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1. Inledning 

1.1 Bakgrund        

Sverige beskrivs som ett mångkulturellt demokratiskt land med lagstadgade fri – och 

rättigheter. Med anledning av det mångkulturella hörs röster från nationalistiska och 

främlingsfientliga rörelser, som till exempel Sverigedemokraterna (SD). Partiet har 

nynazistiska rötter men har under flera år ägnat sig åt att städa bort naziststämpeln genom att 

framställa sig som vanliga svenskar, vilket fungerat bra då man i början av 2000 – talet rönt 

valframgångar i kommuner och landsting.
1
 Med tanke på hur partiet ligger till i SvD/Sifos 

undersökning för november 2009, är det inte längre frågan om partiet kommer in i riksdagen 

utan när.
2
 För att hindra SD från olika samarbeten riksdagspartier emellan efter ett 

riksdagsval påbörjades år 2008 diskussioner mellan de etablerade partierna. Målet var att 

komma fram till hur man skulle agera mot SD och man beslutade sig för uteslutning.
3
 I 

Aftonbladet oktober 2009 har man kunnat följa samma diskussion och svaret är återigen 

uteslutning. I en artikel i Aftonbladet tar statsministern avstånd från att regera tillsammans 

med SD och säger sig hellre avgå.
4
 Frågan är om uteslutning av nationalistiska och 

främlingsfientliga partier är rätt sätt att bemöta dem på, då även de äger rätten att utnyttja våra 

demokratiska fri – och rättigheter.  

Det är inte bara politiker som ska verka för vår demokrati och våra fri – och rättigheter. Även 

lärarkåren har ett stort ansvar i sin fostran av eleverna, framtidens medborgare. Detta är något 

Bernmark – Ottosson tar upp när hon säger att skolan och dess personal i sin elevfostran 

varken kan eller får vara en neutral organisation. Den skall ”ge ett uttryck för det samhälle 

och de sociala krafter som skolan befinner sig i”.
5
 I det politiska uppdraget läraren har skall 

demokratin och dess värderingar läras ut och förankras hos eleverna för deras framtida 

agerande som kritiskt tänkande, ansvarsfulla demokratiska medborgare. Men vad gör man 

som lärare när man möter på motstånd från elever som lockats till främlingsfientliga åsikter?  

 

                                                 
1
 Lodenius, Anna - Lena. Larsson, Stieg. (1994). Extremhögern, s. 45 – 46  

2
 SvD/Sifos novembermätning tagen ur DN, SD är uppe i 5,8 procent vilket skulle ha lett till att de kommit in i 

riksdagen. Artikeln: Större än både centerpartiet och Kristdemokraterna, www.dn.se, hämtad 2009 – 11 – 15  
3
 Aftonbladet, artikeln: Ingen villig att samarbeta med SD och artikeln, ”Vi vägrar att samarbeta med 

Sverigedemokrater, www.aftonbladet.se, 2008 – 07 – 10  
4
 Aftonbladet, artikeln Reinfeldt: Jag avgår hellre än samarbetar med SD” En artikel byggd på en intervju med 

Ekot Sverige med statsminister Reinfeldt, www.aftonbladet.se, 2009 – 10 – 23  
5
 Bernmark – Ottosson, Ann, (2005). Demokratins stöttepelare, s. 17 

http://www.dn.se/
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1.2 Greger Wahlgren, Brottsförebyggande Centrum 

Enligt Greger Wahlgren är det idag svårt att placera Sverigedemokraterna på den politiska 

skalan då de genom att ställa sig bakom de lagar och regler som gäller, fyller kriterierna för 

demokratin som beslutsmodell. Greger Wahlgren pekar dock på att de är främlingsfientliga 

och att jag som lärare skall bemöta deras åsikter med hjälp av skolans styrdokument för att 

den vägen visa eleverna var SD står politiskt. Han säger: ”Ta diskussionen!”. Men för att 

kunna göra det måste jag skaffa mig kunskaper, för om vi tål SD och deras smygrasism vad 

tål vi härnäst? För att eventuellt kunna finna ut ideologitillhörigheten hos ett parti kan läraren 

gå in på deras hemsidor på internet och analysera innehållet i texterna. Titta på vilka länkar 

som finns och vilka symboler de använder. Ett annat råd är att titta på hur partierna använder 

sig utav vår historia och vilka historiska personer de kanske lyfter fram och hur. Vädra deras 

åsikter och visa på rena fakta. Det sista råd Greger Wahlgren ger mig är att alltid vara rak och 

ärlig annars blir jag inte trovärdig inför mina framtida elever.  

 

1.3 Problematisering  

Läraren måste i sitt klassrum vara beredd på att bemöta obekväma och odemokratiska åsikter 

från både elever och föräldrar, vilket kan vara svårt när de demokratiska värderingarna säger 

att även dessa skall respekteras.
6
 Sverigedemokraterna med sin nynazistiska bakgrund är idag 

ett svårplacerat parti i den politiska skalan vilket innebär ett problem för hur läraren skall 

förhålla sig till dem. Med tanke på deras främlingsfientliga åsikter, hur ska läraren förmedla 

skolans och samhällets värderingar och ändå, enligt de demokratiska fri – och rättigheterna 

lyssna på och respektera SD och deras väljare? Enligt Bernmark – Ottosson skall jag som 

gymnasielärare i samhällskunskap utifrån mina kunskaper om demokratins värderingar 

bemöta dem i öppna diskussioner och aktiva insatser och verka som en ”demokratins 

stöttepelare” i klassrummet.
7
  

 

 

 

                                                 
6
 Lärarförbundet, (2006). Att motarbeta rasism och nazism i skolan, s. 7 

7
Bernmark – Ottosson, Ann, (2005). s. 29  



7 

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med arbetet är att finna ut var Sverigedemokraterna står ideologiskt och tillsammans 

med Intoleransrapportens hjälp ta reda på orsaken bakom partiets lockelse på väljarna. Detta 

för att se vilka konsekvenser det kan medföra för läraren. Jag vill jämföra SD: s åsikter om 

demokratin, värdegrunden och jämställdheten med skolans styrdokument för att finna ut 

konsekvenser för läraren. För att uppnå syftet jobbar jag med följande forskningsfrågor:  

 Kan man urskilja likheter/olikheter mellan det historiska perspektivet och 

Sverigedemokraternas partiprogram inom demokrati, värdegrund och jämställdhet? 

 Är Sverigedemokraternas ståndpunkter förenliga med de värden skolan skall lära ut, 

gällande demokratin, värdegrunden och jämställdheten?  

 Vilka orsaker ligger bakom att elever tar till sig Sverigedemokraternas åsikter och vad 

kan detta få för didaktiska konsekvenser? 

 

1.5 Begreppsförklaringar och förkortningar 

Begrepp och förkortningar som förekommer i texten: Rasism är ”en åskådning baserad på 

föreställningar om att vissa raser är överlägsna andra”. Begreppet nazism hänvisas till 

nationalsocialism och beskrivs som en ”antidemokratisk politisk åskådning som särskilt 

hävdar att vissa raser är överlägsna andra”. Demokrati förklaras som ett politiskt system i 

vilket regeringsmakten företräder folkviljan, sådan den kommer fram i fria allmänna och 

hemliga val. Etnocentrismen bedömer andras kulturer med sin egen kultur som måttstock. 

Begreppet etnicitet förklaras med att en person tillhör ett visst folk eller ras. Nationalism är 

en åskådning som hävdar den egna nationens värde och intressen framför andra nationer. 

Konservatismen, en politisk åskådning som motsätter sig samhällsförändringar. Folkhemmet 

är ett samhälle med väl utbyggd socialt välfärdssystem, användes av Socialdemokraterna 

under 1930 – talet. Argument används i övertalningar och bevisningar i en viss ståndpunkt. 

Polygama beskrivs som människor med många sexuella förbindelser och som exempel nämns 

månggifte.
8
 Förekommande förkortningar är SD för Sverigedemokraterna, HBT för homo – bi 

– och transsexuella personer och BRÅ – Brottsförebyggande Rådet.  

                                                 
8
 Norstedts Förlag, (1997). Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok: rasism s. 889, nationalsocialism s. 747, 

demokrati s. 197, etnocentrism s. 258, xenofobi s. 1311, etnicitet, s. 258, nationalism s. 747, konservatism s. 570, 

folkhem s. 291, argument s. 41, polygam s. 855  
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1.6 Disposition  

För att uppnå uppsatsens syfte presenteras de metoder som använts i kapitel 2 tillsammans 

med urval, avgränsningar och tidigare forskning. För att vidareutveckla bakgrunden till 

arbetet kommer kapitel 3 att innehålla lärarens verktyg, styrdokumenten som regering och 

riksdag lagstiftat samt de orsaksbakgrunder som kan tänkas ligga bakom varför eleverna tar 

till sig antidemokratiska åsikter, tillsammans med intervjun med Greger Wahlgren. För att få 

en förståelse för dagens främlingsfientlighet behöver man veta dess rötter vilka beskrivs i 

kapitel 4. I kapitel 5 presenteras bakgrunden till Sverigedemokraternas uppkomst samt SD: s 

partiprogram om punkterna demokrati, värdegrund och jämställdhet. Analysen av resultaten 

kommer att redovisas i kapitel 6 och tillsammans med arbetets bakgrund kommer de att 

utgöra grunden för diskussionen i kapitel 7. Arbetet kommer att avslutas med en kortare 

reflektion samt några förslag för vidare forskning  
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2.  Metod, urval, avgränsningar och tidigare forskning 

2.1 Ansats 

Litterära studier av andra forskares och författares publikationer visar på forskarens 

medvetenhet inom området, och för uppsatsens trovärdighet har jag studerat etablerade 

forskares och journalisters verk i ämnet. Denscombe skriver att litteraturen jag som forskare 

använder mig av, kan vara både en bakgrundsinformation och en jämförande källa i sig.
9
 

Litteraturen jag studerat har informerat mig att forskningen om nynazistiska grupperingar 

pågått under flera år, och att det är svårt för forskarna att studera dem. Grupperna byter namn 

eller bildar nya föreningar/partier
10

 vilket jag själv råkade ut för i undersökningen.
11

 Utöver 

litteraturstudier och artiklar i tidskrifter, har webbplatserna på internet varit en tillgång, men 

problemet med dessa är att de ständigt förändras och att trovärdigheten kanske inte alltid är så 

hög.
12

   

Då jag valt en empirisk del där Sverigedemokraternas ideologitillhörighet undersöks är 

utgångspunkten deras partiprogram. Därför behöver jag för att få en bredare och djupare 

kunskap för undersökningsområdet, en idé – och ideologikritisk analys samt delvis en 

argumentationsanalys. Som Bergström/Boréus beskriver det kan man översätta idé och 

ideologi till en rad idéströmningar och uttryck. De menar att ideologier verkar som döljande 

eller förskönande faktorer för de verkliga intressena.
13

 Ideologier är samhällsåskådningar som 

bidrar till en sammanhållning eller att legitimera vissa klassintressen.
14

 Bergström/Boréus 

menar att en ideologi leder till handling vilket tolkas som ett ”beteendemönster och social 

praktik”.
15

 Enligt den negativa traditionen visar sig ideologin stark då samhällets existens 

hotas av motsättningar och för döljandet av detta behöver den hjälp av ”föreställningar och 

samförståndsdygder”. Den positiva synen på ideologin ger ett uttryck för klasskamp vilket 

gynnar gruppen.
16

 Som ideologiexempel nämns feodala konservatismen som beskrivs som 

bevarandet av ”naturliga kollektiv och institutioner”. De bör vara självständiga med en stark 

hierarkisk prägel. Synen på människan är att vi är olika och ojämlika men vi skall ändå leva i 

                                                 
9
 Denscombe, Martyn, (2006). Forskningshandboken, s. 188 

10
 Denscombe, Martyn, (2006). s. 187  

11
 Min egen forskning stötte på problem med Nationalsocialistisk Front som hann byta namn två gånger, först till 

Folkfronten (år 2008) och nu till Svenskarnas Parti (år 2009). Urvalet slutade med Sverigedemokraterna. 
12

 Denscombe, Martyn, (2006). s. 190 
13

 Bergström, Göran. Boréus, Kristina. (2000). Textens mening och makt, s. 149 
14

 Bergström, Göran. Boréus, Kristina. (2000). s. 150 
15

 Bergström, Göran. Boréus, Kristina. (2000). s. 151 
16

 Bergström, Göran. Boréus, Kristina. (2000). s. 152 
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ett ”samförstånd”. Den enskilde människan skall varken framföra kritik eller krav på 

förändringar. Denna syn föredrar stånds – eller yrkesrepresentationer under ledning av en 

stark ledare.
17

  

Begreppet ideologi är en samling värderingar vars innehåll består av en synlig och en mindre 

synlig del. Analysen beskrivs som en funktion där det ”osynliga görs synligt” och görs i tre 

steg: 

 För textanalysen frågas” Vem vänder sig texten till?” och ”Vem säger sig texten tala 

för?” ”Vilka åsikter avgränsar man sig ifrån?” 

 För att göra den begriplig och synlig ställs frågan: ”Vilken social verklighet handlar 

texten om?”.  

 ”Vilka säger sig ideologin representera?” Texten sätts in i ett sammanhang och kan 

därmed relateras till en grupp eller en institution i samhället.
18

 

Problemen vid en textanalys är att texten själv inte får visa sitt innehåll objektivt då 

analysmodellerna tvingas på den. En forskare kan utifrån sin egen ideologi påverka och 

tillskriva materialet något som inte tidigare fanns, och då infinner sig ett validitetsproblem. 

Forskaren behöver ta till sig kritiken och kraven på att visa sin egen ideologitillhörighet.
19

  

Genom en argumentationsanalys finner man som forskare att argumenten det vill säga 

ståndpunkterna, är en viktig del av kommunikationen i samhället. Argumenten är till för 

partiernas strävan att vinna röster genom att övertyga människor om partiets syn på 

verkligheten som de upplever den. Det forskarna gör är att ta reda på hur partiernas argument 

runt olika sakfrågor låter och hur de framförs.
20

 Enligt författarna förekommer inte argument 

som isolerade inslag i de politiska partiprogrammens text. Sändaren, det vill säga SD, sägs ha 

ett bestämt syfte med argumenten i skriften, frågan är vilket.
21

     

Intervju som metod är enligt Denscombe en bra komplettering för de uppgifter som kommer 

att presenteras i uppsatsen. Den typ av forskningsintervju som bäst lämpade sig för arbetet var 

den ostrukturerade där intervjuaren introducerar ett tema och därmed låter den intervjuade 

                                                 
17

 Bergström, Göran. Boréus, Kristina. (2000). s. 159  
18

 Bergström, Göran. Boréus, Kristina. (2000). s. 165 
19

 Bergström, Göran. Boréus, Kristina. (2000). s. 170 – 171  
20

 Bergström, Göran. Boréus, Kristina. (2000). s. 89 
21

 Bergström, Göran. Boréus, Kristina. (2000). s. 91 – 92  
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utveckla sina tankar.
22

 Jag valde att för arbetet intervjua Greger Wahlgren från 

Brottsförebyggande Centrum i Karlstad vilket skedde 30/11 – 09 kl. 13.30 inne på hans 

kontor. Meningen med intervjun var att ta till vara på den kunskap Greger Wahlgren innehar 

då han under många år i sitt arbete jobbat för att motverka antidemokratiska krafter i alla dess 

former. De frågor som ställdes var följande: 

 Var i den politiska skalan kan man placera SD och hur kan man visa på det inför 

eleverna? 

 Finns det några sätt att ta reda på var ett parti står ideologiskt? Och hur kan man lyfta 

fram det?  

Denscombe ställer en del frågor gällande intervjueffekten vilka kan vara nyttiga att tänka på 

och menar att det finns faktorer som ålder, kön och etnicitet som kan påverka både 

intervjuaren och den intervjuade. Jag var väl medveten om att både åldern och könet spelade 

roll och var vaksam på detta.
23

 En kritik som framförs är att om intervjun skall vara lyckad 

behövs säkerhet och engagemang från forskarens sida.
24

  

 

2.2 Urval och avgränsningar  

I dagens moderna samhälle talas det idag inte ofta om rasism/nazism utan om 

främlingsfientlighet där åsikter och beteenden spänner sig över ett stort område med vitt 

skilda inriktningar på den politiska skalan.
25

 Medvetenheten om detta fanns hos undertecknad 

men urvalet stannade vid den svenska nazismen, då Sverigedemokraterna som undersöks från 

början var ett nazistiskt parti. Varför rasismen återkommer i uppsatsen beror på att nazismen 

bygger på densamma och att de representerar det historiska perspektivet som finns med i min 

undersökning. Begreppet etnicitet används idag istället för ordet ras, men personligen anser 

jag att etnicitet bara är ett finare ord för i princip samma indelning.  

Eftersom den svenska främlingsfientligheten innehåller ett antal partier/föreningar stannade 

urvalet vid Sverigedemokraterna Urvalet gjordes på grund av att SD är snubblande nära 

riksdagen
26

 vilket kan vara en öppen port för andra likasinnade partier. Det historiska 

                                                 
22

 Denscombe, Martyn, (2006). s. 135 
23

 Denscombe, Martyn, (2006). s. 138 – 139  
24

 Denscombe, Martyn, (2006). s. 141  
25

 Lodenius, Anna – Lena, Wikström, Per, (1997). Vit makt och blågula drömmar, s. 29 
26

 Se inledningen kapitel 1. 
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perspektivet på rasism och nazism
27

 är nödvändiga då jag i mitt arbete skall försöka spåra SD: 

s ideologiska tillhörighet. Jag har valt att avgränsa mig till delar av partiprogrammet där synen 

på demokratin, värdegrunden och jämställdheten presenteras, för att den vägen kunna se 

konsekvenser för didaktiken och lärarens yrkesroll.  

 

2.3 Tidigare forskning 

Eftersom det fanns för lite samtida relevant litteratur om Sverigedemokraterna och skolan 

vände jag mig till skolbibliotekets databas över uppsatser. Nyckelorden i sökandet var 

Sverigedemokraterna, skolan, antidemokratiska krafter, nazism och rasism. Den forskning jag 

fann var bland annat Thulins, Grönqvists och Bärgmans examensarbeten.  

Både Thulin och Grönqvist tar upp problematiken kring behandlingen av 

Sverigedemokraterna i skolan. Thulin beskriver i sin uppsats hur en utvald skola i Ystad valde 

att inte ta upp SD på grund av tidsbrist.
28

 Istället för att arbeta med SD: s partiprogram och 

diskutera det blev konsekvensen att SD fick stor framgång i skolvalet där de blev det tredje 

största partiet.
29

 Hon tar också upp att en del lärare även kritiserat partiet vilket kan ha 

bidragit till SD: s framgång på skolan. Det Thulin i sin slutsats kommit fram till är att man 

behöver tid att gå igenom partiprogrammet för att ta reda på vad som är lockande med SD 

samt att kunskap är lärarens redskap.
30

 Grönqvist tar upp problemen huruvida lärarna ska se 

SD som ett demokratiskt eller ett antidemokratiskt parti och hur man skall behandla dem i 

skolans miljö och undervisning. Problemet med SD är komplext då lärarna har lite olika syn 

på den saken men de lärare Grönqvist intervjuat anser att partiets åsikter bör tas upp med 

eleverna och att diskussionen skall ske i enlighet med vad styrdokumenten rekommenderar.
31

 

Det Grönqvist får fram är att lärarna vill att eleverna skall bilda sig en egen uppfattning om 

SD och att det är viktigt att inte tala om rätt eller fel samtidigt som läraren måste visa på sitt 

politiska uppdrag.
32

   

                                                 
27

 Se kapitel 4. 
28

 Thulin, Marie. (2007). Skolvalet och Sverigedemokraterna, s. 22 
29

 Thulin, Marie. (2007). s. 8 
30

 Thulin, Marie. (2007). s. 24 
31

 Grönqvist, Björn. (2008). Sverigedemokraterna och skolan, s. 35 
32

 Grönqvist, Björn. (2008). s. 36 
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Bärgmans uppsats handlar om komplexiteten av lärarens uppdrag. Problemen hon ser är att 

läraren är begränsad från två håll: åsiktsfriheten får inte begränsas på antidemokratiska 

krafters bekostnad och åsiktsfriheten leder till att antidemokratiska åsikter strider mot 

demokratins idé om människors lika rätt. Hon pekar på att skolans personal måste vara 

medvetna om var de själva står och visa enighet vilket annars skapar en motsägelsefullhet 

inför eleverna.
33

 Slutsatsen Bärgman drar är att antidemokratiska beteenden oftast beror på 

okunskap hos eleverna och att tid kring problematiken runt demokrati och värdegrund bör 

avsättas.
34

   

Författarna Lodenius/Wingborg beskriver hur man kan bemöta SD: s åsikter i 

partiprogrammet. De visar på hur man kan argumentera mot de ståndpunkter som SD men 

också andra likasinnade partier står för, genom att bryta ned dem med motargument och fakta. 

Det författarna menar är att det går att visa på vad ståndpunkterna egentligen handlar om 

genom att lyfta fram och vädra dem.
35

 Ett exempel är kulturbegreppet vilket SD använder 

flitigt,
36

 och kan bemötas med motargument som att kulturen precis som samhället är under 

ständig förändring.
37

 

Den litteratur undersökningens bakgrund är baserad på är av författare och historiker vars 

verk är välrepresenterade inom forskningen av de antidemokratiska krafterna. Författaren 

Anna – Lena Lodenius tillsammans med journalister såsom Stieg Larsson och Per Wikström 

har varit flitiga skribenter, vilka legat till grund för arbetets historiska forskning fram till 2000 

– talets början. Historikern Heléne Lööw är verksam på Forum för levande historia vilka 

tillsammans med Jan Andersson chef för Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, utkommit med 

Intoleransrapporten. Rapporten är en sammanställd undersökning där ungdomar från senare 

delen av grundskolan samt gymnasiets olika program deltagit genom att svara på olika frågor 

om minoriteter i det svenska samhället. Rapporten beskriver den intolerans som förekommer i 

skolorna mot olika minoriteter såsom muslimer, judar och homosexuella. I undersökningen 

förekom provocerande påståenden med både positiv som negativ attityd för att få fram ett 

ställningstagande. Det som framkom var att de flesta elever, både killar och tjejer, var positivt 

                                                 
33

 Bärgman, Sofia. (2008). Lärarens ”antidemokratiska uppdrag”, s. 23 
34

 Bärgman, Sofia. (2008). s. 25 – 26  
35

 Lodenius, Anna - Lena. Wingborg, Mats. (2009). Boken: Slå ett slag om svenskheten   
36

 Lodenius, Anna - Lena. Wingborg, Mats. (2009). Slå ett slag om svenskheten, s. 25 
37

 Lodenius, Anna - Lena. Wingborg, Mats. (2009). s.224 
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inställda till minoriteterna, men resultatet visade på att det fanns de som var mindre positiva 

och riktigt främlingsfientliga. Det intressanta är elevernas bakgrund till attityderna.
38

   

För det teoretiska och historiska perspektivet om rasism och nazism fick jag stöd av författare 

såsom Birgitta Löwander, Leo Kramár (gymnasielärare med egna erfarenheter av nazismen), 

George M. Fredricksen och Lodenius/Wikström. De beskriver ideologiernas idéer vilka 

utvecklats från medeltiden fram till idag. Delen om kvinnans plats i rasismens och nazismens 

historia behandlas av Lodenius/Wikström men också av Yvonne Hirdman med flera i boken 

Kvinnohistoria.  

Andra kunskaper jag tagit del av kommer från tidskriften Expo, en ideell opolitisk 

organisation som forskar inom området antidemokratiska krafter, där arkivet varit en tillgång 

över relevanta artiklar om SD. Utöver det användes sidor från Skolverket och Lärarförbundets 

tidskrift Att motarbeta nazism och rasism i skolan. För partiprogrammet användes SD: s egen 

hemsida på nätet där delar av Idédokumentet och Principprogrammet legat till grund för 

undersökningen.  
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3. Lärarens uppdrag, elevernas bakgrund, och styrdokumenten   

3.1 Läraren och didaktiken  

Karlsson beskriver didaktiken som läran att lära ut. Ett ämne (samhällskunskap) förmedlas av 

vem (läraren), till vem (eleven), och för vem (staten) vilket ingår i det politiska uppdraget. I 

”didaktikens konsumtionskedja” ingår avsändare, förmedlare samt mottagare, där läraren är 

avsändaren och förmedlaren, och eleverna mottagarna. Men eleverna i klassrummet är inte 

några ”tomma kärl som skall fyllas på”. Eleverna bär på erfarenheter, känslor, upplevelser och 

kunskaper vilket påverkar deras upptagningsförmåga av det som förmedlas av läraren. Utöver 

det påverkar samhällets massmedieutbud och den sociala klass de vuxit upp i.
39

 Samtidigt 

som läraren har krav utifrån sitt politiska uppdrag händer saker i klassrummet vilket kräver 

lärarens fulla engagemang där denne snabbt skall ta ställning, vilket gör att klassrummet är en 

komplex social situation.
40

 Sådana händelser kan vara där läraren möter på antidemokratiska 

och intoleranta åsikter bland sina elever.  

 

3.1.1 Elevernas attityder  

Intoleransen bland elever är inget isolerat fenomen just i skolvärlden utan förekommer i stort 

sett alla åldrar och överallt i vårt samhälle.
41

 Skolan är enligt styrdokumenten skyldig att 

motverka intoleransen och lära ut och förankra alla människors lika värde och individens 

integritet och frihet. Därför är det av intresse att belysa ungdomarnas attityder gentemot andra 

människor, vilket Intoleransrapporten visar på.
42

 I rapporten ställdes olika värderingsfrågor 

gällande inställningen till muslimer
43

, judar
44

 och homosexuella.
45

 Svaren på frågorna om 

muslimer och judar var övervägande positivt och det bland både pojkar och flickor.
46

 Bland 

de mindre toleranta var det fler pojkar än flickor som var negativa. Det man också fann var att 

intoleransen var högre mot muslimer än judar.
47

 Vid värderingsfrågorna om homosexualitet 

                                                 
39
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44

 Intoleransrapporten, (2004). s. 44  
45

 Intoleransrapporten, (2004). s. 48  
46

 Intoleransrapporten, (2004). s. 38 – 39 och 44  
47

 Intoleransrapporten, (2004). s. 36 och 44  



16 

 

var övervägande delen av pojkar och flickor positivt inställda. Bland de intoleranta var 

pojkarna i majoritet och här fanns även pojkar med invandrarbakgrund.
48

  

 

3.1.2 Påverkande klassrumsfaktorer: Elevernas sociala, ekonomiska bakgrund och 

samhällsutvecklingen  

Intoleransrapportens undersökning pekar på ett samband mellan intolerans och låg utbildning 

samt låg samhällsklass. Ju högre utbildade föräldrarna var desto lägre intolerans. Elever på 

gymnasienivån vars föräldrars status var lägre tjänstemän och uppåt var överrepresenterade på 

de studieförberedande gymnasielinjerna medan arbetarklassens barn fanns i majoritet på de 

yrkesförberedande och individuella programmen.
49

 Skillnader i åldrarna från grundskolans 

senare år och gymnasiets sista årskurs visar att intoleransen minskade något vilket förklaras 

med mognad och bredare kunskaper.
50

 Den geografiska platsen
51

 och historiska traditioner på 

orten spelar roll för att lättare ta till sig främlingsfientliga åsikter.
52

 Urbaniseringen spelade en 

viss roll då man verkade vara mer intolerant på mindre orter.
53

 En förklaring till att dessa 

grupper lättare tar till sig främlingsfientlighet kan ligga i att konkurrensen om arbeten med 

låga yrkeskunnighetskrav är hård.
54

 I familjefaktorn fann man att ungdomarna som sökt sig 

till främlingsfientliga grupper ofta haft dåliga relationer till sina föräldrar, främst fadern.
55

 

Könsrollerna inom familjen var av äldre natur där kvinnan är underordnad mannen och 

intresset för jämställdheten var låg.
56

 Även föräldrars skilsmässa och en arbetslös förälder har 

ett samband om än svagt till intoleransen.
57

 Homofobin tros bero på att heterosexualiteten är 

en norm och där homosexuella uppfattas som fjolliga, och att unga män i sin identitetssökning 

söker maskulinitet och brödraskap.
58

 Våld inom familjen och brist på kommunikation mellan 

föräldrar och barn
59

 avgör i sökandet till främlingsfientliga grupper. En del elever har 

rasismen och främlingsfientligheten med sig hemifrån medan andra umgåtts i nazistkretsar, 
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där föräldrarna varit omedvetna om ungdomarnas inblandning. De som inte lyckats att 

etablera en positiv självbild eller status i relation till samhället, skolan eller arbetet är oftast de 

med hög intolerans. Bland dessa är det inte ovanligt att personer med ADHD, och brist på 

empati eller liknande ingår. Psykosociala problem spelar roll om än liten då även väl 

fungerande och intellektuella ungdomar är med.
60 Skolan har en central roll i ungdomarnas 

mottaglighet för extrema nationalistiska åsikter och grunden sägs enligt rapporten ligga i 

dåliga skolprestationer i form av låga betyg, skolk, och svårigheten i att anpassa sig till 

skolmiljön. Undersökningen påvisar att de högst intoleranta sällan besöker museer, bibliotek 

eller andra kulturella utbud.
61

  

Det moderna samhället har enligt rapporten inneburit förändringar i form av individualisering 

av det sociala och ekonomiska systemet. Släktband har luckrats upp liksom samhällsklasser 

och traditioner vilket inneburit mer frihet för individen. Då statusen inte längre är angiven på 

förhand måste individen själv forma den genom egna prestationer. Detta har medfört att unga 

ställs inför komplicerade situationer med ständiga val där konkurrensen är hård. Risken för 

personliga misslyckanden är större och det speciellt under kristider, där känslor av osäkerhet 

och maktlöshet spelar in. Känslan av isolation sägs bero på brister på miljöer med ”naturlig 

tillhörighet till sociala grupper”.
62

 Utanförskapen kan visa sig i misstron mot etablerade 

partier där man känner att man inte kan påverka,
63

 vilket främlingsfientliga partier använder 

sig av då de påstår att Sverige inte fungerar demokratiskt. Det framkom dock i rapporten att 

majoriteten av eleverna var positiva till demokratin.
64

 För att stoppa rekryteringen till 

främlingsfientliga partier/organisationer talar Intoleransrapporten för ett starkt samarbete 

mellan föräldrar och skolan där ett sammanhållet nätverk byggd kring skolan och/eller 

familjen, ger resurser till individen/eleven, för att klara av framtida livssituationer.
65
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3.2 Demokratin, värdegrunden och jämställdheten               

Förmedlingen av demokratiska samhällsvärderingar verkar inte intressera ungdomarna, vilket 

visar sig i ett sviktande valdeltagande.
66

 Undervisningen som skall forma eleverna till kritiskt 

tänkande medborgare, måste därför problematiseras och diskuteras och erbjuda fler perspektiv 

kring demokratin och skolans uppdrag. Skolan skall lära ut värden och traditioner men Bronäs 

menar att dessa mår bra av att problematiseras och diskuteras.
67

 Även problematiken kring 

lärarrollen bör diskuteras där läraren måste visa eleverna hon/han möter att de kan tåla både 

kritik och motstånd.
68

   

Begreppet demokrati tolkas olika där staten tar för givet att invånarna tar till sig just det 

landets tolkning. Därför har utbildningsväsendets uppgift varit att lära ut den ”officiella 

tolkningen av demokratin” i fostran av framtida medborgare.
69

 Sveriges tolkning av 

demokratin baseras på alla människors lika värde och att all offentlig makt utgår från folket. 

Den bygger på olika fri – och rättigheter och som exempel nämns yttrande – och 

åsiktsfriheten. Rättigheterna är inskrivna i grundlagen,
70

 och finns angivna i FN: s deklaration 

om barnets rättigheter.
71

 Läraren/skolan kan enligt lagarna varken utesluta eller betygsätta 

elever för obekväma åsikter.
72

 Utöver det skall den nya diskrimineringslagen från januari 

2009 motverka diskriminering mot kön, könsöverskridande identitet/uttryck, funktionshinder, 

sexuell läggning och ålder.
73

 

Bronäs beskriver demokratimodellen som beslutsmetod där landets styrelseskick och 

medborgarnas fri – och rättigheter lagts på staten. Kritiken mot systemet är att 

majoritetsprincipen inte är enkel då den baseras på kompromisser och beslut vilka delar av 

befolkningen inte kan stå bakom. Därför bör modellen kombineras med andra ”ideologiska 

ställningstaganden för att få ett innehåll”.
74

 Demokratin som idé är mer än en styrelseform 

vilket Bernmark – Ottosson tolkar Deweys idé att demokratin är en ”social gemenskap mellan 

människor och grupper”. Tillsammans utbyter människorna åsikter och erfarenheter och för 
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att kunna göra det behöver de tillgång till utbildning, vilket är ett verktyg för förändring och 

utveckling.
75

 Enligt Dewey är det vanligt i en demokrati att vurma för utbildning då man i 

stället för auktoritet väljer frivilliga engagemang. Kommunikation mellan människorna i 

samhället är en förutsättning för en fungerande demokrati. Att samtala och jämföra åsikter 

och handlingar över olika gränser skall öka den enskilde individens ansvarskänsla och 

delaktighet. Genomförs detta bryts olika barriärer ned mellan klasser, etniciteter och 

landsgränser.
76

 Målet är att medborgarna underordnar sig gällande regler och visar 

kompromissvilja, tolerans, solidaritet och ömsesidigt erkännande av människans lika värde.
77

 

Grupper som ställer sig utanför genom att hålla på traditioner och motarbetar 

förnyelseprocesser, stannar i sin egen personliga utveckling vilket hämmar både individen och 

samhället.
78

 Enligt Bernmark – Ottosson förknippar man demokratin med något önskvärt.
79

  

Värdegrunden baseras på kristen tradition och västerländsk humanism där människors lika 

värde står i fokus. Värdegrunden står för människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, jämställdhet mellan könen, solidaritet med svaga och utsatta samt utjämning mellan 

sociala grupper.
80

 Värdena har tillkommit genom prioriteringar om det eftersträvansvärda och 

önskvärda. Det Orlenius frågar sig är om värdegrunden är något man kommit fram till genom 

viljan att motverka antidemokratin
81

 och kan man inom skolans ramar arbeta för 

förverkligandet av dessa värden?
82

 För att de skall få mening måste vuxna ta ansvar och våga 

ta ställning.
83

 Här betonas att samarbete och delaktighet mellan lärare, elever och föräldrar är 

viktig.
84

 Skolans roll som fostrare har genom åren förändrats från moralisk till demokratisk 

där enhetskulturen givit vika för det mångkulturella. 
85

 De värderingar värdegrunden står för 

används som tolkningsinstrument då människan strävar efter förståelse för sin omvärld. Under 

uppväxten möter eleverna olika värderingar, byter erfarenheter och genom det försöker ta till 

sig ett sammanhang. Därför är det viktigt att läraren lyfter fram grundläggande begrepp i 

läroplanerna, vilka fungerar som tolkningsinstrument där sammanhangen måste tydliggöras 
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och synliggöras.
86

 Som lärare är det viktigt att veta med sig vilka värderingar som präglat den 

egna uppväxten eftersom det kan påverka hur värdegrunden tolkas.
87

 När det gäller traditioner 

och regler är ungdomar idag inte lika bundna som tidigare generationer vilket Orlenius menar 

kan innebära problem då de heller inte får stöd i sina livsval.
88

 För att kunna ta till sig 

värdegrunden och respekten för andra människor behöver eleven börja med sig själv.
89

  

 

3.2.1 Skollagen, Lpf – 94 och kursplanen för samhällskunskap 

För läraryrkets utbildning och utövande har regering och riksdag utifrån de värderingar 

samhället har, lagstadgat olika styrdokument, vilka visar på det politiska uppdraget.
90

 Enligt 

skollagen § 2 skall alla barn och ungdomar oavsett kön, geografisk hemvist, sociala och 

ekonomiska förhållanden ha lika rätt till utbildning. Skolan skall verka för jämställdhet mellan 

könen och aktivt motverka kränkningar.
91

 Läroplanen Lpf – 94 sammanfattas på följande sätt: 

Skolan och dess personal skall arbeta efter de grundläggande demokratiska värderingarna och 

därigenom ”främja aktning för varje människas egenvärde”. Skolans viktiga uppgift är att 

”lära ut och förankra de värden” samhället vilar på. Skolan som mångkulturell mötesplats 

skall ”främja förståelse” där tolerans och antidemokratiska krafter skall ”bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”.
92

  

Ämnet samhällskunskap tillkom under 1920 – talet som komplement till historieämnet och 

kallades för historia med samhällslära. Ämnet skall ge kunskap om demokratins roll, olika 

politiska system samt samhällsbildningar.
93

 Kursplanen talar om att utbildningen baseras på 

vår demokrati och värdegrund och skall syfta till att fördjupa elevens kunskaper i ”nutida 

samhällsförhållanden”, där rättigheter och skyldigheter ingår. Eleven skall få ökade 

förutsättningar till att kunna hantera ett samhälle under ständig förändring. Kunskaper om 

andra kulturer, grupper och minoriteter ger eleven förståelsen för värdet av det mångkulturella 

samhället. Eleven skall respektera och ha kunskap om de mänskliga rättigheterna samt 

motverka förtryck. Andra mål eleven under utbildningen förväntas nå är att kunna praktisera 
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demokratins värdegrund och utifrån den förstå hur andra perspektiv och ideologier ger sin syn 

på samhället. Eleven förväntas känna till vårt politiska system och hur man kan delta och 

påverka de politiska besluten. De skall utveckla förmågan att formulera frågor, argumentera 

för och uttrycka ståndpunkter, att aktivt delta i samhällslivet och påverka 

samhällsutvecklingen.  Eleven skall kritiskt granska, reflektera och kunna se konsekvenser av 

sitt eget och andras beteende och hur det påverkar samhället.
94
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4. Teoretiska utgångspunkter: Rasismens och nazismens ideologier ur ett 

historiskt perspektiv   

I detta kapitel kommer jag att presentera det historiska perspektivet på rasismen och nazismen 

då de utgör grunden för den teoretiska utgångspunkten för undersökningen. 

 

4.1 Rasismens ideologi och grunder 

I ett samhälle med människors kristna grundläggande jämlikhetstankar behövdes en 

rasideologi som kunde förklara och rättfärdiga den ojämlika behandlingen av andra folk och 

nationer.
95

 Rasidén kom att utvecklas under kolonialismen och imperialismen under 1700 – 

och 1800 – talen där forskningen spelade en viktig roll med kända namn som Carl von 

Linné
96

 och Charles Darwin
97

, (vilkas betydelser stått sig in i vår tid). Kvinnans plats i 

historien har varit makans och männens som deras förmyndare och politiska makthavare.
98

 

När jämlikhet under 1800 – talet diskuterades reagerade makten med motargumentet 

”kvinnans naturliga plats och uppgift”.
99

 För att ytterligare utestänga kvinnan från inflytande 

undersöktes båda könen kroppsligt och intellektuellt och man fann att de var olika biologiskt. 

Därmed försvarades den rådande ordningen där män och kvinnor ”kompletterade varandra” i 

sina könsroller.
100

  

Rasismen är alltså inget isolerat problem utan uppstår vid skiftande samhällsformer och 

historiska tidpunkter. Löwander menar att rasismen alltid funnits men att hatobjekten genom 

tiderna sett olika ut. Rasismens ideologi skapar systematiskt en grupphierarki vilket ligger till 

grund för inkludering/exkludering av människor på grund av kön, etniska och/eller ärftliga 

faktorer. Därefter följer en kategorisering där man lägger till de värden som kan vara både 

kulturellt som biologiskt. Sammankopplas dessa skillnader med förändringar i samhället utgör 

de ett hot mot den egna arten och kulturen. Det Löwander pekar på är att rasismen påstår att 

människorna ”mår bäst av separata kulturer” och med den grunden förespråkas en homogen 

kulturell befolkning vilket ses som det ”naturliga”. Rasismen som ideologi växer i styrka vid 
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tidpunkter som lågkonjunkturer då arbetslösheten ökar och de invanda sociala nätverken 

ifrågasätts.
101

      

 

4.2 Grunden till den nazistiska ideologin 

Runt om i Europa spreds under 1800 – talet nationalistiska, romantiska och etnocentriska 

idéer tillsammans med krav på egna nationalstater med gemensam geografisk gräns, religion, 

kultur, seder, ett gemensamt språk och en folksjäl.
102

 Enligt Kramár grundades idén i de 

aristokratiska leden i ett förhärligande av sin egen klass.
103

 Intresset för det egna landets 

historiska bakgrund blev viktig för nationerna och vetenskapliga och antropologiska studier 

genomfördes. För att kunna bevara rasen intakt och få den att överleva diskuterades åtgärder 

som rashygien.
104

 Germaner blev ett begrepp
105

 och enligt tysk nationalromantik var de den 

renaste indoariska rasen vars blod var heligt och måste skyddas från utländsk inblandning, 

vilket medförde att nationalismen och rastänkandet infördes i undervisningen.
106

 De som 

kritiserade tankarna ansåg idén om den egna rasens förträfflighet som ond och ojämlik.
107

  

Nazismen är baserad på socialdarwinistiskt antagande om rasernas inbördes konkurrens som 

är ödesbestämd, och att ojämlikheten mellan raser och individer är något naturligt.
108

 

Ideologin hyllar känslan, troheten och hängivenheten.
109

 Förakt för svaga, homosexuella, 

andra folkslag och religioner var starkt.
 110

  Kulmen för denna extrema tanke tog sitt uttryck i 

Tyskland där judar, zigenare, homosexuella, handikappade, krigsfångar och oliktänkande 

förföljdes och utrotades.
111

 Orsakerna bakom nazisternas maktövertagande i Tyskland sägs 

bero på den socioekonomiska och turbulenta tid som följde efter första världskriget. Hitler 

lyckades med löften om en bättre framtid samt med hot och våld nå makten 1933 i 

demokratiska val.
112

 I Sverige fick aldrig nazismen samma genomslagskraft som i Tyskland 
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men den har ändå satt spår i vårt samhälle,
113

 där konsekvensen av rastänkandet blev 

upprättandet av ett rasbiologiskt forskningsinstitut och införandet av steriliseringslagarna.
114

 

Den svenska nationalsocialismen från 1930 – talet kan beskrivas som en rasideologisk och 

antisemitisk rörelse där kampanjer fördes mot judar och homosexuella, men rörelsen 

utmärktes också för sina inbördes strider och förtalskampanjer.
115

  

Blod och jord var något man inom nazismen värnade om då jorden brukades och ärvdes i 

generationer.
116

 Nazismen som ideologi är mans – och ungdomsinriktad sådan och en uttalad 

antidemokratisk rörelse vilket syns i den nazistiska ledningen, i martyrkulten och 

hjältemyterna. Den förklaring författarna ger om användandet av martyrkulten, hjältemyterna 

och syndabockar är rädslan för att förlora manligheten.
117

 Den nazistiska synen på kvinnan 

under 1930 – talet var den ”rena och upphöjda” vars uppgift var att föra släktet vidare och där 

rätten till abort nekades.
118

 Kvinnan skulle äga rasmässiga egenskaper och leva ett sunt liv för 

födandet av starka och friska barn.
119

 Hon hyllades som urmodern och ”alltings skapare” och 

hennes sexualitet styrdes in för att tjäna staten.
120

 Kvinnans roll som underordnad mannen 

ansågs naturligt och var kvinnan intelligent och visade det var hon för dekadent eller 

bolsjevistisk. Män och kvinnor är olika biologiskt och därmed kompletterar de varandra.
121

  

 

4.3 Den moderna rasismen/nazismen och främlingsfientligheten 

Idag finns det två olika typer av organisationer: de öppet rasideologiska med klart rasistiska 

budskap,
122

 och de parlamentariska som talar om problemen kring invandringen med 

ekonomiska och kulturella argument.
123

  

De nynazistiska rörelserna lever efter gamla socialdarwinistiska ideal där äldre nationalistiska 

tankar lever kvar och deras syn på demokratin är föraktfull.  De vill ha en korporativism 
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bestående av representanter från olika yrkesgrupper med stark ledare istället för samhällets 

demokratiska organ.
124

 Synen på familjen är att en god arier föder många barn och rätten till 

abort skall förbjudas.
125

 Blod – och jordbegreppet vilket är den gamla synen på fädernejorden 

är ett starkt inslag i den moderna nazismen.
126

 Måltavlorna är desamma som förr med tillägget 

de icke – europeiska, adoptivbarn och deras föräldrar, debattörer och journalister.
127

 Under 

1990 – talet har nationalistiska parlamentariska partier vuxit fram med en främlingsfientlig 

profil. Man talar sällan öppet om rasismen men ifrågasätter andra kulturer och religioner och 

delar av partiprogrammen beskriver det gamla idéarvet. De säger sig vara för demokratin och 

de fri – rättigheter som finns men budskapet är nationalistiskt och främlingsfientligt.
128

 

Dagens rörelser inom de antidemokratiska krafterna är mer lyhörda för de politiska 

stämningarna i landet än sin föregångare, och lägger stor vikt vid att visa sig som respektabla 

nationalister.
129
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5. Resultat  

Först kommer bakgrunden till Sverigedemokraternas uppkomst att redovisas samt en kortare 

beskrivning av deras ståndpunkter. Efter det presenteras partiets åsikter om demokratin, 

värdegrunden och jämställdheten ur partiprogrammets Idédokument samt Principprogrammet.   

 

5.1 Bakgrund: Sverigedemokraterna  

SD har sitt ursprung i Bevara Sverige Svenskt. Tillsammans med framstegspartiet bildade 

man 1987 Sverigepartiet vilket misslyckades. Det nya försöket 1988 lyckades och 

medlemmarna då var en brokig samling av gamla nazister, unga skinnskallar, brottsdömda 

och aktivister från extremhögern. År 1995 byter partiet ledning och politisk inriktning vilket 

ledde fram till att utrensningar genomfördes av de mest extrema elementen. På grund av det 

splittrades partiet år 2001 i två falanger: SD och Nationaldemokraterna.
130

 Partiet säger sig 

vara ett intresseparti för svenskar där de centrala begreppen är familjen, hembygden och 

nationen. De anser att utöver nuvarande generationer skall även förfäderna och framtida 

generationer få ha rösträtt. De säger att vi bör dra lärdom av historien samt att när 

förändringar sker bör det göras långsamt annars kan det få ödesdigra konsekvenser.
131

 

Lodenius/Wingborg beskriver SD som ett främlingsfientligt och antifeministiskt parti vars 

målgrupp är lågutbildade människor.
132

 Synen på manligt/kvinnligt är konservativt och man 

tror på nedärvda könsskillnader.
133

 HBT – frågor tas inte gärna upp då man tror att det kan 

vara inkörsporten för annan sexuell perversitet.
134

 Nationalismen beskrivs som fredlig och 

kärleksfull trots att den varit grunden till krig och konflikter.
135

 Idag är SD ett parti att räkna 

med då opinionsmätningarna spår att partiet vid 2010 års val kommer in i riksdagen.
136
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5.2 Sverigedemokraternas syn på demokratin och värdegrunden  

I inledning av Idédokumentet beskrivs SD som nationalister och demokrater som beundrar 

demokratin och är emot ”antidemokratiska strömningar såsom nazism, fascism och 

kommunism”. SD förespråkar den klassiska demokratimodellen med ”fria och allmänna val” 

och till rättigheterna tillkommer skyldigheter vilka är att följa lagar och regler, respektera, 

kritiskt granska och delta i den demokratiska processen. Demokratin måste för att inte bli 

något elitstyre vara representativ och medborgarnas val skall ske både centralt som lokalt. 

Därför införs en ”brukar – och direktdemokrati” som komplement till den representativa. 

Brukardemokratin förklaras med att de medborgare vars intressen rörs av olika beslut bör 

kunna delta i beslutsprocessen. Som exempel nämns vård och skola. Under punkten 

Mångkultur eller demokrati? menar man att mångkulturalismen som svenskarna inte 

tillfrågats om, har förändrat och ”allvarligt försämrat förutsättningarna för en fortsatt 

demokratisk utveckling i vårt land”. Kränkningar av nation och kultur kan undvikas om man 

lever efter den nationalistiska principen. Enligt SD går den nationalistiska principen ut på att 

befolkningen är homogen, en stat med ett gemensamt språk, historia, religion och kultur.  

Centralt för SD: s ståndpunkter är FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna, den 

kristna etikens och den västerländska humanismens, och säger sig ta starkt avstånd ifrån 

diskriminering på grund av kön, religion, politisk läggning och etnicitet. Värdegrunden enligt 

deras idéer baseras på ”social rättvisa och traditionella värdekonservativa idéer” samt ”förra 

sekelskiftets svenska nationalkonservatism och socialdemokratisk folkhemstanke”. SD anser 

att varje samhälle skall ha en värdegemenskap där minsta gemensamma nämnare i form av 

grundläggande normer och värderingar är viktiga som enande faktorer där människorna kan 

känna sig trygga i sin identitet. Dessa gemenskaper är vi beroende av och här menar SD att 

det är familjen och nationen som ger oss den identitet vi behöver, vilket inga konstruerade 

kollektiv kan ge oss.
 137
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5.3 Sverigedemokraternas syn på familjen och jämställdheten 

”Sedan mänsklighetens begynnelse […] har kärnfamiljen varit den grundläggande enhet varpå samhället 

baserats. Det kärleksfulla förhållandet mellan man och kvinna […] barn, är den nödvändiga förutsättningen 

för harmoniska samhällsförhållanden. […] Den goda familjen skänker oss lycka och trygghet, den lär oss 

ansvar och moral, den förmedlar kultur och traditioner, ger oss identitet och tillhörighet […]”   

Så börjar SD: s punkt om Familjepolitiken där den traditionella kärnfamiljen är djupt rotad 

som samhällsgrund och som de vill skall värnas och stärkas och kan inte ersättas av 

konstruerade kollektiv. De vill förstärka familjens ställning och skapa tryggare samhällsklimat 

för barnens bästa samt uppmuntra till ökat barnafödande. Värnandet om den traditionella 

barnfamiljen ”skall inte på något sätt ringakta […] heroiska insatser […] av ensamstående 

föräldrar”. Hotet mot barnen anses ligga i nedvärderingen och splittringen av kärnfamiljen där 

ombytligheten i mäns och kvinnors förhållanden bidragit till barnens rotlöshet. SD förklarar 

att otryggheten många känner ligger i dagens mångkulturella samhälle. Äktenskapet är viktigt 

för människors och samhällens välbefinnande därför ser man negativt på antalet skilsmässor 

och vill motverka dem och otryggheten med familjerådgivningar.  

Som förälder bör man få valfrihet och för det vill SD istället för maxtaxan ge familjen pengar 

som ”står i rimlig proportion” till den kommunala barnomsorgen. För barnfamiljerna införs 

skattelättnader för att på så sätt skapa förutsättningar för omhändertagandet av barnen i det 

egna hemmet. SD säger sig vara positiva till att fler fäder tar ut föräldraledighet men vill inte 

ha reglerad föräldraledighet. Synen på familjen bör lyftas fram genom samhällsdebatten och 

skolan. Synen på manligt och kvinnligt är att könen kompletterar varandra i sina biologiska 

olikheter som far och mor, och är därför centralt viktiga för barnet.  Viss utländsk adoption får 

ske men utan bidrag då SD anser att barnen mår bäst av att växa upp i sitt eget hemland. Detta 

politiska antagande om vad en familj består av innebär att krav från ensamstående samt 

homosexuella att få adoptera avslås, däremot får vissa anhörigadoptioner ske. Att de motsätter 

sig äktenskap och adoption för ”polygama” familjer och inseminationsrätt för lesbiska betyder 

inte att SD motsätter sig eller nedvärderar homosexuella ”gruppers levnadsval eller läggning”. 

Aborter får enligt SD ske före tolfte veckan om inte sjukdomsrisker talar för ett ingripande.
138
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5.4 Sverigedemokraternas syn på vår skola och utbildningen 

Skolans roll är att genomföra en kunskaps – och kulturförmedling för att eleverna skall få en 

förståelse för och acceptera vårt kulturarv. SD är för en mångfald av kulturer men vill att 

dessa skall finnas i ett system av nationalstater där deras särart kan utvecklas. I det svenska 

kulturarvet ingår: ”en gemensam historia, kultur, traditioner, normer och värderingar samt 

språk och religion”, vilka är en ”naturlig del av det svenska samhället”. Detta är enligt SD 

svenska samhällets grundstenar vilka utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige. Skolan 

skall förmedla en betoning på ”kärnfamiljen, tidigare generationers samlade kunskap och 

erfarenhet”, ”den kristna etikens och den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt 

samhälle”. Skolan skall medverka till att minska generationsklyftorna genom att knyta 

kontakter med äldreboenden. Skolans uppgift är att lära ut den ”verkliga innebörden” av 

demokratin samt respekten för andras åsikter och få eleverna att tänka kritiskt, och kunna 

reflektera kring etiska och moraliska frågor genom att ”samarbeta, visa hänsyn, kamratanda 

och ärlighet”. Utanförskap skall motverkas. Skötsamma och särskilt begåvade elever ges 

trygghet.  

Eleverna skall ej behöva vara hemifrån allt för lång tid därför vill SD införa mer läxor som 

skall genomföras i hemmet för att sedan kontrolleras i skolan. Kvarsittning och omplacering 

skall införas även mot föräldrarnas vilja. Eleverna skall tränas i demokrati genom möjlighet 

till medbestämmande på skolan. Ensidig politisk propaganda liksom indoktrinering i skolan 

skall förbjudas. Hemspråksundervisning för invandrarna dras in utom i fall där repatriering 

sker, och skattefinansierade ”icke kristna skolor” skall dras in då SD anser detta försvårar 

assimilationen. Pedagogisk valfrihet för lärare, elever och föräldrar skall införas där man får 

välja skola och skolform. Särskilda ämnen nämns som historia (vilken enligt SD styrs av de 

”dagsaktuella politiska ställningstagandena”) och gymnastik.  

En mer individanpassad skola där yrkesinriktningar tillåts förespråkas. Synen på lärarrollen är 

att läraren skall ha behörighet samt att utbildningen skall ha en obligatorisk uppföljning vilket 

skall stimulera till högre utbildning.
139
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6. Analys  

I detta kapitel kommer en analys av Sverigedemokraternas ståndpunkter ur ett historiskt 

perspektiv att genomföras över demokrati, värdegrunden och jämställdheten, vart partiet står 

ideologiskt. Detta för att se huruvida deras åsikter är förenliga med styrdokumenten. 

Forskningsfrågorna kommer att vara analysens utgångspunkt.  

 

6.1 Demokratin och värdegrunden  

Bronäs skriver att stater kan tolka demokratin på sitt vis
140

 vilket Sverigedemokraterna väljer 

att göra. Genom att ställa sig bakom den svenska tolkningen av demokratin och vill utöka den 

med en direktdemokrati uppfyller man de kriterier som krävs för demokratin som 

beslutsmodell.
141

 Den svenska demokratin och SD säger sig tala för svenska folket men synen 

går isär om vilka människor svenska folket består av då partiet ifrågasätter mångkulturen.
142

 

Spåren av det historiska perspektivet av rasism/nazism finner man i SD: s syn på 

nationalismen, där alla länder och kulturer mår bäst av åtskillnad för att skapa trygghet för 

befolkningen, och säger att mångkulturen försämrat fortsatt utveckling av demokratin.
143

 Den 

nationalism SD säger sig förespråka har sitt ursprung ur aristokratin från tidigt 1800 – tal men 

har idag vilket Lodenius/Wingborg pekar på anammats av arbetarklassen.
144

 SD beskriver 

samhällets grundvalar såsom familjen och nationen vilka historiskt sett varit grundpelarna för 

det svenska samhället och menar på att dagens ”konstruerade kollektiv” inte kan ersätta dessa. 

De beskriver dock inte vad de konstruerade kollektiven består av.
145

  

Värdegrunden talar för alla människors lika rätt och värde oavsett etnicitet, kön och bakgrund 

samt ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder. Därför 

har vi en lag vilken förbjuder diskriminering.
146

 Utifrån värdegrunden och lagarna skall 

skolan verka och enligt Orlenius har de tillkommit genom idén om det önskvärda.
147

 SD säger 
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att de respekterar värdegrunden och lagarna samtidigt som de i partiprogrammet lägger till 

med nationalistisk princip, sekelskiftets svenska värdekonservatism samt socialdemokratisk 

folkhemstanke.
148

 Värden SD inte ger någon förklaring till utan svaren får sökas i en ordbok. 

Där står att nationalismen hävdar den egna nationens värde framför andra nationer,
149

 och att 

konservatism står för en politisk åskådning som motsätter sig samhällsförändringar och enligt 

metodkapitlet beskrivs som bevarandet av ”naturliga kollektiv och institutioner” där den 

enskilde människan varken skall framföra kritik eller krav på förändringar.
150

 

 

6.2 Familjen och jämställdheten  

Lodenius/Wingborg beskriver partiet som ”antifeministiskt” och intresset för jämställdheten 

verkar inte vara prioriterat.
151

 Någon jämställdhetsplan finner man inte i SD:s idédokument 

och de vill istället för maxtaxan införa ett vårdnadsbidrag. Detta bidrag gäller enbart 

kärnfamiljen och inte ensamstående föräldrar.
152

 Styrdokumenten säger att skolan skall verka 

för utjämning mellan sociala grupper samt jämställdhet mellan könen.
153

 SD har precis som 

det historiska perspektivet kvar synen på den biologiska olikheten mellan könen som den 

kompletterande faktorn vilket enligt gammal värdekonservatism samt rasism/nazism försvarar 

den rådande könsrollsordningen.
154

 SD talar sig varm för barnrika kärnfamiljer på bekostnad 

av barnlösa par och ensamstående föräldrar vilket kan kopplas till gamla familjevärden och 

traditioner.
155

 Det påminner både om dagens moderna nazism och det historiska perspektivet 

där nazisterna uppskattade och belönade denna grupp.
156

 Äldre tiders syn på äktenskapet lever 

kvar i partiet då de använder sig av historien genom orden ”sedan mänsklighetens 

begynnelse” och påstår att kärnfamiljen är samhällets stöttepelare och säger sig vilja motverka 

skilsmässor. Den rasistiska/nazistiska traditionen beskriver moderns naturliga uppgift som 

hemmavarande med barnen medan SD skriver neutralt ”föräldrarna”.
157

 Enligt SD är det 
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mångkulturen liksom mäns och kvinnors ombytliga kärleksliv som ligger bakom otryggheten 

i samhället, vilket påminner om det historiska perspektivets beskrivning för behovet av 

syndabockar.
158

 

Skillnaderna mellan det historiska perspektivet och SD är att partiet tar upp ensamstående 

föräldrar om än mycket kort, samt HBT – personer. SD säger sig vara emot diskriminering på 

grund av bland annat kön, vilket diskrimineringslagen styrker men SD särskiljer sig genom att 

inte nämna ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller handikapp. SD 

nedvärderar inte HBT – personer, men genom sin exkludering av dessa människors rätt kan 

man spåra den nazistiska historien där föraktet för homosexuella var starkt.
159

 SD talar om 

polygama familjer men förklarar inte vilka de anser går under den benämningen. I en ordbok 

förklaras polygama personer som människor med många sexuella förbindelser och månggifte 

nämns.
160

  

 

6.3 Skolan och utbildningen  

Skolans politiska uppdrag är att lära ut de värderingar ett land har vilket demokratin
161

, 

rasism/nazism
162

 ställer sig bakom, så även Sverigedemokraterna.
163

 Skolan har varit central i 

utbildning och fostran av medborgarna vilket Dewey
164

 och Orlenius
165

 talar om, där rollen 

som fostrare förändrats från auktoritär enhetskultur till demokratisk mångkultur. Under 1800 

– talets nationalromantik och etnocentrism var historia och rashygien viktiga
166

 och i SD: s 

partiprogram finner man att historia är ett centralt ämne,
167

 men enligt SD är dagens 

historieämne styrd av ”dagsaktuella ställningstaganden”. SD vill att skolan lär ut partiets syn 

om svensk kultur, kärnfamiljen och hembygden liksom nationalismens värden, vilka var och 

är viktiga för nazismen.
168

 Ämnet samhällskunskap är inget SD tar upp.   
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Både styrdokumenten
169

 och SD
170

 vill att skolan lär ut värdegrunden men tolkar den olika då 

partiet vill att värdena skall vara ”svenska”.
171

 SD vill att skolan skall förmedla kristen etik 

och den västerländska humanismens betydelse för vårt samhälle, vilket vår värdegrund är 

baserad på.
172

 I synen på vad eleverna skall lära sig i skolan särskiljer sig SD inte i från 

styrdokumenten utom punkten om nutiden där eleverna enligt kursmålen i samhällskunskap 

skall lära sig hantera ett samhälle i ständig förändring.
173

  Här vill SD att förändringar bör ske 

gradvis annars blir det ödesdigert och man behöver då lära av historien.
174

 Man skiljer sig 

också från kursmålen om att skolans värld skall främja tolerans och förståelse för värdet av 

det mångkulturella samhället då de kritiserar mångkulturen, samt säger att ensidig politisk 

propaganda och indoktrinering i skolan skall förbjudas. SD särskiljer sig från kursmålen där 

eleven skall utveckla förmågan att förstå andra perspektivs och ideologiers syn på samhället 

och att eleven skall kunna formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter.
175

  

 

6.4 Sverigedemokraterna och Intoleransrapporten  

I detta kapitel kommer en analys av Sverigedemokraternas argument att genomföras för att se 

vad som kan verka lockande på deras väljare.  

Enligt Karlsson är eleverna i klassrummen fyllda med egna erfarenheter och tillsammans med 

sin socioekonomiska bakgrund bär de detta med sig in i klassrummet. Detta påverkar 

upptagningsförmågan av det läraren skall lära ut, vilket i detta fall är ämnet samhällskunskap. 

Problemet för styrdokumenten här blir att visa på vad SD i sitt partiprogram egentligen står 

för.
176

 Intoleransrapporten visar att hög intolerans förknippas med arbetarklassen där man 

återfinner lågutbildade och lågavlönade människor vars yrken är hårt konkurrensutsatta. Den 

visar att faktorer som familjen, skolan, samhället och etablerade politiker, var och en på sitt 

sätt, bidrar till elevernas känsla av misslyckande och utanförskap. Till detta tillkommer elever 

med olika problem som till exempel ADHD. Rapporten pekar på att samhället förändrats från 

en struktur med släktband, samhällsklasser, traditioner och normer, till en modern tid där allt 
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detta uppluckrats.
177

 Individen har enligt Orlenius och Intoleransrapporten på grund av det 

både mer frihet men också mer press på sig att prestera i sökandet efter identitet och status 

samt större chans att misslyckas, framförallt under lågkonjunkturer.
178

 Det 

Lodenius/Wingborg pekar på är att dessa människor är SD: s målgrupp.  

I sitt partiprogram spelar SD på historien, folklighet och känslor. De talar om Sverige och 

svenskarna som ett homogent land med en homogen befolkning vilket kan tänkas tilltala den 

grupp beskrivna av Intoleransrapporten som saknar miljöer de kan känna igen sig i.
179

 SD vill 

att svenska värderingar och kulturarv samt nationalistiska principen skall läras ut vilket sägs 

skapa trygghet för svensken. SD avskärmar sig från mångkulturen genom att på den lägga 

skulden till ungdomarnas rotlöshet och otrygghet vilket kan vara tilltalande för de som känner 

att samhället, politikerna och familjen vänt dem ryggen.
180

 Genom att ställa sig bakom den 

svenska beslutsmodellen samt den värdegrund som finns lugnar SD sina väljare med 

argument som att de är ”emot antidemokratiska strömningar” och säger sig ”hylla den 

”klassiska demokratimodellen med allmänna och fria val”.
181

 I deras värdegrundsbild talar de 

om det gamla folkhemmet som det trygga.
182

 SD spelar på känslor om den goda och trygga 

kärnfamiljen där ”kärleksfulla föräldrar” lär ut traditioner och vår kultur. Istället för 

jämställdhet vilken skolan skall verka för
183

, nämner de den gamla biologiska könsrollssynen 

där män och kvinnor kompletterar varandra.
184

 Skolans värld skall enligt SD vara en trygg 

plats för eleverna där man skall lära ut etik och moral. SD säger sig vara emot den ensidiga 

politiska propagandan och indoktrineringen som de anser sker i dagens skolor men de nämner 

inte vad den består av men troligen är det mångkulturen man syftar på.
185

 När det gäller 

kritiken mot mångkulturen delar väljarna enligt Lodenius/Wingborg och Intoleransrapporten 

de åsikterna med partiet.
186

 Lärare, föräldrar och elever ska enligt SD ha valfrihet av skola och 

skolform så länge den håller sig till kristna och svenska värderingar.
187
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7. Diskussion, slutsatser och reflektion 

Syftet med arbetet var att finna ut var Sverigedemokraterna står ideologiskt och tillsammans 

med Intoleransrapportens hjälp ta reda på orsaken bakom partiets lockelse på väljarna. Detta 

för att se vilka konsekvenser det kan medföra för didaktiken. I detta kapitel kommer 

uppsatsens bakgrund, resultaten och analysen att diskuteras med efterföljande slutsats.  Efter 

det kommer en kort reflektion av uppsatsens resultat.  

 

7.1 Sverigedemokraternas ideologitillhörighet och lärarens roll 

När man läser Sverigedemokraternas partiprogram börjar förståelsen för den komplexitet som 

Grönqvist och Greger Wahlgren visat på att växa fram, nämligen svårigheten att placera SD 

på den politiska skalan.
188

 Genom SD: s dubbla budskap krävs det kunskaper om skolans 

styrdokument och SD: s åsikter vilket Thulin
189

 och Greger Wahlgen
190

 pekar på, de är viktiga 

för att bemöta partiet. Begreppen demokrati och värdegrund tolkar SD på sitt eget sätt och 

säger sig respektera Sveriges tolkning.
191

 Detta påvisar den lyhördhet historiska perspektivet 

talar om när det gäller den moderna rasismen.
192

 Vid tillägget att de står för den 

nationalistiska principen vilket SD förklarar är bäst för alla nationer då man tror att inga 

kränkningar då sker
193

, ställer man sig enligt Lodenius/Wingborg bakom en 

samhällsåskådning som alltid legat till grund för krig och konflikter vilket uppfyller 

kriterierna för rasism/nazism.
194

 Deras tankar om värdegrunden kan verka förvillande då de 

antar den värdegrund som finns samt FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

socialdemokratisk folkhemstanke, för att sedan lägga till sekelskiftets svenska 

nationalkonservatism vilken står för enhetskultur och en ojämlik människosyn.
195

 SD 

beskriver inte närmare vad värdena består av utan förklaringen av begreppen finner jag i en 

ordbok och metodkapitlet. Innebörden av begreppen kan förklaras med att partiet förhärligar 

gamla samhällsideal och åskådningar vilka SD tror varit goda. Att sträva bakåt och lyfta upp 
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gamla samhällsideal talar mot det utvecklade moderna mångkulturella samhället
196

, vilket 

enligt Dewey hämmar samhällsutvecklingen.
197

  

När det gäller familjen och jämställdheten uppkommer inga direkta kontroversiella åsikter 

men genom att inte ha någon jämställdhetsplan verkar inte intresset särdeles prioriterat. 

Beviset som jag ser det framkommer i deras syn på könsrollerna där SD säger att män och 

kvinnor kompletterar varandra biologiskt vilket placerar könen i olika fack.
198

 SD precis som 

nazismen anser att grunden för samhället och nationen är den barnrika kärnfamiljen vilken 

skall stödjas och uppmuntras.
199

 Det är inget fel att värna om kärnfamiljen och vi vet heller 

inte med all säkerhet vad kärnfamiljen bestått av historiskt, men idag kan den se olika ut.
200

 

Genom detta ställningstagande om kärnfamiljen utesluter SD barnlösa par, ensamstående 

föräldrar och HBT – personer ifråga om adoptioner, inseminationer och äktenskap, vilket talar 

för det nazistiska föraktet mot det avvikande och då går man emot demokratins och 

värdegrundens idé om alla människors lika värde och rätt.
201

 Det SD också tar upp är 

”polygama familjer” men förklarar inte vilka som ingår i detta begrepp då polygami enligt 

svensk lag är förbjudet. Då kan man undra om det är ensamstående och HBT – personer de 

menar och drar de då slutsatsen att dessa grupper har många sex – partners? Är äktenskapet 

svaret på samhällsproblemen där barnen känner sig otrygga och är alla äktenskap harmoniska 

och problemfria?  

När SD talar om att konstruerade kollektiv inte kan ersätta familjen och nationen som 

samhällsgrund känns det som SD säger att ensamstående, HBT – personer och människor från 

andra kulturer inte tagit del av eller bidragit något till det svenska samhället.
202

 Då är det 

viktigt att kunna visa på de olika kulturernas bidrag historiskt till den kultur Sverige har 

idag.
203

 Trots att man säger sig vara emot diskriminering och säger sig stå bakom de lagar och 

regler som finns utesluts alltså vissa grupper ur partiprogrammet.
204

 Ändå säger SD precis 

som styrdokumenten att skolan skall lära ut de värderingar vi har men synen på det verkar inte 
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vara likvärdigt.
205

 Samtidigt som partiet ställer sig bakom de demokratiska värderingarna talar 

de också emot dem. Genom att säga att man är emot ensidig politisk propaganda samt 

indoktrinering i skolans värld tyder detta på att de vänder sig emot vad kursplanen säger om 

vårt politiska system och mångkulturalismen.
206

 Då SD talar om att skolan skall lära ut 

nationalistiska värden och nationalistisk princip, går det stick i stäv mot de värden skolan 

skall lära ut, nämligen de demokratiska och värdet av det mångkulturella.
207

   

I början av analysen var jag fundersam på om jag skulle finna något mer konkret om partiets 

ideologitillhörighet än vad Grönqvist och Greger Wahlgren visat på.
208

 Slutsatsen blir: Genom 

att SD ställer sig bakom kriterierna för demokratin som beslutsmodell samt tar avstånd från 

diskriminering och visar upp en demokratiskt polerad fasad förvillar de den som läser 

programmet.
209

 Men skrapar man på fasaden lyser det rasistiska budskapet igenom, vilket 

innebär att SD är ett främlingsfientligt parti vars rötter kan kopplas till rasism/nazism. De 

använder sig av dessa ideologiers förekommande begrepp och åsikter samt utesluter olika 

grupper, vilket i olika avseenden ställer sig mot demokratin som idé och vår värdegrund som 

förespråkar alla människors lika värde och rätt.  

Utifrån ovanstående slutsats blir konsekvenserna för läraren följande: Enligt de demokratiska 

spelreglerna har SD rätten att utöva yttrande – och åsiktsfriheten vilket innebär att de samt 

deras väljare skall bemötas med respekt.
210

 Enligt Greger Wahlgren, Grönqvist och 

Lodenius/Wingborg skall partiet bemötas med öppna och sakliga diskussioner, med fakta och 

argument och till det behöver man kunskap och tid vilket påpekas av Thulin.
211

 Till lärarens 

hjälp finns kursplanen för samhällskunskap som Orlenius menar skall användas som ett 

tolkningsinstrument för att tydliggöra och synliggöra sammanhangen. I detta fall är det att 

lyfta fram de begrepp SD använder sig av och visa på vad de betyder och vad de inneburit för 

demokratin som beslutsmodell och idé.
212

 Detta kan läraren göra genom att belysa begreppen 

och de politiska åskådningar partiet använder sig av och visa på vilka grupper som utesluts i 

partiprogrammet och jämföra detta med demokratin som idé, vår värdegrund och 
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diskrimineringslagen. På så sätt kan man sätta in åsikterna i olika sammanhang för att eleven 

skall få en förståelse för vad partiet egentligen menar. Detta kan man med fördel göra med 

alla partier vilket innebär att inget parti bör känna sig uteslutet eller utpekat. Man kan också 

sätta in begreppen och åskådningarna i en tidsaxel för att få en förståelse för deras respektive 

aktuella tid, tydliggöra dem genom att peka på vilka grupper i samhället som de olika 

åskådningarna inkluderats respektive exkluderats. Genom att lyfta fram vad begreppen betytt 

historiskt och varför man på grund av olika orsaker valt att införa demokrati i Sverige lägger 

man grund till dagens samhällsutveckling. Diskussionerna kring begreppen skall ske enligt 

styrdokumentens föreskrifter utan att det talas om rätt eller fel och förhoppningsvis funderar 

eleverna i rätt riktning om vilken samhällsåskådning som är bäst för individen och samhället. 

Andra konsekvenser jag ser är att lyfta fram vikten och betydelsen av jämställdheten eftersom 

Intoleransrapporten talar om bristen av intresse för densamma bland eleverna och vad detta 

kan innebära för samhället.
213

 För att få en förståelse för att könsindelade roller är något som 

tillkommit genom historien att det idag många gånger mer handlar om att vi är individer i våra 

livsval, inte bara män och kvinnor. Att även här belysa varför jämställdheten kommit till och 

vad det inneburit för både män och kvinnor men också för samhällsutvecklingen. Vår 

värdegrund, demokratin som idé och jämställdheten är något som skall tänkas på varje dag i 

den didaktiska gärningen och det läraren kan göra är att visa på det Orlenius säger, 

människans strävan efter det önskvärda.
214

 Den slutsats jag kan dra är att läraren har ett stort 

ansvar i sin didaktiska gärning vilket Bernmark – Ottosson visat på då läraren som en 

”demokratins stöttepelare” har ett politiskt uppdrag där denne ska stå upp får våra värderingar 

mot antidemokratiska krafter.
215

  

 

7.2 Sverigedemokraterna, Intoleransrapporten och lärarens roll 

När man läser Intoleransrapporten och Lodenius/Wingborg funderar man över de 

erfarenheter ungdomarna har vilket lett fram till deras intolerans och varför de anammar ett 

partis åsikter som Sverigedemokraternas. Dels kan det bero på den samhällsklass de kommer 

ifrån vilket rapporten visar på
216

 men det kan också bero på det Bronäs skriver om, att 
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eleverna av olika orsaker tappat tilltron till demokratin.
217

 Rapporten och Orlenius talar också 

om känslan av besvikelse, maktlöshet och utanförskap då man kanske misslyckats med att 

prestera och finna sin egen identitet, vilka kan vara viktiga delar till att man väljer att vända 

sig till ett parti som SD.
218

 Enligt rapporten tyder det på att elevernas bakgrund är en viktig 

orsak, de tillhör en klass vars yrken är hårt konkurrensutsatta
219

 vilket innebär att det är lätt att 

ta till sig argument från SD såsom att ”svensken aldrig blivit tillfrågad om mångkulturens 

införande” och att dagens ”otrygga” samhälle är mångkulturens fel.
220

 SD spelar på känslan 

av svek från det politiska etablissemanget och att demokratin inte fungerar vilket kan innebära 

att eleverna inte ställer sig bakom majoritetsbesluten.
221

 Brister på kommunikation
222

 och 

jämställdhet
223

 inom familjen och lågpresterande i skolan
224

 är centralt då man funnit att de 

hjälper till att öka utanförskapen och därmed bidrar till misstron mot vuxenvärlden. Enligt 

Karlsson och Orlenius bär eleverna med sig erfarenheterna in i klassrummet vilket ställer 

stora krav på läraren och vad denne lär ut.
225

 Läraren kan möta på motstånd i form av 

obekväma åsikter vilket Bronäs anser är bra då läraren i en demokratisk anda skall föregå med 

gott exempel genom att visa på hur en demokratisk diskussion ska gå till.
226

 Enligt lagen om 

yttrande – och åsiktsfrihet får läraren varken utesluta en elev eller betygsätta eleven för 

dennes åsikter,
227

 och styrdokumenten säger att elevens åsikter skall bemötas med öppna 

diskussioner och ömsesidig respekt. Enligt Bronäs behöver inte antidemokratiska åsikter vara 

av ondo då demokratin enligt kursplanen kan problematiseras och visas på ur olika 

perspektivs och ideologiers syn.
228

 Detta medför att diskussionen om demokratins modeller 

hålls igång vilket tränar både elever och skolpersonal helt i Deweys anda.
229

   

Läraren kan inte göra så mycket åt elevernas socioekonomiska situation i samhället
230

 men, 

inom skolans värld kan man följa styrdokumenten och föregå med gott exempel. Genom att 

följa skollagen visar man på vikten av jämställdhet och respekten för alla individer oavsett 

                                                 
217

 Bronäs, Agneta. (2001). s. 20 
218

 Orlenius, Kennert. (2003). s. 86 och Intoleransrapporten (2004). s. 92 
219

 Intoleransrapporten (2004). s. 98 
220

 Se kapitel 5.2 demokrati och 5.3 familjepolitiken ur Idédokumentet 
221

 Intoleransrapporten (2004). s. 104 samt Bronäs, Agneta. (2000). s. 18 
222

 Intoleransrapporten (2004). s. 101 och 89  
223

 Intoleransrapporten (2004). s. 103 – 104  
224

 Intoleransrapporten (2004). s. 100 och 106 
225

 Karlsson, Klas – Göran. (2009). s. 37 – 38 och Orlenius, Kennert. (2003). s. 30 
226

 Bronäs, Agneta. (2001). s. 20 
227

 Lärarförbundet, (2006). s. 11 – 13  
228

 Bronäs, Agneta. (2001). s. 18 
229

 Dewey, John. (2005). s. 127 
230

 Intoleransrapporten (2004). s. 57 



40 

 

kön, sexuell läggning och social bakgrund, vilket rapportens innehåll pekar på är viktigt.
231

 

Skolans personal skall arbeta efter grundläggande demokratiska värderingar men enligt 

Orlenius och Bärgman, behöver vuxenvärlden vara eniga för att dessa skall få mening annars 

förlorar man trovärdigheten inför eleverna. Här kan man undra om skolans vuxenvärld bidrar 

till att reproducera både synen på olika yrkesgrupper och samhällsklasserna.
232

 Skolan har en 

viktig roll i att främja för förståelsen av mångkulturen och att tillföra eleven kunskaper, vilket 

kan ge dem verktyg att ifrågasätta de argument partier som SD använder sig utav. I 

skolvärlden kan man uppmuntra eleverna till kommunikation där de enligt kursplanen skall 

utveckla förmågan att formulera sig och uttrycka ståndpunkter.
233

 Enligt både 

Intoleransrapporten och Orlenius behöver ett samarbete mellan skola, föräldrar och elever 

genomföras för att få en trygg och stabil miljö för eleven att utvecklas i.
234

  

De övergripande slutsatserna jag kan dra är att jag som lärare inte kan göra något åt elevernas 

socioekonomiska bakgrund då skolan inte har de finansiella medel att lösa dem med. Men jag 

kan utjämna skillnaderna i klassrummet genom att följa styrdokumenten och visa respekt 

precis det Orlenius talar om. Det jag också kan göra är att uppmuntra eleverna till att 

vidareutbilda sig och visa dem på de möjligheter samhället ändå erbjuder i form av 

utbildningen samt respekten för andra yrkesgrupper. Jag drar också slutsatsen att 

Sverigedemokraternas åsikter kan vara en tillgång då demokratin behöver problematiseras 

eftersom den ständigt utvecklas och mår bra av att jämföras med andra perspektiv och 

ideologier. Den sista slutsatsen jag drar precis som Orlenius gör, är att skolans personal, 

föräldrar och elever tillsammans behöver samarbeta för elevens trygghet och för dennes 

fortsatta utveckling. Men eleven måste också som Orlenius säger lära sig att tycka om sig 

själv för att lära sig tycka om andra och behöver då vuxenvärldens stöd. Och till det behövs 

möten med andra människor och kulturer vilket Dewey menar berikar och utvecklar 

människan vilket leder till en positiv utveckling av samhället med kritiskt granskande, 

ansvarsfulla demokratiska medborgare.  
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7.3 Vidare forskning 

I undersökningen av Sverigedemokraternas ideologitillhörighet funderade jag på vad det var 

som tilltalade deras väljare och kan till en del förstå vad det är som lockar. Känslan av 

folklighet och trygghet, att man talar för den lille svensken som hamnat utanför sitt eget 

samhälle och därmed erbjuder en homogen miljö som denne kan känna igen sig. Detta talar 

för att människor behöver känna trygghet ifråga om hemmet, skolan och arbetet, frågan är på 

vems bekostnad då SD kritiserar polygama familjer, konstruerade kollektiv och mångkulturen 

för otryggheten. När man läser de begrepp SD använder kommer tankar som: ” Vet väljarna 

vad dessa begrepp betyder och vilka sammanhang man kan sätta dem in i?” Nästa fråga jag 

funderat över är: ”Vet SD själva vad begreppen innebär?” Ett tips för framtida forskning: 

Vilka begrepp använder de olika partierna sig av och vet de själva vad de betyder? 

Andra saker jag reflekterat över är lärarens roll som en ”demokratins stöttepelare” vilket 

Bernmark – Ottosson så bra beskriver yrkesrollen. Jag har förstått att yrket är komplicerat och 

utifrån Intoleransrapporten får man förståelse för att klassrumsperspektivet i mötet med 

eleverna och deras livsbagage kan bli komplext. Styrdokumenten är bra som ett 

tolkningsverktyg för läraren precis som Orlenius skriver, men för att de skall få värde behöver 

de vuxenvärldens enighet. Ett tips för framtida forskning: Är skolvärlden en plats för social 

utjämning verkande för jämställdhet som styrdokumenten säger eller reproducerar skolmiljön 

de sociala och ojämlika skillnaderna vidare? 

Ett tredje forskningsförslag: Är politikernas beteende som beskrivs i inledningen av uppsatsen 

demokratiskt?   

Kunde jag ha handlat annorlunda i undersökningen? Inte som det känns idag då min 

uppriktiga mening var att ta reda på vad de antidemokratiska krafterna kan bestå av och då 

behöver man som lärare känna till dem och genom kunskap bemöta dem med öppna och raka 

diskussioner. De råd jag fått av Greger Wahlgren kommer jag som lärare att bära med mig 

genom att visa ärlighet, respekt och tåla diskussioner. Finns det något att lära sig? Ja! Att 

respektera alla människor oavsett politisk åsikt, bakgrund, yrke, sexuell läggning, handikapp, 

kön med mera då vi alla lever efter demokratins värden, som bland annat består av yttrande – 

och åsiktsfriheten.      
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