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Abstract 
 

Björn Grönqvist, Examination paper autumn 2007, tutor Ann Bernmark-Ottosson, 

Sverigedemokraterna and the school. 

 

This paper examine how the Swedish political party Sverigedemokraterna is brought up and 

treated in the civics in senior high school. To answer this question I have made five interviews 

with civic teachers at senior high school. In the interviews, the teachers were questioned about 

how they treat Sverigedemokraterna in the regular teaching and what they think about inviting 

the party to the school. 

 

The results of the interviews are compared with the laws that settle the rules for contact 

between schools and political parties. The results are also compared with a theory of 

democracy that comes from Robert A. Dahl.  

 

The main conclusion of this paper is that the question about how Sverigedemokraterna are 

brought up and treated in the civics is a question without an easy answer. The teachers in the 

paper have different views of Sverigedemokraterna, which implies that they also treat the 

party different. Most of the teachers think that Sverigedemokraterna partly are an 

antidemocratic party, but one teacher regard the party as a democratic party. Some of the 

teachers also regards Sverigedemokraterna as a party that includes racism and hostility 

towards foreigners in their policy. The teachers says that the best way to treat 

Sverigedemokraterna in the teaching is to discuss the party with the students. Then the 

students can make their own opinion about the party. When it comes to inviting 

Sverigedemokraterna to the school, the teachers are very unsure, which shows that the 

question about how Sverigedemokraterna are supposed to be treated is a question that needs 

to be discussed in the Swedish schools and among the other political parties.         



Sammandrag 
 
Björn Grönqvist, Examensarbete hösten 2007, handledare Ann Bernmark-Ottosson, 

Sverigedemokraterna och skolan. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Sverigedemokraterna tas upp och 

behandlas i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet. För att uppnå detta syfte har jag 

genomfört intervjuer med fem samhällskunskapslärare som undervisar på gymnasiet. Både 

behandlingen av Sverigedemokraterna i själva undervisningen och behandlingen av partiet vid 

situationer där politiska partier bjuds in till skolorna har undersökts.  

 

Resultaten från de fem intervjuerna jämförs i uppsatsen med de lagar och regler som gäller 

vid kontakt mellan skolan och politiska partier, samt med tidigare forskning om hur skolor har 

behandlat Sverigedemokraterna. Uppsatsen innehåller även en jämförelse mellan 

samhällskunskapslärarnas syn på Sverigedemokraterna ur ett demokratiperspektiv och en 

statsvetenskaplig demokratiteori hämtad från Robert A. Dahl.  

 

Uppsatsens övergripande slutsats är att frågan om hur Sverigedemokraterna ska tas upp och 

behandlas i samhällskunskapsundervisningen är komplex och inte har något entydigt svar. 

Lärarna i undersökningen har delvis olika syn på Sverigedemokraterna, vilket leder till att de 

också behandlar dem olika i undervisningen. Det framgår dock att Sverigedemokraterna inte 

behandlas på samma sätt som de sju riksdagspartierna. Partiet tas inte upp lika ofta och i 

delvis andra sammanhang. En av lärarna i undersökningen ser Sverigedemokraterna som ett 

demokratiskt parti, men de övriga lärarna anser att Sverigedemokraterna till viss del är ett 

antidemokratiskt parti. Den inställningen grundar sig framför allt på att lärarna ser 

främlingsfientliga och rasistiska tendenser inom Sverigedemokraterna. Bästa sättet att hantera 

frågor angående Sverigedemokraterna är enligt lärarna att ha diskussioner och att låta 

eleverna skaffa sig en egen uppfattning om partiet. Några av lärarna vill dock även visa för 

eleverna vad de anser är rasistiskt och antidemokratiskt inom Sverigedemokraterna. Ingen av 

lärarna ställer sig direkt avvisande till att bjuda in Sverigedemokraterna till sin skola, men 

ingen av dem är heller särskilt förtjust i tanken. Lärarnas osäkerhet visar att frågan om hur 

Sverigedemokraterna ska behandlas i skolorna är högst aktuell.    

 

Nyckelord: Skola, Sverigedemokraterna, demokrati, undervisning.      
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1. Inledning 
Det här kapitlet ger en inledning till uppsatsens tema samt presenterar syftet och 

frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en disposition som gör det lättare för läsaren att 

orientera sig i uppsatsen. 

 

1.1 Utgångspunkter och problemformulering 
I riksdagsvalet 2006 fick Sverigedemokraterna närmare 2,9 % av det svenska folkets röster. I 

flera enskilda kommuner var stödet betydligt större och partiet fick sammanlagt drygt 280 

mandat i kommunfullmäktige runt om i Sverige.1 I skolvalet samma år fick 

Sverigedemokraterna 4,3 % av rösterna.2 Valet 2006 måste ses som ett genombrott för 

Sverigedemokraterna och frågan om huruvida de är ett av flera demokratiska partier i den 

svenska partifloran, eller om de är ett antidemokratiskt parti som utgör ett hot mot den 

svenska demokratin, har aktualiserats. Det finns inget givet svar på den frågan, utan svaret 

beror på vem som tillfrågas. 

 

Att ovanstående frågeställning inte har något klart och tydligt svar är ett problem för den 

svenska skolan. Skolan undervisar om demokrati och de partier som är en stor del av den 

representativa svenska demokratin. Som en del i detta är det också ganska vanligt att politiska 

partier bjuds in till skolorna. Undervisningen om och inbjudan av politiska partier tvingar 

lärare och rektorer att ta ställning till hur Sverigedemokraterna ska behandlas. Lärarna i den 

svenska skolan måste ta ställning till hur de ska framställa Sverigedemokraterna i 

undervisningen och tillsammans med rektorerna bestämma huruvida Sverigedemokraterna ska 

bjudas in till skolan eller ej. Eftersom den svenska skolan enligt styrdokumenten (bl.a. läro- 

och kursplaner) ska förmedla ett demokratiskt budskap och arbeta mot antidemokratiska 

strömningar i skolan, tvingas lärare och rektorer ta ställning till huruvida 

Sverigedemokraterna är ett ”rumsrent” demokratiskt parti eller ej. Att det finns en osäkerhet 

kring hur Sverigedemokraterna ska bemötas i den svenska skolan exemplifierades t.ex. när 

Justitieombudsmannen (JO) under hösten 2007 riktade kritik mot rektorn på af 

Chapmangymnasiet i Karlskrona för att skolan inför riksdagsvalet 2006 inte bjöd in 

Sverigedemokraterna till aktiviteten ”Valstugor”. Skolan hade från början bjudit in samtliga 

                                                 
1 Sverigedemokraternas hemsida,  www.sverigedemokraterna.se, (Se ”Vårt parti” och ”Historik”), besöksdatum: 
2007-11-19.  Eftersom webbadressen på Sverigedemokraternas hemsida stod kvar i sitt grundläge oavsett var på 
sidan jag befann mig presenterar jag istället hur jag tog mig fram till de aktuella sidorna. 
2 Internetsidan Skolval 2006, www.skolval2006.nu/page/231.html, besöksdatum: 2007-11-14. 
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partier i kommunfullmäktige, även Sverigedemokraterna, men ändrade sig efter påtryckningar 

från några elever och drog tillbaka Sverigedemokraternas inbjudan.3  

 

Exemplet ovan visar tydligt det problem som bemötandet och behandlingen av 

Sverigedemokraterna medför för den svenska skolan. De ansvariga har såväl lagar och regler 

som elever och föräldrars åsikter att ta hänsyn till när de gör sina bedömningar. Som blivande 

gymnasielärare i samhällskunskap och historia kommer jag att vara en av dem som får vara 

med och göra dessa bedömningar. Eftersom jag själv känner en osäkerhet kring hur jag som 

lärare ska ställa mig till Sverigedemokraterna har jag valt att i den här uppsatsen, med hjälp av 

intervjuer med samhällskunskapslärare på gymnasiet, undersöka hur ett antal gymnasieskolor 

väljer att behandla det omdiskuterade partiet. Frågan är intressant för såväl lärare och rektorer 

som för politiker eftersom eleverna under sin tid på gymnasiet fyller 18 år och därmed får 

rösträtt.     

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur Sverigedemokraterna tas upp och behandlas i 

samhällskunskapsundervisningen i ett antal svenska gymnasieskolor. 

 

Frågeställningar:  

• Hur framställer samhällskunskapslärarna Sverigedemokraterna i undervisningen?  

• Hur hanterar samhällskunskapslärarna situationer när elever öppet visar sympatier 

med Sverigedemokraterna? 

• Hur ställer sig samhällskunskapslärarna till att bjuda in representanter för 

Sverigedemokraterna till skolan?  

                                                 
3 JO:s hemsida, www.jo.se, besöksdatum: 2007-11-14. Gå in på JO-beslut och sök på Diarienummer 4192-2006.  
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1.3 Disposition 
Den här uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i 

varje kapitel. Varje kapitel inleds också med en kort text som beskriver huvudinnehållet i 

kapitlet, vilket gör det lättare för läsaren att orientera sig i uppsatsen. 

 

Kapitel 1: Detta kapitel ger en introduktion till uppsatsens ämne samt presenterar syftet och 

frågeställningarna. 

Kapitel 2: I detta kapitel ges en bakgrundsbild av Sverigedemokraterna ur två skilda 

perspektiv. Dessutom presenteras de politiska riktlinjer som finns angående politiska partier i 

skolorna. 

Kapitel 3: Här presenteras den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som ligger 

till grund för uppsatsen. 

Kapitel 4: Det här kapitlet behandlar den metod som använts vid genomförandet av 

uppsatsens undersökning. 

Kapitel 5: I det här kapitlet presenteras undersökningens resultat. 

Kapitel 6: I det här kapitlet jämförs resultaten med den tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkter som presenteras i kapitel 3. Resultaten jämförs även med de bakgrundsbilder 

som ges i kapitel 2. 

Kapitel 7: I det här kapitlet avslutas uppsatsen med en diskussion av resultaten samt en 

formulering av uppsatsens slutsatser. 
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2. Bakgrund 
Under den här rubriken presenteras först en bakgrund av Sverigedemokraterna och därefter en 

genomgång av vad rapporter från skolverket samt styrdokumenten säger om politik och 

demokrati i skolan. De olika åsikterna om Sverigedemokraterna och riktlinjerna angående 

politik och demokrati i skolan kommer i analyskapitlet att jämföras med de resultat som 

framkommer i intervjuerna.  

 

2.1 Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna bildades 1988 av företrädare för rörelsen Bevara Sverige Svenskt och 

sade sig vara ett nationellt inriktat parti. Partiet ses i allmänhet som ett mellanting mellan ett 

populistiskt och ett främlingsfientligt parti. 1994 tog Sverigedemokraterna sina första tre 

mandat i kommunfullmäktige och i valet 1998 fördubblades den siffran. 1998 ställde partiet 

även upp i riksdagsvalet och fick 19 600 röster. Det stora genombrottet kom i valet 2002 då 

partiet erhöll 50 mandat i 30 olika kommuner och fick 1,4 % (76 000 röster) av rösterna i 

riksdagsvalet. I 2006 års val tog Sverigedemokraterna ytterligare ett stort steg framåt genom 

att få 281 mandat i 144 kommuner samt 2,9 % av rösterna i riksdagsvalet. Under 2000-talet 

har partiet tonat ner sin invandrarfientliga profil och breddat sin politiska bas. Nuvarande 

partiledare är Jimmie Åkesson som tillträdde posten 2005.4       

 
Frågan om huruvida Sverigedemokraterna är ett demokratiskt parti eller ej finns det som 

tidigare nämnts inget klart och tydligt svar på. Därför kommer jag nedan att redovisa åsikter 

och argumentation som stödjer båda alternativen. De källor som valts att representera de 

respektive åsikterna är med avsikt valda för att en tydlig polarisering ska bli synlig. Jag vill 

poängtera att de åsikter som framkommer i stycke 2.1.1 och 2.1.2 inte är mina egna utan 

härstammar från de källor som det hänvisas till i fotnoterna. 

 

2.1.1 Antidemokratiskt parti 

De åsikter som säger att Sverigedemokraterna inte är ett demokratiskt parti hämtas här från 

stiftelsen Expo. Expo är en stiftelse som beskriver sig själva som ”en privat forskningsstiftelse 

som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och 

rasistiska tendenser i samhället.”5 Vidare sägs att ”Stiftelsens plattform värnar demokrati och 

                                                 
4 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se, sökord: Sverigedemokraterna, besöksdatum: 2007-11-29.  
5 Expos hemsida, www.expo.se/omexpo-verksamhet.html, besöksdatum: 2007-11-16. 
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yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i 

samhället.”6 Expo säger sig också vara politiskt obunden,7 vilket symboliseras av att stiftelsen 

på sin lista med donatorer har med såväl Ung vänster som Moderata ungdomsförbundet, plus 

ett antal av de övriga riksdagspartiernas ungdomsförbund.8 Expo anser som sagt att 

Sverigedemokraterna inte är ett demokratiskt parti. Argumentation för det ställningstagandet 

går det bl.a. att ta del av på Expos hemsida och i böcker skrivna av företrädare för stiftelsen. I 

boken Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen slår författarna Stieg Larsson och 

Mikael Ekman redan från början fast att bokens syfte är att visa att Sverigedemokraterna är ett 

antidemokratiskt och rasistiskt parti.9 Den första delen av boken är en historisk bakgrund som 

beskriver hur Sverigedemokraterna har vuxit fram ur nazistiska, rasistiska och 

antidemokratiska organisationer som t.ex. Bevara Sverige Svenskt (BSS).10 I andra delen av 

boken förklarar författarna varför de anser att Sverigedemokraterna, trots en putsning av den 

yttre fasaden, fortfarande är ett rasistiskt och antidemokratiskt parti. I ett kapitel behandlas 

kriminaliteten inom Sverigedemokraterna. Larsson och Ekman pekar på det motsägelsefulla i 

att Sverigedemokraterna, som propagerar för hårdare tag mot brottslighet, själva är kraftigt 

överrepresenterade i brottsstatistiken. En av Sverigedemokraternas vanligaste anklagelser mot 

invandrare är att de är kriminellt överrepresenterade, men Larsson och Ekman pekar på att 

”ledande Sverigedemokrater” faktiskt är mycket mer överrepresenterade än invandrare i 

brottsstatistiken.11 Vidare tar författarna upp Sverigedemokraternas teorier om att de 

”vanliga” politikerna är antidemokratiska medan Sverigedemokraterna själva står för 

demokrati. Larsson och Ekman hävdar också att tydliga inslag av rasism lever kvar i partiet 

via det kraftiga motståndet mot invandrare. Författarna pekar på kopplingarna till vit makt-

industrin samt till främlingsfientliga partier runt om i Europa. Just de tydliga kopplingarna till 

rasistiska, nazistiska och antidemokratiska organisationer är författarnas kanske viktigaste 

argument för att Sverigedemokraterna är rasistiska och antidemokratiska.12

 

En annan bok skriven av ett antal företrädare för Expo och med Richard Slätt som redaktör är 

Sverigedemokraterna från insidan. Den boken bygger på berättelser från den avhoppade 

Sverigedemokraten Tommy Funebo som innan sitt avhopp hade en hög ställning inom partiet. 

                                                 
6 Expos hemsida, www.expo.se/omexpo-verksamhet.html, besöksdatum: 2007-11-16. 
7 Ibid. 
8 Ibid. www.expo.se/donationsfond.html, besöksdatum: 2007-11-16. 
9 Larsson, S. – Ekman, M., (2001), Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen, s. 7 och 16. 
10 Ibid. kapitel 1-9. 
11 Larsson, S. – Ekman, M., (2001), Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen, s. 227-228. 
12 Ibid. kapitel 12-17. 
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Funebo beskriver ett parti som är inbördes splittrat och som har stora problem med att 

tillämpa demokratiska metoder inom den egna organisationen. Sverigedemokraterna beskrivs 

som ett toppstyrt parti där få har insikt i hur de högsta företrädarna väljs, hur ekonomin sköts 

m.m. Författarna ifrågasätter om ett parti som inte ens klarar demokratin inom den egna 

organisationen verkligen kan framstå som ett seriöst alternativ i den svenska rikspolitiken.13  

 

Ovan nämnda böcker är utgivna 2001 (Larsson, Ekman) respektive 2004 (Slätt) och har 

således några år på nacken. Sedan de skrevs har Sverigedemokraterna haft ytterligare några år 

på sig att orientera sitt parti i demokratisk riktning och bort från rasism och nazism. I en 

artikel på Expos hemsida skriven under hösten 2006 framgår det dock tydligt att stiftelsens 

syn på Sverigedemokraterna inte förändrats i någon större utsträckning. Redan artikelns titel, 

Glöm inte SD:s rasism, visar att åsikterna inte förändrats. Artikelförfattaren Daniel Poohl 

framhåller att partiets företrädare fortfarande är kraftigt överbelastade i brottsstatistiken och 

att kopplingen till rasistiska och nazistiska organisationer fortfarande finns. Poohl skriver bl.a. 

att ”[…] varje demokratiskt sinnad människa bör oroa sig för partiets ökade stöd […]”.14

 

2.1.2 Demokratiskt parti   

Åsikter som säger att Sverigedemokraterna är ett demokratiskt parti hämtas här från partiets 
egen hemsida eftersom det är den enda källa jag har hittat som genomgående ger den bilden 
av partiet. Under rubriken Presentation av partiet beskriver partiet sig som ”[…] ett 
demokratiskt, nationalistiskt parti.”15 När det gäller var på partiskalan som partiet ska placeras 
framhålls det att ”Sverigedemokraterna anser sig vara ett parti i mitten på den politiska skalan. 
Partiet tar avstånd från såväl marxism, som nazism.”16 Om demokrati säger 
Sverigedemokraterna att ”Vi vill omvandla dagens skendemokrati till äkta demokrati, där alla 
får komma till tals.”17 Under rubriken Sverigedemokraternas principprogram framgår det att 
den ”äkta” demokratin innebär en utökad direktdemokrati i form av folkomröstningar. Här 
framkommer också att partiet helt ställer sig bakom FN:s deklaration om de mänskliga fri- 
och rättigheterna och ”[…] tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval 

                                                 
13 Slätt, R. (red.), (2004), Sverigedemokraterna från insidan. 
14 Expos hemsida,  www.expo.se/2006/48_1699.html, besöksdatum: 2007-11-19. 
15 Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se (se ”vårt parti” och ”presentation av partiet”), 
besöksdatum: 2007-11-19. Eftersom webbadressen på Sverigedemokraternas hemsida stod kvar i sitt grundläge 
oavsett var på sidan jag befann mig presenterar jag istället hur jag tog mig fram till de aktuella sidorna.  
16 Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se (se ”vårt parti” och ”presentation av partiet”), 
besöksdatum: 2007-11-19. 
17 Ibid. 
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av kön, religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.”18 När det gäller rasism och 
främlingsfientlighet menar partiet att det inte finns någon grund för att dessa begrepp kopplas 
samman med Sverigedemokraterna. De menar att begreppen blivit devalverade och beskyller 
sina kritiker för att ta till dessa begrepp när deras övriga argument är slut. Det är framför allt 
media som anklagas för svartmålningen av partiet. Sverigedemokraterna anser att media är 
vänstervriden och att fel bild av partiet därför förmedlas där. Partiet menar att ”Om vanligt 
folk fick möjligheten att bilda sig en riktig bild av vad sverigedemokraterna står för, skulle det 
i förlängningen innebära ett starkt hot mot mediavänsterns makt, vilket gör att man förstår 
varför folket i media aldrig låter oss komma till tals.”19  
 
Det framgår tydligt på Sverigedemokraternas hemsida att de är medvetna om den bild av dem 
som rasistiska och antidemokratiska som förmedlas av bl.a. media. Därför har partiet på sin 
hemsida en rubrik med titeln Vi bemöter anklagelserna! där anklagelser om rasism, 
främlingsfientlighet, nazistkopplingar, antidemokrati m.m. bemöts. Om främlingsfientlighet 
och rasism sägs bl.a. att partiet bestämt tar avstånd från rasism och att det är invandrings- och 
integrationspolitiken man vänder sig mot, inte enskilda individer. Det poängteras också att 
alla människors lika värde inte innebär att alla jordens människor har rätt att bo i Sverige och 
få tillgång till det svenska välfärdssystemet. En reglering av invandringen är inte rasism. I 
frågorna om nazistkopplingar och en överrepresentation i brottsregistret för partiets 
medlemmar bekänner Sverigedemokraterna att detta tyvärr förekom under första halvan av 
1990-talet, men att de medlemmar som det då handlade om har rensats ut ur partiet. Idag 
består partiet enligt dem själva i första hand av hederliga medborgare som tidigare tillhört 
något av de sju riksdagspartierna. Angående anklagelserna om att partiet är antidemokratiskt 
frågar sig Sverigedemokraterna hur de, som försvarar mänskliga fri- och rättigheter, 
respekterar alla lagar, tar avstånd från våld samt ansluter sig till demokratins principer kan 
vara antidemokratiska. Det framhålls att den politik som de förespråkar redan praktiseras i 
Finland och Danmark och att det innebär att om Sverigedemokraterna är antidemokratiska så 
är dessa båda länder det också.20   

                                                 
18 Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se (se ”våra åsikter” och ”principprogram”), 
besöksdatum: 2007-11-19. 
19  Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se (se ”vårt parti” och ”presentation av partiet”), 
besöksdatum: 2007-11-19. 
 
20 Sverigedemokraternas hemsida, www.sverigedemokraterna.se (se ”våra åsikter” och ”vi bemöter 
anklagelserna!”), besöksdatum: 2007-11-19. 
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2.2 Politiska riktlinjer 
Under den här rubriken presenteras riktlinjer i form av styrdokument och rapporter från 
skolmyndigheter som behandlar hur ämnen som politik och demokrati ska behandlas i skolan.  
 
2.2.1 Styrdokument 
1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) inleds med konstaterandet att ”Det 
offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.”21 Vidare slås det fast att ”[…] 
verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar […].”22 Läroplanen säger också att skolan ska vara en kulturell mötesplats där 
kulturell mångfald är ett naturligt inslag. Det slås fast att ”Främlingsfientlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”23 Samtidigt sägs det att 
”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs.”24 Detta 
följs dock upp med konstaterandet att ”Alla som verkar i skolan skall dock alltid hävda de 
grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det 
som strider mot dem.”25 Kursplanen för samhällskunskap på gymnasienivå tangerar till stor 
del läroplanens budskap. Under rubriken ”Ämnets syfte” sägs det att ”Utbildningen i ämnet 
samhällskunskap syftar till att med demokratin som värdegrund bredda och fördjupa elevernas 
kunskaper om nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor.”26 Längre ner under samma 
rubrik sägs det att ämnet ger eleverna möjlighet att ”[…] förstå de värden som ligger i en 
kulturell mångfald […]”27. I de ”mål att sträva mot” som sätts upp slås det bl.a. fast att skolan 
i samhällskunskapsundervisningen skall sträva mot att eleverna ”omfattar och praktiserar 
demokratins värdegrund och förstår hur olika perspektiv och ideologier ger olika sätt att 
uppfatta samhället”28 samt ”utvecklar kunskap om och förståelse av det mångkulturella 
samhället”29.  
 
2.2.2 Myndighetsrapporterna ”Politik i skolan” 
I februari 2003 kom skolverket med en rapport till regeringen med titeln Politik i skolan – 
Regeringsuppdrag angående skolans kontakter med politiska organisationer m.m. 
Skolverkets uppdrag var att i rapporten ”[…] undersöka vilka möjligheter som finns för 
politiska partier, deras ungdomsförbund och andra samhällspolitiskt engagerade 

                                                 
21 Skolverket, Lpf 94, § 1.1 Grundläggande värden.  
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid.  
25 Ibid. 
26 Skolverket, Kursplanen för samhällskunskap på gymnasienivå.  
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 

 8



organisationer att verka i skolan och delta i undervisningen.”30 Skolverkets uppgift är alltså 
att tolka lagar och styrdokument för att skolorna runt om i landet ska veta vad som gäller. I 
likhet med styrdokumenten nämner rapporten vikten av att demokratifrågor tas upp i skolan. I 
förutsättningarna för rapporten sägs det att regeringen vill att politisk verksamhet och debatt i 
skolan ska främjas. Elevernas möte med den representativa demokratin framhålls som något 
viktigt. Samtidigt som tongångarna kring politiskt deltagande i skolorna är allmänt positivt 
sägs det även att: ”Ett problem som kräver särskild uppmärksamhet i arbetet med regeringens 
uppdrag är frågan om rasistiska, främlingsfientliga och anti-demokratiska organisationers 
ställning och rättigheter i skolan.”31 I rapportens inledning tas också skolvalet 2002 upp och 
en viss oro för ”extrema partier” märks. Sverigedemokraterna nämns som exempel och kallas 
förutom extrema även för främlingsfientliga.32 Senare i rapporten nämns även 
Sverigedemokraterna som ett antidemokratiskt parti.33   
 
Under rubriken Gränser och friutrymmen går rapporten igenom vad lagar och regler säger. 
Det konstateras att åsiktsfriheten är i princip obegränsad, medan yttrande- och tryckfriheten 
har vissa begränsningar. Vissa åsikter är olagliga att framföra muntligt eller i tryckt form. 
Uttalanden som är hets mot folkgrupp skall alltid polisanmälas. Värt att notera är dock att det 
är först när en åsikt framförs som den eventuellt blir olaglig. Skolan kan alltså inte vidta 
förebyggande åtgärder om de misstänker att olagliga åsikter ska framföras. Förutom detta slås 
det också fast att ingen mötesfrihet råder på skolor. Skolan är inte allmän plats. Som tillägg 
till detta sägs det också att alla politiska partier och andra organisationer måste behandlas lika 
i skolan. Skolan kan alltså inte ge ett politiskt parti tillträde till skolan och samtidigt neka ett 
annat. Enligt JO är det t.ex. inte acceptabelt att utesluta partier och organisationer bara för att 
de inte är invalda i riksdag eller kommunfullmäktige. Det som skolorna möjligtvis kan 
hänvisa till om de vill neka ett parti eller en organisation tillträde till skolan är ordningsskäl. 
Detta får dock inte användas som metod för att systematiskt utestänga vissa partier eller 
organisationer.34    
 
I rapporten skriver Skolverket att skolans demokratiska uppdrag, på grund av de rasistiska och 
främlingsfientliga partier som vinner framgång i politiska val, blir allt mer komplext. Skolan 
ska verka för demokrati och principen om alla människors lika värde, samtidigt som 
bestämmelserna om allsidighet och saklighet gör att även partier som inte står för dessa 

                                                 
30 Skolverket, (2003), Politik i skolan, s. 5. 
31 Ibid. s. 7-8. 
32 Ibid. s. 5. 
33 Ibid. s. 16. 
34 Ibid. s. 10-12. 
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grundläggande värden släpps fram. Detta problem handlar till stor del om definition och 
tolkning av demokratibegreppet och har bidragit till att många skolor känner osäkerhet inför 
kontakten med politiska partier och organisationer.35  
 
Skolverkets slutsatser i rapporten säger att skolorna bör uppmuntras att låta politiska partier 
och organisationer få tillträde till skolan, något som också är ett önskemål från eleverna. När 
det gäller behandlingen av rasistiska, främlingsfientliga och antidemokratiska organisationer 
framhåller skolverket att skolan och dess personal har en skyldighet att inte låta åsikter som 
strider mot de grundläggande demokratiska värdena stå oemotsagda. För att skolan ska kunna 
ta ett sådant ansvar krävs kunskap och information vilket i sin tur kräver utbildning. Som ett 
led i detta meddelar skolverket att Myndigheten för skolutveckling kommer att ta fram ett 
stödmaterial som ska ge skolorna information om vad som gäller vid kontakt med politiska 
partier och organisationer.36  
 
I stödmaterialet från Myndigheten för skolutveckling återkommer mycket av det som sägs i 
Skolverkets rapport. Stödmaterialet säger att det är ”[…] viktigt att skolan är en fysisk 
mötesplats för olika åsikter och värderingar.”37 Samtidigt sägs det också att åsikter som 
strider mot de demokratiska värden som skolan vilar på alltid måste bemötas. Ämnet 
samhällskunskap lyfts fram som ett ämne som har ett extra ansvar vid politiska 
omvärldskontakter.38 När det gäller lagar och regler handlar det som i skolverkets rapport om 
åsiktsfrihet, yttrandefrihet m.m. Riktlinjerna i stödmaterialet är de samma som i ovan nämnda 
rapport. Antidemokratiska, rasistiska och främlingsfientliga partier och organisationer har i 
stödmaterialet fått ett eget kapitel där samma budskap som tidigare lyfts fram. Myndigheten 
för skolutveckling skriver att: 

Antidemokratiska, rasistiska och främlingsfientliga grupper företräder 

företeelser som skolan aktivt ska bekämpa och bemöta med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser. Skolan ska stå upp för de demokratiska värdena 

och i detta sammanhang vara en viktig motkraft. Det är en nödvändig uppgift 

för skolan att ta på sig. Det ställer stora krav på alla vuxna i skolan att kraftfullt 

hävda den värdegrund som skolan vilar på. Enligt skollagens portalparagraf är 

alla på skolan skyldiga att aktivt motverka trakasserier och 

främlingsfientlighet.39

                                                 
35 Skolverket, (2003), Politik i skolan, s. 12-13. 
36 Ibid. s. 20-22. 
37 Myndigheten för skolutveckling, (2004), Politik i skolan, s. 10. 
38 Ibid. s. 11-12. 
39 Ibid. s. 16. 
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Myndigheten för skolutveckling lägger ett stort ansvar på skolan och bidrar också med ett 
antal riktlinjer om hur skolorna ska bete sig i möte med de antidemokratiska, rasistiska och 
främlingsfientliga organisationerna. Myndigheten uppmanar skolorna att arbeta systematiskt, 
ha klara och kända regler, våga ingripa, arbeta demokratiskt och samarbeta med andra. Inom 
rådet att våga ingripa ingår uppmaningen ”Att ta en diskussion vid minsta misstanke om att 
det ges uttryck för odemokratiska värderingar, både i den dagliga verksamheten och i 
samband med partiers och organisationers närvaro i skolan.”40 Det ges dock inga exempel på 
vilka dessa partier och organisationer är. Till skillnad från Skolverkets rapport nämns varken 
Sverigedemokraterna eller några andra partier i stödmaterialet. 

                                                 
40 Myndigheten för skolutveckling, (2004), Politik i skolan, s. 18. 

 11



3. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt  
Under den här rubriken kommer den tidigare forskning som uppsatsen tar sin utgångspunkt i 

att redovisas. Även uppsatsens teoretiska utgångspunkt redovisas här. 

 

3.1 Tidigare forskning 
Att hitta tidigare forskning om hur Sverigedemokraterna behandlas i skolan har varit mycket 

svårt. Trots sökningar i flera olika databaser, bl.a. Libris, Uppsök och Artikelsök41, har jag 

inte lyckats hitta någon ”riktig” vetenskaplig forskning som ligger nära ämnet för den här 

uppsatsen. Svårigheten att hitta tidigare forskning beror förmodligen på att debatten och 

diskussionen om hur Sverigedemokraterna behandlas i skolan är en relativt ny företeelse. 

Partiet har visserligen funnits i snart tjugo år, men det är först i och med valen 2002 och 2006 

som Sverigedemokraterna har blivit så stora att de blivit aktuella för skolundervisning som 

behandlar den svenska politiken.  

 

Det närmaste tidigare forskning om hur Sverigedemokraterna behandlas i skolan jag kommit 

är ett examensarbete från 2007 skrivet av Sofia Bärgman. Examensarbetet har titeln Lärarens 

”anti-demokratiska” uppdrag – en studie av förutsättningarna, uppdraget och det praktiska 

arbetet mot antidemokratiska åsikter i skolan och behandlar vid flera tillfällen 

Sverigedemokraterna. Bärgman har, bl.a. via intervjuer med tre SO-lärare på högstadiet, 

undersökt ”[…] vad läraren har för förutsättningar och uppdrag i skolan då det gäller arbetet 

med att motverka antidemokratiska åsikter och attityder samt hur detta arbete kan upplevas i 

praktiken.”42 Under rubriken ”De antidemokratiska rörelserna i Sverige”43 beskrivs 

Sverigedemokraterna som ett parti som agerar inom det politiska systemet och inte förmodas 

vilja införa diktatur. Vidare sägs det att partiet från början var ett missnöjes- och enfrågeparti 

som, till skillnad från många liknande partier, har breddat sitt politiska engagemang och blivit 

kvar i politiken. Partiet beskrivs dock, med hänvisning till Expo (se kapitel 2.1.1), som 

rasistiskt.44 I de intervjuer som Bärgman gör framkommer det att den skola där de intervjuade 

SO-lärarna jobbar inte brukar bjuda in Sverigedemokraterna när andra partier bjuds in. 

Lärarna betonar dock att det är viktigt att ta upp partiet så att de inte blir något tabubelagt som 

                                                 
41 Sökord som använts är: Sverigedemokrat*, Sverigedemokrat* skola*, Sverigedemokrat* lärare*, 
Sverigedemokrat* undervisning*, Politik* skola*, Främlingsfientlig* skola, m.fl. 
42 Bärgman, S., (2007), Lärarens ”anti-demokratiska” uppdrag, s. 6. 
43 Ibid. s. 14. 
44 Ibid. s. 15-17. 
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därmed blir spännande för eleverna.45 I sina slutsatser konstaterar Bärgman att lagarna och 

reglerna kring hur antidemokratiska tendenser ska behandlas i skolan är komplexa och att det 

lätt kan uppstå konfliktsituationer när olika lagar och regler ”krockar” med varandra.46  

 

Ett annat examensarbete som är intressant för den här uppsatsen är Marie Thulins Skolvalet 

och Sverigedemokraterna. Thulin undersöker varför Sverigedemokraterna nådde stora 

framgångar (de blev tredje största parti med 16 % av rösterna) på högstadieskolan 

Västervångskolan i Ystad i skolvalet 2006.47 Det för den här uppsatsen mest intressanta i 

Thulins undersökning är en intervju som hon gjort med en samhällskunskapslärare på skolan. 

Läraren berättar att samhällskunskapslärarna på skolan kommit överens om att inför valet 

enbart arbeta med de etablerade riksdagspartierna, främst på grund av tidsbrist. I sin analys 

pekar Thulin på att delar av Sverigedemokraternas framgångar kan bero på lärarnas 

behandling av partiet. Eleverna har berättat att vissa lärare kritiserat paritet. Kritiken, samt 

lärarnas beslut om att inte ta upp Sverigedemokraterna, kan ha lett till att eleverna sett partiet 

som ”förbjuden frukt” och därför sympatiserat med partiet som en protest mot lärarna och 

vuxensamhället. Den slutsats Thulin drar av detta är att kunskap är viktig för att motverka 

främlingsfientlighet (i det här fallet i form av Sverigedemokraterna) och att det är skolans 

uppgift att tillhandahålla denna kunskap.48  

 

Utöver dessa två examensarbeten har jag som sagt inte hittat någon vetenskaplig forskning 

som berör ämnet för den här uppsatsen. Däremot finns det en del litteratur om 

Sverigedemokraterna samt ett antal rapporter från myndigheter och organisationer med 

koppling till skolan där Sverigedemokraterna, politik och skola berörs. Jag har ingen ambition 

att här göra någon heltäckande förteckning över dessa ämnesområden utan presenterar endast 

kort några exempel. Jag väljer att i första hand ta med litteratur och rapporter om 

Sverigedemokraterna som skrivits på 2000-talet eftersom partiet har förändrats snabbt. Det 

som skrevs om partiet under 1990-talet är därför inte längre särskilt aktuellt. 

 

Den litteratur som finns angående Sverigedemokraterna härstammar till stor del från stiftelsen 

Expo. Böckerna Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen, och Sverigedemokraterna 

från insidan, skrivna av representanter från Expo har redan berörts i den här uppsatsen (se 
                                                 
45 Bärgman, S., (2007), Lärarens ”anti-demokratiska” uppdrag, s. 26-31. 
46 Ibid. s. 38. 
47 Thulin, M., (2007), Skolvalet och Sverigedemokraterna, s. 8. 
48 Ibid. s. 24-26. 
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kapitel 2.1.1). Där är bilden av Sverigedemokraterna som ett antidemokratiskt, rasistiskt och 

främlingsfientligt parti tydlig.49 Även i faktaskriften Från Bevara Sverige Svenskt BSS 1979 

till Sverigedemokraterna 2006, skriven av Hans Andersson och utgiven av Skrivareförlaget, 

är det den bilden som framkommer.50  

 

Rapporter om hur politik, demokrati, rasism och främlingsfientlighet ska behandlas i skolan är 

det ganska gott om. De för den här uppsatsen mest intressanta är Skolverkets rapport Politik i 

skolan från 2003 samt Myndigheten för skolutvecklings stödmaterial från 2004 med samma 

titel (se kapitel 2.2.2). Där ges allmänna riktlinjer om hur politiska partier och organisationer 

ska behandlas i skolan. I Skolverkets rapport nämns Sverigedemokraterna i samband med 

antidemokratiska och rasistiska partier. I det efterföljande stödmaterialet däremot nämns inga 

partier eller organisationer.51 En annan rapport värd att nämnas är Lärarförbundets Att 

motverka nazism och rasism i skolan. Sverigedemokraterna beskrivs här som ett 

främlingsfientligt parti och Lärarförbundet uttrycker en oro över partiets ökade framgångar. 

När det gäller råd och riktlinjer om hur Sverigedemokraterna (och andra organisationer som 

klassas som rasistiska och/eller nazistiska) ska behandlas upprepar lärarförbundet till stor del 

det som sägs i Politik i skolan. Lärarförbundet hänvisar till skollag, läroplaner m.m. och pekar 

på reglerna om att behandla alla politiska partier lika, respektera åsikts- och yttrandefrihet, 

reagera mot ”hets mot folkgrupp”, informera eleverna o.s.v.52 Slutligen ska också Sveriges 

kommuner och landstings rapport Ska främlingsfientliga partier få komma in i skolan? : 

diskussionsunderlag för skolpersonal nämnas. Rapporten behandlar dilemmat om huruvida 

främlingsfientliga partier ska bjudas in till skolan eller inte. Inga partier nämns vid namn, men 

det råder inga tvivel om att Sverigedemokraterna är ett av de partier det handlar om. 

Rapporten ger förslag både på hur en skola kan motivera en inbjudan av främlingsfientliga 

partier och hur skolan kan motivera att inte bjuda in de främlingsfientliga partierna. Samma 

lagar och regler som i de andra rapporterna tas upp. Möjligtvis är råden och riktlinjerna i den 

här rapporten aningen mer konkreta än i de andra.53

                                                 
49 Se fotnoterna 9-13. 
50 Andersson, H., (2007), Från Bevara Sverige svenskt BSS 1979 till Sverigedemokraterna 2006. 
51 Se fotnoterna 30-40. 
52 Lärarförbundet, (2006), Att motverka nazism och rasism i skolan. 
53 Sveriges kommuner och landsting, (2006), Ska främlingsfientliga partier få komma in i skolan? : 
diskussionsunderlag för skolpersonal.  
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3.2 Demokratiteoretisk utgångspunkt 
Eftersom läroplaner och andra politiska riktlinjer talar mycket om att värna grundläggande 

demokratiska värden och uppfostra demokratiska medborgare beror behandlingen av 

Sverigedemokraterna i skolan mycket på huruvida Sverigedemokraterna ses som ett 

demokratiskt eller antidemokratiskt parti. Detta måste samhällskunskapslärare ta ställning till 

när de undervisar om partiet och det spelar även in vid beslut om huruvida 

Sverigedemokraterna ska bjudas in till skolan eller inte. Om Sverigedemokraterna betraktas 

som ett demokratiskt eller antidemokratiskt parti kan bero på hur begreppet demokrati 

definieras. Mot bakgrund av det har jag valt att som teoretisk utgångspunkt använda mig av 

den tolkning av demokratibegreppet som Robert A. Dahl gör i sin klassiska bok Demokratin 

och dess antagonister. Dahls demokratiteori jämförs i analyskapitlet med de svar som de 

intervjuade samhällskunskapslärarna gett angående hur demokratiska Sverigedemokraterna 

är. 

 

Dahl beskriver demokrati som i första hand en beslutsprocess. Han skiljer på demokrati som 

idé och demokrati som verklighet. För att fullständig demokrati ska uppnås krävs det enligt 

Dahl att fem kriterier är uppfyllda. Dessa fem är: 

1. Effektivt deltagande – Alla medborgare ska fram till dess att ett bindande beslut är 

fattat ha lika och adekvata möjligheter att påverka beslutsfattandet. 

2. Lika rösträtt – Utifrån tanken om jämlikhet är alla medborgare lika mycket värda, 

vilket innebär att alla medborgare vid beslutsfattande har lika möjlighet att få 

uttrycka ett val som väger lika tungt som övriga medborgares val. 

3. Upplyst förståelse – Alla medborgare ska ha lika möjlighet att få information om 

politiska frågor för att på så sätt få lika förutsättningar inför de val de ska göra. 

4. Kontroll över dagordningen – Medborgarna måste ha kontroll över den politiska 

dagordningen genom lika möjlighet att föra upp politiska frågor i den demokratiska 

beslutsprocessen. 

5. Allomfattande medborgarskap – Demos (d.v.s. medborgarna) ska bestå av samtliga 

vuxna människor som omfattas av den demokratiska beslutsprocessen, med 

undantag för personer som är på tillfälligt besök samt personer som bevisligen är 

mentalt handikappade.54 

 
                                                 
54 Dahl, R. A., (2007), Demokratin och dess antagonister, kapitel 8 och 16. 
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Dessa fem kriterier är den idealbild av demokrati som Dahl syftar på när han talar om 

demokrati som idé. Denna idealbild har hittills aldrig förverkligats fullt ut och förmodligen 

kommer den heller aldrig att göra det. Däremot menar Dahl att det finns många länder som 

har nått så långt i sin strävan mot demokrati att de kan anses ha uppnått ”demokrati i 

verkligheten”. För att skilja denna verklighetsbaserade demokrati från idealbilden av 

demokrati väljer dock Dahl att i stället för demokrati använda begreppet polyarki. Polyarki 

bygger i stora drag på två grundförutsättningar. Det första är att en relativt stor del av den 

vuxna befolkningen omfattas av medborgarskapet. Det andra är att medborgarna har rätt att 

motsätta sig och rösta bort de politiska befattningshavarna. För att konkretisera de två 

grundförutsättningarna presenterar Dahl sju kriterier som han kallar för Polyarkins 

institutioner. De sju kriterier som ska uppfyllas för att ett styre ska kunna klassificeras som en 

polyarki är: 

1. Valda befattningshavare 

2. Fria och opartiska val 

3. Allmän rösträtt 

4. Rätt att kandidera i val 

5. Yttrandefrihet 

6. Alternativa informationskällor 

7. Församlingsfrihet55 

De styren som uppfyller dessa kriterier brukar i vardagligt tal kallas demokratier, även om de 

inte uppfyller Dahls idealbild för demokrati. Som synes ligger fokus på beslutsprocessen, 

vilket ger en relativt snäv tolkning av demokratibegreppet. I analyskapitlet kommer jag som 

sagt att jämföra Dahls definition av verklighetsanpassad demokrati (polyarki) med de 

tolkningar av demokratibegreppet som framkommer i samhällskunskapslärarnas tankar 

angående hur demokratiska Sverigedemokraterna är. Stämmer lärarnas definition av 

demokrati överens med Dahls eller har de andra kriterier för vad som är demokratiskt? 

                                                 
55 Dahl, R. A., (2007), Demokratin och dess antagonister, kapitel 8 och 16. 
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4. Metod 
Under den här rubriken presenteras och diskuteras de val och överväganden angående metod 

som gjorts, samt vad som kunde ha gjorts annorlunda. Även uppsatsens trovärdighet och 

etiska överväganden diskuteras.  

 

4.1 Val av metod 
Bra samhällsvetenskaplig forskning handlar enligt Martyn Denscombe om att ha ”rätt sak på 

rätt plats”.56 Det tillvägagångssätt som väljs måste utgå från de undersökningsaspekter och 

problemtyper som forskningsprojektet innehåller. Vid val av metod måste forskaren ta 

ställning till om de resultat som framkommer ska analyseras kvantitativt eller kvalitativt. 

Även om det inte finns någon total distinktion mellan dessa begrepp skiljer de sig på ett antal 

sätt. Det som framför allt skiljer dem åt är att kvantitativ forskning inriktar sig på räkna, mäta 

och få fram siffror som sedan kan analyseras med statistiska metoder, medan kvalitativ 

forskning fokuserar mer på att analysera och tolka de ord som framkommer i den 

undersökning som görs. Valet av kvantitativ eller kvalitativ metod beror alltså på vad som ska 

undersökas. Den här uppsatsens syfte är som tidigare nämnts att undersöka hur ett antal lärare 

i samhällskunskap behandlar Sverigedemokraterna i sin undervisning. För att detta syfte ska 

kunna uppnås krävs det att lärarnas ställningstaganden och tankar i frågan framkommer, vilket 

i sin tur kräver en metod som ger djupgående information. Med detta som utgångspunkt väljer 

jag att i den här uppsatsen använda mig av en kvalitativ metod. Detta stöds av Denscombes 

påpekande att småskaliga forskningsprojekt, vilket denna uppsats måste räknas som, oftast 

använder sig av en kvalitativ metod.57 En nackdel med att välja en kvalitativ metod är att 

relativt få enheter kan undersökas. Det leder till att de resultat som framkommer inte är 

generaliserbara, något som är lättare att uppnå med en kvantitativ metod eftersom en sådan 

metod oftast vänder sig till många fler respondenter. Trots detta anser jag att de fördelar i 

form av djupare förståelse som den kvalitativa metoden erbjuder gör den metoden till den 

bästa för den här uppsatsen.    

 

Om analysen av de data som framkommer ska vara kvalitativ, vilken metod för insamling av 

data bör då väljas? Enligt Denscombe är intervjuer ett bra metodval när det gäller att samla in 

mer djupgående och detaljerad information från relativt få människor. Han menar att 

                                                 
56 Denscombe, M., (1998), Forskningshandboken, s. 9. 
57 Ibid. s. 203-205. 
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intervjuer är en bra metod för att få fram information som grundar sig på åsikter, idéer och 

prioriteringar. Detta kan jämföras med t.ex. enkäter och frågeformulär som ger mer ytlig och 

faktabaserad information.58 Eftersom de fördelar med intervjuer som Denscombe lyfter fram 

stämmer väl överens med de kriterier som krävs för att kunna uppnå den här uppsatsens syfte, 

är det naturligt att intervjuer blir den metod som används. 

 

För en forskare som använder intervjuer för att få fram data gäller det att precisera vilken typ 

av intervjuer som är lämpliga. Det finns enligt Denscombe tre alternativ att välja mellan. 

Dessa tre är strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade 

intervjuer innebär att forskaren har en färdig lista med frågor som har ett begränsat antal 

svarsalternativ. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren inte har förberedda frågor utan 

bara presenterar ett ämne för respondenten. Båda dessa metoder är ytterligheter och det 

vanligaste är att semistrukturerade intervjuer, som ligger någonstans mittemellan, används. 

Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren ett antal förberedda frågor, men dessa är mer 

öppna än vid strukturerade intervjuer. Forskaren är flexibel när det gäller frågornas ordning, 

eventuella följdfrågor samt respondentens möjlighet att utveckla sina svar.59 Eftersom den 

information jag vill få fram vid intervjuerna är lärarnas tankar och åsikter är detta en 

intervjumetod som passar för den här undersökningen. Respondenterna får möjlighet att 

diskutera ämnet relativt fritt samtidigt som ett antal framtagna intervjufrågor (se bilaga 1) ger 

struktur åt intervjun och ser till att den inte hamnar för långt ifrån ämnet. Eftersom 

intervjuerna är flexibla är det inte säkert att de ställs i exakt samma ordning i alla intervjuer. 

Det är heller inte säkert att alla frågor ställs till alla respondenter eftersom vissa frågor är 

följdfrågor på en tidigare fråga och därför kan ha besvarats i samband med den första frågan.    

  

4.2 Urval och avgränsningar 
Den här undersökningens empiriska data samlas in med hjälp av kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna har gjorts med fem gymnasielärare i samhällskunskap i en mellanstor svensk stad 

där Sverigedemokraterna i valet 2006 fick representanter invalda i kommunfullmäktige. Att 

intervjuerna gjorts med gymnasielärare i samhällskunskap har flera orsaker. Eftersom jag 

själv utbildar mig till gymnasielärare har det för mig varit naturligt att i mitt examensarbete 

fokusera på gymnasiet och således välja bort grundskolan. Dessutom anser jag gymnasiet vara 

mer intressant eftersom eleverna under sin tid där uppnår den ålder (18 år) som krävs för att få 
                                                 
58 Denscombe, M., (1998), Forskningshandboken s. 132 och 162. 
59 Ibid. s. 134-135. 
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rösta. Att det är just samhällskunskapslärare som intervjuas beror på att det är de som har den 

tydligaste kopplingen till den här uppsatsens ämne. Samhällskunskapslärarna har ansvar för 

undervisningen om politik och demokrati, till vilket frågeställningar om hur 

Sverigedemokraterna ska behandlas i undervisningen får räknas. Att antalet intervjuade lärare 

är fem har i första hand praktiska förklaringar. För att få ett så heltäckande empiriskt material 

som möjligt hade det bästa varit att få intervjua samtliga gymnasielärare i samhällskunskap i 

Sverige. Eftersom detta av lättförståeliga själ inte är möjligt gäller det att göra ett urval. Även 

i den mellanstora svenska stad där undersökningen ska genomföras är antalet 

samhällskunskapslärare på gymnasienivå för stort för att alla ska kunna intervjuas. Med tanke 

på examensarbetets tidsbegränsning (10 veckor) har jag gjort bedömningen att fem intervjuer 

är rimligt att hinna med. Detta innebär att de resultat som undersökningen ger inte kan 

generaliseras till att gälla alla samhällskunskapslärare i Sverige, vilket heller inte är syftet. 

Syftet är istället att ge exempel på hur några samhällskunskapslärare hanterar situationen.  

 

Vid urvalet av de fem lärare som intervjuats har jag försökt få spridning på respondenterna via 

tre olika urvalskriterier. För det första har jag valt att intervjua både manliga och kvinnliga 

lärare. För det andra har jag valt lärare i olika åldrar (i undersökningen beskrivna som yngre, 

medelålders och äldre). För det tredje har jag valt ut både lärare som undervisar på 

studieförberedande program och lärare som undervisar på yrkesförberedande program. Syftet 

med detta urval är att öka det empiriska materialets mångfald. Som tidigare nämnts kan 

undersökningen dock inte generaliseras.  

  

4.3 Insamling och hantering av data 
För att kunna genomföra de intervjuer den här studien bygger på kontaktade jag via telefon ett 

antal samhällskunskapslärare i den aktuella staden och frågade dem om de kunde tänka sig att 

delta som intervjupersoner i undersökningen. Att få tag på lärare som ville ställa upp och delta 

i undersökningen var inga problem. Endast en av dem som tillfrågades avböjde. Intervjuerna 

genomfördes på de intervjuade lärarnas arbetsplatser, d.v.s. på de skolor där de undervisar. 

Före intervjuerna beskrev jag syftet för respondenterna och garanterade deras anonymitet. 

Däremot lämnade jag inte ut frågorna till respondenterna i förväg eftersom det hade kunnat 

påverka deras svar. En fördel med att lämna ut intervjufrågor i förväg är att respondenterna 

kan förbereda sig, men nackdelen är att svaren då blir tillrättalagda vilket gör dem mindre 

användbara i undersökningen. För att underlätta hanteringen av intervjuerna och säkra 
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respondenternas anonymitet tilldelades intervjuerna ett nummer från ett till fem. Samtliga 

intervjuer spelades in digitalt och sparades därefter som filer i min dator. Som komplement till 

detta gjorde jag även anteckningar i samband med intervjuerna. Anteckningarna använde jag 

dels för att under intervjuns gång kunna följa upp de svar som respondenterna lämnade, dels 

som komplement till det inspelade materialet vid analysen av intervjuerna. Efter att ha lagt in 

intervjuerna i datorn lyssnade jag på dem och skrev ner dem i sin helhet. Detta är ett 

tidskrävande arbete men enligt min mening motiveras det ändå av att det i analysen av 

intervjuerna är mycket lättare att ha ett komplett textmaterial än sammanfattande texter och 

ljudmaterial att jobba med. Att skriva ut intervjuerna i sin helhet medför fördelen att jag får en 

direkt kontakt med källmaterialet. Jag behöver inte först göra en tolkning av materialet när jag 

sammanfattar intervjuerna och sedan ytterligare en tolkning när jag ska analysera dem. 

Genom att skiva ut intervjuerna i sin helhet får jag i min analys jobba med ett 

originalmaterial. En annan fördel är att användningen av citat underlättas om materialet skrivs 

ut i sin helhet. Det enda ingrepp jag gjort i de citat som förekommer i resultatkapitlet är 

kommatecken som markerar att respondenten gör ett uppehåll eller börjar en ny mening. Utan 

dessa kommatecken skulle vissa citat bli mycket svårbegripliga för läsaren som inte har 

tillgång till ljudinspelningarna av intervjuerna. Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 

cirka 15-30 minuter.                

 

4.4 Tillförlitlighet och etik 
Vid bedömningen av en undersöknings trovärdighet används vanligen de två begreppen 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om att mäta i vilken utsträckning det 

tillvägagångssätt som används ger samma resultat vid olika tillfällen förutsatt att 

omständigheterna i övrigt är lika.60 För att i den här studien uppnå så hög reliabilitet som 

möjligt är det min uppgift som forskare att hantera intervjumaterialet noggrant samt att under 

själva intervjuerna vara tydlig i min kommunikation med respondenterna. Det ska dock 

påpekas att intervjuer trots god noggrannhet aldrig blir exakt lika vid två olika tillfällen. 

Beroende på de svar som respondenten ger blir följdfrågorna olika och intervjusvaren kan 

dessutom delvis skifta beroende på respondentens dagsform. En annan sak som kan göra att 

intervjusvar blir olika från en gång till en annan är om respondenten i perioden mellan de två 

intervjutillfällena får information om det som intervjun behandlar. I samband med den här 

uppsatsen kan det t.ex. handla om ett TV-program om Sverigedemokraterna. 

                                                 
60 Bell, J., (2006), Introduktion till forskningsmetodik, s. 117-118. 
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Validitet är ett mer komplicerat begrepp. Här handlar det om huruvida den undersökning som 

görs verkligen undersöker det den är tänkt att undersöka.61 Kopplat till den här 

undersökningen blir frågan om de intervjufrågor som tagits fram ger den information som 

krävs för att uppsatsens syfte och frågeställningar ska kunna besvaras. Eftersom det är svårt 

att göra konkreta mätningar av validiteten faller ett stort ansvar på mig som uppsatsförfattare. 

Det är jag som måste utforma intervjufrågorna så att resultaten från dem kan användas för att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. För att uppnå en hög validitet har jag alltså varit 

noggrann vid framtagningen av intervjufrågorna och dessutom testat dem med hjälp av en 

provintervju. 

  

Eftersom ämnet för den här uppsatsen tar upp en politiskt känslig fråga vill jag också ta upp 

några etiska aspekter. Respondenterna har som tidigare nämnts lovats anonymitet. Uppsatsen 

innehåller en kort presentation av respondenterna där de presenteras utifrån de urvalskriterier 

som nämns ovan, t.ex. kvinnlig medelålders lärare som undervisar på ett yrkesförberedande 

program. Dock finns ingen information som kan röja lärarnas identitet. Respondenternas 

namn används inte utan har bytts ut mot intervjuperson (IP) ett till fem. Inte heller namnet på 

skolan eller staden där intervjuerna gjorts skrivs ut. 

 

När det gäller information till respondenterna har jag som sagt tagit en första kontakt via 

telefon. Jag förklarade redan vid den första kontakten syftet med uppsatsen och intervjun för 

att ge respondenten möjlighet att tänka över sitt deltagande. De som har gått med på att 

medverka i studien har haft möjlighet att ångra sig och lämna återbud eller att under själva 

intervjun avbryta sitt deltagande. 

 

Ytterligare en aspekt som har med tillförlitlighet och etik att göra är det som Denscombe 

kallar ”intervjuareffekten”. Han menar att intervjuarens personlighet och uppträdande 

påverkar respondenten och således även dennes svar. Bl.a. finns risken att respondenterna, 

särskilt vid känsliga frågor, tenderar att svara det de tror att intervjuaren förväntar sig eller det 

som är ”politiskt korrekt”.62 Eftersom respondenterna i den här undersökningen är 

professionella samhällskunskapslärare är dock detta problem inte särskilt stort. Lärarna bör 

vara vana vid att handskas med känsliga politiska frågor. För att minimera 

                                                 
61 Bell, J., (2006), Introduktion till forskningsmetodik, s. 117-118. 
62 Denscombe, M., (2000), Forskningshandboken, s. 138-140.  
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”intervjuareffekten” gäller det för mig som intervjuare att framställa frågorna klart och tydligt 

samt att hålla mig så neutral som möjligt inför både frågor och svar.           

 22



5. Resultat 
Under den här rubriken presenteras resultatet av de intervjuer som ligger till grund för den här 

uppsatsens empiriska material.  

 

5.1 Respondenterna 
Den här uppsatsen bygger på intervjuer med fem gymnasielärare i samhällskunskap. Nedan 

följer en kort presentation av de fem respondenterna, dock utan att deras anonymitet hotas. 

Det som presenteras är lärarnas kön, en ålderskategori (yngre, medelålders eller äldre) samt 

om de undervisar på yrkesförberedande eller studieförberedande program. Respondenterna 

kommer i resultatkapitlet att benämnas som Intervjuperson 1 (IP1), Intervjuperson 2 (IP2) 

o.s.v.  

 

Intervjuperson 1 (IP1): Yngre manlig lärare som undervisar på både studieförberedande och 

yrkesförberedande program. 

Intervjuperson 2 (IP2): Äldre manlig lärare som undervisar på studieförberedande program. 

Intervjuperson 3 (IP3): Yngre kvinnlig lärare som undervisar på studieförberedande 

program. 

Intervjuperson 4 (IP4): Medelålders kvinnlig lärare som undervisar på studieförberedande 

program. 

Intervjuperson 5 (IP5): Yngre manlig lärare som undervisar på yrkesförberedande program. 

 

5.2 Sverigedemokraterna i undervisningen 
Under den här rubriken presenteras lärarnas definitioner av Sverigedemokraterna samt hur 

lärarna framställer partiet inför eleverna. Även elevernas reaktion när Sverigedemokraterna 

tas upp finns med. 

 

5.2.1 Lärarnas definition av Sverigedemokraterna 

 På frågan om hur de skulle vilja definiera Sverigedemokraterna som parti lämnade 

respondenterna skiftande svar. Både ”ett demokratiskt parti” (IP2) och ”ett odemokratiskt 

parti” (IP1) nämndes. Den intervjuperson som utmärker sig mest är IP2 som utan tvekan 

beskriver Sverigedemokraterna som ett demokratiskt parti. Hans motivering är att ”Dom vill 

ju ha demokrati, dom vill ha allmänna lika rösträtt och alla dom, ska vi säga, allting som 
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förknippas med en demokrati, sen har dom en annan inställning till invandrare men det gör ju 

inte att man kan kalla dom för ickedemokratiska, självklart” (IP2).  

 

Övriga fyra respondenter är mer tveksamma i sina svar. IP1 inleder med att kalla 

Sverigedemokraterna för ett främlingsfientligt och odemokratiskt parti, men tillägger sedan att 

paritet i sin uppbyggnad har mer gemensamt med riksdagspartierna än med andra 

främlingsfientliga partier (IP1). IP3 definierar Sverigedemokraterna som främlingsfientligt, 

nynazistiskt och nationaldemokratiskt, men vill ändå inte riktigt kalla partiet för 

antidemokratiskt. Hon säger att ”det är ett parti som har uppkommit i ett demokratiskt 

samhälle men att allt dom står för är inte demokratiskt” (IP3). Hon säger också att ”dom har 

vissa värderingar och åsikter som inte är demokratiska” (IP3). IP4 är inne på samma spår. 

Hon säger att Sverigedemokraterna är ett demokratiskt parti i den bemärkelsen att ”dom 

respekterar dom demokratiska spelreglerna” (IP4). Hon fortsätter dock med att definiera 

Sverigedemokraterna som ”ett demokratiskt parti med odemokratiska tendenser” (IP4). Hon 

menar att Sverigedemokraterna lägger ner mycket energi på att bli ”rumsrena” och på att 

städa bort de antidemokratiska tendenserna inom partiet. Hon hävdar också att partiet blivit 

skickligt på att nå ut med sitt budskap. Samtidigt säger hon att ”många gånger när man börjar 

skrapa på ytan och titta på vad man egentligen vill ha fram så är det egentligen samma relativt 

odemokratiska åsikter” (IP4). Hon framhåller även att Sverigedemokraterna är det parti som 

är sämst på att leva som de lär, och tar som exempel att partiet driver en hård linje mot 

kriminalitet samtidigt som många representanter för partiet är tidigare straffade (IP4). Hon 

framhåller även Sverigedemokraterna som ett missnöjesparti.  

 

Även IP5 tvekar i sin definition av Sverigedemokraterna. Han inleder med att säga ”dom är ju 

rätt svårdefinierade egentligen” och tillägger att han ser både höger- och vänsterinslag i partiet 

(IP5). När jag ber honom ta ställning till om Sverigedemokraterna är demokratiska eller ej 

säger han: 
”Nej, jag tycker det att, det är ju inte ett demokratiskt, partiet fungerar ju säkert 

demokratiskt som parti betraktat i sin interna organisation och sådana saker, det 

skulle jag inte tvivla på, men det är ju inte demokratiska värderingar till 100 % 

och sen är ju inte allt dom gör och säger odemokratiskt, det tycker jag inte, men 

det finns ju inslag i det, och det kan väl räcka långt” (IP5). 

 Han säger att det han framför allt jämför med är riksdagspartierna och att 

Sverigedemokraterna i jämförelse med dem är mer lagda åt det antidemokratiska hållet (IP5). 
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Gemensamt för intervjupersonerna (med undantag för IP2) är att de tycker att det är ganska 

svårt att definiera Sverigedemokraterna och att ta ställning till om partiet är demokratiskt eller 

inte.  

 

5.2.2 Framställningen av Sverigedemokraterna i undervisningen 

Samtliga intervjupersoner säger sig ha tagit upp Sverigedemokraterna någon gång i sin 

undervisning. IP1 är relativt ny som lärare och säger att han ännu inte hunnit ta upp 

Sverigedemokraterna som yrkesverksam lärare, men att han tagit upp partiet under sin VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning). Sverigedemokraterna har tagits upp i samband med politik- 

och demokratifrågor och eleverna har fått jobba med partiprogrammet för att se var de kan 

hitta antidemokratiska texter eller påståenden. Arbetet har sedan följts upp av en diskussion i 

seminarieform. IP1 säger att han inför arbetet med Sverigedemokraterna försöker vara neutral 

och inte framställa partiet på något speciellt sätt. Han menar att de flesta eleverna vet att 

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt och främlingsfientligt parti och att det bästa är att 

eleverna själva får ”försöka se vart och hur dom är rasistiska” (IP1). I de seminarier som följer 

på arbetet med Sverigedemokraterna tycker han dock att det är viktigt att som lärare peka på 

sådant i partiprogrammet som är antidemokratiskt och främlingsfientligt för att tydliggöra för 

eleverna (IP1). 

 

IP3 och IP5 säger att de liksom IP1 tar upp Sverigedemokraterna i samband med undervisning 

om politik och demokrati. IP5 berättar att Sverigedemokraterna har ett ganska stort stöd på 

hans skola, men han tror inte att mer undervisning om partiet skulle förändra situationen. 

Risken är att det istället blir kontraproduktivt om lärare ägnar sig åt för mycket undervisning 

som är ”anti” Sverigedemokraterna. IP5 menar att det är viktigt att elever och lärare 

tillsammans studerar Sverigedemokraterna och att eleverna själva får skaffa sig en bild av 

partiet. Han ger ett exempel där han använt sig av dator och projektor för att tillsammans med 

eleverna studera Sverigedemokraternas hemsida för att kunna diskutera de bilder och texter 

som finns där och utifrån det fundera över varför Sverigedemokraterna så ofta klassas som 

antidemokratiska. Han anser att hans jobb som lärare är att bidra med kunskap och perspektiv 

kring de ämnen som tas upp och därigenom hjälpa eleverna att gå framåt på egen hand. Han 

säger att ”slutsatserna vill jag inte stoppa ner i halsen på dom, det tycker inte jag känns 

schysst” (IP5). Samtidigt menar IP5 att det är en myt att lärare kan vara helt objektiva och han 

menar också att skrivelserna i läroplanen om att skolan ska värna demokratiska värden m.m. 
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ger läraren en skyldighet att inte alltid vara neutral. Därför är det viktigt att som lärare tydligt 

markera när det är åsikter snarare än fakta som framförs (Ip5).  

 

Även IP3 framhåller att det inte alltid är lätt att vara neutral när Sverigedemokraterna tas upp. 

Hon säger dock att hon försöker vara objektiv. Hon tar upp Sverigedemokraterna i samband 

med undervisning om politik och ideologier, men inte lika grundligt som när hon tar upp 

riksdagspartierna. I arbetet med Sverigedemokraterna tar hon upp vad partiet står för samt 

låter eleverna diskutera kring partiets frågor och vad de själva tycker om partiet. Hon vill att 

eleverna ska få skapa sig en egen bild av partiet, men säger att hon som lärare ibland får 

hjälpa eleverna att nyansera bilden av Sverigedemokraterna eftersom det är ganska vanligt att 

eleverna har förutfattade meningar om partiet (IP3). 

 

IP2 och IP4 säger att de framför allt tar upp Sverigedemokraterna i samband med aktuella 

händelser som berör partiet. IP4 nämner efterspelet efter valet 2006 då Sverigedemokraterna 

fick mandat i kommunfullmäktige, men även en mindre händelse i form av Salem-marshen. 

När Sverigedemokraterna tas upp granskas partiet källkritiskt och information blandas med 

diskussion. Partiet jämställs inte med riksdagspartierna. Som lärare vill IP4 inte bestämma åt 

eleverna vad de ska tycka om Sverigedemokraterna, men hon vill däremot hjälpa eleverna att 

få kunskap om partiet. Hon pekar liksom IP5 på att hon som lärare har en skyldighet att inte 

vara objektiv i sammanhang där antidemokratiska yttringar förekommer (IP4).  

 

IP2 säger att han inte tar upp Sverigedemokraterna som ett enskilt parti, men att de däremot 

kan tas upp i samband med någon aktuell händelse. Som exempel nämner han en nyligen 

inträffad händelse där politikern Göran Johansson (S) gjort ett utspel och krävt att 

insmugglade flyktingar ska utvisas. Vid diskussioner kring den typen av händelser brukar 

Sverigedemokraterna på ett eller annat sätt komma med. IP2 betonar att han inte framställer 

Sverigedemokraterna på något speciellt sätt när partiet kommer på tal. Eleverna får själva 

skaffa sig en uppfattning om partiet via partiprogram m.m. Därefter får eleverna debattera, 

utan att han som lärare lägger sig i. Han ser som sin uppgift att ta fram material och leda 

debatten så att eleverna själva kan dra slutsatser, något som han anser att de klarar bra. IP2 

säger att ”det är inte jag som talar om vad dom ska tycka om partierna” (IP2).  

 

I samband med frågorna kring hur Sverigedemokraterna framställs i undervisningen fick 

lärarna även frågan om de anser sig ha tillräckliga kunskaper om Sverigedemokraterna för att 
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kunna föra en diskussion med klassen om partiet. IP1 och IP3 anser sig inte ha tillräckliga 

kunskaper om Sverigedemokraterna. IP1 säger att han skulle behöva mer utbildning om 

främlingsfientliga partier och element över huvud taget. Han säger att han, förutom det som 

står i läroplanerna, inte fått någon information från rektor eller skolmyndigheter om hur 

Sverigedemokraterna ska behandlas i skolan. Han anser att det framför allt vore bra om 

rektorn markerade skolans inriktning gällande Sverigedemokraterna, men anser samtidigt att 

det är upp till lärarna hur Sverigedemokraterna ska tas upp i undervisningen (IP1). IP3 

antyder att hon vet en hel del om Sverigedemokraterna men säger ändå att hon skulle behöva 

veta mer. Liksom IP1 säger hon att hon inte fått information eller riktlinjer ”uppifrån” om hur 

Sverigedemokraterna ska behandlas. Hon tycker dock att någon form av information vore bra 

(IP3).  

 

IP2, IP4 och IP5 anser att de har den information om Sverigedemokraterna som de behöver 

för att kunna diskutera partiet med eleverna. IP2 säger att han aldrig hamnat i en situation där 

han känt sig tvungen att bemöta några omdömen om Sverigedemokraterna. Han säger sig 

heller inte vilja ha några riktlinjer uppifrån om hur Sverigedemokraterna ska behandlas. Tvärt 

om säger han att han skulle bli väldigt förvånad om rektorn eller någon skolmyndighet la sig i 

lärarnas undervisning om politiska partier. Han menar att sådant bör lämnas till lärarnas 

professionalism. ”Det ska inte dom tala om hur vi ska göra” säger han (IP2). 

 

IP4 säger att om det är någon information om Sverigedemokraterna hon anser sig sakna så ser 

hon till att ta fram den informationen. Hon uttrycker ingen önskan att få information från 

någon annan. Hon menar att det inte är något stort problem eftersom åsikterna i 

Sverigedemokraternas partiprogram m.m. inte är särskilt kontroversiella. Däremot framhåller 

hon att det alltid är viktigt att vara påläst inför diskussioner med elever, inte minst när det 

gäller partier som är mer extrema än Sverigedemokraterna. Då gäller det som lärare att ha koll 

på fakta och att inte vara otydlig (IP4).  

 

IP5 anser sig ha tillräckliga kunskaper om politik i allmänhet för att kunna föra en diskussion 

om Sverigedemokraterna i klassrummet. Han påstår sig inte vara någon expert på 

Sverigedemokraterna men anser ändå att den kunskap han har räcker långt. Han säger att han 

inte är orolig för några diskussioner, oavsett ämne. Han menar att problemet inte är att 

lärarkåren har för dåliga kunskaper om Sverigedemokraterna utan att problemet är att lärarna 
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tror att de måste kunna så väldigt mycket om Sverigedemokraterna för att kunna föra en 

diskussion om partiet (IP5). 

 

5.2.3 Elevernas reaktioner när Sverigedemokraterna tas upp  

När det gäller elevernas reaktioner i samband med att Sverigedemokraterna tas upp i 

undervisningen har lärarna lite olika erfarenheter. 

 

IP1 säger att han inte mött några elever som är positivt inställda till Sverigedemokraterna. 

Han säger att ”dom reagerar oftast som elever gör att dom tycker det är konstigt och märkligt 

att man kan tycka så som Sverigedemokraterna gör i vissa frågor” (IP1). Han menar att 

Sverigedemokraterna är ett ämne som kan intressera eleverna, men att det då handlar om att 

de ser negativt på partiet. Framför allt elever med invandrarbakgrund kan visa intresse 

eftersom de undrar vad det är för politik som riktas mot dem. IP1 säger att han aldrig stött på 

en elev som visat öppna sympatier med Sverigedemokraterna men att han om situationen 

uppstod skulle ”förbjuda honom eller henne att uttrycka åsikter som är främlingsfientliga 

p.g.a. att det är hets mot folkgrupp” (IP1). Han säger att han skulle ta en enskild diskussion 

med personen i fråga och därefter även diskutera frågan i klassen (IP1). 

 

IP2 säger att det både finns elever som håller med Sverigedemokraterna i vissa frågor och 

elever som är helt emot partiet. Han menar att detta ger en bra debatt när 

Sverigedemokraterna kommer på tal. Däremot anser han inte att Sverigedemokraterna tilldrar 

sig något extra intresse från eleverna, utan att t.ex. Piratpartiet är ett parti som väcker större 

intresse. Han vidtar inga speciella åtgärder om han märker att någon elev öppet sympatiserar 

med Sverigedemokraterna (IP2). 

 

Inte heller IP3 vidtar några speciella åtgärder om elever visar sympatier med 

Sverigedemokraterna. Däremot framhåller hon att det är hennes jobb som lärare att ingripa 

om någon elev kränker någon annan i klassrummet, t.ex. genom att uttrycka främlingsfientliga 

åsikter. I en sådan situation skulle hon ta en enskild diskussion med personen i fråga. Hon 

upplever inte att eleverna visar något extra intresse för Sverigedemokraterna, men säger att 

vissa kan tycka att det är lite spännande med frågor som berör främlingsfientlighet och rasism 

(IP3).  
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IP4 menar att eleverna reagerar väldigt olika när Sverigedemokraterna tas upp i 

undervisningen. Vissa är mycket negativa till partiet och vill helst förbjuda allt som har med 

partiet att göra. Andra delar partiets åsikter och försvarar dem. IP4 uttrycker det som att:  
”Det finns ju människor som inte är speciellt demokratiska i sin attityd till 

Sverigedemokraterna och odemokratiska tendenser, den reaktionen är ju ganska 

så vanlig, men sen finns det ju också dom som också drar sin lans och förklarar 

det här med att det är allt en jävla massa invandrare” (IP4). 

Hon säger att hon märker ett extra intresse hos eleverna när Sverigedemokraterna tas upp, 

men att det extra intresset inte gäller enbart Sverigedemokraterna utan att avvikande partier 

över huvud taget drar till sig mer intresse. När elever visar öppna sympatier med 

Sverigedemokraterna väljer hon att inte på en gång ta en öppen diskussion i klassrummet utan 

istället lägga mer energi på att lyfta frågorna om Sverigedemokraterna i undervisningen. Hon 

säger att det kan vara mer framgångsrikt att i undervisningen lyfta fram vad som är positivt 

med demokrati än att tala negativt om Sverigedemokraterna och deras eventuellt 

antidemokratiska tendenser. Att ägna sig åt den typen av svartmålning tror hon kan bli 

kontraproduktivt (IP4). 

 

IP5 säger att han tror att eleverna tycker det är bra att Sverigedemokraterna tas upp i 

undervisningen. Han menar att eleverna visar ett extra intresse för Sverigedemokraterna 

”eftersom det ligger någon lockelse i det som är förbjuden frukt på något vis” (IP5). Han tror 

därför att det är viktigt att lärare pratar med sina elever om kontroversiella frågor och inte 

försöker undvika dem. Han säger sig inte agera på något speciellt sätt om elever visar öppna 

sympatier med Sverigedemokraterna annat än att han noterar det. Han uttrycker det som att 

”jag får inte den där ryggmärgsreaktionen att jag får panik och tänker herre min Gud här har 

vi någon som är ute som håller på och förstör sitt liv” (IP5). Istället jobbar han långsiktigt och 

försöker få eleverna att utveckla sitt sätt att tänka för att i bästa fall komma till andra slutsatser 

om Sverigedemokraterna utan att han sagt till dem att ”du tänker fel gosse, sluta med det” 

(IP5). Han berättar att en av hans största framgångar som lärare var när en elev efter avslutad 

kurs kom fram till honom och sa att han vid kursens början var Sverigedemokrat men att han 

nu blivit Moderat. Förutom att jobba långsiktigt i den ordinarie undervisningen tycker IP5 att 

enskilda samtal ibland kan vara bra när elever visar antidemokratiska och rasistiska åsikter. 

Han säger sig ha haft många sådana samtal men framhåller att det då inte har handlat om 

elever som sympatiserar med Sverigedemokraterna utan om mer extrema åsikter. Han säger 

sig inte vara särskilt orolig över personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna 
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eftersom det sällan handlar om personer som är ideologiskt övertygade utan att det snarare 

handlar om att få provocera auktoriteten, d.v.s. lärarna och vuxenvärlden. Samtidigt tillägger 

han att lärare naturligtvis inte får backa inför antidemokratiska och rasistiska åsikter, men att 

det är bättre att ta diskussioner med elever enskilt än att göra det i klassrummet (IP5).  

 

5.3 Inbjudan av Sverigedemokraterna till skolan 
Ingen av intervjupersonerna har egna erfarenheter av att bjuda in Sverigedemokraterna till 

skolan. Det här avsnittet handlar därför om ifall de fem lärarna skulle kunna tänka sig att 

bjuda in Sverigedemokraterna till skolan. 

 

IP1 säger att han i ”den bästa av världar” skulle bjuda in Sverigedemokraterna till skolan men 

att han i dagsläget inte tror att det vore bra att bjuda in partiet. Han hävdar att det finns en risk 

att eleverna attraheras av partiet och att den risken inte är värd att ta. Han hävdar också att en 

inbjudan av Sverigedemokraterna skulle ställa stora krav på honom som lärare. Han menar att 

han som samhällskunskapslärare i en sådan situation har ett extra ansvar när det gäller att 

ifrågasätta och ta debatt med Sverigedemokraterna och han är inte säker på att han skulle 

klara av en sådan uppgift. Han säger att ”på något sätt så måste man ju vinna den debatten, 

annars är det ett misslyckande” (IP1). På frågan om han skulle kunna tänka sig att bjuda in 

andra partier men inte Sverigedemokraterna svarar han ”Ja, det är ju i sådana fall 

riksdagspartierna då, sen kan man diskutera hur demokratiskt det är, men jag tycker, för mig 

är det självklart att inte göra det” (IP1).  

 

IP2 säger att han inte brukar bjuda in några partier över huvud taget, men berättar ändå att det 

lite då och då bjuds in företrädare för riksdagspartierna till skolan, främst inför val. Han ställer 

sig inte främmande för att bjuda in Sverigedemokraterna till skolan utan säger att det beror på 

situationen. Om partierna i stadens kommunfullmäktige skulle bjudas in skulle även 

Sverigedemokraterna få komma eftersom de sitter i kommunfullmäktige. Om det istället 

gäller riksdagspartierna är han mer osäker, men säger att han skulle kunna tänka sig att 

Sverigedemokraterna bjuds in även då eftersom de ligger så nära de fyra procent som krävs 

för att få komma in i riksdagen. När företrädare för politiska partier bjuds in tycker han inte 

att det är hans uppgift att ta en debatt med partiernas företrädare (IP2). 
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Även IP3 säger att hon mycket sällan bjuder in politiska partier till skolan. Om att bjuda in 

Sverigedemokraterna säger hon att ”det är viktigt i demokratin att alla faktiskt får synas så jag 

skulle kunna tänka mig att bjuda in Sverigedemokraterna” (IP3). Samtidigt tillägger hon att en 

inbjudan av Sverigedemokraterna förutsätter att även alla andra partier är inbjudna. Hon vill 

inte bjuda in bara Sverigedemokraterna. Hon tillägger också att hon vid en inbjudan av 

Sverigedemokraterna skulle behöva vara ordentligt påläst och förberedd. Hon säger att hon 

skulle akta sig för att ta en debatt med en företrädare för Sverigedemokraterna inför klassen, 

men att hon däremot skulle kunna ställa följdfrågor. Helst ser hon dock att det är eleverna som 

ställer frågor. Om det skulle bli aktuellt med en debatt ser hon hellre att företrädare för 

riksdagspartierna debatterar med Sverigedemokraterna än att hon ska behöva göra det (IP3).  

 

IP4 säger att hon tror att hon inte skulle bjuda in Sverigedemokraterna vid de tillfällen då de 

politiska partierna bjuds in till skolan, men säger samtidigt att det inte vore helt uteslutet om 

situationen var den rätta. Policyn på skolan är att det är riksdagspartierna som bjuds in. Hon 

påpekar att detta faktiskt utesluter fler partier än Sverigedemokraterna och att 

gränsdragningen beror mycket på utrymme och tid. Hon säger också att det i första hand är 

vid val som partierna bjuds in för att tala om sin egen politik. I andra fall bjuds politiker 

snarare in för att berätta om hur det är att vara politiker, hur det är att sitta i utrikesutskottet 

o.s.v. Vid sådana tillfällen brukar IP4 variera sig genom att bjuda in företrädare från olika 

partier. I de sammanhangen säger hon att ”jag ser inte riktigt poängen med att just ta hit 

Sverigedemokraterna” (IP4). När det gäller att bjuda in partier inför val påpekar hon att det i 

slutändan är rektorn som bestämmer vilka partier som ska få komma, men hon tror som sagt 

inte att skolan skulle bjuda in Sverigedemokraterna utan nöja sig med att bjuda in 

riksdagspartierna. Om hon ändå skulle bjuda in en företrädare för Sverigedemokraterna anser 

IP4 att hon som samhällskunskapslärare har ett ansvar för att partiet inte får framföra sina 

åsikter oemotsagda. Hon påpekar dock att detta inte gäller enbart Sverigedemokraterna utan 

alla politiska företrädare som kommer till skolan. Hon säger också att det bästa är om 

eleverna kan ställa frågor och diskutera med politikern och framhåller vikten av att eleverna i 

förväg fått information om vad det är politikern ska prata om så att de kan förbereda sig. Hon 

säger att eleverna brukar vara duktiga på att ställa frågor till politikerna, men att hon som 

lärare ändå måste vara beredd att agera ”motvikt” ifall eleverna inte kommer på några frågor. 

Hon tror att hennes kunskaper om Sverigedemokraterna och deras politik är tillräcklig för att 

hon ska kunna utgöra en sådan motvikt (IP4). 
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Även IP5 säger att han tror att han inte skulle bjuda in Sverigedemokraterna så länge de inte 

sitter i riksdagen. Han framhåller att det inte är p.g.a. rädsla för Sverigedemokraterna som han 

tvekar att bjuda in dem utan hänvisar istället till gränsdragningsproblem. Han påpekar att det 

finns många partier som inte bjuds in eftersom de inte når upp till riksdagsspärren. Han säger 

dock att han inte är helt säker på sitt svar om att inte bjuda in Sverigedemokraterna och 

medger att han skulle behöva fundera mer på frågan. Om det skulle bli aktuellt att bjuda in 

Sverigedemokraterna till skolan säger IP5 att han skulle föredra att ha deras företrädare i sitt 

klassrum ”så att det kan uppstå något slags möte” (IP5). Han säger sig allmänt föredra den 

formen av politikerkontakt framför större evenemang där någon står på scen i aulan och 

berättar om sin politik. Han menar att ett möte mellan en politiker och elever i klassrummet 

har större potential att leda till dialog och han utesluter inte att han i det sammanhanget skulle 

kunna bjuda in Sverigedemokraterna. Han säger sig heller inte vara rädd för att ta en 

diskussion eller debatt med en Sverigedemokrat. Om Sverigedemokraterna ska bjudas in ska 

det dock vara i ett rimligt och pedagogiskt sammanhang och klassen ska vara väl förberedd 

(IP5).  
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6. Analys 
Under den här rubriken analyseras de resultat som framkommit vid uppsatsens undersökning. 

Detta sker främst genom att resultaten jämförs med den bakgrundsbild, tidigare forskning 

samt demokratiteori som presenteras i kapitel två och tre. Jämförelserna sker där det bäst 

passar in i förhållande till de två underrubriker som analyskapitlet består av.  

 

6.1 Lärarnas syn på och framställning av Sverigedemokraterna 
De fem lärarnas syn på och framställning av Sverigedemokraterna skiljer sig en hel del från 

varandra. Den som främst skiljer sig från de andra är IP2 som ser Sverigedemokraterna som 

ett i första hand demokratiskt parti. Hans argumentation påminner en hel del om den som 

Sverigedemokraterna för fram på sin hemsida. Han nämner att Sverigedemokraterna är för 

lika rösträtt och ”allting som förknippas med demokrati”. När Sverigedemokraterna på sin 

hemsida bemöter kritiken om att partiet är antidemokratiskt är det de grundläggande 

demokratiska värderingarna som tas upp. Paritet säger sig vara för mänskliga fri- och 

rättigheter, respektera lagar, ta avstånd från våld samt ansluta sig till demokratins principer. 

Dessa kriterier passar väl överens med citatet från IP2 som säger att Sverigedemokraterna är 

för ”allting som förknippas med demokrati”.  

 

Övriga fyra respondenter är mer osäkra i sina svar. De vill inte kalla Sverigedemokraterna för 

ett helt demokratiskt parti, men inte heller ett helt antidemokratiskt parti. IP4 gör en bra 

sammanfattning av respondenternas (förutom IP2) syn på Sverigedemokraterna när hon 

definierar dem som ”ett demokratiskt parti med odemokratiska tendenser”. När det handlar 

om att följa de grundläggande demokratiska spelreglerna menar respondenterna att 

Sverigedemokraterna klarar sig ganska bra. Här delar alltså respondenterna i stort sett de 

åsikter som förs fram på Sverigedemokraternas egen hemsida. Dock tangerar IP4 till stor del 

Expos argumentation när hon säger att Sverigedemokraterna har blivit duktiga på att framstå 

som ett demokratiskt alternativ, men att de odemokratiska tendenserna kommer fram ”när 

man börjar skrapa på ytan”. Även när det gäller Sverigedemokraterna och kriminaliteten 

använder Expo och IP4 samma argumentation. Båda pekar på att partiet driver en hård linje 

mot kriminalitet samtidigt som företrädare för det egna partiet är överrepresenterade i 

brottsstatistiken. När det gäller rasism och främlingsfientlighet skiljer sig respondenternas 

svar från argumentationen på Sverigedemokraternas hemsida. Flera av respondenterna 

framhåller partiet som rasistiskt och främlingsfientligt och IP3 definierar till och med partiet 
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som nazistiskt. I dessa frågor stämmer respondenternas svar bättre överens med Expos 

beskrivning av Sverigedemokraterna än partiets egen beskrivning. Det är framför allt dessa 

inslag inom Sverigedemokraterna som respondenterna syftar på när de talar om 

”antidemokratiska tendenser”. Skillnaden är dock att Expo utifrån argumentationen om rasism 

och främlingsfientlighet väljer att även definiera Sverigedemokraterna som antidemokratiska, 

något som de flesta respondenterna tvekar att göra. Lärarna använder hellre uttryck som 

”antidemokratiska tendenser” och ”inte demokratiska värderingar till 100 %”. 

Respondenterna och Expo argumenterar på samma sätt när det gäller Sverigedemokraternas 

rasistiska och främlingsfientliga inslag, men till skillnad från Expo anser inte respondenterna 

att de rasistiska och främlingsfientliga inslagen är tillräckliga för att helt och hållet definiera 

partiet som antidemokratiskt. Detta visar en delvis skiftande syn på vad som ryms inom 

begreppen demokrati och antidemokrati, vilket leder oss in på Dahls demokratiteori.  

 

Dahls definition av demokrati är ganska snäv och handlar framför allt om beslutsfattande. 

Eftersom han menar att fullständig demokrati aldrig har uppnåtts och heller aldrig kommer att 

uppnås är det mer rättvist att jämföra Sverigedemokraternas demokratinivå med det som Dahl 

kallar polyarki. De kriterier som Dahl ställer upp för att polyarki ska uppfyllas (för fullständig 

lista se kapitel 3.2) handlar om allmän rösträtt, fria val och liknande. Dessa kriterier kan 

betraktas som grundläggande demokratiska spelregler, vilka respondenterna anser att 

Sverigedemokraterna i stort sett lever upp till. Enligt Dahls demokratiteori borde alltså lärarna 

se på Sverigedemokraterna som ett demokratiskt parti. Den enda som detta stämmer på är 

dock IP2. Hans förklaring till varför han ser Sverigedemokraterna som ett demokratiskt parti 

hänvisar till mycket av det som ryms inom Dahls demokratiteori. Övriga respondenter håller 

med Dahl och IP2 när det gäller de grundläggande demokratiska spelreglerna men anser ändå 

att Sverigedemokraterna till viss del är ett antidemokratiskt parti. Detta innebär att 

respondenterna lägger till någonting i sina tolkningar av demokratibegreppet. Som tidigare 

nämnts är det framför allt Sverigedemokraternas rasistiska och främlingsfientliga inslag som 

gör att lärarna inte helt vill acceptera partiet som demokratisk. Respondenterna (förutom IP2) 

anser alltså att det i demokratibegreppet förutom Dahls kriterier även ingår kriterier som har 

att göra med människosyn och mänskliga rättigheter. Det ska dock poängteras att även IP2 

kan ha denna bredare demokratisyn. Skillnaden mellan honom och de övriga respondenterna 

är främst att han inte ser Sverigedemokraternas invandringspolitik som rasistisk och därmed 

inte heller antidemokratisk. Det är alltså möjligt att han skulle se Sverigedemokraterna som 

antidemokratiska om han ansåg att de var rasistiska.  
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En tillbakablick på Skolverkets rapport Politik i skolan visar att respondenterna inte är 

ensamma om att tolka in mer än Dahls kriterier i demokratibegreppet. Även Skolverkets 

utredare nämner Sverigedemokraterna i samband med antidemokratiska partier och hänvisar 

till rasism och främlingsfientlighet. Detta sker dock bara i Skolverkets utredningsversion av 

Politik i skolan. I det stödmaterial (även det med namnet Politik i skolan) utgivet av 

Myndigheten för skolutveckling som utredningsversionen utmynnar i nämns varken 

Sverigedemokraterna eller några andra partier. Lärarna har alltså inte fått några direkta 

direktiv om hur myndigheterna anser att Sverigedemokraterna ska behandlas, vilket 

respondenterna bekräftar i intervjuerna. En skillnad mellan respondenterna är att några av de 

yngre säger sig vilja ha tydligare information om detta medan de medelålders och äldre litar 

mer på sitt eget omdöme.  

 

När det gäller behandlingen av Sverigedemokraterna i undervisningen är lärarna ganska 

överens om att det inte är deras uppgift att framställa Sverigedemokraterna på något speciellt 

sätt. Istället vill de att eleverna först skaffar sig en egen bild av partiet. Detta visar att de är väl 

medvetna om de skrivelser i styrdokumenten som handlar om att läraren ska vara saklig och 

tolerant för olika åsikter. Samtidigt påpekar flera av respondenterna att de som lärare inte kan 

vara helt objektiva inför sina elever och att de inte heller alltid bör vara det. Respondenterna 

framhåller att styrdokumenten säger att läraren ska bemöta främlingsfientlighet och skapa 

förståelse för kulturell mångfald. De hävdar att deras uppdrag inte alltid är att vara neutrala 

utan att de måste ta ställning mot antidemokratiska och rasistiska åsikter som uttalas i 

klassrummet. Återigen blir den avgörande faktorn huruvida Sverigedemokraterna är ett 

demokratiskt parti eller ej.  

 

Samtliga respondenter hänvisar till öppna diskussioner som bästa sättet att ta upp 

Sverigedemokraterna, vilket stämmer väl överens med styrdokumentens rekommendationer. 

Vissa respondenter säger att de bara tar upp Sverigedemokraterna i samband med aktuella 

händelser som berör partiet, medan andra hävdar att de tar upp partiet mer planerat som en del 

av undervisningen om t.ex. politik och ideologier. Några av respondenterna säger att de i de 

avslutande diskussionerna om Sverigedemokraterna väljer att markera sin egen åsikt om 

partiet, medan andra säger att de hellre håller inne med sin egen åsikt för att inte ”tala om för 

eleverna vad de ska tycka”. Samma tendenser går igen när det handlar om att hantera elever 

som visar öppna sympatier med Sverigedemokraterna. De respondenter som säger sig vilja 

markera sin åsikt om Sverigedemokraterna och deras främlingsfientliga inslag är också de 
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som säger att de skulle ta en enskild diskussion med elever som visar öppna sympatier med 

partiet. Lärarna framhåller dock att det i sådana situationer är viktigt att diskutera med 

eleverna och inte bara tala om för dem att de tycker och tänker fel. De lärare som säger att de 

skulle ta en enskild diskussion med elever som visar öppna sympatier med 

Sverigedemokraterna tillägger också att det naturligtvis beror på situationen hur och när en 

diskussion ska tas.   

 

Trots att det sker i lite olika sammanhang säger alltså samtliga respondenter att de tar upp 

Sverigedemokraterna på något sätt. Vid en jämförelse med resultaten av de två 

examensarbeten som presenteras i kapitlet tidigare forskning (kapitel 3.1) verkar detta vara en 

klok strategi om lärarna vill undvika att eleverna dras till Sverigedemokraterna för att partiet 

är okänt och därmed spännande. I Sofia Bärgmans uppsats framhåller de intervjuade lärarna, 

liksom flera av de intervjuade lärarna i den här uppsatsen, att det är viktigt att prata om 

Sverigedemokraterna för att partiet inte ska bli något mystiskt och spännande som eleverna 

dras till utan att de egentligen vet vad det handlar om. I den andra uppsatsen drar Marie 

Thulin slutsatsen att delar av Sverigedemokraternas framgångar på den skola hon undersökt 

kan ha berott på att lärarna där valde att inte ta upp partiet.  

 

6.2 Inbjudan av Sverigedemokraterna till skolan 
Ingen av lärarna som intervjuats i den här uppsatsen har några erfarenheter av att bjuda in 

Sverigedemokraterna till sin respektive skola. Därför handlar deras svar om huruvida de 

skulle kunna tänka sig att bjuda in partiet. Flera av respondenterna är osäkra på om de skulle 

kunna tänka sig att bjuda in Sverigedemokraterna men det är ingen av dem som helt utesluter 

det. Det märks i flera av respondenternas svar att de inte är helt bekväma med tanken på att 

bjuda in Sverigedemokraterna, samtidigt som det också märks att de är medvetna om att det 

kanske inte är helt demokratiskt korrekt att stänga ute partiet. Ett argument för att inte bjuda 

in Sverigedemokraterna som framförs är gränsdragningsproblemet. Lärarna säger att det i 

första hand är riksdagspartierna som bjuds in till skolan. De påpekar att om 

Sverigedemokraterna bjuds in trots att de inte sitter i riksdagen finns det många andra 

småpartier som skolan också skulle behöva bjuda in. Flera av respondenterna påpekar dock att 

frågan om att bjuda in Sverigedemokraterna eller inte beror på sammanhanget. En lärare säger 

att Sverigedemokraterna skulle bjudas in om fokus låg på kommunala frågor eftersom partiet 

sitter i kommunfullmäktige. Flera av respondenterna påpekar också att beslut om att bjuda in 
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Sverigedemokraterna till skolan i slutändan är ett rektorsbeslut. Om skolorna där lärarna 

jobbar beslutade sig för att bjuda in Sverigedemokraterna säger respondenterna att både de 

själva och eleverna måste vara väl förberedda. De flesta respondenterna tycker att de som 

samhällskunskapslärare har ett ansvar för att Sverigedemokraterna inte får stå oemotsagda 

(vilket för övrigt även gäller andra partier). Hos vissa av de yngre lärarna märks dock en viss 

ängslan inför att behöva ta en diskussion eller debatt med en företrädare för 

Sverigedemokraterna.  

 

Myndighetsrapporten och stödmaterialet Politik i skolan behandlar frågor kring inbjudan av 

politiska partier till skolorna. Extra tyngd läggs på problemet med rasistiska, 

främlingsfientliga och antidemokratiska partier och organisationer. I myndighetsrapporten 

från 2003 räknas Sverigedemokraterna in i den kategorin, men i det stödmaterial som 

färdigställdes 2004 nämns varken Sverigedemokraterna eller något annat parti. Det finns 

alltså inga uttalade riktlinjer om huruvida Sverigedemokraterna bör bjudas in till skolorna 

eller inte. Stödmaterialet redovisar dock ett antal generella riktlinjer om vad som gäller vid 

inbjudan av politiska partier. Kort sammanfattat innebär riktlinjerna att skolorna inte kan neka 

ett parti tillträde till skolan om de bjuder in ett annat, men att skolans företrädare måste vara 

beredda att bemöta eventuella antidemokratiska och rasistiska budskap. En sak som fastslås i 

stödmaterialet är att skolorna inte har rätt att välja bort partier med motiveringen att de inte 

sitter i riksdagen. Detta är intressant eftersom flera av respondenterna i den här uppsatsens 

undersökning säger att deras skola brukar begränsa sig till just riksdagspartierna när de bjuder 

in partier. Här stämmer alltså inte myndigheternas rekommendationer helt överens med den 

verkliga situationen ute i skolorna. Denna bild förstärks vid en jämförelse med de två 

examensarbeten som tas upp i kapitlet tidigare forskning. Även lärarna vid de skolor som 

undersökts av Bärgman och Thulin svarade att de bara bjöd in riksdagspartierna. 

 

Förutom frågan om att bjuda in fler partier än riksdagspartierna överensstämmer lärarnas 

tankar kring att bjuda in Sverigedemokraterna till skolan ganska väl med de riktlinjer som ges 

i Politik i skolan. Lärarna verkar beredda att ta det ansvar som det innebär att eventuellt 

behöva bemöta rasistiska och antidemokratiska åsikter. De resonerar också på samma sätt som 

författarna av stödmaterialet när det gäller hanteringen av dessa åsikter. Samtliga 

respondenter framhåller diskussion med eleverna som det bästa sättet, vilket är det som 

rekommenderas i stödmaterialet. 
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7. Diskussion och slutsatser 
Under den här rubriken besvaras uppsatsens forskningsfrågor med hjälp av resultaten och 

analysen i kapitel fem och sex. Resultaten och analysen diskuteras och uppsatsens slutsatser 

formuleras. De didaktiska konsekvenser som uppsatsens slutsatser får vävs in i kapitlet. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Sverigedemokraterna tas upp och 

behandlas i ett antal svenska gymnasieskolor. När det handlar om hur lärarna framställer 

Sverigedemokraterna i undervisningen ger undersökningen inget entydigt svar. De intervjuade 

lärarna är ganska överens om att deras uppgift inte i första hand är att framställa 

Sverigedemokraterna på något speciellt sätt utan att de istället ska försöka få eleverna att 

skapa sig en egen bild av partiet. Som flera av lärarna påpekade är det dock omöjligt, och 

kanske inte heller önskvärt, att en lärare alltid är objektiv inför sin klass. Läraren har via 

styrdokumenten fått i uppdrag att värna demokrati och arbeta mot främlingsfientlighet och 

rasism. Samtidigt ska läraren vara saklig och öppen för skilda åsikter. Med detta som 

utgångspunkt påstår jag att lärarens egen syn på Sverigedemokraterna blir mycket viktig för 

hur partiet framställs inför eleverna. Om läraren ser Sverigedemokraterna som ett rasistiskt 

och antidemokratiskt parti är det också den bilden som förmedlas till eleverna, även om det 

inte sker genom tydliga och direkta ställningstaganden. Intervjuerna i den här studien visar att 

lärarna är väl medvetna om detta. Flera av lärarna påpekar att de i början av diskussionerna 

om Sverigedemokraterna låter eleverna resonera helt själva men att de mot slutet också gärna 

delger sin egen syn på partiet. Vilken framställning av Sverigedemokraterna som detta ger går 

dock inte att ge ett entydigt svar på eftersom lärarnas syn på partiet skiljer sig åt en hel del. 

Svaret på frågeställningen är alltså att framställningen av Sverigedemokraterna är olika 

beroende på vilken lärare det är som undervisar. Vissa lärare ser partiet som ett demokratiskt 

parti, medan andra anser att partiet är såväl antidemokratiskt som rasistiskt och 

främlingsfientligt. Vilken bild av Sverigedemokraterna som är den korrekta går inte att säga 

eftersom det beror mycket på hur de respektive lärarna definierar begrepp som demokrati, 

antidemokrati, rasism och främlingsfientlighet. Det jag utifrån den här uppsatsens resultat 

konstaterar är att de flesta tillfrågade lärarna anser att Sverigedemokraterna är åtminstone 

delvis antidemokratiska och att den åsikten grundas på att de ser partiet som rasistiskt och 

främlingsfientligt. Lärarna väver alltså in begreppen rasism och främlingsfientlighet i sina 

tolkningar av demokratibegreppet, vilket visar att de har en bred tolkning av begreppet 
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demokrati i jämförelse med den snävare tolkning som är vanligast inom statsvetenskapen (se 

Dahls demokratiteori i kapitel 3.2).  

 

Att lärarnas egen syn på Sverigedemokraterna spelar stor roll för hur de behandlar partiet 

lyser igenom även i svaren på de övriga frågeställningarna. I frågan om hur lärarna behandlar 

elever som visar öppna sympatier med Sverigedemokraterna finns tydliga kopplingar mellan 

lärarnas syn på partiet och behandlingen av elever som öppet sympatiserar med partiet. Den 

lärare som ser Sverigedemokraterna som ett demokratiskt parti vidtar inga åtgärder alls, 

medan de lärare som tydligast beskriver partiet som rasistiskt och antidemokratiskt säger att 

de vid en sådan situation skulle ta en enskild diskussion med eleven i fråga och eventuellt 

också med hela klassen. Lärarna är överens om att diskussion är bästa sättet att få eleverna att 

tänka till om Sverigedemokraterna och hävdar att det lätt blir kontraproduktivt om de försöker 

tvinga på eleverna åsikter. Flera av lärarna påpekade också att de inte agerar på något speciellt 

sätt bara för att en elev säger sig rösta på Sverigedemokraterna utan att det är först när eleven 

genom sina sympatier för partiet uttrycker rasistiska och antidemokratiska åsikter som 

åtgärder vidtas. Återigen blir alltså lärarnas agerande beroende av vad de ser som rasism och 

antidemokrati och hur de förknippar dessa begrepp med Sverigedemokraterna. 

 

När det gäller inbjudan av Sverigedemokraterna till skolan handlar lärarnas svar uteslutande 

om ifall de skulle kunna tänka sig att bjuda in partiet eftersom ingen av dem har varit med om 

att bjuda in Sverigedemokraterna. Ingen av lärarna utesluter helt tanken på att bjuda in 

Sverigedemokraterna till skolan men flera av dem är mycket tveksamma. Flera av lärarna 

antyder att de förmodligen inte skulle bjuda in Sverigedemokraterna eftersom partiet inte 

sitter i riksdagen. Detta är intressant eftersom det i skolmyndigheternas skrivelser tydligt 

framgår att partier inte får utestängas på grund av att de inte sitter i riksdagen. Jag har dock 

förståelse för de lärare som säger att frågan om vilka partier som ska bjudas in till skolan 

medför ett stort gränsdragningsproblem. Om Sverigedemokraterna bjuds in trots att de inte 

sitter i riksdagen medför det att även många andra småpartier kan göra anspråk på att få 

komma. Det ska dock påpekas att Sverigedemokraterna i och med valet 2006 är Sveriges 

överlägset största parti utanför riksdagen. Att det är först de senaste åren som 

Sverigedemokraterna blivit förhållandevis stora innebär att lärarna tidigare inte behövt ta 

ställning till frågan om att bjuda in partiet, vilket märks på lärarnas osäkerhet kring frågan. Att 

Sverigedemokraterna inte sitter i riksdagen är dock inte den enda anledningen till att lärarna 

tvekar inför tanken att bjuda in partiet. Några av de yngre lärarna uppger att de känner 
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osäkerhet inför att behöva ta en debatt med partiet inför eleverna och menar att de därför 

kanske skulle välja att inte bjuda dem. En annan lärare säger att han aldrig brukar bjuda in 

politiska partier och att det naturligtvis även gäller Sverigedemokraterna. De lärare som ändå 

ställer sig tveksamt positiva till att bjuda in Sverigedemokraterna framhåller att de själva och 

klassen måste vara väl förberedda och att partiet bör komma i samband med något tema som 

gör deras närvaro pedagogiskt berättigad.  

 

Min egen uppfattning är att samhällskunskapslärare (med stöd av rektor) mycket väl kan 

bjuda in Sverigedemokraterna till skolan. Skolmyndigheternas skrivelser pekar mot att det är 

bra om politiska partier med jämna mellanrum bjuds in till skolorna och att partier som 

Sverigedemokraterna inte bör utestängas. Dessutom tror jag att en inbjudan av 

Sverigedemokraterna kan vara ett bra tillfälle för eleverna att få se vad partiet egentligen står 

för. Om partiet behandlas som övriga partier försvinner spänningen och mystiken som finns 

kring det som är farligt och förbjudet. Jag håller dock med om att det är viktigt att som lärare 

vara väl förberedd inför ett besök från Sverigedemokraterna, vilket även gäller när andra 

partier kommer på besök. Om läraren tror att det finns risk för att Sverigedemokraternas 

representant framför antidemokratiska eller rasistiska budskap i skolan är det, enligt de lagar 

och regler som reglerar skolornas kontakt med politiska partier, inte anledning nog för att 

neka partiet tillträde. Det är först när de antidemokratiska och rasistiska budskapen framförs 

som de blir olagliga. Att det finns risk för att olagliga budskap framförs ger däremot läraren 

anledning att vara extra förberedd och att även se till att klassen är väl förberedd.     

 

En övergripande slutsats som kan dras är att frågan om hur Sverigedemokraterna ska tas upp 

och behandlas i skolan är komplex och inte alls lätt att besvara. Såväl den här uppsatsens 

resultat som tidigare forskares resultat och myndigheternas skrivelser bekräftar detta. 

Skolverket och Myndigheten för skolutveckling visar genom innehållet i skrivelsen Politik i 

skolan att de är medvetna om detta. Stödmaterialet Politik i skolan har dock existerat i drygt 

tre år vid tiden för den här uppsatsens undersökning (hösten 2007) och trots det är flera av 

lärarna som intervjuats osäkra på hur de ska behandla Sverigedemokraterna. Detta kan ha 

flera förklaringar. En är att skolmyndigheterna inte når ut till lärarna med sina budskap. Även 

om detta säkert kan stämma till viss del tror jag inte att det är den viktigaste anledningen. En 

anledning som jag tror spelar större roll är att stödmaterialet endast ger övergripande riktlinjer 

och lämnar till lärarna (och övrig skolpersonal) att själva ta ställning i enskilda fall. 

Stödmaterialet ger inga konkreta svar på hur just Sverigedemokraterna ska behandlas, vilket 
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jag tror är helt rätt taktik av skolmyndigheterna att använda. Myndigheternas uppgift är att i 

första hand ge övergripande riktlinjer och därefter lita på lärarnas professionalism när det 

handlar om att lösa de konkreta problemen ute i skolorna. Samtidigt måste lärarnas osäkerhet i 

frågan tas på allvar. Även om det yttersta ansvaret vilar på lärarna kan skolmyndigheter och 

andra aktörer hjälpa till, t.ex. genom att anordna seminarier där lärare som är osäkra på hur de 

ska behandla Sverigedemokraterna kan få goda råd och möjlighet att diskutera frågan med 

experter och andra lärare. När lärarna tar upp Sverigedemokraterna med sina elever är de 

flesta överens om att öppna diskussioner är det bästa arbetssättet. Detta bör gälla även för 

lärare och andra aktörer med koppling till skolan. Om de lärare som känner sig osäkra på hur 

de ska behandla Sverigedemokraterna får diskutera frågan med andra lärare och med 

skolpolitiker är jag övertygad om att de tillsammans kan skapa sig en bra grund för hur de ska 

agera i sin undervisning.                 
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Bilaga 1 

Intervjumall 
I den här intervjumallen presenterar jag de huvudfrågor som är stommen i de intervjuer som 

gjorts.  

 

Bakgrundsinformation 

• Hur länge har du varit samhällskunskapslärare på gymnasienivå? 

• På vilket/vilka program undervisar du i samhällskunskap? 

 

Sverigedemokraterna i undervisningen 

• Hur skulle du definiera Sverigedemokraterna som parti?  

• Tar du upp Sverigedemokraterna i undervisningen och i så fall i vilket/vilka 

sammanhang?  

• Hur framställs Sverigedemokraterna i dessa sammanhang?  

• Hur reagerar eleverna när Sverigedemokraterna tas upp i undervisningen?  

• Hur hanterar du som lärare situationer när elever öppet visar sympatier med 

Sverigedemokraterna?  

• Anser du dig ha tillräckliga kunskaper om Sverigedemokraterna för att kunna föra 

diskussioner om dem i din undervisning?  

• Anser du dig ha fått tillräckligt med information och riktlinjer från skolmyndigheter 

och rektorer om hur Sverigedemokraterna bör behandlas i undervisningen?  

 

Att bjuda in Sverigedemokraterna till skolan 

• Hur ställer du dig till att bjuda in Sverigedemokraterna till eran skola?  

• Om riksdagspartierna bjuds in, anser du det naturligt att även Sverigedemokraterna 

bjuds in?  

• Om Sverigedemokraterna bjuds in, i vilka sammanhang sker det?  

• Anser du att det är din uppgift som samhällskunskapslärare att ta debatten med 

Sverigedemokraterna i skolan?  

• Anser du dig ha tillräckligt med kunskaper om Sverigedemokraterna och deras 

argumentation för att inför eleverna kunna debattera med en företrädare för partiet?  

 

Övrigt 

• Finns det någonting som du skulle vilja tillägga angående behandlingen av 

Sverigedemokraterna i undervisningen som du inte tycker har framkommit i intervjun?   
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