla elever måste hålla sig innanför. Lärare Grön ser 

gärna att eleverna uttrycker åsikter som går emot värdegrunden och försöker genom 

dessa åsikter starta en diskussion med värdegrunden som utgångspunkt: 

… jag vill ju inte att eleverna ska sitta och känna att okej nu märker jag att min lärare är 

ganska såhär kanske värderande då eller att det inte är tillåtet att tycka vissa saker. Det 

vill jag inte, jag vill ju hellre att det känns så öppet så att man också kan uttrycka de 

värderingar som kanske inte är okej, du förstår vad jag menar, så att man kan lyfta dem 

och diskutera dem. Att de inte får det att ’sådär får du inte tycka’ utan att man istället ’ja 

men okej, hur tänker du då, varför tänker du såhär, vad bygger du det på?’, så att det 

finns det klimatet istället. 

När det gäller värderingar som inte återfinns i läroplan eller skollag så är Lärare Grön 

väldigt tydlig med sin lärarroll; personliga värderingar har ingenting i undervisningen 

att göra. Samtidigt medger hen att det är omöjligt att vara helt och hållet vara neutral: 

Det är klart att man kan ju aldrig vara helt och hållet objektiv men jag menar pratar man 

kanske politik, jag menar jag har en ståndpunkt politiskt men det känns ju som … ja de 

kan i alla fall aldrig gissa vad jag röstar på, det känns som att man lyckas hålla sig 

ganska objektiv där. 

Om man ska sammanfatta Lärare gröns syn på värderingar så pekar åtskillnaden mellan 

fakta och värderingar, samt hens syn att värderingar inte kan vara sanna eller falska 

(eller universella) på att hen har en värdenihilistisk uppfattning. Lärare Grön anser 

också att man som lärare bör vara värdeneutral i sin undervisning så länge det inte 

handlar om värden som innefattas av skolans värdegrund. Personliga värderingar lämnar 

hen utanför klassrummet. I viss mån kan man uppfatta Lärare Gröns uppfattningar som 

motsägelsefulla, en värdering kan inte vara rätt eller fel samtidigt som skolan enbart 

skall förmedla vissa värderingar framför andra, vilket kan tolkas som värdeomdömen 

och värdeobjektivism. Detta motiveras dock med att värdegrunden är fastställt i 

läroplanen, det framgår också att åsikter som går emot värdegrunden tillåts i 

klassrummet. 

 

6.1.2 Medborgarskap 

Lärare Grön beskriver sina elever på ett sätt som i viss grad kan relateras till den 

beskyddande medborgardiskursen. Ett exempel på detta är vilka värden som Lärare 

Grön anser genomsyra hens undervisning: 

Det jag tycker är allra viktigast så det är att dom känner att de är trygga i gruppen, att 

det finns en trygghet där och med mig såklart, och just det som jag pratade om innan att 

de vågar säga vad de tycker om det är något som de tycker är fel, om det är något de 

undrar, ja den öppenheten liksom… 
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Detta fokus på elevens trygghet genomsyrar Lärare Gröns beskrivning av sin lärarroll. 

Eleverna ska både känna sig trygga med varandra och läraren men även inta information 

på ett tryggt sätt. Hen vill skapa kritiskt reflekterande elever: 

Det är väl också att skapa så att de är kritiska att de är tänkande, reflekterande, hela den 

biten. Också att de ifrågasätter, det är väl en väldigt stor del, där har vi ett stort ansvar. 

Ja men visst du läser det här, du ser det här på nyheterna men vaddå då, kan man bara ta 

det för en sanning? Att man hela tiden är lite kritisk mot allt, kan man säga.  

Här går det att tolka in såväl beskyddande som kommunikativa drag. Dels kan man se 

det som att eleverna skall vara kritiska och skyddas mot allt okänt som kommer utifrån, 

dels så finns det en kommunikativ aspekt som förmedlar diskussion och 

problematisering av mediernas flöde. Dessa båda diskurser har flera gemensamma 

dimensioner där lyhördhet och samtal är centrala delar, aspekter som båda präglar 

Lärare gröns utsaga. Lärare Grön förespråkar delaktighet men upplever en negativ 

förändring jämfört med sin egen studietid: 

Ja men något som jag tycker som kanske brister lite, jag är väl inte så himla gammal och 

har inte jobbat så länge att jag kan se den skillnaden, men jag kan väl bara gå till mig 

själv och hur jag upplevde att man var som ung på gymnasiet att jag känner att det är 

väldigt mycket att man inte bryr sig och varför ska man rösta och vaddå vi kan väl ha en 

person bara som bestämmer det är mycket enklare och där försöker man liksom … man 

försöker få dem att förstå att man är delaktig och att demokratin är viktig och att vi har 

ett ansvar i det också och att vi inte bara kan lämna över det till någon annan. 

Elevernas medtagande av personliga problem och ouppfyllda behov in i klassrummet 

gör att Lärare Grön känner att lärarrollen och föräldrarollen har glidit ihop allt mer. Som 

lärare får hen ansvaret inte bara för kunskapsförmedling utan också för elevernas 

välbefinnande: 

Alltså speciellt när man har liksom elever som … ja de sover inte på nätterna, de äter 

inte mat, alltså det är väldigt grundläggande behov som … ja vem är det, är det vi som 

ska se till att de äter och sover, det känns inte riktigt … alltså fokuset har flyttats lite, det 

är ju verkligen mer föräldraroll för oss, alltså lärare idag på något sätt kan jag tycka. 

Kritiken mot de brister som dagens elever uppvisar skulle kunna tolkas som en del av 

den konservativa diskursens tillbakablickande tal om individuellt ansvar och 

målrationellt handlande . Men det är tydligt att Lärare Grön inte har en kategorisk syn 

på sina elever utan en relationell. Hen ser inte elever med svårigheter utan elever i 

svårigheter, där det snarare är samhällsutvecklingen med stressade föräldrar och svåra 

hemförhållanden än elevers inbyggda fel och brister som är orsaken till de observerade 

problemen. Det relationella synsättet tar sig därför ett omvårdande uttryck där eleverna 

ska vägledas bort från dessa svårigheter: 

… man ser att någon elev ser trött ut eller säger kanske till och med att ’jag orkar inte 

det här’ och då undrar man ju lite varför och då kan man ju få höra att ’nä men jag har 

inte ätit någon frukost’ eller ’jag åt ingen lunch’ eller ’nä men jag satt uppe inatt till 

klockan tre’ och då är det ju det ända man kan göra, jag kan ju inte se till att de går och 

lägger sig på kvällarna, men ändå liksom prata om att det är väldigt viktigt att sova och 

att äta, jag menar man orkar ingenting, men det känns ju som visst att jag säger det de 

har säkert hört det hundra gånger innan, men att överhuvudtaget behöva tala om det. 

Även om Lärare Grön inte tycker att den utökade föräldrarollen i klassrummet är något 

som stjäl tid från undervisningen så är det uppenbart att Lärare Grön har en omtanke 

och beredskap att finnas till för sina elever på ett sätt som troligtvis inte delas av alla 

inom lärarkåren. Hen prioriterar sina elevers välbefinnande även utanför klassrummet: 
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Men sen har man såklart också samtal utanför klassrummet alltså på planeringstid 

egentligen och det stjäl ju tid överhuvudtaget så, men visst det är ju mitt val också men 

man känner ju ändå ett ansvar, det är ju inte bara undervisning vi gör här, jag har ju ett 

övrigt ansvar med. 

När det gäller elevernas framtida roll i samhället betonas att alla människor inte kan 

vara aktiva medborgare, men att kunskap om ens rättigheter och möjligheter naturligtvis 

är viktigt. Detta är inte särskilt långt borta från Carlssons beskrivning av den 

beskyddande demokratin där långt ifrån alla människor behöver vara insatta. Lärare 

Gröns förhoppning är att eleverna i framtiden inte ska känna något utanförskap, med 

andra ord att undvika marginalisering: 

… alla kan ju inte heller och det kan man ju inte förvänta sig att alla ska vara jätteinsatta 

och sådär. Alltså att de ändå vet också att ja men är jag riktigt missnöjd med något så 

finns det vägar att gå att försöka förändra det eller göra något åt saken eller i alla fall 

uttrycka sitt missnöje. Även om man inte blir lyssnad på sen för att man är minoritet 

eller så … ja men att de känner en delaktighet liksom i samhället och att de inte känner 

något slags utanförskap. 

Det bör betonas att även om en del av Lärare Gröns svar kan tolkas som tillhörande den 

beskyddande diskursen så är det långt ifrån en renodlad variant. En del av hens svar går 

exempelvis även att relatera till den närliggande kommunikativa diskursen. Lärare Grön 

beskriver inte sina elever som passiva och det är svårt att se den destruktiva effekten av 

hens förhållningssätt som exempelvis Carlsson beskriver. Däremot finns en omtanke för 

eleverna och en stark vilja att se deras behov. Sammanfattningsvis kan man konstatera 

att Lärare Grön helt klart har ett synsätt som i flera drag överensstämmer med den 

beskyddande diskursen, men frågan är vilka märkbara effekter det har på 

undervisningen. 

 

6.1.3 Sverigedemokraterna 

När Lärare Grön ska sätta en politisk etikett på Sverigedemokraterna utgår hen ifrån vad 

som står i deras åsiktsdokument, åtminstone till en början:  

Ja, jag får väl utgå från vad de själva, alltså man tittar ju på vad de själva säger så är de 

ju socialkonservativa. Och, vad ska jag säga om det, visst det de beskriver om man bara 

läser om dem så att säga så kan man väl säga att ja okej det låter väl både som socialism 

och konservatism och sådär men … sen är det väl mer att man ser det utanför som man 

får höra genom media och sånt exempel på där det inte uttrycks så, vad ska man säga … 

humana åsikter eller vad man ska säga. 

Beskrivningen av deras politik som socialkonservatism följs av en indikation på att det 

även finns andra ideologier som präglar deras åsikter och som sprids genom andra 

kanaler. Lärare Grön utvecklar:  

Man hör kanske någon kommunalpolitiker någonstans för SD som då bloggar och 

skriver vissa saker som dom inte säger sig stå för och som ja, som går emot egentligen, 

ja mänskliga rättigheter eller demokratiska värderingar och så. 

Det finns alltså enligt Lärare Grön en officiell ideologi som partiet har utåt, medan hen 

även hör saker som pekar på att det finns en annan sida. Merparten av deras politik 

präglas dock av socialkonservatism menar Lärare Grön och hen har svårt att få ihop 

dessa två sidor:  
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Alltså de håller sig ofta inom den ramen (socialkonservatism, egen anm.). Och det är ju 

det som blir väldigt … det känns som att det är väldigt dubbelbottnat, för att de är 

väldigt duktiga då i så fall på att följa den här ramen. Men sen så kommer det sådana 

här grejer som man … som det är någon som tillhör SD som uttrycker och då undrar 

man vad det är som ligger där under egentligen. 

Lärare Grön menar att hen ger en objektiv bild av Sverigedemokraterna för sina elever, 

precis som hen gör med alla riksdagspartier. Samtidigt så anser hen att det är relevant att 

tala om Sverigedemokraternas ursprung (läs: BSS) samt ställa deras officiella 

uttalanden mot sådana som går emot partilinjen:  

… det är en objektiv bild av alla partier oavsett vad jag tycker om dom, men sen så är 

det ju att man kan ändå berätta att ’det här partiet har det här ursprunget’, det kan ju 

ändå … det finns någon relevans i att berätta det tycker jag. Och just det här att det 

dyker upp sådana saker som säger emot, vi ska ändå vara kritiska emot att det är lätt att 

säga en sak men vad händer bakom i kulisserna, eller vad tycker de här … kanske inte 

Jimmie Åkesson men alla andra medlemmar, vad står dom för egentligen? Men mer att 

man presenterar kanske att de ska vara kritiska, att man ska försöka få en så stor bild 

och mångsidig bild av partiet.” 

Samtidigt så medger Lärare Grön att tiden man som lärare lägger på ett enskilt parti är 

relativt liten och att hen strävar efter att behandla alla parti lika. I undervisningen av 

partierna finns en tydlig kommunikativ aspekt där eleverna får göra jobbet och granska 

alla partier på ett liknande sätt: 

Jag försöker hålla det väldigt neutralt men sen är det mer när man diskuterar och om de 

jobbar med olika partier. Oftast får de jobba mer varsitt parti och den gruppen som 

jobbar med det här partiet fåt titta på det och se ’vad säger de egentligen?’, och 

’förmedlar de detta?’, ’vad har de gjort?’. ’Vad vill de genomföra för förändringar?’ och 

’går det ihop med vad de säger?’ och, ja… Så man granskar ju alla partier och vad de 

säger och så men… det är ett svårt parti så att säga. 

Även om eleverna får arbeta självständigt finns naturligtvis risken att eleverna styrs av 

frågorna och lärarens uppfattning om att Sverigedemokraterna är ett ”svårt parti”. Var 

gränsen går mellan att informera och att misstänkliggöra är svårt att säga. Det går att 

tolka Lärare Gröns uttalande som att hen beskriver Sverigedemokraterna som ett parti 

med dubbla budskap för sina elever.  

… går man in på hemsidan eller så så låter det… nä men det låter ganska bra måste man 

säga, och jag förstår att eleverna tycker att det här låter också väldigt bra. Men sen är 

det ju lite vad följderna av deras politik blir så att säga som att de säger att ’i första hand 

ska vi inte ta emot invandrare eller flyktingar här utan vi ska hjälpa de här människorna 

på plats’… fast hur ska vi göra det då? Vad är lösningen? Man får liksom inget svar på 

sådana frågor egentligen, hur dom ska lösa detta?  

Det går att tolka de ovanstående citaten som att Lärare Grön vill skydda sina elever från 

att få en i hens ögon felaktig bild av partiet. Det går även att påstå att hen 

vidarebefordrar sin egen värdering om partiet till sina elever. Lärare Grön fortsätter och 

säger: 

Och ja… nä jag vet inte, men där går det väl emot kan jag tycka att vi ska ju vara ett 

öppet land där människor på flykt ska få komma hit om de behöver det så… på sätt och 

viss så tycker jag väl att det går emot värdegrunden.   

De åsikter som Lärare Grön menar framförs på vissa håll av Sverigedemokrater anser 

hen går emot värdegrunden. Om så är fallet så finns det en annan tolkning för Lärare 

Gröns agerande. Som lärare är hen både en förmedlare och försvarare av värdegrunden. 
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Eftersom vissa sverigedemokratiska politiker presenterar åsikter som strider mot denna 

så bör detta även nämnas för eleverna i undervisningen. Det kan argumenteras för att 

Lärare Gröns inte har möjlighet att förhålla sig värdeneutral med anledning av 

värdegrunden och att det är denna hen försvarar snarare än projicerar sina egna 

värderingar på eleverna. I slutändan verkar Lärare Gröns syfte vara att ge en nyanserad 

och problematiserande syn av partiet snarare än en polariserad: 

Egentligen, när jag har pratat om det att vi har politiker eller så inom kommuner som 

uttrycker andra åsikter som inte partiet riktigt säger egentligen och sådär… det brukar 

jag alltid säga att så är det alltid, alltså ett parti… jag menar man kan inte kontrollera 

alla som är inom partiet, de tycker inte exakt likadant allihopa. 

Det är dock inte alltid som syfte och resultat går hand i hand. Precis som i frågan om 

medborgarskap har Lärare Grön vissa kommunikativa drag samtidigt som vissa delar av 

förhållandet till Sverigedemokraterna i undervisningen kan kopplas till den 

beskyddande diskursens där eleverna ska skyddas från feltolkningar och bristande 

humanitet. Kopplingen till värdegrunden sätter däremot helheten i ett annat perspektiv 

där upplägg och undervisningsmetoder kan ses som ett ställningstagande för skolans 

värdegrund. 

 

6.1.4 Sammanfattning 

Lärare Grön beskriver sig själv som värdeneutral i sin undervisning i den mån detta är 

möjligt, och tillskrivs i övrigt en värdenihilistisk syn på värderingar. Vidare så har hen 

en syn på sina elever som till viss del kan tillskrivas den beskyddande 

medborgardiskursen. Om dessa däremot ska appliceras på hens förhållningssätt till 

Sverigedemokraterna i sin undervisning blir slutsatsen något annorlunda. Lärare Grön 

har en bild av Sverigedemokraterna som ett parti men en officiell ideologi, 

socialkonservatism, samt andra ej namngivna åsikter vars gemensamma nämnare verkar 

vara dess bristande respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Det 

verkar också i viss mån vara denna bild av partiet som ”dubbelbottnad” som hen 

presenterar för sina elever. Detta kan man tolka på två olika sätt. Dels som att Lärare 

Grön inte följer sin vision som värdeneutral i undervisningen om Sverigedemokraterna. 

Här kan man också se spår av den beskyddande diskursen där eleverna bör skyddas från 

Sverigedemokraternas politiska budskap, eller åtminstone upplysas om att det finns 

andra mindre rumsrena åsikter inom partier. Men det finns även en annan tolkning. 

Lärare Grön beskriver hur hen uppfattar de motstridiga åsikter som vissa 

Sverigedemokrater uttalat som att de strider mot skolans värdegrund. Om det stämmer 

så kan man utifrån ett sådant ställningstagande argumentera för att Lärare Grön endast 

följer skollagen när hon upplyser eleverna om element i Sverigedemokraternas politik 

som går emot värdegrunden. Detta innebär också att Lärare Grön kan förhålla sig 

värdeneutral och representera en värdenihilistisk syn i de frågor som inte strider mot 

skolans värdegrund, det behöver alltså inte nödvändigtvis finnas några motsägelser i 

hens resonemang. Detta stämmer väl överens med Lärare Gröns svar på frågorna om 

värderingar i undervisningen, där värdegrunden beskrivs som en måttstock på vilka 

värderingar som skolan bör förmedla. 

Det behöver inte heller finnas några motsägelser mellan de olika tolkningarna, Lärare 

Grön kan mycket väl vara påverkad av sin personliga uppfattning om 

Sverigedemokraterna och den beskyddande diskursen i sin undervisning om partiet 

samtidigt som hen uppfattar dessa värderingar som samständiga med skolans 
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värdegrund. Lärare Gröns ambition är att ge en så neutral skildring av partiet som 

möjligt, men påverkas av sin bedömning att Sverigedemokraterna strider mot 

värdegrunden. 

 

6.2 Lärare Brun 

Här följer resultatet från intervjun med Lärare Brun. 

 

6.2.1 Värderingar 

Lärare Brun ser en tydlig skillnad mellan värderingar och fakta: 

Men en värdering är ju… en värdering kan vara att man stjäl inte plånböcker medan 

fakta kan vara att det sker 5345 plånboksstölder varje år… 

Skillnaden mellan värderingar och fakta förstärks också av åsikten att en värdering inte 

kan vara sann eller falsk. Lärare Brun har en utvecklad och reflekterande syn på 

värderingar och beskriver dem som en del av socialiseringsprocessen: 

Den uttrycker vad någon har med sig ifrån sin uppväxt till exempel att den har 

socialiserats till det eller att det är någonting du har kommit fram till när du grubblat 

över en värdefråga som allas lika värde till exempel, men den kan inte vara sann eller 

falsk för det den representerar är din ställning i just den frågan. 

En värdering blir i denna beskrivning ett kontextberoende ställningstagande som inte 

kan sägas vara sant eller inte, och stämmer väl överens med en värdenihilistisk syn på 

värderingar som subjektiva åsikter. Angående värdeneutralitet så menar dock Lärare 

Brun att hen inte alltid är värdeneutral i sin undervisning: 

… i sociologin så kan ju en diskussion komma upp som kan handla om, den kan faktiskt 

handla om allas lika värde som är en ganska vanlig diskussion ändå, den kan komma 

upp i lite olika sammanhang men det är vanligt, och då att en lärare säger att min 

uppfattning är att alla människor har lika värde det tror inte jag är problematiskt, det 

skulle inte jag se som problematiskt i den typen av diskussioner. Jag är inte själv 

värdeneutral i min undervisning, jag kan ta ställning. 

I fallet med allas lika värde ser Lärare Brun inget problem i att ta ställning för detta 

värde. Denne menar att man som lärare ibland måste och förväntas ta ställning, och tar 

som exempel upp när hen undervisar om folkmordet i Rwanda (1994): 

… då tror jag att jag också säger att det är fruktansvärt, och då värderar jag det här 

folkmordet som fruktansvärt. Och det är ju en del i undervisningen. 

I det fallet menar Lärare Brun att hen måste ta ställning emot folkmord och värdera det 

som fruktansvärt, vilket kan ses som Lärare Bruns personliga uppfattning . Men hen ser 

också tillfällen då läraren bör vara neutral: 

Men jag kan också tycka att det inte är okej att ha värderingar, jag kan också tycka att 

det är helt fel faktiskt. Om till exempel… jag har berättat för mina elever vilka jag röstar 

på när de har frågat, om någon då skulle fråga mig ’varför då?’ och jag då skulle säga 

’men det är självklart att jag gör det, det gör alla vettiga människor för att…’, då tycker 

jag att jag skulle gå för långt. 
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Lärare Brun upplever en skillnad mellan att delge en personlig värdering om folkmord 

eller att sprida sina politiska åsikter i klassrummet, även om hen inte riktigt kan sätta 

ord på vari skillnaden ligger: 

Ja, för att i det ena fallet där vi pratar om Rwanda… visst man kunde sitta där som ett 

blekt spöka och varit helt likgiltig, men det hade bara eleverna upplevt som konstigt tror 

jag, för man tar på något sätt bort sin mänsklighet ur klassrummet. Medans man i andra 

fallet blir någon slags propagandaapparat som inte hör hemma där, så det är faktiskt 

skillnad på när det passar att lägga en värdering och när det inte passar… 

Det är intressant och signifikativt för Lärare Bruns resonemang att hen inte relaterar till 

skolans värdegrund. De skillnader som beskrivs, politiska värderingar gentemot 

värderingar mot folkmord och i grunden för mänskliga rättigheter, hade mycket väl 

kunnat motiveras från ett värdegrundsperspektiv. Ur ett sådant perspektiv skulle 

spridandet av personliga politiska värderingar inte gå att kombinera skolans krav på 

värdeneutralitet, medan ett ställningstagande mot folkmord i allmänhet (och Rwanda i 

synnerhet) eller för alla människors lika värde kan ses som ett ställningstagande för 

skolans värdegrund där värnandet för de mänskliga rättigheterna är en viktig del 

Lärare Brun hänvisar inte heller till värdegrunden när hen talar om vilka åsikter som 

elever får uttrycka i klassrummet, men Lärare menar att vissa värderingar bör 

begränsas: 

Det kan vara kränkningar om den här personens ras eller vad som helst, så det är klart 

att man måste begränsa vissa värderingar… 

Med begränsningar menar inte Lärare Brun att förbjuda några åsikter. Men att vissa 

värderingar måste lyftas upp för diskussion:  

… om man skulle säga att det här vill jag aldrig mer höra i mitt klassrum, den här 

åsikten får du… det är klart att jag skulle bemöta det på något sätt med argument. 

Annars hade det varit att bara sätta munkavel på den här personen, det är bättre i så fall 

att bemöta. Det skulle egentligen bara bekräfta den här personen i så fall att jag inte kan 

ta diskussionen på något sätt. 

Lärare Brun har en värdenihilistisk syn på värderingar, de beskrivs som personliga 

ställningstaganden påverkade av uppväxt och miljö. Värderingar blir i en sådan 

beskrivning kontextbaserade och kan inte ses som sanna eller falska. Lärare Brun ser sig 

inte som värdeneutral då hen menar att läraren måste ta ställning i vissa frågor, detta 

resonemang kopplas inte heller till värdegrunden. Däremot så ligger en sådan tolkning 

nära till hands då de exempel som tas upp på när läraren bör ta ställning och inte, kan 

relateras tillhöra respektive ligga utanför värdegrundens ram. Lärare Brun menar även 

att elever inte kan framföra vilka åsikter som helst i klassrummet, men de bör inte 

förbjudas utan problematiseras. 

 

6.2.2 Medborgarskap 

Lärare Brun beskriver sin syn på sina elever med ordval som kan kopplas till den 

kommunikativa diskursen. Hen är kritisk till en del av skolans arbete för elevernas 

demokratiska utveckling. Istället för satsningar på formella strukturer så vill hen 

fokusera på den informella delaktigheten och kommunikationen: 
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Jag tror att det idag görs ganska mycket för elevernas demokratiska utveckling men jag 

tror inte att det görs… jag tror att man tänker ganska fel. Man är ju så inriktad på det 

formella, man är så inriktad på klassråd och att skriva protokoll och då tänker man att 

man främjar den demokratiska utvecklingen. Men egentligen tror jag det först när man 

är beredd att ta hela linan ut och fråga eleverna och vara öppen för när eleverna vill föra 

fram någonting, vara lyhörd, och det är inte bara de här formella tillfällena när två 

klassrådsrepresentanter ska gå på de här mötena, utan då är det hela banan ut att vara 

beredd att ta diskussionen. 

Att som lärare vara lyhörd även utanför klassrådstimmen ser Lärare Brun som viktig för 

att utveckla elevernas demokratiska självbild. Hen tror även att det demokratiska arbetet 

måste få ta olika tid i olika klasser, men ser alla elever som kompetenta fast på olika 

sätt: 

Det kan ta längre tid i en grupp som inte har… som kanske har svårare att uttrycka vad 

det är som dom vill. De kanske inte har vanan eller över huvud taget fått vara med och 

bestämma. Då får man tänka att en process tillsammans med en sådan grupp kanske 

skulle ta längre tid än med de som är vana och förstår hur det fungerar när man är med 

och tar ansvar. 

Lärare Bruns betoning på det kommunikativa framkommer också i beskrivningen av 

vilka värden som genomsyrar hens undervisning: 

Jag tror att jag är lyhörd i klassrummet så jag tror att demokrati är ett värde, jag hoppas 

att eleverna skulle hålla med om det. Det får de ju svara på ibland i sådana där 

utvärderingar, det får jag läsa sen så jag får ju det svart på vitt… Bemöta eleverna där de 

är, det är ett värde som viktigt för mig, att försöka se eleven. 

Att lyssna på eleverna för att kunna skapa samråd och likaså att se eleverna och skapa 

en relation till dem är värden som Lärare Brun sätter högt, det är även centrala värden i 

den av Carlsson beskrivna kommunikativa diskursen. Att verkligen se och lyssna till 

sina elever, inte bara som elever utan som individer, är något som Lärare Brun 

återkommer till ofta: 

Om du lyssnar på människor, om du över huvud taget bara ler åt en individ, om du går 

in i en klass och visar att du vill vara där, visar eleverna att de betyder någonting, stärka 

individen, visa att vuxenvärlden ser dem… tror jag med sin unika personlighet kan… 

klarar sig och mår bättre. 

Det är tydligt att Lärare Brun inte ser utbildning som en differentierande process utan 

som en integrerande. Eleverna ska bli en del av samhället men utifrån sina egna 

förutsättningar och påverka i den grad de själva tycker känns rimligt: 

Man hoppas att man inte ska möta en elev om tjugo år som känner ett samhällsförakt 

och skiter i allt. Utan att de får med sig de här verktygen och har med sig att de vill vara 

med och påverka och känner sig delaktiga i samhället. Att de vill vara med i samhället. 

Om de inte tycker det är bra ändå vill påverka. Att de kan vara med på sina villkor i 

samhället. 

Det finns mycket i Lärare Bruns syn på sina elever som stämmer överens med den 

kommunikativa medborgardiskursen. 
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6.2.3 Sverigedemokraterna 

Lärare Brun beskriver partipolitiska ideologier i allmänhet som väldigt komplexa: 

Jag skulle ha svårt att beskriva deras ideologi, jag tycker ett parti ofta är väldigt 

komplext. Det består av en massa människor med en massa olika åsikter och man söker 

sig till det här partiet av flera olika anledningar. 

Helt klart är att lärare Brun menar att det är svårt att beskriva Sverigedemokraterna som 

rasistiska: 

Om vi tar deras partiprogram, Sverigedemokraterna, idag och vad deras partiledare 

säger så tar man kraftigt avstånd från rasism. Finns det rasister inom det partiet, ja då får 

man konstatera att det finns rasism inom politiken, och då finns det inom alla partier. 

När hen får frågan om vilken politisk etikett som bör sättas på Sverigedemokraterna är 

svaret tydligare: 

Socialkonservativt. Definitivt. Det kommer de i alla fall använda sig av väldigt mycket, 

de kommer försöka locka väljare i den genren. 

Beskrivningen är tvetydigt, där valet av socialkonservatism beskrivs ur ett 

opinionsstrategiskt perspektiv. Genom socialkonservatism kommer 

Sverigedemokraterna försöka locka väljare, med det inte sagt att det genomsyrar varje 

enskild ledamots tankar. Det blir tydligt att Lärare Brun inte ser partier som rena bärare 

av ideologier, utan istället organisationer med möjligtvis någon övergripande gemensam 

nämnare som dess medlemmar sympatiserar med, men som i grunden präglas av olika 

åsikter, diskussioner och kompromisser; 

Ett parti är en brokig blandning med massor av olika åsikter och ideologier. Det tror jag 

eleverna måste förstå faktiskt om man ska prata om partier och så, att inte förenkla det. 

Utan komplicera det. 

Denna nyanserade syn är kännetecknande för merparten av Lärare Bruns resonemang, 

hen vill diskutera och problematisera snarare än att polarisera. 

… därför skulle jag inte heller vilja förenkla för ungdomarna och säga att här har vi alla 

politikerna med dom åsikterna, och här har vi alla med dom här åsikterna och dom är 

bra, och så vidare… 

Lärare Brun ser en skillnad mellan hur Sverigedemokraterna uttrycker sig i offentliga 

sammanhang och hur vissa enskilda representanter för partiet uttalar sig i andra 

situationer, men menar att detta är en skillnad som är genomgående för alla 

riksdagspartier: 

Deras partiprogram som det ser ut idag, vad deras partiledare säger, att vi vill att alla 

med rasistiska åsikter försvinner, det rimmar inte så fel med vad min chef skulle säga 

om en lärare som hade främlingsfientliga åsikter egentligen, det är samma… Men 

eleverna tar ju del av en massa information idag, de läser på bloggar och där skriver ju 

bland annat Sverigedemokrater saker som är långt ifrån skolans värdegrund som jag och 

min chef är helt överens om, att bemöta alla människor med respekt och hela den här 

biten… Men å andra sidan så vet jag folk från andra partier som också har uttryckt det 

där, så därför tycker jag det är ganska förenklat…” 

Här nämner även Lärare Brun värdegrunden där hen menar att Sverigedemokraternas 

partiprogram inte strider mot den. Däremot så beskriver hen att det finns andra kanaler 

där personer med kopplingar till partiet sprider åsikter som inte är förenliga med skolans 
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värdegrund, men ser inte det som ett problem enbart kopplat till Sverigedemokraterna. I 

sin beskrivning av partiet för sina elever låter hen först eleverna bilda sig en egen 

uppfattning för att sedan problematisera deras tolkning:  

Då tror jag det är viktigt att inte jag står och försöker ge en enhetlig bild av ett parti, 

utan det är viktigt att man för det första berättar för eleverna att partier har ett 

partiprogram och här kan man läsa om deras åsikter. Och Sverigedemokraterna har idag 

inget som är… det som de går ut med från partiledarens håll är att du ska lämna partiet 

om du har åsikter som är rasistiska. Ni får inte vara här. Så tydliga är dom, så säger de 

med den här bilden. Och då skulle man kanske som elev läsa det och tänka att det är frid 

och fröjd, men då får man fråga sig, det har moderaterna varit ganska klara med, att då 

kan man gå till deras valstugor och jag lovar att man kan gå till en socialdemokratisk 

valstuga också… vi måste någonstans, vi får inte ge en för enkel bild utav detta. 

Istället för att polarisera och beskriva saker som svart eller vitt så vill Lärare Brun 

nyansera och belysa den komplexitet som hen menar att politiska partier innefattar. 

Detta stämmer väl in på Lärare Bruns betonande av kommunikation och öppna samtal. 

Fördomar ska varken förutsättas eller uteslutas utan problematiseras, oavsett om de 

handlar om synen på ett parti eller kommer inifrån partiet självt. 

Även Lärare Brun har dock gränser. Om en inbjuden politiker skulle uttala åsikter som 

strider mot skolans värdegrund hade hen haft svårt att acceptera det: 

Om det då skulle vara någon där av politikerna, till exempel en sverigedemokrat, som 

jag tycker bröt mot skolans värdegrund, och sa att de tycker att människor av ett visst 

folkslag är mindre värda… då hade det blivit ett problem för mig, definitivt.  Då hade 

inte jag kunnat acceptera den typen av medveten påverkan som hade kränkt elever i 

klassrummet. Det hade jag inte accepterat. 

Lärare Brun framstår överlag som väldigt värdeneutral i sin undervisning om 

Sverigedemokraterna, och kräver tydliga avsteg från värdegrunden för att agera. Detta 

präglas självklart av dennes tolkning att partiet överlag inte strider mot värdegrunden, 

men framförallt av en problematiserande hållning gentemot alla partier och dess 

ideologier. 

 

6.2.4 Sammanfattning 

Lärare Brun bedöms utifrån sin syn på värderingar som värdenihilist men ser sig inte 

som värdeneutral i undervisningen, hen ser dock en skillnad i när det passar att man 

lägger en värdering eller inte. Det går även att argumentera för att Lärare Brun i många 

av de fall där hen tar ställning, tar ställning för värden som omfattas av värdegrunden 

även om de motiveras utifrån en personlig uppfattning. En del av Lärare Bruns tal om 

sina elever kan tolkas som tillhörande den kommunikativa diskursen. Om man ser till 

Lärare Bruns undervisning om Sverigedemokraterna så präglas den av problematisering 

där eleverna står för diskussionen och läraren intar rollen som värdeneutral. I klara 

övertramp mot värdegrunden försvaras denne av läraren. I relation till Lärare Bruns syn 

på värderingar och elevens medborgarskap så finns det spår av den kommunikativa 

diskursens förhållningssätt i undervisningen om Sverigedemokraterna. Lärare Brun 

verkar se partier i allmänhet och därmed även Sverigedemokraterna ur ett deliberativt 

perspektiv som en arena där många olika åsikter möts. Detta verkar också hänga ihop 

med dennes syn på partiets förhållande till skolans värdegrund där hen menar att 

Sverigedemokraternas åsikter inte strider mot värdegrunden på ett generellt plan. Det är 

även en sådan nyanserad bild av partiet som förmedlas till eleverna. Samtidigt så är hen 
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stundtals väldigt öppen med sina egna åsikter, till exempel partisympatier, men detta 

bör kanske snarare ses i ljuset av den öppna och ömsesidiga kommunikation som Lärare 

Brun förespråkar än som något övertramp av lärarens värdeneutralitet. Att Lärare Brun 

inte själv ser sig som värdeneutral är intressant, då hen i undervisningen om 

Sverigedemokraterna framstår som tydligt värdeneutral.  

 

6.3 Lärare Lila 

Här följer resultatet från intervjun med Lärare Lila. 

 

6.3.1 Värderingar 

Lärare Lila menar att ”en värdering är väl vad man har för tankar och känslor om 

någonting”. Redan denna inledande beskrivning pekar på att Lärare Lila ser värderingar 

som något individuellt och påverkningsbart snarare än något universellt och fastställt. 

Uttalandet stämmer väl överens med värdenihilismens syn på värderingar som 

subjektiva känslor och åsikter. Lärare Lila utvecklar sin syn och beskriver värderingar 

som en moralisk slutsats efter övervägandet av fakta: 

Förhoppningsvis så bygger man sina värderingar på fakta. Men det som är problemet 

med många elever som man möter är att de bygger sina värderingar på det dom tror är 

fakta. Det som någon annan har presenterat för dom som fakta. De tror ofta att fakta är 

sanning, och det är väl det som är det svåra att få dem att dels tänka så långt så att de 

kan bygga sina egna värderingar och ta ställning för och emot saker och göra det på ett 

välgrundat sätt och reflektera över att det är just värderingar som man bär på och se att 

det finns en skillnad mellan vad som är min värdering av något och det som är fakta. 

Lärare Lila menar alltså att det finns skillnader mellan värderingar och fakta, en 

värdering kan inte vara heller vara sann eller falsk men den kan bygga på felaktiga 

antaganden: 

Jag kan säga att den värderingen du presenterar nu stämmer inte med den värdegrunden 

vi har i skolan. Man kan också tala om att jag upplever att det du baserar din värdering 

på det är inte sant. 

En värdering kan inte vara fel men den kan strida mot skolans värdegrund. Lärare lila 

menar även att det finns tillfällen i klassrummet då läraren absolut inte ska vara neutral, 

och hänvisar till värdegrunden: 

Pratar vi om demokrati ska jag absolut inte vara neutral. Där ska jag påverka dem att bli 

demokratiska och det är likadant… allting som har med värdegrunden att göra där ska 

jag inte vara neutral jag ska ta ställning för alla människors lika värde till exempel, så 

där är värderingar som jag har en direkt skyldighet att försöka påverka och också tala 

om vad jag tycker. Sen så skulle jag aldrig ta ställning direkt partipolitiskt i 

samhällskunskapen eller förorda den ena religionen framför den andra, det skulle vara 

ett tjänstefel. 

Så länge någonting omfattas av värdegrunden ser Lärare Lila det som sin uppgift att ta 

ställning, där gäller ingen neutralitetsprincip. När det gäller personliga 

ställningstaganden som går utanför värdegrunden är det uppenbart att hen är av en 

annan åsikt. Lärare Lila utvecklar: 
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… jag kan säga att jag tycker att det är fel med nazism därför det är odemokratiskt för 

att det inte bygger på en syn med alla människor som lika värda till exempel, det finns 

inget sånt där vi har en skillnad mellan moderater och socialdemokrater som gör att man 

kan föra en sådan diskussion utan där handlar det om att presentera vad står dom för, 

vad står dom för, och sedan får du göra din bedömning av vilka du tycker har bäst 

värderingar. 

På områden där du som lärare inte kan göra tydliga ställningstaganden för värdegrunden 

verkar Lärare Lila anse att man ska hålla sig neutral. På liknande sätt som läraren måste 

rätta sig efter värdegrunden menar hen att det finns styrdokument som påverkar vilka 

värderingar som eleverna bör yttra: 

Det är en diskussion som vi har fört väldigt länge. Det har till och med varit uppe till 

prövning om man kan ge betyg i samhällskunskap till en elev som har nazistiska åsikter 

till exempel, eftersom det är ganska tydligt i den gamla kursplanen för samhällskunskap 

att du ska omfattas av demokratiska värderingar och kunna arbeta på ett demokratiskt 

sätt och så är man ju i ett väldigt delikat dilemma. Ett av de första åren som jag jobbade 

här så hade jag tre elever som var uttalat nynazistiska som var med i en sådan 

gruppering och som framförde sina åsikter. Då hamnade vi i den gråa zonen, vad som är 

okej jämte mot kursplanen. 

Det handlar alltså inte om ett förbud att yttra vissa åsikter utan snarare att yttrandet av 

vissa åsikter kan påverka elevernas betyg i den mån att de strider mot vissa av 

kursmålen. Samtidigt så måste ett kursmål ställas i proportion till de övriga: 

Sen så förde vi en diskussion med de här eleverna hela tiden kring vad som var okej och 

vad som inte var okej och förklarade att uttrycker ni för mycket av de åsikterna i 

klassrummet så försvårar det era möjligheter till att få ett godkänt betyg därför det står 

såhär och såhär i kursplanen. Sen handlar det om att väga hur mycket de har uppnått av 

de andra målen. Det är en diskussionsfråga också, om du kan ha ett demokratiskt 

arbetssätt, det kan du antagligen ha även om du inte delar åsikten om att demokrati ska 

vara det rådande samhällssystemet.  

Det är tydligt att Lärare Lila anser att sant eller falsk, rätt eller fel måste sättas i relation 

till något. En åsikt som en elev uttrycker kan inte vara fel i sig, men i relation till 

kursmål, värdegrund eller lagar så går det att argumentera för att åsiktens grunder bör 

diskuteras och kanske rent av ifrågasättas: 

… om du har åsikten att samhället inte ska vara demokratiskt, då skulle jag kunna säga 

att det är fel åsikt utifrån den värdegrund och de kursmål som finns. Sen skulle jag nog 

inte säga till någon att de har fel åsikt utan snarare försöka attackera grundproblemet, 

vad är det som gör att du har den inställningen till livet? 

Lärare Lilas syn på värderingar pekar på att hen har en värdenihilistisk grundsyn i denna 

fråga. I frågan om lärarens värdeneutralitet är hen väldigt tydlig, om det rör 

värdegrunden ska hen ta ställning för denna, annars ska hen vara neutral. Åsikter som 

går emot styrdokumenten bör ifrågasättas och kan i vissa fall påverka elevens betyg. 

 

6.3.2 Elevens medborgarskap 

Det är svårt att på ett entydigt sätt koppla Lärare Lilas svar till en specifik diskurs. Att 

alla deltar i samhället är viktigt för Lärare Lila och där ser hen att läraren har ett stort 

ansvar i att förbereda sina elever för ett framtida demokratiskt deltagande. Det ska inte 

finnas några trösklar som hindrar eleven från att utnyttja sin demokratiska rättighet. 

Detta kan kopplas samman med en humanistisk grundsyn som verkar genomsyra Lärare 



  
 

54 

Lilas undervisning. Ett sådant exempel är vilka värden som hen vill förmedla med sin 

undervisning: 

Demokrati och respekten för andra människor, att man ska ha en förståelse för andra 

människor och andra kulturer och att det inte ser ut som här överallt i världen. Att man 

får en insikt om att vi dels har det ganska så bra här och att andra inte har det och att 

man därmed också får en förståelse för varför det kommer människor hit och att livet 

kanske inte är så lätt som man vill göra gällande ibland. 

Är man lärare på ett yrkesförberedande program vore det förmodligen märkligt om man 

inte i någon mån är marknadsorienterad eller presenterar den typen av åsikter. Lärare 

Lila talar således om vikten att förbereda eleverna för framtida yrkesliv: 

Sådana som tycker att demokrati är viktigt, sådana som vill ha respekt för andra 

människor och en förståelse för att alla människor inte väljer att leva sitt liv på samma 

sätt. En öppenhet gentemot andra människor och att man ska kunna fungera i samhället 

som goda yrkesmän och yrkeskvinnor är en stor del av vårt uppdrag. Våra elever ska ju 

börja jobba när de kommer här ifrån, det är väl en del av vårt uppdrag då att göra dem 

till välfungerande samhällsmedborgare. 

I viss utsträckning handlar det om att förbereda eleverna för social positionering och en 

rationell syn på sina elever som Lärare Lila presenterar. Rationell ur ett 

samhällsperspektiv där de elever som utbildas ska bli framtida produktiva 

samhällsmedborgare. Lärare Lila menar att det krävs… 

… att de är trygga i sig själva och att de bidrar till samhället på ett positivt sätt. Både 

genom att jobba och tillföra landet skattemedel och sådär, men också förvalta det 

demokratiska arvet vi har. Pratar man med ungdomar idag så är det ganska ofta som de 

har en… de har inte riktigt förståelse för hur viktigt det där är. De tror att det är en gåva 

som kommer uppifrån och så finns den här och kommer alltid att finnas, så det man 

hoppas är väl att dom får en förståelse för att om vi för att ha kvar det samhällssystemet 

måste jobba lite för det också. 

Det handlar således inte om att enbart utbilda effektiv eller attraktiv arbetskraft utan 

elever med en viss form av samhällsengagemang där man tar ansvar för vårt nuvarande 

samhällssystem. Ur det perspektivet menar Lärare Lila även att eleverna bör anstränga 

sig mer: 

Jag skulle vilja säga att det är mycket mer prat nu än när jag började om vilka rättigheter 

man har. Det är väldigt mycket så att det är rättighetsbaserat det som ungdomar tänker 

idag. Jag har rätt till detta och jag har rätt till detta, men man är inte lika med på att man 

kanske har skyldigheter också och att det gäller att uppfylla dem först innan man får 

rättigheterna. 

Den rationella synen förstärks genom betonandet av individens eget ansvar 

Jag tror att det är stämningen i samhället i allmänhet och sen så har väl den här 

föräldragenerationen varit ganska bra på att curla sina barn och så har vi lärare blivit 

väldigt bra på att göra det också. Man tvingar dem inte riktigt att ta det egna ansvaret 

som de kanske behöver göra. Hela diskussionen kring arbetet i skolan idag, om du tittar 

på hur man ska skriva åtgärdsprogram och sådana saker, så har det legat mycket fokus 

på vad skolan kan göra för dem och inte att det kanske handlar om att Pelle måste 

komma till skolan, sätta sig på rumpan, göra det han ska och anstränga sig lite och 

utnyttja det som finns här. Utan det har mer handlat om vad vi kan göra för att Pelle ska 

lyckas, och då har man flyttat perspektivet någonstans. 

Det vore lätt men felaktigt att tolka Lärare Lilas betoning av individens ansvar som ett 

kategoriskt synsätt där eleverna befinner sig i medfödda eller självkonstruerade 
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svårigheter snarare än påverkade av en negativ miljö. Därifrån är steget inte långt till 

den konservativa diskursens romantiseringar om en förfluten tid då alla elever lade 

manken till. Tvärtom så är det miljön i form av föräldrar och skola som får ta den 

största skulden. Samtidigt så företräder Lärare Lila knappast en differentierad syn på 

skolan där de bättre eleverna ska sorteras ut från de sämre, som genomsyrar denna 

diskurs. När Lärare Lila beskriver sina elevers framtid ute i samhället säger hen: 

Jag hoppas åtminstone att de går och röstar, det är grundförutsättningen på något sätt. 

Att de lär sig att stå upp för sina egna åsikter, och framhärdar dem när det behövs. Sen 

tror jag kanske inte att jag har träffat någon blivande statsminister under mina år här 

kanske, men däremot så tror jag att det är en hel del av dem som om de hamnade i rätt 

sammanhang och miljö skulle kunna ta på sig en sådan roll som kommunpolitiker eller 

landstingspolitiker. De kan bli väldigt engagerade i en fråga redan nu och skulle de 

hamna i rätt miljö sen, då tror jag nog att det är något som skulle kunna blomma upp 

hos en del utav dem. 

I slutändan finns det ändå en positiv syn på individens förmåga som kan kopplas 

tydligast till den marknadsorienterade diskursen än någon av de övriga diskurserna. Den 

rationella synen är en del av denna diskurs där mål kan sättas upp och uppnås för att nå 

framgång. Det handlar mer om tron på individens förmåga än en kategorisk syn på 

elevers problematik. Kärnbudskapet är att ansträngningar leder till resultat och att alla 

som vill anstränga sig kan påverka. Däremot går det inte att säga att det inte finns inslag 

av andra diskurser. Inslagen av humanism antyder en koppling till den beskyddande 

diskursen där människor ska förpassas in snarare än att sorteras ut, även fokus på 

utbildning av samhällsmedborgare snarare än arbetskraft pekar i den riktningen.  

 

6.3.3 Sverigedemokraterna 

Lärare Lila beskriver Sverigedemokraternas ideologi, om än med en viss tveksamhet, 

som socialkonservativ: 

Socialkonservativ är väl det dom säger själva. Vilket är jättesvårt att definiera vad det är 

för någonting ens om man försöker. Och frågar du om jag skulle… men du frågade efter 

ideologi så ja, då är dom socialkonservativa. 

Lärare Lila utvecklar: 

Konservativa är de definitivt på en del av punkterna. Var de får in social i det hela kan 

jag väl tycka är lite mer tveksamt, men de har en del frågor på sin agenda som passar 

bättre in på den socialistiska kanten, det kan man se. Drivandet utav äldrevården till 

exempel, där är väl typexemplet på det som skulle passa in på den sidan där man säger 

att staten ska ta mer ansvar och gamla ska ha det bättre och så, det är möjligtvis socialt 

då. 

Att beskriva partiet som socialkonservativt ger inte en fullständig bild. Lärare Lila 

menar att det finns skillnader i vad det står i Sverigedemokraternas partiprogram, vad 

företrädarna förmedlar eller vad eleven uppfattar att de förmedlar: 

Med tanke på att dom de sista veckorna har gått ut med att de har nolltolerans mot 

rasism och att de har tagit bort nationalistiskt, de kallar sig inte för ett nationalistiskt 

parti längre utan de är socialkonservativa nu istället, så har dom lyft upp sin interna 

diskussion på något sätt. På en annan nivå. Men om man diskuterar vad eleverna 

uppfattar av dom, och vad som går fram, går ut, så är det fortfarande att de är ett 

invandrarfientligt, rasistiskt, nationalistiskt parti. Så skulle majoriteten av våra elever 

beskriva dom, varför de eventuellt skulle rösta på dom eller hur de uppfattar dom så är 
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det ju det som går ut. Och då funkar det inte alls med skolans värdegrund. Därför då 

tappar du respekten för människors lika värde och du tappar demokratiska aspekter i det 

också. 

Väljer man ut delar av Sverigedemokraternas politik så finns det många delar som 

överensstämmer med värdegrunden, men om man ser till helheten på partiet och dess 

retorik på alla nivåer så finns det flera bitar som går emot, resonerar Lärare Lila: 

Om värdegrunden är att vi ska värna om demokratin, respekten för alla människors lika 

rättigheter, jämlikhet mellan man och kvinna och sådana saker, där tappar definitivt 

Sverigedemokraterna hela poängen utifrån hela perspektivet på dom. 

Lärare Lila pekar även på delar av åsiktsdokumenten som hen menar direkt strider mot 

värdegrunden: 

Delar av den gör det, invandringspolitiken gör definitivt det. Den bygger inte på tanken 

om alla människors lika värde och rätt, det tycker jag inte. Då kan man inte föra en 

diskussion om att människor som har kommit hit och som har fått medborgarskap ska 

kunna kastas ut ur landet. Man skulle inte föra en diskussion som syftar till att begränsa 

anhöriginvandring heller, det måste väl också vara en mänsklig rättighet att få 

återförenas med sin familj till exempel. 

Den centrala frågan blir då hur det faktum att Lärare Lila anser att Sverigedemokraterna 

i vissa av sina åsikter strider mot värdegrunden påverkar Lärare Lilas undervisning om 

Sverigedemokraterna:  

Jag brukar låta eleverna beskriva partierna. De får ha grupparbete så får de ha hand om 

varsitt parti så tar vi de partierna som finns i riksdagen. Det är inte så mycket annat att 

göra. Då brukar jag bestämma vilka områden de ska beskriva, familjepolitiken, 

finanspolitiken och såhär och sen så får man göra någon form av diskussion och 

jämförelse. Sen ibland så gör de ju livet enkelt för en som för två veckor sedan när de är 

ute och slåss med järnrör och kallar folk för hora och så, då kan man ta diskussionen på 

ett annat sätt. 

Uttrycket att Sverigedemokraterna gjort ”livet enkelt” ur ett värdegrundsperspektiv 

innebär dock inte automatiskt ett utmålande av Sverigedemokraterna som 

värdegrundsmotstridiga från lärarhåll, Lärare Lila utvecklar: 

Vi hade ett pass igår när vi höll på med regering och riksdag, så då hade de förra veckan 

fått skriva vilka krav de tycker man kan sätta på de som sitter i riksdagen, hur de ska 

jobba och vad de förväntar sig av sina folkvalda representanter och hur de tycker att en 

som sitter i riksdagen ska agera och bete sig och om de tyckte att man skulle kunna få 

sparken av någon anledning i riksdagen. Så diskuterade vi det igår och de var ganska 

eniga om hur det där skulle gå till. Sen så var det någon som sa ’hur var det med de där 

Sverigedemokraterna?’, och då som av en händelse hade fröken med sig artiklarna och 

sådär. Så då diskuterade vi det och vi såg den här filmen som låg på Expressen och 

sådär och så diskuterade vi det om dom tyckte att de uppfyllde dom kraven man kan 

förvänta sig. 

Ett sådant tillfälle som när filmen på riksdagsledamöterna Erik Ahlmkvist och Kent 

Ekroths turbulenta natt i Stockholm kommer på tal i klassrummet menar Lärare Lila är 

en sådan situation där hen utifrån värdegrunden kan argumentera för sin rätt att ta 

ställning för eller emot vissa värderingar: 

Så man får välja lite grann när man tar de diskussionerna och där är väl ett ypperligt 

sådant exempel på när jag skulle kunna ta ställning för eller emot något i klassrummet 

där jag kan säga att jag tycker inte att Sverigedemokraterna har en värdegrund som 

funkar ihop med det som jag står för och som skolan står för. Därför jag tycker inte att 
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man går runt och kallar folk för hora eller babbe eller så, det funkar inte med det som vi 

ska företräda. 

Värt att notera är att hen i sitt exempel från klassrummet hänvisar till sin egen åsikt men 

även till de värderingar som skolan står för. Om vi antar att detta exempel syftar på vad 

hen sagt alternativt skulle ha sagt till sina elever i en klassrumssituation så ställer det 

frågan om paradoxen mellan försvarandet av värdegrunden och värdeneutralitet på sin 

spets. Dels så redovisar hen tydligt källan till dessa värderingar, hen är själv bärare av 

dem samtidigt som de omfattas av skolan värdegrund. Angående kravet på 

värdeneutralitet går det att hävda att om en personlig uppfattning överensstämmer med 

skolans värdegrund bör det inte gå emot kravet på värdeneutralitet att yttre den, 

framförallt inte om detta samband presenteras samtidigt. Problemet med detta 

resonemang blir samtidigt uppenbart, det är läraren själv som tolkar huruvida något 

strider mot eller ingår i skolans värdegrund eller ej. Så måste det självklart också vara 

men det belyser komplexiteten i frågan. 

I det stora hela menar dock Lärare Lila att man som lärare bör vara väldigt försiktig i att 

allt för ofta måla upp Sverigedemokraterna som ett parti i konflikt med skolans 

värdegrund. ”Då hamnar man återigen i den fällan att man behandlar 

Sverigedemokraterna som något annat, och till viss del så tycker jag att man ska göra 

det men det gäller att passa sig”, säger hen. Detta understryks även av undervisningens 

inslag av nyansering, att visa att det finns fler partier än enbart Sverigedemokraterna där 

exempelvis ett partis ursprung eller värdegrund kan diskuteras: 

Så jag tycker det är väldigt viktigt när man håller på med det här att man dels får en 

balans i att man diskuterar att det finns extrema sidor både på höger och vänster, att 

även vänsterpartiet har saker inte så himla långt tillbaka i tiden som gör att ganska 

många äldre människor inte skulle kunna tänka sig att rösta på vänsterpartiet därför de 

har kopplingar med sovjetryssland och att de faktiskt hette kommunistiska partiet så 

sent som när jag föddes. Tar man den diskussionen då kan man ta andra diskussioner på 

högerkanten också men det gäller att ha en balans i det. 

Denna balanserande inställning kan kopplas till Lärare Lilas bild av eleven som 

kompetent. Att bara lägga fram vissa fakta på bordet och undvika andra riskerar således 

att få destruktiva konsekvenser på förtroende och inlärning. Det handlar inte bara om att 

riskera att förmedla en felaktig bild till eleverna, utan framförallt om att inte sätta en 

martyrstämpel på vissa typer av åsikter genom negativ överrepresentation. Med en 

sådan utgångspunkt blir det naturligt att lägga debatten på en annan nivå än att diskutera 

de enskilda partierna och deras åsikter, istället arbetar Lärare Lila med värden och sedan 

är det upp till eleverna att se hur dessa värden överensstämmer med de politiska 

partierna: 

Sen brukar jag inte rikta in mig så mycket på Sverigedemokraterna som jag diskuterar 

demokrati och demokratiska rättigheter, man försöker komma åt det på andra sätt utan 

att säga att ’jag tycker Sverigedemokraterna är dåliga, jag tycker inte ni ska rösta på 

dom’. Det är inte min uppgift här, utan min uppgift är att få eleverna att få tillräckligt 

mycket kunskap för att kunna göra en bedömning själva om de tycker det är vettigt eller 

inte. Sen är det deras demokratiska rättighet att rösta på dom. 

Här hänvisar Lärare Lila själv till läraruppdraget och värdeneutraliteten, det handlar om 

att stå upp för värdegrunden men inte på ett sätt så att du påverkar eleverna i en politisk 

riktning. Det är eleverna själva som ska göra bedömningen.  
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6.3.4 Sammanfattning 

I de inledande frågorna om värderingar såg sig Lärare Lila som värdeneutral i de frågor 

som inte berörde värdegrunden, en inställning som hens undervisning om 

Sverigedemokraterna verkar bekräfta. I frågan om synen på elevernas medborgarskap så 

finns där element från flera diskurser där den marknadsorienterade är den mest 

utmärkande. Det är svårt att finna några tydliga spår av den marknadsorienterade 

diskursen i Lärare Lilas förhållningssätt till Sverigedemokraterna i sin undervisning. 

Synsättet att eleverna är kompetenta och kapabla att själva förstå och ta ställning 

framträder, vilket kan kopplas till en rationell syn på eleverna där de själva får uppfatta 

och lösa problem, snarare än att skyddas från dem eller problematisera dem. Lära Lila är 

även tydlig i sin uppfattning om att Sverigedemokraternas åsiktsdokument delvis strider 

mot värdegrunden, men att detta inte får några större konsekvenser för undervisningen. I 

vissa fall leder det till ett tydligt ställningstagande för värdegrunden men utan att peka 

ut Sverigedemokraterna som det svarta fåret. Som lärare bör man strida för 

värdegrunden, men inte på ett sätt som i allt för hög grad ämnar påverka elevernas 

personliga preferenser.  

 

6.4 Lärare Blå 

Här följer resultatet från intervjun med Lärare Blå. 

 

6.4.1 Värderingar 

Lärare Blå beskriver värderingar som: 

… det är mer en personlig åsikt skulle jag kunna tycka. I vår familj så har vi vissa 

värderingar till exempel… 

Denna beskrivning visar på att Lärare Blå har en syn på värderingar som subjektiva 

uppfattningar. Detta blir även en skillnad mellan fakta och värderingar, medan fakta är 

något varaktigt och konstant så blir värderingar personliga åsikter som kan variera från 

person till person: 

Fakta är något som du nästan kan ta på och säga att så här är det och så här ska det vara, 

en värdering kan variera från familj till familj eller person till person. Ser man till 

klassrumsmiljön här så har eleverna väldigt mycket värderingar och tankar men inte 

alltid någon fakta bakom… 

Lärare Blå menar inte att värderingar ofta är sanna i någon universell mening, däremot 

så kan människor göra värderingar till sanningar och likställa dem med fakta. Hen tar 

propagandastyret i det nazistiska Tyskland som exempel: 

Säkerligen kan den vara sann i den personen som har värderingen, det beror på vad man 

lägger i värderingen. Man kan göra det till en sanning. Där har vi exempel från tredje 

riket, dom värderingarna blev sanna för en stor del av makteliten och folket, som sedan 

förkastades fullständigt. 

Lärare Blå menar att lärare bör vara värdeneutrala i undervisningen, men ser samtidigt 

en paradox i att inte sprida värderingar och samtidigt främja värdegrunden: 
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Enligt läroplanen ska vi försöka vara det, åtminstone i samhällskunskap. Vi ska inte 

lägga värderingar på eleverna. Samtidigt är det lite dubbelbottnat för vi ska utbilda dom 

till demokratiska samhällsmedborgare men vi ska vara debatt- och värderingsfria. 

Att i vissa fall vara värderingsfri, alternativt vara tydlig med att man framför sin egen 

åsikt, och samtidigt på ett relativt okritiskt sätt sprida andra värderingar kopplade till 

värdegrunden gör lärarrollen svår. Lärare Blå beskriver: 

Men ta det här med demokrati, där ska vi då inpränta värderingar i våra elever att det 

ska vara rättvist, det ska vara demokratiskt, vi ska rösta om saker och ting, samtidigt 

som vi inte får det. Du förstår dubbelheten där. Men vi får inte lägga in politiska 

värderingar, valet i USA, där får vi bara säga att det här är demokraterna, det här är 

republikanerna, ni får själva värdera. Eller om vi pratar ideologier, politiska partier, så 

här är det, det är fakta, sen ska de då bilda sig en egen uppfattning. Men i 

demokratifrågor så är det bestämt, det här ska ni kunna, det här ska ni vara. 

Det finns en skillnad mellan vilka personliga värderingar som en lärare kan framföra 

och inte. Om Lärare Blå uttalar sin egen åsikt är hen noga med att också påpeka detta 

för eleverna, det finns även personliga värderingar som hen anser är fel att sprida: 

Det jag håller inne med är politiska värderingar, för det tycker jag att man själv måste 

hitta vägen till. Vad man tycker och vill rösta på. Men i många andra frågor så säger jag 

det ofta att det här är mina åsikter och sen om dom tar till sig det, ja det må ju vara hänt, 

men jag är noga på att visa att det finns flera sidor av samma mynt, så att det inte blir 

ensidigt. För då är man fel ute, då är det indoktrinering och inte undervisning. 

Att vara nyanserad och låta olika typer av värderingar ta plats i klassrummet menar 

Lärare Blå är viktigt. Det visar sig även i inställningen till eleverna, en elev kan ha fel 

åsikt i läraren och värdegrundens ögon men är ändå alltid välkommen att uttrycka den: 

… i bedömning, och det är jag ganska noga med, jag har ofta frågor som ’vad tycker 

du?’, och där säger jag till dem att det är inte vad de tycker som jag bedömer utan det är 

hur de resonerar och argumenterar. De måste känna den tryggheten att de kan skriva och 

diskutera vad dom vill utan att dom ska bli sänkta för det. 

Sammanfattningsvis så beskriver Lärare Blå en syn på värderingar som kan klassas som 

värdenihilism. Vidare så anser hen att läraren bör vara värdeneutral i undervisningen i 

den mån det går att kombinera med värnandet om värdegrunden. Här ser Lärare Blå en 

viss dubbelhet i lärarens uppdrag, vilket kan tolkas som en konflikt mellan 

värdenihilismens värdeneutralitet och värnandet om värdegrundens som kan ses som 

värdeobjektivistiska värdeomdömen. 

 

6.4.2 Medborgarskap 

Lärare Blå betonar betydelsen av en förståelse för den demokratiska processen genom 

elevdemokrati: 

… då kan man inte komma i efterhand och klaga för man måste lära dom att acceptera 

en demokratisk process. Det kanske är det minst dåliga sättet att leda, men det fungerar. 

Där är man som lärare tycker jag viktig. Vi har trots allt en skyldighet att leda dom in. 

Att genom samråd rösta och ge eleverna valfrihet mellan exempelvis olika typer av 

examinationsformer och att sedan som elev acceptera det beslutet, tycker Lärare Blå är 

en viktig del i denna process. Hen betonar även värdet av ömsesidighet och allas lika 

värde: 
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Alla ska få säga sitt tycker jag är väldigt viktigt. Sen gör tyvärr inte alla det. Många 

vågar inte uttrycka sig men de ska ändå känna tryggheten att de kan utrycka sig och att 

de kan fråga utan att jag ska slå ner på det. Utan allt som frågas måste man ta upp och 

besvara, sen om man inte kan det så… Nä men glädje, trygghet, det tror jag är viktigt 

för att ta sig framåt. 

Lärare Blå har sett en stor förändring på eleverna under sina femton år som lärare och 

benämner den nuvarande generationen med skolungdomar som ”generation ego”: 

… jag brukar kalla den här generationen som går i skolan för ”generation ego”. Det är 

ju det att alla ska ha direkt, man kan inte vänta på sin tur. Även om jag står och pratar 

med någon så kommer nästa och ’jag då, jag då!?’, och man ber dom att ta det lugnt och 

vänta. Det kan skapa viss irritation hos många för hemma får de respons direkt men här 

är det tjugofem elever som väntar, så du får vänta på din tur. 

Den negativa bilden som målas upp till trots, så ser Lärare Blå tydliga bakomliggande 

förklaringar till detta beteende: 

Jag är helt övertygad om att det är alla curlingföräldrar. Alla ska få allt och ha allt och 

det ska ske snabbt. Det är likadant med läsandet. Nu läste vi undersökningar i veckan 

här att svenska ungdomar läser sämre än någonsin. Allting ska trilla ner i huvudet på 

dom och sen ska man kunna det. Men det funkar inte så. 

Lärare Blå balanserar mellan ett kategoriskt och en relationell syn på elevernas 

svårigheter. Visserligen ser hen bakomliggande faktorer såsom förändrade föräldraroller 

och ny teknik, samtidigt så förklaras en del av elevernas svårigheter med bristande 

motivation och kunskap även om denna negativa inställning påverkas av de yttre 

förhållandena. ”Man ser mer problem än möjligheter idag”, menar hen. Samtidigt så 

lutar vissa element av Lärare Blås uppfattning lutar mer åt den kommunikativa 

diskursen med betoning av förståelse för varandra och att känna delaktighet. På frågan 

om vilka kunskaper som är viktiga för eleven att ha med sig ut i samhället svarar hen: 

Jag tycker det är respekt för andra. Att man måste se att man inte är ensam. Men där är 

det ett jätteproblem, jättearbete, för alla ser sig själv först. Det är ’me, myself and I’. 

Gör man det då är det lättare att ta till sig demokratiska principer också. 

I fråga om elevernas framtida samhällsengagemang intas även här i viss mån ett 

kommunikativt förhållningssätt. Här framhåller Lärare Blå samspelet mellan individen 

och samhällets institutioner och övriga medborgare: 

Det viktigaste är ändå att man förstår samspelet, att man blir den här demokratiske 

medborgaren som ändå förstår att lagar och regler är ganska viktiga. Respekt för andra, 

toleranta, det hoppas man ju. 

När det gäller målsättning för medborgarskapet så förväntar sig lärare Blå inget aktivt 

deltagande. Det viktigaste är att delta i demokratin på något sätt, även om det inte 

innebär ett stort engagemang. Angående en av sina klasser och deras deltagande säger 

hen: 

De som inte visste var de stod skulle i alla fall rösta blankt, och då har man ändå gjort 

någonting, man kanske inte kan ta till sig allting men du vill ändå göra någonting, du 

vill ändå följa det. 

Samtidigt så ser Lärare Blå ett svagt intresse för politik och samhället i stort bland sina 

nuvarande elever: 
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Så även om jag skulle lägga hela min femtiopoängskurs på svenskt statsskick och 

politiska partier så tror jag inte att jag skulle kunna väcka… för det finns ingen tradition 

bakom, eller hemifrån, eller kamratskap. Man är totalt ointresserad av det tyvärr. 

Sammanfattningsvis kan man beskriva Lärare Blås syn på medborgarskap som 

svårklassificerad. En del element i Lärare Blås utsaga kan kopplas till den 

kommunikativa diskursen och värnandet om förståelse och samspel, medan andra delar 

härrör från ett mer tillbakablickande synsätt.  

 

6.4.3 Sverigedemokraterna 

Lärare Blå anser att Sverigedemokraterna har genomgått vissa förändringar av 

åsiktsdokumenten under de senaste åren men ser dem som i grunden ett intolerant och 

odemokratiskt parti: 

Dom försöker de sista åren här att få sig till att vara ett vanligt svenskt parti, men läser 

man igenom partiprogrammet och ser lite mellan raderna så är det ett intolerant parti. 

De är egentligen också anti-demokratiska för de vill inskränka vissa rättigheter för 

medborgarna, och så fort du börjar inskränka så är det ett antidemokratiskt parti. 

På frågan vilken ideologisk etikett som Lärare Blå skulle sätta på Sverigedemokraterna 

svarar hen: 

De är nationalister. Sen har det tyvärr blivit ett fult begrepp i Sverige, man kan ju vara 

nationalist och tycka om sitt land och det är väl inget fel i det, men jag skulle nog säga 

att de är nationalister. 

Hen utvecklar hur nationalismen tar sig uttryck i åsiktsdokumenten: 

Det är ju det här att man värnar om svenskheten, svenska traditioner, de var lite roliga 

när de pratade på tv, det var partiledaren som sa det att stå i kö, vad hade han mer för 

exempel… fira midsommar, sätta sig på ett tomt säte på bussen hade han uppe Jimmie 

Åkesson som ett exempel på svenskhet. Det är absurt egentligen, men det menade han 

var svenskhet. Inte gå ut i trappuppgången om det finns folk där, det är sånt som vi 

skämtar om, det tar han upp som svenskhetssaker. 

Lärare Blå anser att Sverigedemokraternas åsikter förhåller sig till skolans värdegrund 

på ett problematiskt sätt: 

Jag tycker de håller sig ganska dåligt. Lyssnar du på dom när de pratar så menar man ju 

på att detta följer allting men värdegrundsmässigt, alltså när du delar in människor i 

olika fack då är man väldigt farligt ute tycker jag. 

Lärare Blå utvecklar sin syn på hur Sverigedemokraterna skiljer mellan olika etniska 

grupper: 

Värdegrunden och våra lagar säger att alla är lika mycket värda, det är ganska enkelt, 

och här exkluderar man vissa grupperingar. Somalierna, har man uttryckligen sagt ifrån 

SD, är en grupp som man inte borde ta in i Sverige för de har dålig skolutbildning, de 

har svårt att få jobb, de har svårt att anpassa sig till Sverige. 

Att åsiktsdokumenten på detta sätt strider mot skolans värdegrund anser Lärare Blå 

måste få konsekvenser genom att man lyfter upp vissa av dessa frågor till diskussioner i 

en större utsträckning. Lärare Blå menar däremot att hen aldrig behöver uppmärksamma 
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eleverna på de delar av Sverigedemokraternas politik som strider mot värdegrunden, 

den analysen kommer istället upp konturerligt av eleverna själva: 

Det kommer upp automatiskt i de diskussioner som finns. Alltså ungdomar är inte 

dumma på något vis utan när de läser och funderar lite och diskuterar i smågrupper så 

upptäcker de själva att det här inte är rimligt. Det blir ofta diskussionen ’varför ska det 

alltid vara vi och dom?’. 

Genom diskussioner och elevernas egna tolkningar av partiprogram och dylikt närmar 

man sig partiernas värderingar. Detta är en process som kompliceras i 

Sverigedemokraternas fall, då åsiktsdokumenten vid en första anblick inte skiljer sig 

nämnvärt från de övriga: 

… läser man de första raderna på Sverigedemokraternas hemsida och deras 

partiprogram så framstår det som vilket normalt parti som helst. Går du längre ner och 

läser in det och funderar på vad dom skriver egentligen, då är det få elever som inte 

tycker att de inte är riktigt rumsrena. Man har förskönat sina texter på ett oerhört sätt 

och schablonmässigt använt begrepp som svenskhet och kristna traditioner. Jag tycker 

det är farligt när man skriver, samtidigt är det en retorik från dom för att locka, och det 

gör man ju tydligen. 

Genom att låta eleverna problematisera dessa schabloner får eleverna en annan syn på 

dess innebörd: 

Vi pratar, och det är rätt tacksamt den här hösten att just diskutera kring det här, att vi 

har varit inne på deras hemsida och de har fått läsa vad dom tycker och sen har de fått 

fundera på vad de menar, framförallt med svenskhet, när är man svensk?, som de fått i 

uppgift att skriva. 

Lärare Blå har utformat en uppgift som utgår från den svenska komikern Soran Ismails 

debattartikel om svenskhet, där han försökte problematisera Sverigedemokraternas syn 

på begreppet. Lärare Blå lät eleverna i en klass läsa artikeln och gav dem sedan i uppgift 

att skriva om sin syn på svenskhet. Ett sätt att få eleverna att fundera lite kring de 

begrepp som de stöter på i Sverigedemokraternas partiprogram. Samtidigt så menar 

Lärare Blå att det är ett problem för eleverna att Sverigedemokraterna använder en 

retorik där mycket går att läsa in mellan raderna, något alla elever inte är kapabla att 

göra: 

I och med att läskunnigheten är som den är så… man känner inte av, man ifrågasätter 

inte förrän jag som vuxen påpekar ’svenskhet, vad är det?’. Dom har bara läst ordet 

svenskhet och köpt det rakt av och sen läser dom vidare. 

Problematiken ligger i partiets retorik vilket Lärare Blå anser hänger samman med dess 

ideologi: 

Det är ett populistiskt parti och dom har en väldigt enkel retorik och så länge du har det 

så är det… ungdomar har lätt att ta till sig det förenklade sättet, svart eller vitt, att det 

finns en gråzon dom är gigantisk det har man inte tagit till sig, åtminstone inte när man 

går i ettan, dom är ytterst få dom eleverna. 

Förutom oron över elevernas förmåga att läsa mellan raderna så lyser den negativa 

synen på elevernas förmågor med sin frånvaro i Lärare Blås undervisning jämfört med 

den bild som presenterades angående elevernas medborgarskap. I Lärare Blås 

undervisning om Sverigedemokraterna är det tvärtom eleverna som får göra sina egna 

tolkningar, även om dessa enligt Lärare Blås utsago oftast får ett förväntat utfall. Lärare 

Blås fokus i undervisningen på problematisering och diskussion av 
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Sverigedemokraterna genom elevernas deltagande kan därför relateras till den 

kommunikativa diskursen som tidigare satt vissa spår i dennes syn på elevens 

medborgarskap.  

 

6.4.4 Sammanfattning 

Lärare Blå bedöms som värdenihilist och försöker vara värdeneutral i den mån det går 

men ser en dubbelhet i lärarens uppdrag i att å ena sidan vara objektiv och å andra sidan 

värna om värdegrunden. Nyansering och problematisering kännetecknar såväl Lärare 

Blås syn på värderingar som framställning av Sverigedemokraterna. När det gäller 

synen på elevens medborgarskap har hen stundtals en väldigt negativ syn på dagens 

elevers förmågor samtidigt som hen värnar om förståelse och samspel. Detta gör Lärare 

Blås syn på medborgarskap svårklassificerad, tendenser till en kommunikativ syn finns 

och det är denna som är främst märkbar i undervisningen av Sverigedemokraterna. 

Lärare Blå anser att stora delar av partiets åsikter strider mot värdegrunden men 

försöker låta eleverna upptäcka detta själva genom diskussioner och problematisering av 

åsiktsdokumentens begrepp.  
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7 Analys 
I detta avsnitt undersöks likheter och olikheter mellan de olika lärarnas utsagor, och hur 

dessa kan förstås och tolkas. Utgångspunkten är den sista rutan i min modell
15

, där 

idéplan och praktikplan ska förenas i en analys. 

 

 

 
 

7.1 Synen på värderingar 

Intervjumaterialet i frågan om lärarnas värdesyn har i vissa aspekter varit svårt att 

entydigt klassificera i den ena eller andra kategorin, främst beroende på det faktum att 

skolan enligt läroplanerna inte bör tillämpa en värdenihilistisk princip fullt ut. Det finns 

värderingar som inte bör få stå oemotsagda eller värderingar som läraren känner inte 

kan presenteras neutralt. Påståenden som exempelvis hyllar nazism eller andra 

odemokratiska ideologier, framställningar om folkmord som det i Rwanda, eller 

kränkningar utifrån elevers etnicitet måste utifrån skolans värdegrund få bli bemötta och 

ifrågasatta och kräver att läraren tar ställning. Om man som lärare vill stå för en strikt 

värdenihilism i skolan går detta inte att göra fullt ut. Precis som Nilsson (2012) 

beskriver så är läraren en tjänsteman i en politiskt styrd organisation och förväntas 

förmedla den officiellt sanktionerade värdegrunden Skollagen och läroplanerna kräver 

av läraren att vissa värderingar faktiskt inte kan placeras i facket av att enbart vara 

personliga eller känslomässiga åsikter utan som lärare går det helt enkelt inte att vara 

neutral i förhållande till allt som förmedlas i undervisningen.  

Att bara utgå från de två idealtyper, värdenihilism och värdeobjektivism, som 

Johansson, Brogren & Petäjä (2011) beskriver ger inte en heltäckande bild. Lärarnas 
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 Beskrivs även på sida 27-28. 

Idéplan Analys Praktikplan 

Idealtyp rörande 

värdeuppfattning (nihilism, 

objektivism) 

Idealtyp rörande 

uppfattningen av 

Sverigedemokraternas 

ideologi (populistisk, 

socialkonservativ, nationa-

listisk, främlingsfientlig) 

Idealtyp rörande synen på 

elevens medborgarskap 

(konserverande, kommunik-

ativ, marknadsorienterad, 

beskyddande) 

Empirisk beskrivning av hur 

lärarna beskriver sin 

behandling av 

Sverigedemokraterna i sin 

undervisning, och en analys av 

hur denna förhåller sig till 

lärarnas syn på värderingar, 

elevens medborgarskap och 

Sverigedemokraternas ideologi  

Empirisk beskrivning av 

samhällskunskapslärares 

uppfattningar om värderingar 

(relaterat till idealtyperna), 

elevens medborgarskap 

(relaterat till idealtyperna) och 

Sverigedemokraternas ideologi 

(relaterat till idealtyperna) 
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grunduppfattning verkar visserligen i samtliga fall härröras från värdenihilism där 

merparten uttrycker ett värdeneutralt förhållningssätt, samtidigt som de utifrån 

värdegrunden motiverar förekomsten av värdeomdömen, vilket kan tolkas som 

värdeobjektivism. Det komplexa i frågan är hur relationen mellan värdeneutralitet och 

värnandet om värdegrunden ska förstås. Lärare Brun ser sig inte som värdeneutral men 

anser samtidigt att en lärare inte kan uttrycka sin åsikt hur som helst. Även om Lärare 

Brun inte själv nämner värdegrunden så är det tydligt att den indelning som används 

kan relateras till när värdefrågorna hamnar innan eller utanför en sådan sfär. Lärare 

Grön, Lila och Blå menar att de är värdeneutrala i så stor utsträckning som möjligt i de 

värdefrågor som går utanför värdegrunden och menar att denna neutralitet ingår i 

läraruppdraget. Fleras av dessa ser en paradox i att som lärare både vara värdeneutral 

och samtidigt förmedla de värderingar som är kopplade till värdegrunden. De 

intervjuade lärarna har gjort paradoxen begriplig genom en medveten eller omedveten 

systematik i hur de uttrycker och använder sig av värderingar. Samtliga lärare tar upp 

politiska ställningstagande som exempel där läraren bör vara värdeneutral. Däremot 

verkar samtliga se det som accepterat att tydligt uttrycka sin personliga åsikt i en 

värdefråga som omfattas av värdegrunden. Detta skapar ett system där värdeomdömen 

inom värdegrunden ses som legitimt medan läraren bör förhålla sig neutral till 

värdefrågor utanför värdegrunden. 

En förenklad bild av lärarnas syn på värdeneutralitetens förhållande till värdegrunden i 

värdefrågor kan beskrivas av följande modell
16

: 

 

 

 

Skillnaden mellan undervisningsstoff och personliga åsikter är kanske inte så tydlig i 

verkligheten som modellen vill göra gällande, men det känns ändå relevant att göra en 

åtskillnad. Argument av typen ”skolan tycker” är i många fall redan inarbetat i 

exempelvis läroböcker och annat undervisningsmaterial och kan även uttryckas av 
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 Modellen är en egen och förenklad uttolkning av Lärare Grön, Lärare Brun, Lärare Lila och Lärare Blås 

beskrivningar. 
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läraren muntligt. Däremot ligger en skillnad i att uttryckligen ge sin egen åsikt genom 

”jag tycker”-argument. Den streckade linjen i modellens kärna indikerar att det i 

slutändan är läraren som måste bedöma huruvida en värdefråga kan relateras till 

värdegrunden eller inte. På samma sätt är det den enskilda läraren som måste värdera 

ifall Sverigedemokraterna är ett parti som är förenligt med skolans värdegrund. Om 

bedömningen görs att så inte är fallet ligger fältet öppet för värdeomdömen om partiet, 

både utifrån undervisningsstoff och personliga åsikter. Genomgången av 

Sverigedemokraternas åsiktsdokument visade att en sådan bedömning inte är orimlig.  

Nilsson (2012) menar att det främst är läraren egna subjektiva tolkningar som 

bestämmer hur värdegrunden bör se ut och förverkligas, hur läraren bedömmer partiets 

komparatibilitet med skolans värdegrund blir därmed en nyckelfråga. 

Värdesynens förhållande till undervisningen om Sverigedemokraterna är delad. De 

lärare som bedömer att partiets åsikter strider mot värdegrunden integrerar sådana 

värdeomdömen på olika sätt i undervisningen, exempelvis genom att problematisera 

begrepp som svenskhet, som Lärare Blå, eller diskutera partiets ursprung i nynazistiska 

organisationer som Bevara Sverige Svenskt, som Lärare Brun. Samtidigt har alla lärarna 

en mer eller mindre värdenihilistisk och värdeneutral utgångspunkt, vid sidan av denna 

problematisering är därför nyansering ett starkt inslag. Lärare Lila är exempelvis noga 

med att diskutera politiska grupper på både höger och vänsterkanten. Tydligast i denna 

nyansering är Lärare Brun som inte anser att Sverigedemokraternas åsikter strider mot 

värdegrunden och därför inte använder värdeomdömen om partiet. 

 

7.2 Synen på elevens medborgarskap 

Synen på elevernas medborgarskap är mångfacetterad med en dominans för relationella 

perspektiv, om än med en viss variation. Kommunikativa drag finns i någon 

utsträckning hos alla lärarna, även om de är mest utmärkande i Lärare Bruns fall. Att 

kommunikativa beskrivningar är vanliga är förmodligen inte så märkligt då läraryrket i 

sig och rollen som samhällskunskapslärare i synnerhet ställer krav på många öppna 

diskussioner i undervisningen. Mer anmärkningsvärt är i så fall beskrivningarna av 

eleverna som mindre engagerade och motiverande än tidigare elevgenerationer. Denna 

bild återkommer i flera av intervjuerna. Detta står i viss mån i motsats till den 

kommunikativa synen, Lärare Brun som tillskrivs en kommunikativ syn på elevens 

medborgarskap är exempelvis den enda av lärarna som inte nämner en negativ 

förändring bland elevgrupperna. Lärare Blå har en del kommunikativa drag men inte 

lika påtagliga som Lärare Brun, och är samtidigt ganska hård i sin dom över ”generation 

ego”. På liknande sätt tillskrivs Lärare Grön en beskyddande medborgardiskurs och är 

den som tydligast beskriver den förändrade lärarrollen utifrån elevernas ökande behov. 

Synen på den nya generation elever verkar således höra samman med graden av 

kommunikativt förhållningssätt, åtminstone i vissa fall, där beskrivningarna av en 

försämrad utveckling minskar i förhållande till den kommunikativa diskursens 

inflytande. Lena Carlsson (2006) beskriver den kommunikativa diskursen som ett sätt 

att skapa medborgare genom delaktighet och ansvar, där man undviker jämförelser och 

negativa etiketter som drabbar hela människan. Ett visst samband mellan förekomsten 

av kommunikativ diskurs och minskad kategorisering av elever är därför inte otänkbart.  

Lärarna verkar förhålla sig liknande i sin syn på elevens medborgarskap och sin 

undervisning om Sverigedemokraterna i den mån att det går att finna spår av den 

diskurs en lärare tillskrivs i deras undervisning om partiet. Tydligast är detta i fallet med 
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Lärare Grön och Lärare Brun. Lärare Gröns tal om sina elever kan delvis relateras till 

den beskyddande diskursen och hen intar i sin beskrivning av Sverigedemokraterna vad 

som kan beskrivas som en beskyddande hållning. Eleverna bör göras uppmärksamma på 

de drag i partiet som pekar på en ideologisk dubbelhet. Lärare Brun har en syn på 

elevens medborgarskap som i flera aspekter kan tillskrivas den kommunikativa 

diskursen. Denna verkar även sätta sina spår i undervisningen om politiska partier som 

präglas av öppna diskussioner och samtal. I vissa fall har kopplingen till en specifik 

diskurs om elevens medborgarskap varit svår att fastställa, till exempel i fallet med 

Lärare Blå. Någon större samband mellan synen på elevens medborgarskap och 

undervisningen har i dessa fall därför varit svår att se.  

Det är svårt att på ett entydigt sätt peka på hur lärarnas syn på eleverna påverkar deras 

undervisning. Överlag så finns det indikationer på att desto mer positiv syn som läraren 

har på elevernas analytiska förmåga och kompetens desto mer nyanserad blir deras 

undervisning om Sverigedemokraterna. Lärare Lila, som presenterar en medborgarsyn 

med vissa likheter med den marknadsorienterade diskursen, har en rationell syn på 

eleverna med en tro på att de kan prestera bra om de anstränger sig. Detta kräver en 

nyanserad bild av Sverigedemokraterna i undervisning där eleverna själv får dra sina 

slutsatser. På samma sätt kräver Lärare Bruns fokus på samspel och kommunikation 

med sina elever en problematiserande och i flera hänseenden värdeneutral undervisning 

om Sverigedemokraterna.  

 

7.3 Synen på Sverigedemokraternas ideologi och 
värdegrundskompatibilitet 

Uppsatsens undersökning om åsiktsdokumentens kompatibilitet med värdegrunden visar 

att den på flera punkter är diskuterbar. Vid en jämförelse av lärarnas utsagor om 

Sverigedemokraterna och undersökningens resultat gällande partiets ideologi och dess 

värdegrundskompatibilitet finns såväl likheter som olikheter. Överlag så verkade synen 

på vilken ideologi som kännetecknade Sverigedemokraterna ha mindre betydelse för 

undervisningen än synen på huruvida denna ideologi var kompatibel med skolans 

värdegrund. Både Lärare Brun och Lärare Grön/Lila beskrev exempelvis partiet som 

socialkonservativt men hade olika syn på dess relation med värdegrunden och i 

slutändan olika sätt att förhålla sig till partiet i undervisningen. Totalt tre av lärarna 

beskrev partiet som socialkonservativt, med betoning på det konservativa. Den sociala 

aspekten ses som mer svårfångad och socialkonservativt förstås mer i termer av 

tillbakablickande, vilket det finns fog för sett till åsiktsdokumenten. Däremot kopplar 

ingen ihop socialkonservatismen med partiets kritik mot invandringen. En av lärarna, 

Lärare Blå, beskrev partiet i mer nationalistiska termer med en syn på svenskhet och 

kultur som kan kopplas till det som Rydgren (2010) benämner etnopluralism, där partiet 

försöker slå vakt om den svenska kulturella identiteten. Åsiktsdokumenten har visat sig 

innehålla liknande, om än modifierade idéer. Denna lärare beskrev även partiet vid ett 

senare tillfälle i intervjun som populistiskt och kopplade samman detta med partiets 

retorik på ett liknande sätt som Rydgren (2005). Däremot så var det ingen av lärarna 

som beskrev partiet som högerpopulistiskt. 

Även synen på hur ideologin överensstämmer med värdegrunden innehåller viss 

variation. Lärare Grön menar att Sverigedemokraternas kritiska invandringspolitik 

strider mot skolans värdegrund, vilket delvis går att belägga. Undersökningen av 

värdegrunden visade till exempel att partiets åsikter var religöst diskriminerande i synen 
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på flyktingar i den mån att de inte ville ta emot människor från islamistiska länder i 

samma utsträckning som länder med en annan religiös trosuppfattning. Däremot är det 

svårare att säga om den politiska ambitionen att minska på invandringen i sig kan sägas 

strida mot skolans värdegrund. Lärare Lila för en liknande argumentation och tar upp 

flyktingpolitiken och specifikt anhörighetsinvandringen som exempel. Resonemanget är 

svårtolkat då vissa av faktapåståendena inte återfinns i Sverigedemokraternas 

åsiktsdokument, exempelvis att svenska medborgare med ursprung i ett annat land ska 

kunna bli utvisade dit
17

. Likaså kan den begränsade anhörighetsinvandringen ses som 

inhuman och problematisk ur ett värdegrundsperspektiv, men det är svårt att peka på 

exakt hur. Lärare Blå tar även upp synen på invandring med liknande argument som de 

övriga men fokuserar framförallt på konstruerandet av ”vi och dom” och förenklingar av 

begrepp som svenskhet och traditioner. Lärare Blå menar att värdegrundens krav på 

allas lika värde inte går att kombinera med indelandet av människor i olika fack. Detta 

kan relateras till partiets krav på assimilering och uppdelandet av Sveriges invånare i 

nationsmedlemmar och medborgare på kulturella grunder, vilket fanns svårt att 

kombinera med skolans värdegrund. Intressant är att ingen av lärarna tar upp partiets 

kritik mot mångkultur och islam.  

 

7.4 Undervisningen om Sverigedemokraterna 

Lärarnas behandling av Sverigedemokraterna i undervisningen uppvisar såväl variation 

som likheter. Merparten av lärarna, närmare bestämt tre stycken, beskriver 

Sverigedemokraternas ideologi i större eller mindre utsträckning som tvådelad med en 

officiell och en inofficiell del. Dessa tre lärare anser även att Sverigedemokraternas 

åsikter strider mot värdegrunden. Lärarna menar att det faktum att åsiktsdokumenten 

strider mot värdegrunden får konsekvenser, bland annat genom att olika element av 

partiets dubbelhet tas upp till diskussion. Sedan finns det skillnader i vilken grad lärarna 

förmedlar denna dubbelhet till eleverna och vilka konsekvenser deras bedömning att 

partiet strider mot värdegrunden får. Lärare Grön förmedlar denna skillnad tydligast, 

men även Lärare Lila och Blå uttrycker denna syn av odemokratiska och 

främlingsfientliga inslag mellan raderna i Sverigedemokraternas åsiktsdokument eller 

bakom fasaden utåt.  

Lärare Grön och Lärare Lila säger båda uttryckligen att de i undervisningssituationer 

kan säga till eleverna att vissa av Sverigedemokraterna åsikter strider mot 

värdegrunden. Lärare Blå är inne på samma linje även om denne menar att hen inte 

explicit behöver uttrycka det då eleverna upptäcker detta själva. Samtliga av dessa 

lärare såg sig som värdeneutrala i undervisningen över lag men ansåg att de utifrån 

värdegrunden inte var begränsade av denna värdeneutralitet i undervisningen om 

Sverigedemokraterna. Situationen är komplex då deras undervisning om 

Sverigedemokraterna i många aspekter genomsyrades av just värdeneutralitet. Lärarna 

verkar därför till en viss grad förhålla sig till sin värdesyn och uppfattning om lärarens 

värdeneutralitet även i sin undervisning om Sverigedemokraterna. Ett exempel på detta 

är Lärare Lila som är tydlig med att hen inte kan peka ut Sverigedemokraterna som ett 

dåligt parti för sina elever utan måste framställa partiet på ett värdeneutralt sätt. Lärare 

Lila beskriver även hur hen problematiserade de Sverigedemokratiska företrädarnas 

agerande i ”järnrörsfilmen” utifrån en diskussion om kraven på riksdagsledamöter i 
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 Det är så Lärare Lilas resonemang tolkas, hen kan även syfta på att partiet vill att asylsökande som 

begår vissa brott ska utvisas. 
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allmänhet, och tog även upp mediernas agerande till diskussion. På ett liknande sätt 

berättar Lärare Blå hur hen utifrån Soran Ismaels debattartikel om svenskhet fick 

eleverna att problematisera detta begrepp. Båda dessa lärare var väldigt måna om att 

vara nyanserade i sin framställning av partiet och att låta eleverna själva komma fram 

till en uppfattning. Samtidigt hade alla dessa tre lärare som mål att få eleverna att 

ifrågasätta Sverigedemokraternas beskrivning och formuleringar av sin politik. 

Lärare Brun avviker i sin beskrivning av Sverigedemokraternas ideologi i förhållande 

till de övriga lärarna. Lärare Brun beskriver istället partiet (och partier i allmänhet) som 

pluralistiskt men med en socialkonservativ grundsyn. Denne anser inte heller partiets 

åsikter står i konflikt med värdegrunden. Bilden av partiet som presenteras för eleverna 

blir av denna anledning väldigt nyanserad, med problematiserande inslag.  Lärare Brun 

ser sig heller inte som värdeneutral i undervisningen men intar en värdenihilistisk roll i 

undervisningen om Sverigedemokraterna i den mån att hen inte vill stämpla partier och 

dess ideologier som bra eller dåliga i relation till varandra. 

I sin beskrivning av hur lärarens undervisning påverkar elevens uppfattning om 

medborgarskap menar Lena Carlsson (2006) att det är ett resultat av hur demokrati 

definieras och praktiseras i klassrummet. Merparten av lärarna har tagit demokratin bort 

från att bara representera deltagande i klass- och elevråd och istället flyttat den till att 

genom diskussion och samtal innebära medbestämmande i hur förståelsen och 

innebörden om olika begrepp ska se ut. Att i undervisningen om Sverigedemokraterna 

låta eleverna själva formulera, problematisera och konstruera sin egen bild av partiet 

ökar förhoppningsvis även förståelsen för det demokratiska systemet i sig. Det har 

konstaterats att alla lärarna försökte ha en nyanserad undervisning av partiet, även om 

värdeneutraliteten beroende på olika synsätt på partiets ideologi varierade. Slutsatsen är 

att ingen av lärarna förmedlade en bild av Sverigedemokraterna som var grovt felaktig, 

men att bilden blev skarpare i desto högre grad som eleverna involverades i processen. 

 

7.5 Slutsatser 

Uppsatsens frågeställningar har i stor utsträckning besvarats. Sverigedemokraternas 

ideologiska utgångspunkter har problematiserats och i sin komplexitet i stora delar 

tillskrivits en högerpopulistisk politisk grundsyn. Åsiktsdokumenten har jämförts med 

skolans värdegrund i utvalda dimensioner där kompatibiliteten bedömts vara 

problematisk i flera av dessa. Partiets krav på assimilering samt delar av dess kritik av 

islam och mångkultur har setts som svårförenlig med skolans värdegrund. Lärarens syn 

på värderingar, elevens medborgarskap och framförallt huruvida Sverigedemokraternas 

ideologi strider mot värdegrunden eller ej, har visat sig delvis hänga samman med 

lärarens undervisning om partiet. Framförallt har ett värdenihilistiskt och i grunden 

värdeneutralt förhållningssätts relation till värnandet av värdegrunden utretts. Exakt hur 

de olika delarna påverkar är dock oklart. Värdesynens förhållande till undervisningen 

kompliceras av konflikten mellan värdeneutralitet och värdegrundens relation till 

värdeomdömen. Medborgardiskursernas förhållande är också svårbedömt även om ett 

visst samband i de fall då läraren tydligt kunde knytas till en diskurs finns. I frågan om 

synen på Sverigedemokraternas ideologi är det tydligt att lärarens uppfattning påverkar 

hur delar av undervisningen läggs upp.   
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8 Avslutande diskussion 

ICCS-undersökningens rapport av ett minskat engagemang hos elever i samhällsfrågor 

verkar inte vara utan grund. Flera av lärarna beskriver förändringar bland elevernas 

motivation jämfört med tidigare årgångar, vilket kopplas samman med deras 

hemmiljöer och framförallt förekomsten av curlingföräldrar. Lärare Blå beskriver 

exempelvis sina elever som ”generation ego”. Engagemanget för politik bland eleverna 

beskrivs generellt sätt som lågt, däremot verkar undervisningen om 

Sverigedemokraterna vara ett undantag.  Det verkar enligt lärarnas utsagor vara 

någonting i partiets kontroversiella ställning som gör eleverna intresserade och 

motiverade till diskussion. Sverigedemokraterna må vara ett omtvistat parti, men det 

verkar vara just denna diskuterbarhet som gör partiet till en utgångspunkt för 

värderelaterade debatter och samtal. Detta är på samma gång en vindpust och resurs 

som lärarna kan utnyttja i sin undervisning, som det är en storm som på olika sätt måste 

kontrolleras och hanteras på ett varsamt sätt. Kontrolleras på det sätt att komplexa 

fenomen inte får förenklas, och en katalysator eftersom partiet tar upp frågor som berör. 

Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har påverkat undervisningen på så sätt att de 

numera måste behandlas på ett eller annat sätt i undervisningen. Resultatet av 

lärarintervjuerna har visat att detta kan ske på olika sätt. Även om värdeneutralitet var 

ett utmärkande drag överlag så fanns det olika uppfattningar om partiets ideologi och 

åsikternas kompatibilitet med värdegrunden. En majoritet av lärarna ansåg att partiets 

åsikter stred mot värdegrunden vilket delvis bekräftades av uppsatsens egen 

undersökning. En rimlig konsekvens av värdeproblematiken är att undervisningen om 

Sverigedemokraterna behöver en mer problematiserande utgångspunkt, där begrepp 

som svenskhet, kultur och nation diskuteras och relateras till värdegrunden. Nilsson 

(2012) ser lärarna som en viktig aktör i den process där olika uppfattningar möts och 

den faktiska värdegrundens innebörd förhandlas fram. I undervisningen om 

Sverigedemokraterna finns en sådan möjlighet att tillsammans med eleverna skapa en 

utgångdpunkt för diskussioner om värdegrunden. Samtidigt så har undersökningen visat 

på svårigheterna att ideologiskt fastställa ett ungt riksdagsparti som 

Sverigedemokraterna, där åsiktsdokumenten utvecklas i takt med det parlamentariska 

inflytandet. Att åsiktsdokumenten idag innehåller åsikter som svårligen kan kombineras 

med värdegrunden innebär inte att så alltid kommer vara fallet. Som lärare påverkas du i 

viss mån av dina egna föreställningar, det bör därför vara lärarens ansvar att hålla sig 

uppdaterad om partiers utveckling och vid behov utmana de egna föreställningarna.  

Uppsatsens egen värdegrundsundersökning visar att åsiktsdokumenten på vissa plan går 

i strid med skolans värderingar. Detta i kombination med svårigheterna med hur 

lärarens uppdrag att värna värdegrunden bör tolkas gör det svårt att dra några generella 

slutsatser om hur variationen i förhållningssättet till Sverigedemokraterna i 

undervisningen ska bedömas, vilket heller inte har varit arbetets avsikt. Att avgöra 

vilket förhållningssätt som är bättre än det andra kräver en större och annan typ av 

undersökning. Men en kvantitativ metod av enkät-typ hade undersökningen kunnat 

utvidgas med betydligt fler lärare och resultatet hade därmed kunnat analyseras med ett 

större fokus på kausala samband. Däremot hade en kvantitativ metod inneburit 

begreppsliga förenklingar i beskrivandet av data på bekostnad av tolkning och 

förståelse. Risken hade därmed funnits att man missat komplexiteten i vissa fenomen, 

exempelvis förhållandet mellan värdeneutralitet och värnandet om värdegrunden. En 

metod med ett mer strategiskt urval hade kunnat ge ett annorlunda resultat, det är troligt 

att de som ställde upp på intervjuer var personer som var intresserade av frågan, det 
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finns med andra ord risk för att de inte var representativa för gruppen 

samhällskunskapslärare. 

Avslutningsvis bör ändå något sägas om diskursernas relation till undervisningen. Lena 

Carlsson (2006) förespråkade en kommunikativ diskurs med anledning av dess 

integrerande och lyhörda dimension med en öppenhet för att hantera olikheter, mångfald 

och motstridigheter. Att Lärare Brun tillskrivs ett synsätt tillhörande denna diskurs och 

samtidigt är den lärare med den mest neutrala och problematiserande framställningen av 

Sverigedemokraterna är förmodligen ingen slump. En del av partiets åsikter uppfattas 

som provocerande just med anledning av att den vänder sig mot ett samhälle med 

olikheter och mångfald som beskrivs som en källa till konflikter. Att närma sig ett 

sådant parti med lyhördhet och öppenhet gentemot sina elever skapar sannolikt goda 

förutsättningar för en nyanserad och problematiserande debatt och i slutändan en god 

förståelse för hur man kan förstå ett omdebatterat parti.  
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IV 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

Uppvärmning 

Kan du presentera dig själv; Utbildning, antal lärarår, lärarkarriär (skolor, ämnen, 

kurser) 

 

Värderingar 

Vilken är din syn på moraliska värden (definition)? 

Vad är egentligen skillnaden mellan fakta och värderingar? 

(- Kan en värdering vara sann eller falsk?) 

Ska läraren förhålla sig neutral i sin undervisning rörande värderingar? 

(-Får man säga att en värdering är bättre än en annan? Tex angende dödsstraff) 

Var går gränsen för vad en elev får ha åsikter om?  

Kan man säga vad som helst i klassrummet?  

(-Kan en elev ha ”fel” åsikter -Ge exempel!) 

(inspirerade av Johansson, Brogren & Petäja 2011, s. 114) 

 

Elevens medborgarskap 

Vilka plikter/ansvar har du gentemot dina elever och deras demokratiska utveckling? 

(-Kan man ha samma ambition med alla elever?) 

Vilka värden genomsyrar din undervisning? 

Vad är det för typ av medborgare som skolan bör forma? 

(-Vad är den viktigaste kunskapen som elever behöver ha med sig idag?) 

Vilken roll kommer dina elever att ta i det demokratiska-/politiska samhället? 

 

Sverigedemokraterna 

Hur skulle du beskriva Sverigedemokraternas ideologi? 

(-Vilken/vilka ideologisk etikett skulle du sätta på Sverigedemokraterna?) 



  
 

V 

(-Hur tar sig denna ideologi uttryck i deras politik?) 

Hur förhåller sig deras åsikter i relation till skolans värdegrund? 

(-Kan du ge något exempel på hur den överensstämmer/inte överensstämmer?) 

Hur arbetar du med Sverigedemokraterna i din undervisning? 

Hur beskriver du partiet för dina elever? 

(-Kan du ge något konkret exempel?) 


