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Abstract 

Sofia Bärgman, Degree project, spring of 2007, tutor Mats Nilsson, Teachers “anti-

democracy” assignment.

In this essay I try to make visible the basic conditions, assignment and the work in school that 

consernes anti-democracy attitudes and opinions. I hope to make clear what problems teachers 

may face in this work and how they can and may act to solve them. To answer the questions 

that is in focus for this essay, I use literature that describe the swedish law, and rules for the 

educational programme. I also interview three teachers that teaches social, geography, history 

and religion to students in the ages between twelve and sixteen to get a deeper insight in the 

practical work whitin the anti-democracy sphere.

My conclusions is that teachers faces many complex situations when they  teaches in the anti-

democracy sphere. The fundamental tought of the democracy system is that every human 

beeing has the same value, you also have the right to speak your own mind. These two rules 

of democracy comes in conflict, among many others, when you speak of anti-democracy 

opinions. On the one hand you have the right to speak your mind, but if this is an anti-

democracy opinion  you break the fundamental of a democracy in ways of the tought of every 

human beeings same value. On the other hand you break the tought of democracy rules if you 

are not allowed to speak your opinion even if it is of anti-democracy character. The results of 

this essay also showes that the most valuable thing for the teacher in this work, is to be able to 

discuss with their students. To discuss questions about etich values seemes to be the biggest 

acces in the work against anti-democracy tendencies. 
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Sammandrag

Sofia Bärgman, Examensarbete våren 2007, handledare Mats Nilsson, Lärarens ”anti-

demokratiska” uppdrag.

Utgångspunkten för detta arbete är att läraren ställs inför komplexa situationer när det gäller 

arbetet mot antidemokratiska åsikter och attityder i skolan. Syftet med undersökningen är 

således att försöka synliggöra hur lärarens arbete ser ut när det gäller detta samt eventuella 

problem denna kan stöta på under tiden. Undersökningen tar upp den svenska lagen och 

uppdraget en lärare har i skolan, genom litteratur som finns att tillgå. Tre SO lärare intervjuas

också för att få en djupare inblick i det praktiska arbetet. Insamlad data redovisas sedan i en 

analysdel av tematisk karaktär, där de olika forskningsfrågorna knyts samman.

Utifrån de analyserade och redovisade temana för denna uppsats dras slutsatsen att läraren 

idag ställs inför många komplexa situationer i arbetet mot antidemokratiska åsikter. Den 

svenska lagen som vilar på demokratisk grund och skolans demokratiska uppdrag blir inte 

sällan motsägelsefull. Alla människor i en demokrati har rätt att uttrycka sina egna åsikter 

med vissa begränsningar, dock är det dessa begränsningar som är problemet enligt mina 

slutsatser utifrån undersökningen. Begränsningarna kan ses ifrån två håll. Å ena sidan blir 

rätten till åsiktsfrihet begränsad när inte antidemokratiska attityder får komma till tals, å andra 

sidan strider antidemokratiska åsikter mot den demokratiska tanken om alla människors lika 

värde. Resultatet av undersökningen visar också att de intervjuade lärarna upplever arbetet 

som komplicerat. Att den största tillgången läraren har i detta arbete är diskussionen med 

eleverna är de intervjuade lärarna eniga om.

Nyckelord: Antidemokrati, Demokrati, Skolan, Undervisning 
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1. Inledning

Vi lever idag i en värld som upplevs bli allt mindre i och med utvecklingen så som den tekniska och 

vetenskapliga. I Europa knyts länder samman genom EU. Gemensamma politiska åtgärder drar upp 

riktlinjer för länders mellanstatliga arbete genom olika lagar och regler. Ny teknik som t.ex. Internet 

knyter människor allt närmare varandra och skapar en stark samhörighet. Samtidigt som människor 

knyter band över gränserna växer också motsättningarna mellan olika människor och grupper. Runtom 

i världen och inte minst i EU-staterna ser vi en växande rasism och en alltmer utbredd 

främlingsfientlighet bland medborgarna. Detta är fenomen som florerar i samhällets vardag, på 

arbetsplatser, i skolan och inte minst i politiken där alltfler partier som klassas som främlingsfientliga

nu vinner mandat i länders demokratiska styren. 1  De senaste åren har rasismen och 

främlingsfientligheten blivit alltmer aggressiv. Den har blivit våldsammare och trakasserier blir allt 

vanligare mot invandrare men också mot människor som är engagerade i anti-rasistiska rörelser. 

Företrädare för de demokratiska värden som länderna bygger på utsätts också för olika sorters brott. 

Härmed är det inte längre självklart att det är idén om ett demokratiskt samhälle som råder. Tanken om 

alla människors lika värde ifrågasätts allt oftare av olika grupper.2

Olika former av rasism och främlingsfientlighet har alltid varit en del av historien ända sedan 1500-

talet och kolonialismens utbredning. Kolonialismen som byggde på makt och grupper av människor 

som ansåg sig ha rätten att styra över andra grupper pga. överlägsenhet har tagit sig nya former i det 

moderna samhället, men har inte försvunnit. Tanken som var rotad under kolonialtiden har fram tills 

idag tagit sig lite olika uttryck, men tanken på människors olika värde finns fortfarande och är en del av 

vårt kulturella arv.3

Sverige utgör inget undantag i denna utveckling, rasism och främlingsfientlighet existerar också i vårt 

samhälle. Mona Sahlin beskrev för några år sedan den svenska situationen såhär:

Sverige är inget rasistiskt land men det finns rasism i Sverige. Och svenskar är inget rasistiskt folk men 

det finns rasister i Sverige. Framför allt så finns det fortfarande allt för många som inte tar hotet från 

rasismen och främlingsfientligheten på tillräckligt stort allvar. Det måste vi göra. Sverige måste vara 

ett land som tolererar och respekterar alla människors eget värde.4

                                                
1Sverige mot rasism, ”Globalisering och rasism”.
2 Regeringens skrivelse 2000/2001:59, En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och 
dikskriminering, s.6.
3Sverige mot rasism, ”Globalisering och rasism”.

4 Kurdiska riksförbundets tidning nr.121, ”Integrationsminister Mona Sahlin”.
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1.1 Perspektiv

I samband med valet till Riksdagen hösten 2006 genomfördes ett skolval där 1286 svenska högstadie-

och gymnasieskolor deltog. Totalt röstade 404 917 elever i detta val. Resultatet visar att 

Sverigedemokraterna fick hela 4, 3 procent av alla rösterna5, en siffra som i 2002 års skolval låg på 3,8 

procent men där siffran på ett tiotal skolor uppgick till hela 12%6.

7

Om 2006 års skolval skulle varit till Riksdagen skulle Sverigedemokraterna redan nu ta plats i Sveriges 

Riksdag. Vad händer då vid nästa val till Riksdagen år 2010 då många av dessa elever ska rösta för 

första gången? Har de då ändrat sina åsikter eller kommer Sverigedemokraterna komma in i Riksdagen? 

På regeringens hemsida går att läsa om hur viktigt det är att elever får lära sig om rasism, 

främlingsfientlighet och hur dessa fenomen alltid varit en del av den svenska historien. Det är viktigt i 

arbetet mot dessa tendenser att göra eleverna medvetna om dom. 8  Men hur ser då lärarens 

förutsättningar och arbete ut i skolan?  Min personliga uppfattning är att detta arbetet ibland kan 

upplevas väldigt komplext och motsägelsefullt, varför jag har valt att undersöka detta närmare.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att söka svaret på 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.

                                                
5 Skolval 2006, ”Nationellt resultat”.
6 Skolverket, 2003, Politik i skolan, s. 15.
7 Skolval 2006, ”Diagram”.
8 Centrum mot rasism, ”5 krav för ett Sverige för alla”.
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1.2.1 Frågeställningar

 Vad säger lagen om anti-demokratiska rörelser och attityder?

 Hur beskrivs i Lpo 94 och andra dokument riktade mot skolan om arbete med demokratisk 

värdegrund och mot antidemokratiska attityder?

 Hur ser några lärare på arbetet kring antidemokratiska attityder och hur lägger dessa upp 

undervisningen rent praktiskt?

1.3 Forskningsläge

Det har varit svårt att finna tidigare forskning som berör just vad antidemokratiska attityder och 

tendenser har för relation till skolan. Jag har heller inte kommit över någon undersökning som 

behandlar hur lärare uppfattar sin undervisning i skolan där detta ämne berörs. Däremot finns det ett 

stort utbud av forskning som kartlägger antidemokratiska rörelser samt en del undersökningar gjorda av 

elevers attityder när det gäller t.ex. främlingsfientlighet och rasism. Det finns också en del stödmaterial 

som utarbetats för skolan.

Det jag har funnit som ligger närmast föreliggande arbete är en undersökning som Myndigheten för 

skolutveckling genomfört på uppdrag av regeringen och heter Politik i skolan. Syftet med denna är att 

se hur politiska partier har tillgång till skolor runtom i landet och hur de kan medverka i undervisningen, 

utifrån de lagar och bestämmelser som finns. Resultatet av denna redovisas inte mer här, då den 

kommer att figurera som en del av denna undersökning.

Helene Lööw är en av de författare vars forskning är intressant för föreliggande undersökning. Hon är

historiker och har också skrivit flera böcker om högerextremismen i Sverige. Hennes bok Nazismen i 

Sverige 1980-1997 kartlägger de antidemokratiska organisationerna i Sverige samt deras bakgrund och 

uppkomst. Boken beskriver även myterna och riterna i dessa organisationer och hur budskapen sprids 

genom nya medier så som musik och Internet. Det som är av störst intresse med denna bok är Lööws 

undersökning kring varför man går med i dessa rörelser. Hon har intervjuat personer som är 

medlemmar i olika rörelser och redovisar att ”När det gäller ungdomar mellan 12 och 20 är”[…] 

förklaringarna från deras sida att[…] de är antisemiter, motståndare till utomeuropeisk – icke-vit-
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invandring och till s.k. rasblandning”.9

Mycket annan forskningen visar att högerextremistisk propaganda har fått ett uppsving i och med ny 

teknik. Vit makt musikens spridning har växt vilket en rapport ifrån Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

visar. I denna rapport vid namn Vit makt-musik – en växande industri dras slutsatsen att musik av denna 

karaktär fungerar som sammanhållning av olika antidemokratiska organisationer och sammanslutningar 

trots att ideologisk uppfattning dessa emellan kan skilja sig stort. Rapporten beskriver hur de 

gemensamma nämnarna dock visar att tanken om det egentligen är judar som styr världen i hemlighet 

och ibland förnekelsen om förintelsen som håller dessa organisationer samman. Organisationerna ser 

också ”[…]moraliska fiender i homosexuella, narkomaner, företrädare för porrindustrin, pedofiler, 

våldtäktsmän och så kallade asociala element”.10Det beskrivs även hur en del skolor tvingats förbjuda 

att spela sådan musik på skolan då detta förekommit.11

Som sagt så har tidigare forskning kring just skolans arbete med antidemokratiska attityder varit relativt 

knapphändig. Tydligt är dock att arbete mot främlingsfientlighet och rasism i skolan upplevs som 

viktigt i skolan då det har utarbetats mycket stödmaterial till lärare för att driva detta arbete, dock har 

ingen forskning funnits som tycks ligga till grund för dessa olika stödmaterial. Det finns ändå några 

intressanta böcker för föreliggande undersökning. En av dessa är baserad på en undersökning som 

gjorts av Ungdomsstyrelsen. Boken heter De kallar oss unga och är intressant då det i denna redogörs 

för ungdomars olika värderingar. En del av undersökningen behandlar området ”mångfald” och elevers 

attityder kring detta tema. Resultatet av undersökningen visar att unga idag har större tolerans för 

invandrargrupper än vuxna i samhället har och andelen av samtliga grupper som anser att invandringen 

ska minska har sjunkit sedan en undersökning gjord 1997. Undersökningen visar också att 80 procent 

av de yngre åldersgrupperna som studeras inte skulle vilja ha en rasist som granne. De vill heller inte 

att sådana organisationer ska tillåtas att hålla offentliga möten. Det som är extra intressant med 

resultatet av undersökningen är att ungefär lika många som inom den yngre åldersgruppen (80 procent) 

som inte har något emot invandringen, ändå vill se att ”[…] invandrare ska anpassa sig till svenska 

förhållanden när det gäller jämställdhet, demokratins ställning och barnuppfostran samt att de ska lära 

sig det svenska språket”.12 När det gäller unga som är aktiva inom de antidemokratiska rörelserna visar 

en äldre undersökning gjord av BRÅ att antalet aktiva under 1990-talet ökade. Rapporten heter Exit och 

behandlar hur avhoppare från dessa rörelser har tagit sig vidare. Det som är intressant med denna är 

inte siffrorna, eftersom de är över tio år gamla, utan just vad intervjuer med gamla antidemokrater 

                                                
9 Lööw, H. (1998) Nazismen i Sverige, s. 205.
10 BRÅ rapport (1999) Vit makt musik – en växande industri, s.7.
11 Ibid, s. 7.
12 Ungdomsstyrelsen (2003) De kallar oss unga, s.228.
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menar är orsaken till att man söker sig till dessa rörelser. Orsakerna beskrivs som en längtan efter 

gemenskap och då erbjuder de antidemokratiska rörelserna en känsla av samhörighet genom ”vi” 

och ”dom”. Gruppen ”dom” får karaktären av fiender och som underlägsna varelser gentemot 

gruppen ”vi”.13

BRÅ har gjort ytterligare två intressanta undersökningar, dels en vid namn Ungdomsbrottslighet, dels 

en rapport som heter Unga, minoriteter och brott. Den förstnämnda undersökningen redovisar i 

resultatet att man kan finna att det finns några indikatorer som visar på en ökad risk till brottslighet 

bland unga. En indikator kan vara individer med någon form av uppmärksamhetstörningar. Elever som 

kommer ifrån splittrade hem där föräldrakontakten är svag. Låg socioekonomisk status kan också ha 

betydelse för ungdomars eventuella framtida brottslighet. Om föräldrarna till barnet i fråga själva är 

missbrukare eller kriminella ökar också riskerna att barnet kommer att gå i dess fotspår enligt denna 

undersökning. 14  Den andra undersökningen som behandlar unga, minoriteter och brott visar att 

svenskfödda pojkar är den grupp som är minst toleranta mot andra etniska grupper. Gemensamt för 

dessa är också att många av dem upplever en känsla av utanförskap. Den socioekonomiska situationen 

visar sig även i denna undersökning spela roll, desto sämre ställt en person har det hemma desto 

intolerantare är denne mot andra. Ofta visar denna grupp också ett speciellt beteende när det gäller de 

övriga sociala förhållandena. Ungdomar med antidemokratiska tendenser kan enligt denna 

undersökning ofta återfinnas på det yrkesförberedande eller individuella programmet på gymnasiet. 

Ofta har de också äldre kompisar som de träffar på kvällarna, då i grupper. Avslutningsvis beskrivs i 

denna rapport att de ungdomar som är mest ”[…] tveksamma i sina attityder är de som löper högst risk 

att rekryteras till minoritetsfientliga strömningar […]” vidare beskrivs att undersökningen visar att ”[…] 

det finns en stark koppling mellan åsikt och handling som belyser värdet av attitydpåverkan som en 

brottspreventiv åtgärd”.15 Undersökningen tillskriver här skolan och föräldrar samt övriga samhället en 

viktig roll i detta arbete.16

Ytterligare en intressant bok för föreliggande undersökning är Erövra demokratin. Den är skriven av 

Hans Albin Larsson som är professor vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Detta 

verk tar upp demokrati begreppet ur fler olika infallsvinklar och innehåller ett kapitel där skolan och 

lärarens roll behandlas. Där beskrivs att en lärare i verkligheten ofta är ”[…] utsatt för en rad motsatta 

                                                
13 BRÅ rapport 2001:8 (2001) Exit, s. 11-12.
14 BRÅ, ”Ungdomsbrottslighet”.

15 BRÅ, ”Unga, minoriteter och brott”.
16 Ibid.
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förväntningar, svåra att kombinera”.17 Detta då utifrån vad som skollagen och kursplaner anger, men att 

läraren bör kunna avväga för att hitta en slags balans mellan dessa olika krav. Kraven beskrivs bl.a. 

som att:

Skolan skall vara icke-konfessionell, inte ta parti för någon religion, och vara politisk opartisk, inte 

favorisera något speciellt politiskt parti eller någon speciell politisk idériktning. Skolan ska dock klart

och tydligt ta ställning för demokrati och dessutom söka påverka eleverna att bli goda 

demokrater.[…]Det måste anses vara lärarens uppgift att klargöra problematiken kring demokrati och 

diktatur samt om olika synsätt kring dessa problem.18

1.4 Metod, material och avgränsningar

Undersökningen för detta examensarbete är begränsad till att undersöka skolans och lärarens

förutsättningar och uppdrag när det gäller arbetet mot antidemokratiska åsikter och attityder. För att 

kunna uppfylla syftet med undersökning har det satts upp tre forskningsfrågor. De två första frågorna är 

tänkta att tillsammans ge en bild av vad skolan har för uppdrag samt rättigheter och skyldigheter i detta 

arbete. För att få en djupare insikt i arbetet har en tredje forskningsfråga ställts vilken kommer att

undersökas genom intervjuer med tre lärare i SO på högstadiet och då ge svar på hur arbetet kan 

upplevas och se ut. De Internet sidor som används i uppsatsen kommer i fotnoterna ge hänvisningar till 

den aktuella artikelns titel. Adressen till sidan anges i referenslistan i slutet av uppsatsen.

För att undersökningen ska kunna förstås av läsaren kommer de antidemokratiska rörelserna i Sverige 

och dess åsikter att redogöras för i ett kapitel. Detta för att få en inblick i vad antidemokrati ses som i 

denna uppsats. Begreppet demokrati och dess innebörd kommer också att behandlas för att ge stöd åt 

vad antidemokrati är. För att redogöra dessa begrepp används litteratur men också en del internetsidor 

då mycket av den antidemokratiska världen är i snabb förändring och kan ses lite som en ”färskvara”. 

Den litteratur som används presenteras inte närmare i denna uppsats då avsnittet främst är till för att 

sätta in läsaren i ett sammanhang, men litteraturen återfinns i referenslistan i slutet av uppsatsen. 

                                                
17 Larsson, H-A, (2004) Erövra demokratin, s.63.
18 Ibid, s.63.



11

1.4.1 Forskningsfrågor ett och två

När det gäller material som används för att besvara forskningsfrågor ett och två är det främst material 

som är utgivet ifrån Skolverket och Lärarförbundet som använts. Detta material är av lite olika karaktär, 

men behandlar både den svenska lagen gällande t.ex. hets mot folkgrupp och vad skolan har för juridisk 

rätt och ansvar i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Där kommer bl.a. den nya lagen om 

likabehandling i skolan tas upp. Det material som främst kommer att användas för att besvara 

forskningsfråga ett är utgivet av Lärarförbundet och heter Att motarbeta nazism och rasism i skolan. 

Materialet är tänkt som ett stöd för läraren i skolan och tar upp lagar och regler som gäller för skolan.

Kennert Orlenius bok Värdegrunden-finns den? kommer också att figurera i undersökningen, då den 

behandlar värdegrunden i skolan ur olika synvinklar. Lpo 94 samt kursplaner för samhällsorienterade 

ämnen undersöks också för att ge en bild av vad som ska förmedlas och behandlas i skolan, och är till 

för att besvara forskningsfråga två. Undersökningen är avgränsad till kursplanerna för de 

samhällsorienterade ämnena med tanke på tiden för arbetet, då det blir svårt att hinna med alla 

grundskolans ämnen samt för att i dessa ämnen kommer diskussionen om värden och attityder med stor 

sannolikhet dyka upp under undervisningens gång. Förutom Läroplanen och kursplaner används också 

utredningen Politik i skolan, som nämndes i föregående kapitel, för att besvara forskningsfråga två.

1.4.2 Forskningsfråga tre – intervjuer

Vid utformandet av intervjufrågorna, som är till för att besvara den sista frågan av undersökningen, har 

boken Examensarbetet i lärarutbildningen använts. Boken är skriven av Bo Johansson och Per Olov 

Svedner och är en metodbok som behandlar hela förloppet med att skriva ett arbete. I denna behandlas 

då hela processen som en intervjuare bör genomgå, allt ifrån förberedelse och genomförandet fram till 

bearbetning av intervjuer. Boken ger praktiska tips för de olika faserna.

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som samtidigt spelas in på band. Detta gör jag då 

jag finner att kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst för att uppfylla syftet med min undersökning, att 

försöka synliggöra hur SO-lärare ser på arbetet med antidemokratiska attityder i skolan och i 

undervisningen. Examensarbetet i lärarutbildningen beskriver att en kvalitativ form av intervjuer har 

som syfte att intervjupersonen ska ge så uttömmande svar som möjligt19, vilket fanns passande för 

                                                
19 Johansson, B. (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen, s.42-44.
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denna undersökning. Genom mer uttömmande svar kan en djupare bild fås och intervjupersonens 

uppfattning av frågorna blir beskrivande i sin karaktär. Intervjuerna genomförs i öppen form av mer 

samtalskaraktär men det används också en del stödfrågor som är till för att intervjun inte ska falla 

utanför området som ska undersökas. Det viktiga med att arbeta på detta sätt är just, enligt den 

ovannämnda boken, att hitta en balansgång så att intervjun varken blir ett samtal, utan någon struktur 

med risk att tappa det ämne som är tänkt att undersöka. Eller att för många frågor används som gör att 

intervjun kan bli för styrd, vilket kan ge resultatet att intervjuaren förlorar den djupare bilden av 

intervjupersonens egentliga uppfattningar.20

Tre högstadielärare intervjuades. Anledningen till att jag begränsade mig till tre lärare baseras på att jag 

tyckte jag fann en ganska bra bild av hur lärare upplever situationen i skolan när det gäller 

antidemokratiska beteenden och åsikter. Denna form av kvalitativa samtal visade mig ganska klart 

vilka svårigheter lärare tvingas möta och lärarens roll i detta arbete. De lärare som intervjuats har också 

valts till bakgrund av deras olika erfarenheter i tid, då i form av arbete som lärare. Detta för att få en 

överblick ifall uppfattningarna ser olika ut eventuellt beroende av tid inom yrket, men i första hand är 

jag ute efter den enskildes uppfattning. Detta beskrivs i Examensarbetet i lärarutbildningen som att 

olika erfarenheter hos intervjupersonerna ”ökar chansen att finna de viktigaste uppfattningarna och 

varianterna av dem” 21 . Att det inte intervjuats fler personer grundar sig på det boken benämner 

som ”mättnad”, vilket då innebär att intervjuerna ger likartade svar och skulle kunna ses som relativt 

generaliserbara.22 Dock kan man inte anta att en generalisering går att göra, men eftersom det är 

uppfattningen hos individen som intervjun har till syfte att få svar på kan den ses som just det. En 

uppfattning som är frikopplad ifrån individen och kan ge en bild över hur uppfattningen ser ut, men 

betyder inte att dessa inte kan se annorlunda ut vid ytterligare intervjupersoner. 

Genomförandet av intervjuerna skedde under ett tidsbestämt möte med vardera intervjuperson. Under 

alla tre intervjuerna satt jag och intervjupersonen i ett enskilt rum på respektive skola. Innan intervjun 

sattes igång presenterades uppsatsens syfte, dock inte alltför detaljrik då detta riskerar att 

intervjupersonens svar blir påverkat. Men tillräckligt med information gavs, för att intervjupersonerna 

skulle veta vad de hade att förhålla sig till för områden i intervjun samt en förklaring av vad som avses 

med antidemokrati i undersökningen. Alla intervjuerna spelades in på bandspelare efter att jag fått 

tillåtelse att göra det och respektive intervju tog cirka en halvtimma. Som tidigare nämnts användes 

stödfrågor vid intervjun för att inte komma alltför långt bort ifrån undersökningsområdet, men ändå ge 

utrymme för individuella svar och uppfattningar. Detta tillvägagångssätt fungerade väldigt bra och flöt 

                                                
20 Ibid, s. 42-45.
21 Johansson, (2006), s.51.
22 Ibid, s.50-51.
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på utan problem. Stödmaterialet för intervjuerna återfinns sist i uppsatsen. Till de konkret redovisade 

frågorna i bilagan ställdes följdfrågor, så som hur och varför, för att få en nyanserad bild och tydligare 

uppfattning av intervjupersonernas svar.

1.5 Aktuella begrepp - Demokrati och antidemokrati

”Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter.”23 I den svenska grundlagen finns 

dessa rättigheter angivna. Det finns ingen enhetlig definition av vad en demokrati är och detta är något 

som har diskuterats i årtusenden ända sedan det antika Grekland. Diskussioner kring 

demokratibegreppet har ändå lett fram till vissa egenskaper som anses känneteckna en demokrati. För 

det första innebär en demokrati att styret av en stat (eller företag, organisation osv.) att makten utgår 

ifrån folket som innefattas av de som lever eller verkar inom det aktuella området som berörs. En annan 

viktig punkt som är grundläggande i den demokratiska idén är att det råder tryck- och yttrandefrihet 

och att det inte finns någon myndighet som har makten att censurera dessa. Att sprida eller att inhämta 

information ska också vara fritt att göra. Alla människors likhet inför lagen är även centralt i en 

demokrati samt att de domstolar som dömer utifrån landets lagar ska vara oberoende staten. 

Föreningsfrihet är en rättighet i demokratin, alla har rätt att bilda eller att gå med i en förening.24

Västvärldens demokratier ses idag som liberala och det sägs att dessa då är det i bemärkelsen, förutom 

av de tidigare nämnda kriterierna, också av människors:

– Rätt att rösta

– Valbarhet till offentliga uppdrag

– Rätt för politiska ledare att konkurrera om stöd

– Rätt för politiska ledare att konkurrera om röster […]

– Fria och rättvisa val (öppna, ärligt genomförda, en person – en röst) som avgör    vem 

skall ha förtroendeposterna

– Institutioner för att göra den offentliga politiken beroende av röster och andra uttryck för 

preferenser.25

Ovanstående redogjorda begrepp demokrati står i denna undersökning i direkt motsats till vad 

begreppet antidemokrati representerar för åsikter i densamma. Tyngdpunkten ligger på alla 

människors lika värde och lika rättigheter.

                                                
23 Riksdagen, ”Demokrati”.
24 Riksdagen, ”Vad är demokrati?”.
25 Nationalencyklopedin, ”Demokratins historia”.
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2. De antidemokratiska rörelserna i Sverige

I samhället florerar idag begrepp som nynazism, högerextremism, rasism och fascism. Ofta används 

dessa begrepp för att beskriva samma företeelse. En orsak till detta är, enligt boken Nazist, rasist eller 

bara patriot? utgiven av Rikspolisstyrelsen, att många av de organisationer och rörelser som i debatten 

benämns som sympatisörer av något av de ovannämnda begreppen har gemensamma rötter ideologiskt 

sett.26  Svenska säkerhetspolisen (SÄPO) beskriver dessa rörelser under benämningen ”Vit makt –

miljön” och berättar där att det är rasideologin som utgör grunden för denna. Dessa grupper tror på att 

man kan dela in människor i olika raser, ”där den vita rasen är överlägsen”27 de andra raserna. Enligt 

SÄPO innefattar denna miljö också homofobi samt nationalism dragen till det extrema. 28 Dessa 

organisationer har också ofta föreställningen om att politisk och kulturell pluralism skadar nationen. 

Genom att skapa homogenitet inte minst bland befolkningen anser dessa organisationer att människor 

kan leva tillsammans i harmoni.29

Nazismen och fascismen har gemensamma grunder då de är emot de traditionella politiska ideologierna, 

så som liberalism, kapitalism och socialismen. De har också gemensamt att de har tanken om en 

nationell auktoritär stat som bygger på traditioner. Centralt för dessa ideologier är också att mannen ses 

som det starkare könet samt att man förespråkar militär kontroll och även våld som ett politiskt vapen.30

Ideologierna bygger också på att man ska mobilisera befolkningen i staten för att nå sina mål och ha en 

stark ledare för denna stora massan.31 Det äldsta fascistiska partiet i Sverige kallar sig för Sveriges 

nationella förbund (SNF) och har i alla fall tidigare ansetts fungera som en slags ”paraplyorganisation” 

för nyare fascistiska grupperingar i landet.32

Högerextremismen har gemensamma rötter med de två ovannämnda ideologierna, men med skillnaden 

att de vill återupprätta monarkin. Nazismen och fascismen vill skapa nya diktatoriska stater under nya 

former. Högerextremismen har, hade i alla fall tidigare, sina anhängare bland den äldre traditionella 

befolkningen medan de två andra mer har karaktären av att vara ungdomsrörelser och har bland 

ungdomar sin starkaste bas. Idag kan man säga att NSF är den organisation som bäst passar in under 

högerextremismen,33 men de är tydliga i sitt budskap med att man utgår ifrån rasbiologin och kan även 

                                                
26 Lodenius, A-L. (2000) Nazist, rasist eller bara patriot?, s.58.
27 Säkerhetspolisen, ”Vit makt-miljön”.
28 Ibid.
29 Rydgren, J. (2004) Från Le Pen till Pim Fortuyn, s. 26-27.
30 Lodenius, (2000), s.58.
31 Larsson, R. (2006) Politiska ideologier i vår tid, s. 102.
32 Bäck, M. (2003) Partier och organisationer, s. 85.
33 Lodenius, (2000), s.59.
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ses som en fascistisk eller en nazistisk organisation34 då de även har målet att avskaffa demokratin och 

att stoppa invandringen för att den bryter mot tanken om en ren ras.35 NSF samarbetar med Nordiska 

Rikspartiet (NRP) som är ett nazistparti. NRP är i dagsläget inte speciellt aktivt men existerar 

fortfarande som rikstäckande organisation. 36 37  Partiet har också fungerat som en länk mellan de 

nazistiska rörelserna sedan mellankrigstiden fram till många av dagens anti-demokratiska rörelser.38 En 

annan nazistisk organisation är National demokraterna (ND) som i valet till Riksdagen 2006 fick 3064 

röster.39

Enligt SÄPO är NSF en av två organisationer som dominerar den svenska vit makt-miljön idag och inte 

sällan begås brott av dess medlemmar med politisk motivation. Den andra organisationen som SÄPO 

menar dominerar denna miljö i dagsläget är Svenska motståndsrörelsen (SMR) vilka förespråkar 

revolution för att nå sina politiska mål. Även medlemmar av SMR har begått brott de senaste åren i 

politikens namn. ”Sedan 2003 har Svenska Motståndsrörelsen förenats med en norsk motsvarighet och 

blivit alltmer militant i sin retorik. Det är åter det heliga raskriget som står på dagordningen.”40

Ytterligare en organisation som SÄPO menar är en viktig aktör i denna miljö är en webbplats som heter 

Info 14, vilken fungerar som ett nätverk för att uppmuntra vit makt anhängare att föra sin kamp på lokal 

nivå. Namnet på organisationen kommer ifrån mottot vilket innehåller fjorton ord ;”Vi måste säkra 

existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn”41. Info14 driver också en slags fond som 

kallas för Gula korset där man samlar in pengar till vit makt anhängare som sitter i fängelse.42

Organisationen är också synonym till den sk. Salemfonden vilken 

arrangerar ”Salemdemonstrationerna43”.44

Sedan 1980-talet har det växt fram en ny sorts politiska partier runtom i Europa som kallar sig 

nationalistiska och har en främlingsfientlig profil.45 I Sverige är Sverigedemokraterna ett sådant parti.46

Dessa partier omnämns ibland som högerextremistiska partier, men eftersom de agerar inom de 

politiska systemen tyder inget på att deras mål är att uppnå diktaturer. Ett mål för dessa partier är dock 

                                                
34 Expo, ”Fakta NSF”.
35 Lodenius, A-L, (1997) Vit makt och blågula drömmar – rasism och nazism i dagens Sverige, s.163.
36 Lodenius, (1997) s. 166.
37 Lodenius, A-L. (1991) Extremhögern, s. 85.
38 Lööw, (1998), s.23.
39 Expo, ”Fakta Nationaldemokraterna”.
40 Expo, ”Fakta SMR”.
41 Säkerhetspolisen, ”Grupper inom vit makt-miljön”.
42 Ibid.
43 Säkerhetspolisen, ”Vit makt-miljöns högtidsdagar”.
44 Expo, ”Fakta Info14”.
45 Lodenius, (2000), s.60.
46 Lodenius, (1997), s.188.
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att de ofta förespråkar ett styre som är byggt på att en mindre elit bör styra staten.47 Ofta har de 

parlamentariska grupperna sin största bas på lokal nivå och där sker också den mesta rekryteringen av 

nya medlemmar. Även utomparlamentariska organisationer jobbar lokalt på detta sätt. Variationen 

mellan lokala grupper är stor ideologi mässigt och i många städer finns flera grupper som erbjuder 

olika tankar till sina sympatisörer. Det är inte ovanligt att olika grupper slår sig samman för att bli 

starkare men oftast har de istället informella kontakter sinsemellan.48 Missnöjespartier som även de 

uppstår på lokal nivå har ofta en högerextremistisk karaktär. Dessa lägger dock vikten vid ekonomiska 

skäl till att stoppa invandringen för att den kostar pengar. Partierna har oftast ingen ideologi de 

förespråkar utan drivs endast med en sakfråga. Sådana partier är ofta kortlivade. Det finns dock 

exempel på missnöjespartier som blivit mer etablerade och nått en rikstäckande nivå, där de tagit 

karaktären av ett politiskt parti med en ideologi som grund och fler sakfrågor. Exempel på ett sådant 

parti är Sverigedemokraterna som från början endast drev frågan om invandringen.49 Gränserna mellan 

de traditionella nazistiska och fascistiska organisationerna och de nynazistiska och nyfascistiska 

organisationerna är ofta väldigt oklara vilket ofta gör att dessa går under samma beteckning. Dock

ligger en skillnad i huruvida deras politiska engagemang ser ut, om de följer reglerna för 

parlamentarismen eller inte. Följs reglerna brukar organisationen inte betecknas som ”ny”.50

Ytterligare grupperingar som idag talas om är rasisterna. Det finns många utomparlamentariska 

grupperingar som varierar stort i vad de grundar sina rörelser på och dessa skiljer sig på vissa punkter 

gentemot de parlamentariska partierna men de har också en hel del gemensamt i sina ideologier. 

Gemensamt är att familjen är viktig för att kunna föra den vita rasen vidare, något som 

Sverigedemokraterna framhåller i sin politiska ideologi. Den svenska folkhemstanken är hos dessa 

också viktig, detta ställer sig nazisterna i Sverige också bakom. Man ska värna om barn och de äldre.51

Den nazistiska ideologin uttalar sitt motstånd till demokratin, andra grupper så som de som kan 

omnämnas som parlamentariska, har inget uttalat motstånd till demokratin men denna tanke kan ibland 

ändå blottas till exempel bland deras rättstänkande. Det har ibland yttrats åsikter som ”[…] att de i och 

för sig inte vill försvara övergrepp på invandrare, men ändå kan ha en viss förståelse för att det finns 

människor som reagerar på det sättet när de sett hur invandrarna beter sig” 52 . Enligt 

Sverigedemokraterna är det invandring och internationalisering, som ligger bakom den ökade 

brottsligheten och det svenska samhällets förfall. För att motverka detta måste alltmer vikt läggas vid

                                                
47 Lodenius, (2000), s.60.
48 Lodenius, (1997), s. 181-182.
49 Lodenius, (1991), s.57-58.
50 Larsson, R. (2006), s. 112.
51 Lodenius, (2000), s.61-62.
52 Lodenius, (2000),s.62-63.
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den svenska kulturen och dess traditioner.53 Sverigedemokraterna menar också att det svenska folket 

riskerar att ”[…] bli främlingar i sitt eget land […] som en konsekvens av den alltför generösa 

flyktingpolitiken”.54 Ytterligare ett argument som används för att försöka stoppa invandringen, eller i 

alla fall kraftigt minska denna, är att det också gynnar invandrarna i fråga, i och med att de ”[…] inte 

kan anpassa sig till den svenska kulturen och därför kommer att lida av utanförskap och utsättas för 

rasistiska trakasserier”.55 Partiet nekar till att de skulle ha kopplingar till vare sig fascistiska eller 

nazistiska ideologier, men partiet har uppstått ur sammanslagningar och utbrytningar från rena 

nazistiska och fascistiska organisationer. 56  Skillnaden hos partiet idag är att bredvid den hårda 

invandringspolitiken de vill föra, som tidigare varit den enda frågan, har nu det politiska programmet 

breddats till att också innefatta andra frågor så som tex. jordbruk och försvar. 57 Även 

om ”Sverigedemokraterna kan bortförklara sina kandidaters skulder, kopplingar till vit makt-rörelsen 

och kriminalitet med att det är ungdomssynder eller olyckliga omständigheter – som de alltid gjort

[…]”58, kan de aldrig komma undan med att deras framtidsvision av det svenska samhället präglas av 

rasism.59

                                                
53 Lodenius, (1997), s.189.
54 Bäck, M. (2003), s. 85-86.
55 Larsson, S. (2001) Sverigedemokraterna – den nationella rörelsen, s.249-250.
56 Bäck, M. (2003), s. 85.
57 Lodenius, (1991), s.55.
58 Expo, ”Glöm inte SD:s rasism”.
59 Ibid.
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3. Undersökning - Lagen, uppdraget och det praktiska arbetet

3.1 Sveriges rikes lag och skolan juridiska rätt

På riksdagens hemsida går att läsa att vi i Sverige har fyra grundlagar som är till för att skydda 

demokratin. Dessa står över alla andra lagar och två av dem är tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen.60 Lagarna ger alla människor rätten att fritt sprida sina åsikter utan att kunna 

censureras. Tryckfrihetsförordningen har funnits i Sverige som grundlag ända sedan 1766, men har 

förändrats under tidens gång.61 Yttrandefrihetsgrundlagen är den yngsta av Sveriges grundlagar och har 

tillkommit för att skydda yttrandefriheten i till exempel tv och radio medan den tidigare nämnda lagen 

gäller för tryckta material.62 När det gäller lagen om yttrandefrihet kan denna begränsas i vissa fall

enligt ett material utgivet av Lärarförbundet. Detta gäller till exempel vad som kallas hets mot 

folkgrupp. Denna bestämmelse gäller i stort sett all form av ”[…] yttranden av rasistisk eller liknande 

innebörd oavsett om yttrandet skett muntligen, i tryckt skrift eller i andra medier. Att bära kläder och 

märken med nazistiska symboler kan också vara hets mot folkgrupp.”63 Lagen om hets mot folkgrupp 

innehar dock en problematik visar undersökningen Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets 

mot homosexuella mm. som är gjord av Statens offentliga utredningar. Problematik ligger i vad som är 

hets mot folkgrupp och vad som inte är. Om en person uttalar rasistiska eller liknande åsikter och det 

kan bevisas att uppsåtet är att sprida budskapet vidare är det straffbart, men det kan vara svårt att bevisa. 

När det gäller enstaka människor som utsätts för rasistiska påhopp skyddas inte dessa av 

bestämmelserna kring hets mot folkgrupp. Vid sådana tillfällen gäller bestämmelserna som rör olaga 

hot och ofredande samt förolämpning.64

Att avgöra vad som kan betraktas som hets mot folkgrupp är en uppgift för det svenska rättsväsendet, 

och om skolan tycker sig se tendenser till detta på skolan, bör denna överväga att göra en polisanmälan

berättar Lärarförbundet. Vidare skrivs att skolan har en ganska liten möjlighet att ingripa mot åsikter 

som sprids i tal och skrift på skolans område och har inga befogenheter att hindra någon att framföra 

åsikter då grundlagen berättar om att alla människor har denna rättighet. Varje individ har rätt att ha 

                                                
60 Riksdagen, ”Grundlagarna”.
61 Riksdagen, ”Tryckfrihetsförordningen”.
62 Riksdagen, ”Yttrandefrihetsgrundlagen”.
63 Lärarförbundet, Att motarbeta nazism och rasism i skolan (2000), s. 11-13.
64 Statens Offentliga Utredningar, 2000:88, Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella mm., s. 
187-191.
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vilka åsikter som helst och skolan har inte rätten att avstänga någon elev från skolan på grund av 

dennes åsikter skriver Lärarförbundet. De berättar också att den rätt som skolan har är i bemärkelsen av 

att skolan inte ses som en allmän plats och kan därför sätta upp egna ordningsregler för vad som är 

tillåtet och inte när man vistas på skolans område. Sådana regler kan gälla utdelning av flygblad, 

representation av politiska partier som besöker skolan inför val osv. Om regler sätts upp måste detta 

dock ske på lika villkor så antingen får alla dela ut flygblad eller ingen alls, ska politiska partier besöka 

skolan innefattas alla, inte bara de som i dagsläget är riksdagspartier.65 JO beskriver detta som att ”[…] 

en skola bryter mot denna skyldighet om man är beredd att medge en politisk organisation tillträde, 

men inte en annan”.66 Kennert Orlenius menar att skillnaden mellan vad som är juridiskt orätt enligt lag 

och vad som är rätt handlande i skolan när det gäller tryck- och yttrandefrihet faller alltså på vilka 

ordningsregler skolan sätter upp. Det enda som kan stoppa åsiktsspridning på skolan är ordningsregler 

som då måste grundas så att dessa är lika för alla oavsett vilka åsikter de gäller. Om ordningsreglerna 

endast skulle innefatta till exempel rasistiska åsikter och spridningen av dessa kan skolan komma att 

handla orätt i juridisk mening anser Orlenius.67 Han säger också att omhändertagande av till exempel 

skrifter måste motiveras utifrån ordningsregler, det får inte göras på grund av att de åsikter som står 

skrivna strider mot till exempel läroplanens skrivelser.68 Lärarförbundet beskriver detta som att skolan 

måste kunna motivera beslut som fattas utifrån de uppsatta ordningsreglerna.69

Lärarförbundet berättar att tryck - och yttrandefriheten i Sverige ”förbjuder i stort sett alla yttringar av 

nazism eller rasism. Men vi har inga lagar som förbjuder antidemokratiska eller rasistiska åsikter och 

tankar. Lagar som förbjuder tankar och åsikter hör inte hemma i en demokrati.” 70 För skolan innebär 

detta att på ett systematiskt och målmedvetet sätt använda just de demokratiska värden vårt samhälle 

vilar på, skriver Lärarförbundet. För att motarbeta de antidemokratiska värden som florerar vid 

demokratins sida.71

Inga speciella rättigheter att förbjuda eller förhandsgranska material som sprids i skolan finns, utan i 

skolan gäller samma regler som för annat tryckt material. ”För att en skrift ska åtnjuta skydd enligt 

Tryckfrihetsförordningen krävs att produkten framställs i tryckpress eller genom stencilering eller 

fotokopiering” enligt Lärarförbundet.72 Det Orlenius har att säga när det gäller tryckfriheten är att en 

rektor inte kan förbjuda elevers åsikter och denne kan heller inte utöva censur över till exempel en 

                                                
65 Lärarförbundet, (2000), s. 11-13.
66 Skolverket, (2003), Politik i skolan, s. 11.
67 Kennert Orlenius, (2001) Värdegrunden – finns den,s. 176-177.
68 Ibid, s. 177.
69 Skolverket, (2003), s. 11.
70 Lärarförbundet, (2000), s. 8.
71 Ibid, s. 8.
72 Ibid, s. 10.
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eventuell skoltidning. Det rektorn kan göra när det gäller tryckta material är att elever förbjuds att 

använda skolans kopiatorer, om rektorn anser att budskapet i detta material inte är passande.73

3.1.1 Lagen om diskriminering och likabehandlingsplan

Den 1 april 2006 trädde den nya lagen mot diskriminering i kraft och innefattar ”[…] all verksamhet 

som beskrivs i skollagen”74 berättas på Skolverkets hemsida. Vidare information som ges av Skolverket 

är att denna lag förbjuder all kränkande behandling. ”Den innebär att diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskolan, skolan och 

vuxenutbildningen. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande 

behandling, som exempelvis mobbning”.75  Skolans verksamhet är skyldig att aktivt arbeta för att 

förhindra alla former av kränkande behandling och detta arbete ska beskrivas i en sk. 

Likabehandlingsplan enligt Skolverket. Likabehandlingsplanen ska årligen följas upp och ses över ifall 

förändringar i denna krävs. Lagen innebär inte att alla kränkningar klassas som diskriminering, men 

införandet av denna grundar sig på tanken om att all kränkande behandling måste förhindras. En 

handling som kan ses som kränkande bedöms av den utsatte i fråga och det är detta barn eller elev som 

avgör ifall det är en kränkande behandling. Lagen innefattar allt som kan ses som kränkande både 

direkta beteenden och indirekta. Det är huvudman som är skyldig att utreda och sätta stopp på detta i så 

fall. Skolverket och ombudsmännen med uppgifter som rör denna lag är de som kontrollerar att lagen 

följs. Om skolans verksamhet inte uppfyller lagens bestämmelser kan skadestånd krävas. Lagen är ett 

steg närmare en skola där trakasserier, diskriminering och kränkande behandling inte förekommer

uttrycker Skolverket.76

                                                
73 Orlenius (2001), s. 177.
74 Skolverket, ”Vad innebär den nya lagen om förbud mot all kränkande behandling?”.
75 Ibid.
76 Ibid.
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3.2 Skolans demokratiska uppdrag (och dess komplexitet)

3.2.1 Lpo 94 och kursplanen för de samhällsorienterade ämnena

Skolans värdegrund vilar på demokratisk grund. I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet 

(Lpo 94) står det inledande att: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden 

som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.77

Skolans uppgift är att fostra elever och förbereda elever att aktivt kunna delta i den demokratiska 

processen och samhällslivet. Skolan skall förmedla kunskaper om de grundläggande värdena och på så 

sätt förbereda eleverna till att verka i samhället. Mobbning, trakasserier, uttryck av främlingsfientlighet 

och intolerans skall […] ”bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”.78

Vidare går att läsa i Lpo 94 att skolan är en kulturell mötesplats där den kulturella mångfalden kräver 

kunskap om olika kulturella arv som finns representerade. En diskussion om andra människors 

levnadsvillkor och värderingar är därför ett viktigt element i skolans arbete. Det som även måste 

tydliggöras är att Sverige och skolans värdegrund vilar på en demokratisk bas. ”Skolan skall vara 

öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av 

personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.”79 Det krävs då att undervisningen är 

både ”saklig och allsidig” och att undervisningen är utformad efter de värden som skollagen och 

läroplanen anger och tydligt tar avstånd från de värden som strider mot dessa bestämmelser. Skolan har 

ett ansvar att olika organisationers budskap granskas och diskuteras. Den har uppgiften att 

medvetandegöra eleverna om det demokratiska systemet både på individuell och samhällelig nivå.80

I Lpo 94 berättas att skolan ska hjälpa elever med att skapa förståelse för alla människors olikheter och 

främja förståelsen för dessa olikheter. I en värld där kulturmöten hör till vardagen har skolan en viktig 

roll och är en viktig mötesplats för att ytterligare främja förståelsen för kulturella olikheter. Skolan ska 

ta tillvara på de möjligheter som uppkommer i och med dessa möten. Skolan ska uppmuntra elever att 

                                                
77 Lärarförbundet, (2002), Lärarens handbok s.9.
78 Ibid, s. 9.
79 Ibid, s.10.
80 Ibid, s.10.
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finna sin unika egenart i relation till andra och därmed uppmuntra till enskild reflektion och 

ställningstaganden. Det internationella perspektivet som skolan ska ha innebär bl.a. att det ska 

utvecklas en ”förståelse för den kulturella mångfalden inom landet”81.82

Kursplanen för samhällsorienterade ämnen i grundskolan beskriver att syftet med kunskaperna på detta 

område är att eleven bl.a. ska ges möjligheten att kunna överblicka andra människors livssituation 

och ”hur vårt samhälle är baserat på etnisk och kulturell mångfald”.83 Karaktären av undervisningens 

uppbyggnad innefattar grundläggande kunskaper och reflektion över samhällssystem, religiösa- och 

kulturella arv som är med och skapar en människas referensramar, berättas i riktlinjerna. ”Perspektiv på 

dessa livsmönster och kännedom och grundläggande faktorer bakom dem kan tydliggöra drivkrafter, 

som påverkar människors liv och tankar liksom individens möjligheter att påverka sitt eget liv.”84

3.2.2 Demokrati och ”Politik i skolan”

Regeringen har i en övergripande målsättning uttryckt att arbetet med att stärka och befästa 

grundläggande värderingar i samhället måste intensifieras och utvecklas. Som ett led i ett sådant 

arbete behöver, enligt regeringen, politisk verksamhet och debatt främjas i skolan. Denna 

målsättning utgår från såväl skolans uppgift att förmedla kunskaper som skolans övergripande 

skyldighet att verka för demokrati och demokratiska arbetsformer – både inom och utanför 

skolan. 85

På uppdrag av regeringen har Skolverket undersökt hur politiskt engagerade partier och organisationer 

har möjlighet att medverka och påverka i skolans värld. Skolverket har för detta uppdrag haft 

utgångspunkten i idén om ”[…] skolans ansvar att ge ungdomar en kompetens i att verka för 

demokratiska värderingar i samhället […]”86 som beskrivs i både skollagen och i läroplanerna. Alla 

människors lika värde och respekt för demokratiska värden ska genomsyra hela skolans verksamhet. 

De olika åsikter och värderingar som florerar i skolan ska tas tillvara på för att skapa ett bredare 

                                                
81 Lärarförbundet, (2002), s.12.
82 Ibid, s.9-10.

83 Skolverket, ”Kursplan för de samhällsorienterade ämnena”.

84 Ibid.

85 Skolverket, (2003), Politik i skolan, s. 6.
86 Skolverket, (2003),s.3.
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perspektiv och djupare förståelse för människors olikheter.87 Problem som uppstår i relation till denna 

utgångspunkt är att det demokratiska uppdrag som skolan har, blir alltmer komplext enligt Skolverket. 

Detta i och med att ”[…] rasistiska och främlingsfientliga partier vinner framgångar i demokratiska 

val”.88 Alltså ska skolan, menar Skolverket, hävda alla människors lika värde samtidigt som den också 

ska framhålla det demokratiska politiska systemet och respekten för detta. Genom detta hamnar skolan 

då i en situation där det ena utesluter det andra, enligt undersökningen. Att bjuda in partier som har 

odemokratiska åsikter men agerar inom det politiska systemet sätts människovärdet åt sidan, om skolan 

gör tvärt om undermineras det demokratiska systemet. Dock kan också demokrati ses som en process 

där som åtminstone genom olika kompromisser ska resultera i samstämmighet berättar Skolverket. I 

denna process finns både vinnare och förlorare, ett resultat av att ”[…] demokrati kännetecknas av 

föränderlighet, maktkamp och motsägelsefullhet […]”89  som gör att alla inte kan få som de vill. 

Däremot har alla deltagare i en demokrati möjlighet att vara med och påverka. 

Demokratifostran som ska bedrivas i skolan är svårdefinierad som tidigare nämnts. I en skolmiljö med 

elever av olika bakgrund och nationalitet ser värderingar och kultursyn också väldigt olik ut från elev 

till elev. Detta kräver att skolan och lärare måste våga släppa lös de olika åsikterna i en debatt skriver 

Skolverket. 90 ”Målet är att eleverna tränas i att bli hantverkare där förnuftet är instrumentet för att 

kunna omfatta och omsätta, försvara, upprätthålla de värderingar som är grunden för ett demokratiskt 

och upplyst samhälle”.91

Det är viktigt att personalen i skolans värld diskuterar kring hur de ska förhålla sig till olika situationer 

och värden för att skapa en enad front menar Skolverket. Skolan är inte isolerad ifrån övriga samhällets 

värderingar och det är då oerhört viktigt att som lärare och annan personal på skolan bli medveten om 

vart de själva står och ta sig tid att tänka efter innan de förmedlar värderingar till eleverna. Skolan bör 

vara ense om vad som ska sägas till eleverna, och på så sätt försöka förhindra motsägelsefullhet i alla 

fall inom skolan.92 Det är också av största vikt, enligt Skolverket, att hålla debatten om värden levande 

även med elever och föräldrar för att skapa en så god miljö i skolan som möjligt.93

Huruvida politiska partier och organisationer kan vara medverkande i skolan är liksom demokrati 

begreppet och värdegrunden komplext. Skolan och dess personal har särskilda krav på sig när det gäller 

                                                
87 Skolverket, (2003), s.3.
88 Ibid, s.12.
89 Ibid, s.13.
90 Ibid, s.13.
91 Skolverket, (1999),Ständigt alltid!, s. 59.
92 Skolverket, (1999), s. 57.
93 Ibid, s. 1.
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inbjudandet av dessa att delta i skolans värld, som inte gäller för andra organisationers deltagande

berättar Skolverket. När det gäller politik ställs kravet på ”[…] likabehandling – och allsidighet och 

saklighet […]” när man inbjuder till deltagande.94 Som tidigare nämnts får ett parti inte bjudas in 

medan ett annat utesluts. Däremot ses skolan inte som någon allmän plats vilket ger skolan möjlighet 

att reglera partiers deltagande så länge det sker på lika villkor visar undersökningen. Genom 

ordningsregler kan detta också styras. Om det anses att partipropaganda stör ordningen på skolan kan 

detta förbjudas. 95 Vilket tillvägagångssätt som sedan väljs varierar stort från skola till skola. 

Kommunerna runtom i landet har huvudansvaret att fördela resurser ut till de olika skolornas 

verksamhet. De ska också organisera verksamheten så att alla elever uppnår de nationella målen. Hur 

arbetet sedan bedrivs genom de resurser som delas ut är oftast upp till den enskilda skolan, vilket också 

innefattar arbetet med demokrati- och värdegrundsfrågor ska se ut skriver Skolverket.96 Dock ska 

skolan vara en motkraft och hävda demokratiska värderingar i motsats till antidemokratiska 

grupperingar och dess åsikter. Detta arbete ska ske genom kunskap, diskussion och aktiva insatser och 

är ”[…] en nödvändig uppgift för skolan att ta på sig”.97

                                                
94 Skolverket, (2003),s.9.
95 Ibid, s. 11-12.
96 Skolverket, ”Demokrati och värdegrund”.
97 Myndigheten för skolutveckling, (2004), Stödmateria l- till politik i skolan, s. 16.
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3.3 Intervjuer

3.3.1 Intervjuperson 1

Intervju med en lärare (Ip1) som har arbetat 30 år inom grundskolan med årskurs sju till nio och 

undervisat i SO. För närvarande undervisar Ip i årskurs åtta. Skolvalsresultatet visar att av närmare 400 

elever har cirka tre procent av eleverna på denna skola, röstat på Sverigedemokraterna.98

När jag ställde frågan om Ip ser något problem med antidemokratiska rörelser och attityder i skolan 

svarade Ip ja. Fortsättningsvis berättades också att Ip blir mer och mer medveten om vilken 

undervisning som krävs för att göra ungdomarna medvetna om att alla människor är lika värda. Det 

berättas vidare att undervisningen kring detta klassiskt har undervisats och samtalats om vid 

området ”Världskrigens tid”, men att det nu upplevs som att ha blivit viktigt att utforma 

religionsundervisningen så att man skapar inlevelse för andra religionen. Efter att förr läst Gamla- och 

Nya testamentet i sjuan och sist på våren i nian läst om Islam, har nu undervisningen lagts om och det 

har lagts till annat. Bland annat jobbar Ip nu i åttan med inlevelseövningar i religionen. Där får eleverna 

sätta sig in i hur det är att vara tonåring i Sverige med en annan religion, just för att skapa förståelse för 

andra levnadssätt, kulturer och religioner.

Nästa fråga jag ställer till Ip är hur Ip ställer sig till ord och yttringar i klassrummet som är av

antidemokratisk karaktär. Detta svarar Ip inte tolereras. Ip berättar om en händelse nu i våras i samband 

med Adolf Hitlers födelsedag i april. Det var en elev som berättade att det var Hitlers födelsedag vart 

på två pojkar ställde sig upp och sjunger ”Ja må han leva!” Detta handlande togs direkt upp till 

diskussion och de aktuella eleverna förstod efter detta vad de egentligen gjort. Ip tror att 

antidemokratiskt beteende ofta handlar om just okunskap och tycker därför att det är viktigt att 

diskutera när sådana situationer uppstår, så att eleverna får kunskapen och förhoppningsvis lära av den.

Ip berättar om att när det kommer till antidemokratiska symboler och kläder så är det främst symboler 

som tas upp i undervisningen. Detta sker främst i samband med Världskrigen som också kopplas fram 

till dagens nynazistisk och rasistisk organisationer. Ip berättar om att de i klassen går igenom

symbolerna och att de flesta av dem är olagliga. Ip berättar att det dock finns symboler som t.ex. ritas 

på skolan. Antidemokratiska symboler och annat som kan uppfattas som kränkande finns skrivet i 

                                                
98 Skolval 2006, ”Resultat Värmlands län”.
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skolans ordningsregler att de inte får förekomma. Dessa ordningsregler är just nu under omarbetning 

och ska snart upp för godkännande av elevrådet. All skadegörelse på skolan som också innefattar 

antidemokratiska uttryck fotograferas och dokumenteras. Personer som bär tex. malteserkorset runt 

halsen och sydstatsflaggan på jackan har visat att de inte har kunskap om vad dessa egentligen innebär. 

De flesta av eleverna som burit sådana symboler har tagit av sig dem efter att personalen på skolan 

pratat med dem och berättat vad de egentligen betyder. När sådana situationer uppstår brukar det vara 

personal som har bra kontakt med eleven i fråga som tar samtalet med denne för att få en så bra kontakt 

som möjligt. Så ofta, men inte alltid, handlar det först och främst om okunskap över symboler och 

budskap menar Ip, som gör att elever bär dessa eller säger vissa saker. Detta gör det återigen oerhört 

viktigt att prata och diskutera, så att eleverna blir medvetna. Ip berättar också att det ibland spelas

antidemokratisk musik i korridorerna, men att det är svårt att veta vad som är tillåtet eller inte då 

musiken ofta är en slags ”färskvara”. Ett annat problem med musiken är att ofta så spelas den så att 

andra inte hör i Mp3 spelare vilket gör det ännu svårare att uppmärksamma.

När det gäller politiska partier och om de bjuds in till skolan eller inte berättar Ip att skolan tar kontakt 

med dessa när de själva vill enligt skolans regler. Partier hör av sig, men skolan säger alltid nej och 

kallar istället på dem när de själva vill ha besök, om de vill ha besök. ”Detta gör vi i så fall i samband 

när vi läser om det svenska valsystemet eller i samband med valet. Sverigedemokraterna deltar som 

regel inte vid dessa tillfällen. Vi har också deltagit i skolvalen som har arrangerats där SD har fått några 

procent av våra elevers röster.”

Vid frågan om Ip i undervisningen tar upp antidemokratiska rörelser generellt, fås svaret att de gör det 

lite i samband med undervisningen kring val och Världskrigen. Detta handlar då främst om 

fördjupningsuppgifter där eleverna själva får välja vad de vill fördjupa sig i. Då har de möjligheten att 

fördjupa sig i detta område, men annars arbetar de inte mer med det. Dessa fördjupningsuppgifter 

redovisas dock oftast inför helklass, så att alla kan få lite kunskap om vad varje elev fördjupat sig i.

Tyngdpunkten med arbetet kring antidemokratiska rörelser och attityder ligger i åttan, då både religion 

och världskrigen, sjuan behandlar områdena inom lag och rätt. Men värdegrundsarbetet är dock inbakat 

i hela undervisningen berättar Ip. När frågan om det behövs mer tid i skolan för detta arbete svarar Ip ja. 

Ip anser att även om religionsundervisningen söker skapa förståelse och tolerans för andra människor, 

behövs det läggas ännu mer tyngdpunkt på detta, och även tas med i all annan undervisning. Skolan 

behöver jobba ännu mer med att göra eleverna toleranta. ”Att ständigt droppa på stenen”, genom 

inlevelseövningar, värderingsövningar, livsfrågorna och de rent faktiska kunskaperna. Ip tror att som 

lärare finns en stor makt över eleverna och att de faktiskt lyssnar. Eleverna vet idag att det enda som 
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skiljer människorna åt är några millimeter hud, och att vi alla härstammar ifrån Afrika. Ändå frågar de,

finns det verkligen inga raser? berättar Ip. Men ju mer de pratar om och diskuterar detta desto mer 

upplever Ip att eleverna accepterar detta faktum.

Den sista frågan som ställs till Ip är vad syftet med undervisningen är. Ip svarar då att syftet är att göra 

eleverna till medvetna och toleranta människor. Vidare berättar Ip att ”I sjuan arbetar vi med livsfrågor 

och med detta har jag syftet att belysa att alla människor ställs inför samma livsfrågor. Människor 

ställer samma frågor och ger likartade svar. Varför dör små barn i Afrika? Varför är livet orättvist? Hur 

kunde Hitler döda så många människor? Religionerna försöker skapa svar. Kristendomen skulle svara 

att Hitler har hamnat i helvetet och hinduerna skulle svara att han kanske blivit en råtta… Människor 

har bara olika sätt att se på livet”. Ip menar att genom att eleverna blir medvetna om att alla människor 

ser på livet på olika sätt, blir de ofta också mer toleranta och förstående inför andra.

3.3.2 Intervjuperson 2

Den intervjuade läraren (Ip2) har arbetat 8 år i grundskolans senare år och undervisar för närvarande 

klasser i alla tre åren från, årskurs sju till nio, i de samhällsorienterade ämnena. Skolan där Ip 

undervisar på, deltog i skolvalet 2006. Sverigedemokraterna fick i detta närmare tre procent av cirka 

350 röster.99

Ip ser på arbetet med antidemokratiska åsikter som oerhört viktigt och som huvuduppdraget som lärare. 

Att verka för ett demokratiskt samhälle. Ip upplever att detta kanske inte är någonting som tänks på 

varje dag, men att värdegrunden ändå genomsyrar hela undervisningen och annat arbete i skolan. Detta 

gäller allt ifrån kränkande ord och yttringar till vilka arbetsområden som berörs. Ip tolererar inte 

antidemokratiska åsikter vare sig det gäller partier eller åsikter och diskuterar mycket med eleverna i 

undervisningen. Detta för att eleverna ska kunna förändra sina attityder som Ip i första hand tror att de 

fått ifrån sina föräldrar eller kompisar. Ip upplever också att makten att påverka eleverna som lärare är 

stor, då tonåringar utforskar och är väldigt påverkbara av olika attityder. Antidemokratiska attityder tror 

Ip ofta handlar om okunskap vilket gör att Ip tycker att arbetet med att göra dem medvetna är väldigt 

viktigt i skolan. 

När frågan om hur Ip reagerar på ord och yttringar i klassrummet, svarar Ip att detta inte accepteras. 

                                                
99 Skolval 2006, ”Resultat Värmlands län”.
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Vidare berättas också bestämt att Ip inte är rädd för att ta diskussionen vad det än gäller, det behöver 

inte bara vara antidemokratiska attityder. Det som Ip dock upplever är svårt med arbetet mot 

antidemokratiska tendenser är att mycket utav detta sker utan vuxna närvarande, vilket försvårar arbetet 

i skolan mot attityderna. När det gäller kläder och symboler arbetar Ip mycket med detta i sin 

undervisning. Nynazistiska symboler är där tyngdpunkten ligger samt att Ip arbetar mycket kring 

klädsel i allmänhet i religionsundervisningen. I religionsundervisningen får eleverna ta ställning till 

vilken klädsel de accepterar som tex. huvudbonader. Får en kirurg eller tunnelbanechaufför bära turban 

på arbetet? Deras ställningstagande diskuteras för att få ett bredare synsätt, och eventuellt resultera i en 

attitydförändring. Ip upplever att många av eleverna inte tycker som exemplet med turban på en 

tunnelbanechaufför är accepterat, och tycker det är viktigt att göra dem medvetna om sina egna åsikter 

och prata om varför de ser det så.

Musik och propaganda menar Ip är oerhört viktigt att prata om i sin undervisning, just för att många 

antidemokratiska rörelser riktar sig mot ungdomar och använder sig av just olika medier för att sprida 

sina budskap och rekrytera nya medlemmar. Ip upplever dock att det är svårt att hänga med som lärare i 

denna utveckling för att det förändras fort, vilket gör att det är svårt att veta vad som är tillåtet eller inte. 

Ip menar dock att det märks att ju äldre eleverna blir desto mer källkritiska blir de och ser dessa olika 

budskap som sprids som de kanske tidigare inte gjort, på ett annat sätt. Det märks att eleverna lär sig att 

vara uppmärksamma på vad de hör och ser innan de tar ställning och inte längre litar på att allt är 

tillförlitlig fakta och kunskap. De vet att allt som står i en tidning inte är sant och att de behöver mer 

källor för att kunna lita på informationen. 

Ip berättar att när det gäller politiska partier och deras medverkan i skolan så gäller först de 

ordningsregler som skolan satt upp för detta. Den skolan Ip arbetar på tillåter i regel inte att SD 

kommer och besöker skolan på grund av ordningsskäl. Detta tycker Ip är riktigt för att partiet i fråga i 

så fall skulle få för stor chans att påverka eleverna. Samtidigt tycker Ip då att det är av största vikt att 

inte låta de odemokratiska politiska partierna bara gå förbi i undervisningen, utan prata om dem även 

ifall de inte besöker skolan. Detta för att få kunskap om partiernas åsikter och inte låta dem bli något 

mystiskt och hemlighetsfullt för eleverna. Om dessa inte skulle pratas om i undervisningen menar Ip att 

några elever kanske skulle bli nyfikna och eventuellt bli sympatisörer just för att de inte har kunskapen 

om partiet i fråga.

Ip berättar att arbetet med antidemokrati berörs i undervisningen när de pratar om ”Demokratins 

utveckling” i sjuan, och då demokrati och diktatur. Även vid området ”Lag och rätt” diskuteras det om 

tex. hets mot folkgrupp. Tyngdpunkt med arbetet ligger i åttan under ”Världskrigens tid” samt en del 
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vid området ”Media”. Vid arbetsområdet media diskuteras skillnaderna mellan t.ex. reklam och 

propaganda. Frågor som tas upp kan handla om propagandan Goebbels gav ut under Andra världskriget 

till vilken propaganda som får ges ut idag. I arbetet med media berättar Ip att de pratar mycket om 

källkritik, att inte alltid lita på den information som fås, utan skaffa sig mer kunskap för att kunna bilda

sina egna åsikter. Den uppfattning Ip har är ändå att eleverna ofta har svårt att acceptera tanken på att 

TV och vuxna människor inte alltid har rätt, vilket gör att arbetet tar tid samtidigt som det är viktigt att 

påminna eleverna om att vara källkritiska. Ip menar också att religionsämnet är viktigt för att skapa 

förståelse och tolerans genom inlevelseövningar som det jobbar en hel del med. Ip använder sig också 

mycket av argumentationsövningar, dels för att eleverna ska bli uppmärksamma på vad de faktiskt 

tycker, dels för att Ip ska få en överblick över vilka attityder som finns och kanske behöver jobbas mer 

med. 

Ip upplever att skolan tar till vara på den tid som fås för att arbeta med att sprida demokratiska värden, 

men att det alltid behövs mer tid i skolans värld. De olika SO ämnena är väldigt breda och 

undervisningen hinner inte alltid ta upp det som kanske skulle behövas, men utifrån de tidsramar och 

mål som finns tycker Ip att det fungerar bra. Ip menar också att det är viktigt att personal och lärare på 

skolan arbetar aktivt med värdegrunden sinsemellan, för att skapa enighet. Att personalen måste ta 

ställning till sina egna åsikter så att de tillsammans kan komma fram till hur de ska agera i olika 

situationer. Ip berättar att även om lärarna på skolan inte tycker samma i varje fråga och situation, så är 

det ändå viktigt att de agerar på ett enat och gemensamt sätt. Detta för att eleverna ska bemöts med 

tydliga och lika svar.

Slutligen ställs frågan om vilket syfte Ip har med sin undervisning. Ip svarar då att: ”Jag vill att elever 

ska lära sig om vad som är fakta och vad är fördom, de ska vara kritiska. Se vad de egentligen står för 

och inte följa med bara på grupptryck och sådana saker.”
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3.3.3 Intervjuperson 3

Den tredje intervjuade läraren (Ip3) har arbetat ett år inom grundskolans senare år och arbetar nu som 

lärare i SO med främst årskurs sex och nio. Tidigare har läraren också vikarierat en del bland olika 

åldrar från årskurs ett till nio. Ip undervisar på en skola som inte deltog i skolvalet 2006, dock ligger 

skolan i ett område som i alla fall tidigare haft problem med antidemokratiska grupper.

Den först frågan som ställs till Ip är ifall antidemokratiska attityder upplevs som ett problem. Ip svarar:

Ja, jag ser antidemokratiska attityder som ett problem i skolan, och efter att tidigare varit ute och 

vikarierat en tid även bland lägre åldrar har jag upptäckt att dessa attityder finns även ibland de yngre 

barnen, genom t.ex. olika skällsord. Det jag speciellt lagt märke till är att dessa skällsord ofta har en 

relation mot islam. Eleverna kan inte skilja på vad terrorism eller kvinnomisshandel är utan detta 

kopplas direkt till islam som religion och levnadssätt. Jag har också märkt att många ibland de senare 

åldrarna i grundskolan har en väldigt negativ attityd mot homosexuella. Det finns en trångsynthet, som 

jag innan jag började arbeta som lärare, inte trodde fanns i den utsträckning den egentligen gör. Min 

uppfattning är att det helt klart finns ett problem i skolan med dessa attityder. Jag trodde att unga 

människor var mer toleranta i och med deras tillgång till olika medier som ständigt visar olika 

levnadssätt, men hade helt fel.

När det gäller diskussionerna om olika åsikter i klassrummet berättar Ip att det aldrig går att säga att 

någon har fel, alla har trots allt rätt att tycka som denne vill. Men som lärare upplever Ip det som viktigt 

att vid dessa tillfällen tydligt visa vart Ip själv står när det gäller antidemokratiska attityder. Ip menar 

att diskussionen är det viktigaste verktyget i klassrummet vid dessa tillfällen, för att kunna påverka. 

Anti-demokratiska uttryck, symboler och musik i klassrummet tillåter inte Ip och berättar vidare om 

att ”är det någon elev som visar något av detta förväntar jag mig att denne ska veta vad det handlar om 

och kunna stå för sina åsikter.” Men Ip berättar vidare att de gånger som detta har hänt att en elev t.ex. 

ritat ett hakkors på bänken eller något liknande, visar det sig oftast att eleven i fråga inte har kunskapen 

om vad den egentligen uttrycker. Detta menar Ip är ett tydligt tecken på att det är viktigt som lärare att 

inte vara rädd för att uppmärksamma dessa tendenser. Att bara låta detta gå förbi kanske gör att en elev 

inte får chansen att bli upplyst och förstå vad denne egentligen säger, om fallet nu handlar om 

okunskap. Ip upplever det som att de ”riktiga” extrema åsikterna, de eleverna som verkligen ställer sig 

bakom dessa, är i minoritet. De andra som sedan ställer sig bakom och bildar någon slags grupp 

runtomkring dessa åsikter baseras mer på okunskap kring vad de egentligen stödjer.

När det gäller hur partier och organisationer representeras i skolan upplever Ip som att det är väldigt 
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olika från skolan till skola då Ip tidigare arbetat som vikarie på flera olika skolor. Den samlade 

uppfattningen Ip ändå har fått är att även ifall t.ex. inte SD bjuds in för att prata med eleverna inför t.ex. 

val, är lärare noga med att ändå berätta för klasserna om detta parti för att inte göra partiet till något 

tabubelagt och spännande för ungdomarna.

Ip menar att värdegrunden finns med inbakat i de flesta av skolans olika ämnen, men att den kanske 

behövs lyftas fram mer i all undervisning. Ip upplever att arbetet med anti-demokratiska tendenser ofta 

är förbehållet Tema-dagar som anordnas på skolan och även att SO-ämnena får bära det mesta av detta 

arbete. Men att det är viktigt att försöka lyfta dessa värden även i andra ämnen för att kunna arbeta mer 

med dem, eftersom tiden inte riktigt räcker till annars. Ip menar att tiden blir vad den görs till och 

genom att integrera arbetet mot antidemokratiska åsikter mer i alla ämnen, kan arbetet utvecklas mer 

med det inom de tidsramar som finns för skolans olika uppdrag. Att låta diskussionen hela tiden vara 

öppen, och inte vara rädd för att ta den vart den än dyker upp i undervisningen tycker Ip är viktigt. Om 

Tema-dagar används i detta arbete menar Ip att det fortgående behöver följas upp så att området hela 

tiden aktualiseras och hålls levande. Ip anser också att det är viktigt att vara flexibel som lärare, för att 

kunna ta diskussionen när den dyker upp och inte vara för låst vid lektionsplaneringar, som då kan göra 

att diskussionen uteblir. Ip upplever att antidemokratiska åsikter och beteenden oftast blir tydliga inom 

samhällskunskapen och religionsämnet. Detta kan ske i samband när undervisningen tar upp t.ex. olika 

livsfrågor och religioner, men blir också aktuellt när de pratar om t.ex. Mellanöstern. Annars tas 

området mer specifikt upp vid ”Andra världskriget” samt ”Lag och rätt” området.

Syftet Ip har med sin undervisning kring detta arbete är att eleverna ska få självinsikt. De ska bli 

självkritiska och veta att de kan stå för sina åsikter genom kunskap. Eleverna ska bli medvetna om sina 

värderingar för att kunna möta samhället och andra människor. Ip berättar till sist att ”Jag som lärare 

kan inte tvinga någon elev till att tycka något men denne ska vara medveten om motargumenten”.
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4. Tematisk innehållsanalys 

Jag har valt att ta med följande teman i analysen som är baserade på de kvalitativa intervjuerna om SO 

lärares uppfattning av undervisning i arbetet med och mot antidemokratiska åsikter och attityder. Dessa 

teman kopplas också till de två andra frågorna som undersökningen är baserad på. Analysens olika 

teman kommer även att kopplas till den redogjorda tidigare forskningen. Jag har delat upp de olika 

temana i tre underrubriker. Dessa kan ibland gå in i varandra eller vara likartade. Det beror på att 

intervjupersonernas svar kan innebära att samma begrepp berör flera teman. Uppdelningen är följande:

 Lärarnas upplevelse av situationen i skolan 

 Hanteringen av antidemokratiska beteenden och åsikter i relation till den svenska lagen och 

skolans juridiska rättigheter

 Undervisningen i praktiken och dess syfte i relation till lärarens uppdrag

4.1 Lärarnas upplevelse av situationen i skolan 

Den samlade uppfattningen av skolans arbete med och mot antidemokratiska attityder är att det är ett 

viktigt arbete och att det behövs, utifrån de intervjuade lärarnas svar.  Boken De kallar oss unga som 

presenteras i den tidigare forskningen, visar också på att arbetet med tolerans och förståelse är viktig. 

Den visar också att även fast ungdomar i dagsläget är mer toleranta till invandring än tidigare, så vill en 

stor del av dessa ändå att invandrare ska rätta sig efter det svenska samhället. De ser alltså inte det som 

det svenska samhällets uppgift att också möta dessa personer i deras kultur och religion, vilket visar att 

arbetet med förståelsen för andra är viktigt att arbeta med i skolan. Lööws undersökning visar också på 

att detta arbete är viktigt, då de ungdomar som är aktiva inom antidemokratiska organisationer berättar 

om hur de t.ex. är emot invandring av utomeuropeiskt slag. Ip3 som vikarierat en del på olika skolor 

har också uppfattningen om att det finns en hel del fientlighet i skolan mot Islam som religion, detta 

genom att man använder skällsord som är direkt kopplade till religionen. Ip benämner detta som att 

många elever inte kan ”skilja på vad terrorism eller kvinnomisshandel är utan detta kopplas direkt till 

islam som religion och levnadssätt”. Detta är något som även det två andra lärarna påpekar indirekt då 

de uppger att religionsämnet är ett viktigt inslag i arbetet mot fientliga attityder. Ip1 beskriver detta som 

att religionen är viktig för att skapa förståelse för andra och att Ip upplever det som att religionsämnet 



33

har kommit att bli ännu viktigare i dagsläget än det tidigare varit, då det traditionellt sett nästan bara 

varit kristendomen som behandlats i religionsundervisningen. Resultatet från undersökningen De kallar 

oss unga visar också att det är viktigt att diskutera olika värden och förhållningssätt till livet, då 

resultatet av undersökningen visar att det är just de svenska förhållningssätten som är de acceptabla. 

Utifrån vad de tre intervjuade lärarnas svar om att diskussioner är viktiga verktyg i undervisningen 

tyder också på att det är just olika värden och förhållningssätt som ska till för att skapa den förståelse 

som krävs för att motverka antidemokratiska attityder. Dels genom att lärarna upplever att de har stor 

makt över eleverna att påverka genom kunskap, dels genom att Ip1 och Ip2 uppger att det faktiskt sker 

en förändring hos eleverna genom återkommande diskussioner, vilket Ip3 indirekt svarar i och med att 

diskussionen ses som det viktigaste verktyget i undervisningen. Genom diskussioner är det tydligt att 

de tre intervjuade lärarna menar att eleverna blir upplysta och medvetna kring sina åsikter, vilket verkar 

vara viktigt för dessa lärare. Detta beroende på att de också har den gemensamma uppfattningen om att 

antidemokratiska attityder i första hand handlar om okunskap hos eleverna, vilket gör diskussionen 

kring dessa ännu viktigare. Lärarnas uppfattning är alltså det måste ges plats i undervisningen för att ta 

denna diskussion och inte bara låta den gå förbi, för att det faktiskt finns ett problem i skolan gällande 

värderingar och antidemokratiska attityder. Även fast den tidigare forskningen visar att ungdomar är 

mer toleranta än tidigare innebär detta inte att arbetet får glömmas bort, det existerar fortfarande vilket 

de intervjuade lärarna styrker i sina svar.

Ytterligare undersökning som redovisats Unga, minoriteter och brott styrker även den lärarens syn på 

påverkan och diskussioner som viktiga inslag i undervisningen, då resultatet av forskningen visar att 

attitydpåverkan är en preventivåtgärd mot brottslighet. Resultatet visar bl.a. att de ungdomar som löper 

störst risk att dras med i antidemokratiska rörelser är de som är mest osäkra på vart de själva står i sina 

egna värderingar och åsikter. Lärarna som intervjuats i denna undersökning uppger just att de har som 

syfte att medvetandegöra eleverna om deras egna åsikter och attityder, att de ska få kunskap för att 

kunna ta ställning till vad som är rätt och fel. Denna uppfattning sammanfaller med det ovan redogjorda 

resultatet samt att lärarna är eniga om att okunskap i första hand är det som gör att elever vänder sig till 

dessa grupper och ställer sig bakom dess åsikter och budskap. Skolan och lärarnas roll blir också 

oerhört viktiga utifrån resultaten i undersökningen Ungdomsbrottslighet som visar att oroliga hem på 

ett eller annat sätt samt känslan av utanförskap kan leda in ungdomar på brottslig bana. Just känslan av 

utanförskap visar också undersökningen Exit är en orsak varför människor söker sig till 

antidemokratiska organisationer. Återigen visas hur oerhört viktigt det är med diskussioner om värden 

och värderingar i skolan för att kunna påverka elevers attityder gentemot andra och samhället i stort.
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4.2 Hanteringen av antidemokratiska beteenden och åsikter i relation till den svenska 

lagen och skolans juridiska rättigheter

Intervjuerna visar att de tre intervjuade lärarna inte tillåter ett antidemokratiskt beteende, i alla fall inte i 

klassrummet. När det händer att en elev yttrar sig om något med antidemokratisk innebörd är alla lärare 

snabba på att ta diskussionen om detta, vilket de heller inte är rädda för. Detta beskrivs även i boken 

Erövra demokratin som att även fast skolan och dess personal ska vara opartiska och inte ta parti för 

något vare sig det gäller religion eller politik, ska skolan dock vara tydlig med demokratiska värden. 

Ansvaret för detta har då läraren att ge kunskap kring demokrati och vad som kan anses vara diktatur 

eller alternativt antidemokratiskt. Vad som framgår vid undersökningen för denna uppsats, när det 

gäller den svenska lagen och skolans juridiska rättigheter, är det en brottslig handling att kränka någon 

annan eller kan eventuellt ses som hets mot folkgrupp beroende på budskapens karaktär och situation. 

Dock kan problematik uppstå när det kommer till avgörandet av detta. Skolan ska anmäla en händelse 

ifall den anses vara så allvarlig att den bör bli en sak för polisen och skolan är också skyldig till att ha 

en likabehandlingsplan för skolan som ska förhindra all sorts kränkning. Men när det kommer till vad 

händelsen egentligen innebär ställs skolans personal inför komplexa och ibland motsägelsefulla 

riktlinjer. En konflikt som kan upplevas är att skolan ska verka för att sprida demokratiska värden och 

då att alla människor har rätt till sina egna åsikter, samtidigt är också alla elevers rätt till likabehandling 

en utgångspunkt. I en situation av antidemokratisk karaktär och budskap kan detta resultera i att en elev 

blir kränkt oavsett vilka alternativ skolan agerar utifrån. Dels kan en elev med antidemokratiska åsikter 

känna sig kränkt ifall förbud införs pga. detta, dels kan en elev som istället är utsatt för ett beteende 

som grundar sig i dessa åsikter känna sig kränkt ifall inget görs. Situationen är besvärlig men lagen 

innebär att all kränkande behandling ska motverkas i skolan vare sig den grundar sig i religiös eller 

etnisk tillhörighet, lagen ska också skydda personer som utsätts för mobbing.

I en demokrati råder som sagt tryck- och yttrandefrihet. Alla människor har rätt till sina egna åsikter. 

En antidemokratisk åsikt är i denna bemärkelse också ett sätt att tycka och tänka, och ett förbjudande 

av denna skulle då inskränka på vilka rättigeter en människa har som lever i en demokrati. Lagar som 

förbjuder vissa åsikter får alltså inte förekomma. En elev som har dessa åsikter får t.ex. inte avstängas 

från skolan. Det är mer eller mindre bara genom påverkan som skolan kan arbeta med att förändra 

åsikterna hos denne. Förbud finns inte som ett alternativ i skolans arbete. Vissa begränsningar finns 

dock i dessa lagar som då exemplet med lagen om hets mot folkgrupp. Samtidigt har också skolan 

juridiska rättigheter att sätta upp ordningsregler som kan begränsa ett beteende eller en attityd genom 

att skolan inte ses som en allmän plats. Detta skulle då kunna innebära att regler sätts upp för att 
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begränsa att t.ex. antidemokratisk propaganda sprids. Dock gäller då dessa ordningsregler för all typer 

av propaganda, vilket gör att budskap som inte är antidemokratiska i sin karaktär också begränsas i sin 

spridning. Ordningsregler kan också gälla politiska organisationers tillträde till skolan. 

Antidemokratiska organisationer kan på så sätt förbjudas tillträde till skolan, men i likhet med 

propaganda spridning berörs också de riksdagspartier som finns i dagsläget. Dock har rektorn möjlighet 

att neka partier med antidemokratiska åsikter ifall åsikterna skulle skapa oroligheter på skolan, då 

rektorn har ansvaret att hålla ordning på skolans område.

Vad gäller ordningsregler över lag så sätts dessa upp av respektive skola som gör att det ligger på 

rektorns ansvar men också på lärarna att se till att dessa regler följs. Detta beskrivs som en komplex 

situation i Erövra demokratin och att man som personal inom skolan ofta har motsatta förväntningar på 

sig i och med olika styrdokument som ofta visar sig svåra att kombinera. Resonemanget ovan gäller 

även när det kommer till symboler och musik, att lärare ställs inför svåra val och avgöranden. Den 

problematik som gör sig extra tydlig här utifrån de intervjuade lärarnas svar är att det är svårt att hänga 

med i utvecklingen när det gäller den antidemokratiska världen. Lärarnas svar visar att när symboler 

och annat gör sig synligt i klassrummet diskuteras detta precis som agerandet vid yttringar. Dock menar 

alla tre lärarna att de inte har kunskapen om vad som är tillåtet eller inte. De känner till de gamla 

mer ”traditionella” symbolerna osv. men de känner inte till nya och inte nya musikgrupper heller som 

sprider antidemokratiska åsikter, beroende på att utvecklingen här går snabbt. Alla är dock medvetna 

om de ordningsregler som finns på respektive skola som behandlar detta område. Som då t.ex. att all 

kränkande behandling ska motverkas, men fortfarande kan det vara svårt i detta sammanhang då 

kunskapen om t.ex. musiken och symbolerna saknas. Denna utveckling beskrivs i Vit makt musik som 

en snabbt växande industri, vilken förutom den gemensamma nämnaren med främlingsfientlighet också 

motsätter sig bl.a. homosexualitet, vilket då innebär att det fientliga spektrumet mot andra människor 

ytterligare breddar sig i sin karaktär, en uppfattning som Ip3 också uppgav vid sin intervju. Att många 

elever ställer sig väldigt negativa till homosexualitet. När det gäller de tre intervjuade lärarnas 

uppmärksammande av bl.a. musik och symboler agerar de i den mån de har kunskap om denna miljö 

och de betonar alla tre vikten av att vara just uppmärksam. 

4.3 Undervisningen i praktiken och dess syfte i relation till lärarens uppdrag

De tre intervjuade lärarna ger en relativt samlad bild över när de arbetar med dessa attityder i 

undervisningen. Tyngdpunkten ligger på Världskrigen och i religionsundervisningen. Lag och rätt 
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området verkar också behandla detta område en del. Ip3 uppgav även att arbetet förs vid temadagar, 

och Ip2 vid arbetet med olika medier. Alla tre upplever dock att värdegrundsarbetet är inkluderat i hela 

skolans arbete, och att det är viktigt att inte låta detta arbete bli inaktuellt utan fortgående diskutera då 

det finns stora möjligheter till detta. Ip3 beskriver att uppföljning och fortsatt arbete kring områden som 

behandlas vid Tema dagar är viktigt, för att hålla diskussionen levande. Den samlade uppfattningen är 

också att arbetet ska göra eleverna medvetna om sina åsikter, dels för att de ska kunna stå för dem, dels 

för att kunna förstå andra människor utifrån erfarenheter och livssituation. Att skolan ska medverka för 

att skapa förståelse för andra människor beskrivs också som ett av skolans övergripande uppdrag i Lpo 

94. Liksom att skolan ska förmedla de grundläggande demokratiska värden som det svenska samhället 

grundar sig på så att eleverna i framtiden ska kunna verka som demokratiska medborgare. I Lpo 94 

beskrivs det också att kunskap och diskussion ska användas som motpol till antidemokratiska åsikter 

vilket stämmer överens med lärarnas uppfattning om deras arbete i skolan. 

SO ämnenas roll i detta arbete beskrivs också i kursplanerna som att de ska ge eleverna verktyg för att 

förstå och kunna överblicka sin egen och andras livssituation och kunna förstå hur människan bildar 

sina referensramar. Detta tycks också vara de intervjuade lärarnas uppfattning kring ämnena. T.ex. 

berättar Ip2 hur de arbetar kring klädsel i religionsundervisning, för att genom diskussion om vad 

eleverna tycker är acceptabelt och inte kunna arbeta med att de ska förstå varför t.ex. en muslimsk 

kvinna vill bära slöja osv. Ip2 berättar också om hur diskussioner och argumentationer används för att 

göra eleverna medvetna om sina åsikter, men minst lika viktigt, om inte mer, också för att Ip ska få en 

överblick över vilka attityder som kanske behöver arbetas mer med. Speciellt intressant med de 

intervjuade lärarnas svar var att de alla tre menade att religionsämnet är oerhört viktigt för att skapa 

medvetenhet och förståelse hos eleverna, vilket tyder på att uppfattningen kring attityder är precis som 

Ip1 uppgav i sin intervju. Just att skapa förståelse genom att göra elever medvetna om att alla 

människor ställs inför samma livsfrågor men att människor utgår ifrån olika referensramar när svaren 

på dessa frågor söks.

Arbetet i skolan för att motverka antidemokratiska attityder har inga riktigt klara och kända regler utan 

ser olika ut ifrån skola till skola, i alla fall ifrån kommun till kommun då det är kommunen som bär 

ansvaret över att fördela resurserna till arbetet i skolan. Sedan faller ansvaret för hur arbetet bedrivs på 

rektorerna. Men som undersökningen visar är det många saker som ska tas hänsyn till i detta arbete, 

och de har inte alltid så tydliga regler utan ofta förändras förutsättningarna från fall till fall som 

redogjorts under föregående rubrik. Hur som helst vilar den svenska skolan på demokratiska värden 

och ska främja förståelse för andra människors lika värde och lika rättigheter. I detta arbete kan det 

dock tyckas att det finns två poler som gör att dessa demokratiska värden kommer i konflikt, då det ena 
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handlandet begränsar den andra sidans demokratiska rättigheter och tvärt om. Som undersökningen i 

Erövra demokratin visar ligger ett ansvar på läraren att kunna hitta en balansgång mellan dessa värden 

och de uppdrag läraren i skolan har. Det tycks att de intervjuade lärarna finner denna balansgång 

genom att diskutera frågor som berör området för att skapa kunskap om antidemokratiska åsikter och 

på så sätt motverka dessa attityder, med tanke på att intervjupersonerna menar att okunskap i första 

hand ligger till grund för antidemokratiska åsikter och beteenden hos eleverna. Ip2 och Ip3 berättar

också om vikten av att ta bort det mystiska och hemlighetsfulla kring de antidemokratiska 

organisationerna och partierna. Därför berättas om dem för eleverna, även ifall inte partiet i fråga 

besöker skolan när de arbetar t.ex. med valsystemet i Sverige. Ip2 beskriver detta som att om t.ex. 

Sverigedemokraterna inte tas upp i samband med att val och riksdagspartierna behandlas i 

undervisningen, kan istället nyfikenheten hos eleverna väckas hos eleverna, som istället kan göra att de 

tar till sig budskapet från detta parti då de inte har någon grund att stå på vid den egna tolkningen. 

Återigen visas se hur viktigt det är med att arbeta mycket kring attityder som en brottspreventiv åtgärd 

som beskrivs i De kallar oss unga. Att genom attitydpåverkan göra eleverna medvetna om vad som kan 

ses som rätt och fel handlingar och åsikter.

Lpo94 beskriver som sagt att skolans uppdrag är att göra eleverna till medlemmar av samhället som 

kan verka utifrån demokratiska grunder och dess grundläggande normer och värderingar. Detta upplevs 

också de intervjuade lärarnas syfte vara med respektive lärares undervisning och arbete i skolorna. 

Lärarna som intervjuats uppger dock detta med lite olika formuleringar men de tycks ändå ha samma 

mål. Ip1 berättar att syftet är att göra eleverna till ”medvetna och toleranta människor”, Ip2 berättar om 

att göra eleverna medvetna om vad som är fakta och vad som är fördom, de ska lära sig att bli 

källkritiska och inte tro på allt de hör och läser, innan de skapar sina egna åsikter. Eleverna ska få 

självinsikt och kunskap så att de vet vad de står för berättar Ip3 att syftet är med undervisningen. Har 

de antidemokratiska åsikter ska de också ha kunskapen om dessa och kunna stå för dem.
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5. Slutsats och några avslutande ord

5.1 Slutsats

Syftet som sattes upp för den nu gjorda underökningen var att få en bild av förutsättningarna, uppdraget 

och arbetet kring antidemokratiska åsikter och attityder i skolan. Resultatet av undersökningen visar att 

det finns flera lagar och riktlinjer som gäller för skolan i arbetet med och mot antidemokratiska 

tendenser. Dock är tillämpningen av dessa lagar och riktlinjer väldigt komplexa i det praktiska arbetet. 

Den svenska lagen som gäller för samhället i stort gäller också för skolan, men skolan har juridisk rätt 

att ändå begränsa vissa av dessa. Tryck- och yttrandefriheten kan till exempel begränsas genom 

ordningsregler som sätts upp av respektive skola. En följd av sådana regler är att dessa även begränsar 

spridningen av propaganda som inte är av antidemokratisk karaktär.

Som sagt visar undersökningen att den praktiska tillämpningen av lagar och regler kan te sig väldigt 

olika från fall till fall beroende av hur situationen ser ut. Dock ska demokratiska värden vara det som 

förmedlas i skolan och antidemokratiska värden ska motverkas. Detta arbete visar sig ofta bli 

motsägelsefullt i och med vad den svenska lagen säger och vad Lpo 94 och kursplanerna för de 

samhällsorienterade ämnena ska förmedla och ge kunskap om. Varje individ ska enligt dessa 

uppmuntras att finna sin unika egenart och skaffa sig kunskap för att skapa sina egna åsikter. De åsikter 

som då inte har en demokratisk grund blir ett problem i konflikt med skolans uppdrag och det svenska 

samhällets demokratiska värdegrund. Det som framkommer vara det viktigaste verktyget i detta arbete, 

utifrån resultatet av undersökningen, är att förutom de lagar som finns att tillgå, att som lärare ge 

kunskap och genom diskussioner påverka elevernas attityder för att motverka antidemokratiska åsikter. 

Genom att diskutera värden och värderingar med eleverna skapa förståelse och tolerans inför andra 

människor.

5.2 Några avslutande ord och vidare forskning

Efter att ha genomfört denna studie, är min uppfattning att mer forskning behöver göras kring skolans 

arbete med att motverka antidemokratiska åsikter. Det finns behov av mer tydliga riktlinjer för vad som 

egentligen gäller för skolan i olika situationer. Dock ser jag att det kan vara svårt att göra, då man trots 
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allt arbetar med självständiga individer och situationer som är svåra att förutspå. Min mening är ändå 

att det behövs forskning på detta område, för att kunna utveckla tydligare riktlinjer för lärare och annan 

personal i skolan. Riktlinjer som kan ge stöd och en bättre grund att stå på då min uppfattning är att 

arbetet med att motverka antidemokratiska åsikter redan är ett tungt och komplext uppdrag i sig.
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Bilaga ”Intervjumall”

Ser du ett problem med antidemokratiska attityder i skolan?

Hur ställer du dig till… i skolan/klassrummet:

Ord/yttringar?

Kläder/symboler?

Musik/propaganda?

Partier och organisationer?

När behandlas dessa områden i undervisningen?

Hur arbetar du praktiskt i undervisningen?

Hur mycket tid ägnas av undervisningen?

Behövs det ägnas mer tid utifrån de tidsramar som finns?

Vad är syftet med din undervisning?


