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1. Inledning 

Demokrati är ett ord som många förknippar med frihet. Frihet att få vara med och 

påverka genom sin röst och sitt tyckande. Att skolan vilar på demokratisk grund 

och förespråkar sunda värderingar samt visar på människors lika värde är en 

självklarhet för oss människor. I dag är det många som förväxlar ordet demokrati 

med rättigheter och intressen. Skolan är en plats som genom tiderna har varit den 

institution där människor i formnings stadiet har kunnat utvecklas och lära sig om 

värden och världen. Dessa institutionella väggar håller på att rasa samman (Berg, 

2017). Skolan har varit föremål för omfattande reformer, särskilt under 1990-talet 

och att skolan befinner sig i en kris är det många som håller med om men vad kan 

vi göra för att förbättra skolan? De olika partierna har en idé om hur skolan bör 

styras och organiseras. Många anser att det är Liberalerna som är det parti som 

står för skolans bästa (skolvärlden.se, 2018). Länge var det en socialdemokratisk 

hegemoni som rådde i landet och därmed även i skolpolitiken. Ett beslut som togs 

under det socialdemokratiska styret var beslutet att decentralisera skolan och göra 

den kommunaliserad (Hedenborg & Kvarnström, 2006, s. 322). Begreppen 

välfärd och välfärdsstat kan användas både som verktyg och som vapen inom 

politiken och innebörden av begreppens betydelse har förändrats och använts 

olika över tid (Edling, 2019, s. 117). Många hävdar att skolan är en politisk arena 

och har tyckande om hur den ska styras, vad den ska innehålla och vad den ska ha 
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för huvudsyfte, exempelvis bildning för livet eller kunskap för arbete. Att 

välfärdsbegreppet kan användas som vapen eller som verktyg blir tydligt när det 

börjar närma sig valår och vissa partier profilerar sig på ett eller annat sätt i olika 

valfrågor och även vi väljare tänker på specifika partier kopplade till specifika 

frågor efter ideologi. Huruvida ideologi är något som återfinns i partipolitiken 

idag är omdebatterat. Gert Biesta är professor i pedagogik och har skrivit boken 

God utbildning i mätningens tidevarv, där skriver han att under förra seklets slut 

fick en nyliberal ideologi fäste vilket ledde till nedmontering av den offentliga 

välfärden och en global, nyliberal marknadslogik med hegemonisk verkan i hela 

samhällslivet. Detta har enligt Biesta lett till en förändrad relation mellan staten 

och invånarna. Staten har blivit en leverantör av tjänster till folket. Från att 

tidigare ha verkat för det gemensammas bästa har den nu blivit ekonomisk och 

mindre politisk. (Biesta, 2011, ss. 59,60). Samhället och dess tankemönster är 

något som avspeglas i skolan och där återskapas föreställningar och sociala 

relationer som samhället anser vara viktiga för funktionen som medborgare i 

samhället (Linde, 2006, s. 12). Dagens samhälle kallas av många för det 

senmoderna samhället och det som präglar det samhället är individualisering 

(Bauman Z. , Det individualiserade samhället, 2001) och då samhället avspeglar 

sig i skolan så präglas även skolan av individualisering. Hur gör vi då på bästa sätt 

för att lösa problemen med dagens skola i ett alltmer individualiserat samhälle 

som börjar redan i skolan? Hur ska skolan organiseras för att tillgodose elevernas 

behov för att kunna utvecklas till autonoma individer? Det finns inget konkret 

svar eller en konkret lösning på detta men många har förslag på förändringar som 

de anser behövs för skolan. Sverigedemokraterna har uttryckt att de vill prioritera 

skolfrågan i valet 2022 (Mattsson & Helmerson, 2021). Dock är det oftast inte 

sverigedemokraternas skolfrågor som står i fokus i debatten, så denna 

undersökning ämnar undersöka denna fråga. Enligt en enkätundersökning gjord av 

Lärarnas riksförbund har sverigedemokraternas egna väljare inte något större 

förtroende för deras skolpolitik (Lärarnas riksförbund, 2021). Denna 

undersökning ämnar fokusera på Sverigedemokraternas utbildningspolitik och 

redogöra för vad partiet anser behöver förändras. Partiet tillhör de yngsta i 

Sveriges riksdag och har med åren skaffat sig mer erfarenhet om hur politik 
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fungerar och har enligt en artikel i nationalekonomi.se (kokkonen, 2015) putsat 

sin fasad och därmed fått ökat väljarstöd, men har det förändrat deras syn på 

utbildningsfrågorna eller följer det bara samhällets utveckling?  

1.2 Syfte och problemformulering 

Sverigedemokraterna är ett parti på stark framgång och har rönt stora framgångar i 

de senaste riksdagsvalen. Under Sverigedemokraternas första tid i riksdagen valde 

de andra partierna aktivt att inte samarbeta med partiet men i senaste valet blev de 

Sveriges tredje största parti (val.se, 2021). Sedan valet har partiet ingått i ett 

samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna i vissa frågor, bland annat har 

de samarbetat vad gäller gemensamt budgetförslag (sverigesradio.se, 2021). Detta 

är eventuellt bara början på ett fortsatt samarbete mellan dessa partier. 

Representanter från Sverigedemokraterna har själva sagt att de kommer att begära 

ett antal ministerposter om de ska stödja Moderaterna vid eventuell valvinst 

(svt.se, 2021). Skolan och skolans styrning är en viktig fråga för samhällets samt 

medborgarnas framtid och däri finns relevansen för denna undersökning med 

syftet att undersöka Sverigedemokraternas utbildningspolitik i relation till dagens 

samhälle. Sverigedemokraterna är riksdagens yngsta parti och bildades när det 

moderna samhället redan börjat bli flytande, enligt Baumans mening, 

undersökningen ämnar se om det går att koppla deras skolpolitiska frågor till den 

senmoderna samhällsutvecklingen. Undersökningen ämnar lyfta fram 

sverigedemokraternas utbildningspolitiska agenda för att se om och iså fall hur 

deras utbildningspolitiska program har förändrats i en senmodern riktning. 

Undersökningen ämnar undersöka hur Sverigedemokraternas utbildningspolitik  

förhåller sig till aktuell skoldebatt och då behövs det undersökas vilka frågor det 

är som är aktuella i debatten angående skolan? Finns det några utmärkande 

förändringar i Sverigedemokraternas program angående deras utbildningspolitik? 

Kan eventuella förändringar förklaras av samhällsutvecklingen, om så är fallet, 

vilka frågor kan kopplas till teorier om det senmoderna samhället? 

1.3 Frågeställningar 
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 Hur ser Sverigedemokraternas skolpolitik ut i förhållande till aktuell 
skoldebatt?  

 Vilka exempel kan vi se på några utmärkande förändringar i deras 
principprogram angåendeskolpolitiken? 

 Vilka frågor kan eventuellt kopplas till teorier om det senmoderna 
samhället?  

 

1.4 Teori och metod 

Då målet med undersökningen är att se om det finns eventuella förändringar som 

kan kopplas till teorier om det senmoderna samhället i textinnehåll tillämpas 

kvalitativ metod, en kvalitativ innehållsanalys för att se om deras politik kan 

tolkas som en produkt av den senmoderna samhällsutvecklingen. 

Sverigedemokraternas principprogram och valprogram med nedslag på tre 

tillfällen i Sverigedemokraternas historia: 1989, 2010 och 2022 kommer att 

användas för att göra en idékritiskanalys. Idékritiserande analys är en metod som 

lämpar sig när ställningstagande ska tas till en idé eller en tankekonstruktion 

(Beckman, 2005, ss. 56,57).   

Dessa valprogram kommer analyseras för att söka svar som rör syftet och 

frågeställningarna för undersökningen. Zygmunt Baumans teori om det 

senmoderna samhället eller det individualiserade samhället kommer att användas 

som analytisk ram för att finna eventuella förändringar som kan kopplas till det 

senmoderna samhället och dess utveckling.  

1.5 Teori och metoddiskussion 

Syftet med materialet till denna undersökning är att det ska användas som både 

huvudkälla och källa till komplimenterande data. I en innehållsanalys går 

materialet att använda på de flesta texter men även på bilder. Med denna metod är 

det möjligt att finna dolda budskap i det som kommuniceras vilket kan leda till att 

den som utför analysen kan komma med tolkningar färgade av egna åsikter och 

tyckanden (Denscombe, 2018, s. 403). En idékritiskanalys kan liknas vid en 

giltighetsprövande idéanalys där metoden går ut på att man prövar en idés 

resonemang och testar dess giltighet. Metoden har ingen utarbetad mall över hur 



 9 (45)
 

tillvägagångssättet bör ske vilket leder till att det finns stort utrymme till att 

utveckla ett generaliserat analysinstrument för det övergripande syftet (Göran 

Bergström, 2005, s. 173). Den kritiska analysen kan inte ge ett slutligt svar på de 

frågeställningar som denna undersökning anger, dock kan den ge en bredare och 

mer allsidig syn på hur vi kan dra slutsatser för att besvara frågeställningarna 

(Alvesson & Deetz, 2000, s. 22). Detta betyder dock att det finns utrymme för 

egna tolkningar och preferenser i analysen.  

1.6 Disposition 

Undersökningen börjar med ett bakgrundsavsnitt som ämnar ge all den bakgrund 

som behövs för att besvara de frågor som ska undersökas och för att få en 

förståelse över idén. Därefter följer ett relativt kort avsnitt om det moderna 

samhällets utmärkande drag och därefter om övergången till det senmoderna 

samhället enligt Zygmunt Bauman. Hans teori är grundramen för undersökningen, 

dock har bara de mest utmärkande dragen tagits med i undersökningen. För att se 

hur skolan har förändrats beskrivs reformer som har genomförts sedan 50-talet 

samt hur den socialistiska ideologin påverkat samhället under samma period. De 

partier som haft störst inflytande på den skolpolitiska utvecklingen presenteras för 

att sedan gå in på Sverigedemokraterna som parti och sedan 

Sverigedemokraternas skolpolitiska agenda. Då det varit en utmaning att finna 

underlag till säkra källor om hur skoldebatten såg ut 1989 finns endast 

Sverigedemokraternas bidrag till debatten med. Skoldebatten 2010 och 2022 

redovisas innan den avslutande analysen. Sist kommer en avslutande diskussion. 

2. Bakgrund  

2.1 Ett förändrat samhälle – ur Sverigedemokraternas synpunkt 

Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram 1989 att de anser att den 

socialdemokratiska regeringen fört en bra fördelningspolitik fram till dess att Olof 

Palme blev partiordförande. De skriver att politikerna under denna tid började 

basunera ut budskap som ”internationell solidaritet” och ”det öppna samhället” 

vilket de anser fört med sig en invandringspolitik som bidrar till att den svenska 

kulturen utarmas och ersätts med mångkulturalitet.  
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Sedan slutet av sextiotalet har nu ansvaret för vår nation legat i 

händerna på politiker som inte sett till svenska folkets bästa och 

önskemål i första hand. De som har styrt Sverige har genom sin 

politik bidragit till upplösningen av vägledande etiska och moraliska 

principer. Resultatet har visat sig bl a i hög brottslighet, skilsmässor, 

splittrade hem, aborter och en låg svensk nativitet. Alltför många 

människor har dragits in i en onaturlig och osund tillvaro där 

ensamhet och missbruk av alkohol och droger florerar och där en 

internationaliserad nöjesindustri har ersatt de nationella 

kulturyttringarna (Sverigedemokraterna, Partiprogram 1989, 2014). 

Det mesta av Sverigedemokraternas kritik mot samhället och skolan som uttrycks 

i partiprogrammet anser de vara på grund av bristfälligt styre av 

Socialdemokraterna som styrt landet åt fel håll. 

Länge rådde det socialdemokratiskt styret i Sverige. Socialdemokraterna kom till 

makten 1920 med Hjalmar Branting som statsminister och sedan har 

Socialdemokraterna haft regeringsmakten i 65 år, dock har det ibland varit i en 

koalitionsregering (Bennich-Björkman & Blomqvist, 2008, s. 330). År 1898 stod 

det inskrivet i LO:s stadgar att alla medlemsföreningar skulle ansluta sig till 

partiet. LO, sidoföreningar och partiet bildar tillsammans det som kallas för 

arbetarrörelsen. Under denna period var facken på stark frammarsch och i Sverige 

var fackföreningen starkare än i de flesta andra länder (Bennich-Björkman & 

Blomqvist, 2008, s. 331).  

En möjlig anledning till att Socialdemokraterna satt så länge vid makten förklaras 

av sociologen Göran Therborn genom att Sverige hade en tradition av kollektiv 

självorganisering med en homogen befolkning samt en väl fungerande 

statsbyråkrati, en statskyrka och säkra gränser. Detta ledde till att det inte fanns 

någon anledning till politisk mobilisering av arbetarna till annat än motsättningen 

mellan arbete och kapital. Industrialiseringen i Sverige gick snabbt och det ledde i 

sin tur till god tillväxt av den klass som var socialdemokratins sociala bas 

(Bennich-Björkman & Blomqvist, 2008, ss. 333,334). 
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Mellan åren 1969–1976 skedde förändringar på arbetsmarknaden vilket kastade 

om spelplanen. Lagen om anställningsskydd, nya befogenheter för fackliga 

skyddsombud och medbestämmandelagen är exempel på förändringar genom 

lagstiftning. Frågor som parterna själva hade svarat för innan togs nu över av 

statlig kontroll. Den nya arbetsrätten innebar att arbetarrörelsen förberedde en 

omfattande samhällsförändring. Under samma period förvärrades inflationen dels 

på grund av att organisationerna misslyckades att styra löneutvecklingen vilket 

arbetsgivarna reagerade hårt på (Bennich-Björkman & Blomqvist, 2008, s. 

343.344).  

Under 1970–1980-talen var ekonomin i ständig obalans samtidigt som 

arbetskonflikterna var många, främst inom offentlig sektor. Förhållandet mellan 

Socialdemokraterna och LO hamnade i obalans och 1991 avskaffades 

kollektivanslutningen (Bennich-Björkman & Blomqvist, 2008, s. 344). 

Vändpunkten kom under tidiga 1990-talet både för socialdemokratin och 

samhället. Efter 1980-talet följde en lågkonjunktur och Sveriges ekonomi var inte 

rustad för den. Sittande socialdemokratiska regering ville med drastiska åtgärder 

tvinga ned inflationen med hjälp av bland annat strejkförbud. Reaktionen blev 

sådan att Ingvar Carlssons regering tvingades avgå men kom snart tillbaka med en 

ny finansminister. Sveriges ekonomi behövde komma in på nya spår och det 

hittades en möjlighet i och med kommunismens fall i Östeuropa. Sverige lämnade 

1991 in ansökan om medlemskap i den europeiska gemenskapen som ett led i 

regeringens krispolitik. Samma år resulterade valet i att en borgerlig regering 

tillträdde och på hösten 1992 såg man vidden av den ekonomiska krisen. 

Riksbanken försökte beskydda den svenska kronans yttre värde genom att höja 

räntan till 500 procent (Bennich-Björkman & Blomqvist, 2008, s. 344). Sedan 

1990-talets början är det alltmer den ekonomiska disciplinen som styr visionerna 

och till följd av minskat handlingsutrymme är det inte så stor skillnad mellan 

socialdemokratisk och borgerlig politik men deras värderingar är fortfarande olika 

(Bennich-Björkman & Blomqvist, 2008, s. 345).  
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3. Tidigare forskning  

3.1 Förändring i det politiska landskapet. 

I en artikel som återfinns i Sociologisk forskning (Det svenska politiska 

landskapet inför valet 2018) Årgång 55 • Nr 2–3 • 2018.  

Magnus Wennerhag och Gabriella Elgenius artikeln Förändring och kontinuitet i 

det svenska politiska landskapet Politisk-sociologiska perspektiv inför valet 2018 

(Wennerhag & Elgenius, 2018). Artikeln inleds med en kort beskrivning av hur 

det politiska landskapet har förändrats under de senaste årtiondena, exempelvis att 

vi har gått från fem partier som representeras i riksdagen till åtta. En av de mer 

betydande händelserna inom politiken I Europa har varit att högerradikala partier 

har äntrat den politiska arenan och likaså i Sverige i och med att 

Sverigedemokraterna tog plats i riksdagen 2010. Forskarna brukar förklara de 

högerradikala partiernas framgångar som en följd av omfattande strukturella 

förändringar av samhället exempelvis att vi har gått från ett industrisamhälle till 

ett globaliserat postindustriellt samhälle (Wennerhag & Elgenius, 2018, s. 129). 

En annan aspekt de tar upp för betydelsen av de högerradikala partiernas 

framgång är deras aktivitet på sociala medier som har lett till en starkare 

mobilisering.  Detta är inte unikt för de med sympatier för högerradikala partier 

utan undersökningen visar att det politiska engagemanget har flyttats från 

partimedlemskap till att försöka påverka från andra plattformar som exempelvis 

sociala medier (Wennerhag & Elgenius, 2018, s. 131)  

3.2 Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension 

Titeln ovan är titeln på en av Tomas Englunds böcker i ämnet. Han menar att det 

inte är möjligt att deducera fram utbildningssyn ur de respektive ideologierna men 

att man kan göra antaganden för att få en första utgångspunkt. Från denna 

utgångspunkt kan det analyseras hur skolans samhällsorienterande innehåll kan 

leda till dominans via olika tolkningar. Englund menar att genom ideologier kan 

man identifiera föreställningar som finns om samhället (images of society) som 

ligger till grund för hur man ser på världen (Englund, 2005, s. 173). I Englunds 
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presentation om olika politiska ideologiers grundantaganden skriver han att det 

svenska 1900-talssamhället använder sig av de tre ideologier som står som 

garanter för den politiska demokratin; liberalismen, konservatismen och 

socialdemokratin. Han använder sig av Raymond Williams teori ”images of 

society”. Williams urskiljer tre olika samhällsbilder som ger helt olika grunder för 

det samhälleliga tänkandet som är sprungna ur de olika politiska ideologierna. En 

av samhällssynerna ser samhället som en organism ” i vilken varje enskild person 

i samhället har sin roll att spela” (Englund, 2005, ss. 174,175). Den andra 

samhällsbilden är att: ”betrakta samhället som en marknad där en fri marknad 

inbegriper radikalt avvikande åsikter inför varje form av stelbent etablissemang 

som utfärdar föreskrifter” (Englund, 2005, s. 175). Den tredje samhällsbilden rör 

mänskliga rättigheter: ”den grundläggande svårigheten här har kanske varit att 

uttolkningen av rättigheter varit selektiv och att idén till en del är konventionell 

och till en annan del abstrakt: den har försökt förena den ovillkorligen begränsade 

föreställningen om frihet för subjektet med den nödvändigtvis universella idén om 

mänsklighetens broderskap” (Englund, 2005, s. 175).  

Englund skriver att konservatismen grundades som en reaktion på liberalismen. 

Det grundläggande i konservatismen var att försöka försvara samhällsförhållanden 

med feodal bas (Englund, 2005, s. 176). Länge var ideologin kopplad till tanken 

med monarken i centrum och varje människa hade sin roll i samhället med tydliga 

klasstrukturer i samhället.  

I det kapitalistiska samhället har konservatismen stått för en demokratisk formell 

organisationsform. Då samhället ses som en organism och därmed ska bevaras i 

sin bestående form så sågs samhället som en överordnad helhet där individerna 

ska underordna sig (Englund, 2005, s. 177). Detta till trots så fanns även tanken 

om en ökande individualism. Dessa båda tankar slogs ihop genom en förändrad 

statsuppfattning. Tanken om individuell frihet gentemot staten förenade de båda 

då tanken om individualiteten pekade på att de individuella rollerna var noggrant 

utvalda. Konservatismen i det kapitalistiska samhället vilade på tanken på 

marknaden och de individuella rättigheterna och tog på så vis över liberalismens 
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båda utgångspunkter (fri marknad och de individuella rättigheterna) (Englund, 

2005, s. 177). 

3.3 Zygmunt Bauman  

Zygmunt Bauman var en polsk sociolog som förknippas med teorier om 

modernitet och postmodernitet (Nationalencyklopedin). Under 1980- och 1990-

talen skrevs det mycket litteratur om det postmoderna samhället och det går 

främst att urskilja två positioner. Den ena sidan menar att det skett en förändring 

mot ett postmodernt samhälle med en radikal brytning mellan det moderna och det 

postmoderna samhället. Den andra sidan menar att vi är kvar i det moderna 

samhället men att vi kan se vissa radikala förändringar kulturellt och att vi i stället 

lever i ett senmodernt samhälle där den kulturella nivån har fått större betydelse 

och att det i stället är frågan om det individuella som har hamnat i fokus. Bauman 

är en av de personer som förknippas det senmoderna. Bauman intar en etisk 

position och förkastar både det moderna och postmoderna projektet. Han menar 

att det bästa är att leva mellan det moderna och det postmoderna, i det 

senmoderna, eftersom det modernas instrumentella och byråkratiska rationalitet 

ledde oss till Auschwitz medan det postmoderna leder till för mycket frihet och 

för lite ansvar gentemot andra människor (Nationalencyklopedin).  

3.4 Bauman och det senmoderna samhället 

Enligt Bauman är den tid vårt samhälle befinner sig i den senmoderna tiden, en tid 

han kallar konsumtionssamhälle. Bauman menar att konsumtion kan beskrivas 

utifrån att vi har gått från att vara ett produktionssamhälle till det han beskriver 

som ett konsumtionssamhälle. Produktionssamhället byggde på ett långsiktigt 

tänkande med planering och tillvaratagande av de ägodelar vi hade i vår ägo och 

värdesatte de samma. I konsumtionssamhället är det raka motsatsen. Bauman 

härleder fenomenet i det senmoderna samhället till följd av en förändrad 

tidsuppfattning, från en långsiktig till en mer kortsiktig, vi konsumerar för stunden 

och inte för livet. 

 Som tidigare nämnts växte klassamhället fram i takt med den ökande 

industrialiseringen vilket ledde till en gemensamhet, en kollektivism. Människor 
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gick till jobbet och tjänade pengar för att betala för välfärden och det jobb som 

människan hade, behöll den resten av sitt yrkesverksamma liv eftersom 

moderniteten och tiden var långsiktig. På samma vis var det med äktenskapen, 

skilsmässor var inte normen. Det moderna samhället gjorde så att människor 

inrättades in i den rådande normen. Den långsiktiga mentaliteten ledde till att det 

fanns en gemensamhet med ursprung i erfarenheter genom det avlönade arbetet 

och därför låg det i allas intresse att gemensamt ta fram korrekta regler för 

samvaro och umgänge (Bauman Z. , 2001, s. 33).  

Dagens samhälle ser dock inte ut på samma vis. Idag är det kortsiktig mentalitet 

som råder i stället för långsiktig. Skilsmässorna har ökat och i exempelvis 

Amerika förväntas en anställd med relativt låg utbildningsnivå byta jobb runt elva 

gånger i sitt yrkesliv och bytesfrekvensen förväntas öka med tidens gång (Bauman 

Z. , 2001, s. 34). Flexibilitet är det senmoderna samhällets nyckelord och de fasta 

anställningarna har ersatts med tills vidare anställningar med ökande otrygghet 

som följd (Bauman Z. , 2001, s. 34). Konkurrensen om arbetstillfällena leder till 

att den gemensamma erfarenheten har slagits sönder och leder i stället till en 

individualism med en rädsla att inte ha ett arbete. Människor gör inte upp 

gemensamma regler för samvaro och ”det gemensammas intresse” bleknar bort 

(Bauman Z. , 2001, s. 35). Bauman liknar arbetsplatser vid campingplatser, man 

stannar bara några dagar, och beger sig vidare om man inte är nöjd. Likaså är det 

med relationerna mellan människor, de är inte ute efter långsiktiga relationer utan 

letar efter flyktiga relationer som tillfredsställer för stunden. Moderniteten har 

blivit flytande och politiken har anpassats för att skapa en flexibel arbetsmarknad 

(Bauman Z. , 2001, s. 38).  

Bauman menar att i det senmoderna samhället blickar vi inte framåt utan vi 

blickar bakåt. I stället för att hoppas på en ljusnande framtid blickar vi på den tid 

som var. Vi är rädda för vad framtiden har att erbjuda men vi vet vad vi haft. 

Dock blickar vi bakåt på en tid som aldrig fanns, en utopi och denna utopi kallar 

Bauman för Retrotopia (Bauman Z. , 2018, ss. 84-90). Det enda som finns kvar i 

det senmoderna samhället där politiken skilts från makten är det kollektiva minnet 

där det förflutna erbjuder oss trygghet eftersom varken medborgarna eller 
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politiken i det senmoderna samhället gör anspråk på den framtida makten så blir 

den där med osäker (Bauman Z. , 2018, ss. 91,92).  

Dagens måttstock för hur demokratiskt ett samhälle är förknippas ofta med hur 

hög yttrandefrihet och åsiktsfrihet som råder, mer frihet och mer rättigheter visar 

därmed ett högre mått av demokrati. Folket är de som väljer representanter till 

representativa parlament. Dock skiljer det sig åt mellan olika länder hur pass 

möjligt det är att kunna utöva dessa rättigheter. En del länder har aktivt arbetat för 

att skapa en välfärdsstat med en offentligt bekostad skola, sjukvård etcetera med 

argumentet att den sociala välfärdsstaten behövs för att främja den demokratiska 

utövningen (Bauman Z. , 2011, ss. 17-21).  

I det senmoderna samhället varken kan eller vill staten vara en social stat som 

gemensamt ansvarar för välfärdens påverkan på demokratin. Det som i stället 

utmärker det senmoderna samhället är viljan till privatisering och avreglering. 

Avsaknaden av statens vilja till gemensamt ansvar för demokratin leder till att 

medborgarna inte vill delta i den offentliga debatten om statens politiska 

utveckling. Det senmoderna samhällets nyliberala krav på valfrihet urholkar den 

moderna liberalismens gemensamma anspråk på samhällsdebatten. Bauman 

menar att det som blir kvar är en politik fri från makt och en makt fri från politik. 

Otryggheten detta skapar ökar politikers benägenhet till snabba populistiska 

förslag för att attrahera fler väljare (Bauman Z. , 2011, ss. 23-27,31). 

3.5 Anthony Giddens 

Anthony Giddens är en brittisk sociologiprofessor och en av samtidens mest 

inflytelserika samhällsteoretiker. I likhet med Bauman menar han att vi inte 

kommit till det postmoderna samhället. Giddens menar att vi i stället är på väg 

mot det högmoderna samhället. Hans begrepp urbäddning kan förklara till viss del 

varför skolan idag ser ut som den gör. Tittar vi på begreppet urbäddning av 

sociala system menar han att sociala relationer lyfts ut ur sina lokala 

interaktionssammanhang för att omstruktureras över obegränsade områden av 

tidrummet. Giddens skiljer på två urbäddningsmekanismer som han menar är 

fundamentala för utvecklandet av moderna sociala institutioner, symboliska medel 
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och upprättandet av expertsystem. Symboliska medel är exempelvis 

utbytesmedier som kan cirkulera bland vilken individ dom helst, exempelvis 

pengar. Pengar har endast värde för att vi som användare av dem har givit dem 

dess legitimitet. Tillit är det fundamentala som modernitetens institutioner vilar på 

och även urbäddningsmekanismerna, symboliska medel och expertsystem 

(Giddens, 1996, ss. 29,ff). Vi sätter tilliten till att de vi byter pengar med också ser 

pengar som något utav värde. Likaså är det med expertsystemen. Vi skickar våra 

barn till skolan och har tillit till att legitimerade lärare och rektorer ska ta hand om 

våra barns utbildning och fostran. Utan att ha vetskap om hur dessa personer är så 

lägger vi över ansvaret över barnens utbildning till skolans personal och dess 

expertis utan att ha kännedom över dem som personer (Giddens, 1996, s. 34).  

 

4. Skolan från förr till idag. 

Bestämmelser om vad undervisningen ska innehålla har rötter tillbaka till 

medeltiden (Ulf.P.Lundgren, 2017, s. 7). Det fanns bestämmelser om vad du 

skulle kunna och du skulle kunna det utantill då det inte fanns några krav på att du 

skulle kunna läsa. År 1572 kom det en ny kyrkoordning som även innehöll en 

skolordning. Kraven på folkbildning stärktes efter reformationen då kyrkan fick 

ett ökat behov av folkundervisningen för sitt fortsatta reformarbete. För att kunna 

utöva sin tro behövde människorna vara läskunniga och då behövdes 

undervisningen. För att prästerna skulle kunna lära folket att läsa gjorde Luther 

den stora katekesen och som en hjälp bok med frågor gjordes den lilla katekesen, 

vilket kan liknas vid en läroplan (Ulf.P.Lundgren, 2017, s. 7).  

4.1 Reformer inom skolan 

Tittar vi tillbaka på de senaste 50 åren så har det genomförts relativt många 

reformer på skolområdet. Många anser att skolan segregerar i stället för att 

integrera elever och att skolmiljön inte är positiv att vistas i idag (Larsson, 2003). 

Hans Albin Larsson har skrivit en artikel i Forskning och framsteg där han går 

igenom olika reformer som gjorts de senaste 50 åren och han menar att skolans 
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uppgift för 50 år sedan var att ge alla elever samma chans till utbildning med 

befordran av demokrati men menar att det är högst osäkert dagens ungdom har 

starkare demokratisk övertygelse idag än vad de hade för 50 år sedan.  

Under 40- och 50-talet var alla partier överens om att det behövdes en förändring 

inom skolan vilket ledde fram till olika reformer. Skolan behövde producera mer 

arbetskraft år industrin och platserna på realskolan och gymnasierna började ta 

slut. Det beslutades då att skolan skulle ge fler med goda studieförutsättningar 

chansen att läsa vidare oavsett ekonomisk eller social bakgrund och övriga skulle 

få en yrkesutbildning för att motsvara arbetsmarknadens behov. Detta kallades för 

en demokratisk skola eftersom det fanns något för alla. Dock föreslogs inte ett 

enhetligt kursinnehåll för alla. En försöksverksamhet infördes på 50-talet med 

enhetsskola och skolplikten förlängdes med två år vilket skulle leda till att alla 

fick en bättre medborgarutbildning (Larsson, 2003).  

Under 60-talet ändrades definitionen av vad som är en demokratisk och jämlik 

skola inom socialdemokratin. Tyngdpunkten landade på likheterna i stället för på 

olikheterna och i det stora hela höll de borgerliga partierna med. Skolans 

individualisering minskade och alla skulle läsa samma kurser. Om det behövdes 

kompromissas så fick de som var mer motiverade läsa mer och de som var mindre 

motiverade fick läsa mindre men i grunden skulle det vara lika för alla. Denna 

förändring skulle leda till att alla skulle få en realexamen till skillnad från tidigare 

då man ansåg att det var omöjligt att uppnå.  

Under 70-talet började man med arbetet att utforma omsorgsskolan. Eventuella 

stökigheter som försiggick på skolan skulle bemötas med en mer socialt 

engagerad skola. Man flyttade in fritidsverksamheter på skolan och kallade det för 

– den samlade skoldagen. I samma veva sänkte man kraven i skolan och man 

sänkte även kraven för att få behörighet till gymnasiet.  

Den nya läroplanen som antogs under 80-talet förändrades till en läroplan med ett 

mer marknadsstyrt synsätt under en ekonomiskt kärvare period. Vissa delar i 

utbildningen delegerades ut till kommunerna att bestämma, exempelvis 

förstärkningsresurser och tillvalsämnen, decentraliserades till de kommunala 
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skolstyrelserna. De centrala direktiven för hur basundervisning i matte, svenska 

och engelska skulle utformas togs också bort (Larsson, 2003). 

Sammanfattningsvis kan det sägas att 70- och 80-talet var tider då skolan 

decentraliserades och blev mer lokalt styrd. Innehållet i verksamheten och 

kursinnehållet omdirigerades till ett mer fostrande uppdrag och det lärdes endast 

ut baskunskaper (Larsson, 2003).  

5. Demokratiuppdraget  
Andra världskriget har kallats en kamp mellan demokrati och diktatur. Kriget tog 

slut 1945 och efteråt ville människor slippa krig. Folk började tänka på hur man 

kunde arbeta för att hålla sams. Många ledare för olika länder började prata med 

varandra om hur man skulle kunna slippa krigande och detta resulterade i att FN 

bildades 1945 (Långström & Virta, 2011, s. 35). Med andra ord arbetade man 

proaktivt för att slippa väpnade konflikter. Redan innan krigets slut ville Sverige 

att skolsystemet skulle reformeras och bli mer demokratiskt. Det påbörjades en 

utredning och den första delen av utredningen kom 1944, Skolan i samhällets 

tjänst hette det betänkande som presenterades. 24 punkter spaltades upp med olika 

problem som behövde åtgärdas. Dock kom denna utredning av sig då den 

tillfälliga samlingsregeringen som styrt under kriget upplöstes och det blev en 

enpartiregering som i stället tillsatte en egen kommission som startade en egen 

parlamentarisk utredning som kallades 1946 års skolkommission. Dock använde 

de sig av stora delar av den tidigare utredningen.  

Nu bildades enhetsskolan på vilkens grund dagens grundskola vilar på. 

Läroplanerna betonade att skolornas mål var att skapa demokratiska medborgare 

(Långström & Virta, 2011, s. 37). Grundskolan infördes i början av 1960-talet och 

nu skulle samhällskunskap bli ett eget ämne.  

5.1 Utbildningssyn och ideologi under 1900-talet 

Den svenska välfärden är något många länder ser som något unikt (Kashefi, 2014) 

och är en het fråga i framför allt valdebatterna, vård skola omsorg är det som 

många lägger mest tyngd på i deras val av parti att lägga sin röst på. På senare tid 
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har lag och ordning men även invandring har blivit allt viktigare valfrågor för 

svenska väljare enligt en undersökning av Kantar Sifo (Kantar Sifo, 2020). 

Göran Persson var utbildningsminister 1991 och den person som brukar utpekas 

som ansvarig för att skolan decentraliserades och överläts i kommunal regi 

(skolvärlden.se, 2019). Dock var han inte initiativtagaren till detta beslut, detta var 

något som diskuterades redan innan han tillträdde som utbildningsminister, 

däremot var han mer drivande i frågan än vad hans föregångare var.  

Som skrivits tidigare i texten så menar Tomas Englund att det inte är möjligt att 

deducera fram utbildningssyn ur de respektive ideologierna men att man kan göra 

antaganden för att få en första utgångspunkt, vilka utbildningssyner återfinns i den 

svenska skolans historia?  

Liberalismen såg skolan som ett anpassningsinstrument till ett samhälle i 

förändring, både den ekonomiska och politiska utvecklingen då den ställde krav 

på medborgerlig kompetens och då var och är utbildning medlet för att nå målet 

(Englund, 2005, s. 180). Den liberala modellens utformning utbildningssystemet 

bar med sig en inre spänning som ideologin i sig bär med sig, synen på 

människors lika värde och kravet på social selektion, att man växer in i skilda 

sociala positioner (ett samhälle med över/underordnade mentala och eller 

manuella positioner i den sociala arbetsdelningen) (Englund, 2005, ss. 180,181).  

Industrialiseringen i det kapitalistiska, demokratiska samhället ledde till ett 

utbildningssystem med en skola som erbjöd en likartad skola för alla, ett 

bottenskolesystem med påbyggnader som skulle leda till att en försoning mellan 

de skilda sociala klasserna och ge hela det uppväxande släktet en sekulariserad 

medborgerligbildning. Detta system skulle även skapa formella möjligheter för 

social mobilitet och undervisningen skulle även individualiseras i förhållande till 

varje elevs förutsättningar (Englund, 2005, s. 181). 

Den konservativa skolsynen är först och främst intresserad av en skolutformning 

för ett elitistiskt samhälle. De förespråkar inte en skola som är likartad för alla 

eller en allt för omfattande grundutbildning för alla. Däremot förespråkar de ett 
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parallellskolesystem med differentiering i ett tidigt stadium på en organisatorisk 

nivå. Skolans syfte har varit att reproducera det bestående samhället och dess 

värden. Den differentierande skolans system har fått stöd av de etablerade värdena 

för monarkin och den kristna traditionens institutioner förkroppsligas i dess 

system och det skapar respekt för dess värden i samhället (Englund, 2005, s. 182).  

Den reformistiska socialistiska skolans huvudintresse var länge fokuserad på att 

förbättra villkoren för de egna, arbetarklassen. Historiskt sett så har den 

socialistiska ideologin betraktat skolan som ett instrument för förändring – ett 

redskap för att nå ett socialistiskt samhälle. Socialismen hade en förhoppning och 

en önskan om en samhällsförändring medan liberalismens syn på skolan var att 

den var kopplad till en pågående samhällsförändring. De båda ideologierna möttes 

och samverkade för att skapa en balans mellan de bådas perspektiv (Englund, 

2005, s. 182). 

Likt många andra västerländska demokratier så har skolans och utbildningens 

organisering varit relaterad till samhället och den sociala rörligheten. 

Liberalismen har grundat sina krav om en enhetsskola i problem med den sociala 

rörligheten och socialismen har grundat sitt krav om enhetsskola i problem 

medjämlikhet. Mot dessa två har konservatismen stått med sitt krav på 

parallellskolesystem för att bevara värderingar med klasstillhörighet. Ett sätt att 

försöka anpassa ideologierna till varandra har gjorts genom principen ”lika 

möjligheter” och på så sätt har fokus flyttats till den konkreta utbildningspolitiken 

(Englund, 2005, s. 183). 

6. Sverigedemokraterna 
Partiet bildades 1988 och vid starten fanns det en hel del personer med bakgrund i 

högerextrema/rasistiska organisationer (Karlsson, 2021, s. 175). Det råder skilda 

åsikter om både partiets rötter och om partiets ideologi då många tenderar att 

benämna partiet som ett högerpopulistiskt parti. Dock har inte 

Sverigedemokraterna skrivit så mycket på sin hemsida om sin historia, utan det 

som hittades fanns under deras principprogram. Den forskning som finns om 

partiet har en tendens att behandla den radikala högerpopulistiska aspekten av 



 22 (45)
 

partiet. För att få ett bredare material att arbeta med kan därför inte den aspekten 

helt bortses i denna undersökning dock kommer inte fokus att läggas på den biten.  

6.1 Sverigedemokraterna med egna ord 

Det råder ingen brist på andra som har skrivit om sverigedemokraternas historia 

men målet är att få sverigedemokraternas egna ord om partiets historia och 

följande står skrivet i inledningen av deras principprogram: 

 Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, 

som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk 

välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. 

[…] Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att 

kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock 

kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, 

välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet… (Sverigedemokraterna, 2019). 

6.2 Nationalistisk socialkonservatism 

Sverigedemokraterna politiska position är nationalistiskt, socialkonservativa. 

Konservatism är en av de tre stora ideologierna: liberalism, socialism och 

konservatism (Nationalencyklopedin). Konservatism betyder inte att man är emot 

förändringar utan det som menas är att man vill bevara det som är bra. 

Grundtanken är att det som fungerat bra ska utvecklas och byggas vidare på och 

det är viktigt att titta bakåt då och då för att inte glömma det som fungerat 

(Nationalencyklopedin). De som är konservativa är emot mycket av det som 

liberalismen och socialismen står för och bygger mer på värden, gentemot de 

andra två som bygger på idéer. Värdena som konservatismen bygger på avser 

värden som skapar mening i människornas liv. Vad som anses som värdefullt och 

meningsfullt ser olika ut i olika länder och dessa värden vill konservatismen värna 

om men även utveckla. För att det ska bli möjligt ska människorna kunna agera 

moraliskt och ta ett personligt ansvar och då behövs en skola som uppfostrar alla 

till att bli självständiga människor. Staten ska vara liten men stark för att 

upprätthålla ordningen i samhället som ska ha ett starkt militärt försvar och en 

effektiv polismakt (Nationalencyklopedin).  
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Med nationalism menas att man trycker hårt på sin identitet gentemot sin nation. 

Nationalismen ger uttryck för ett gemensamt intresse för personer inom samma 

nation, där man hyllar nationalstaten, den gemensamma kulturen och den 

gemensamma historien, nationens bästa sätts framför individens bästa. Begreppet 

nationalism är idag starkt förknippat med främlingsfientlighet och då anser 

nationalisten att det egna folkets kultur är den enda rätta och denna typ av 

nationalism kallas aggressiv nationalism (Nationalencyklopedin).  

Socialkonservativ är inte lika lätt att beskriva. Enligt en engelsk webbsida för 

ortodox konservativa förklara deras ordförande Luke Doherty socialkonservatism 

enligt följande: 

Social conservatism is an inherently sensible choice for 

ordinary people because it ought to be tempered by a positive 

view of society – one that brings people together and unites 

them, rather than separate and divide. It cannot be defined by 

heavy condemnation and rigid prejudices nor is it just a narrow 

cluster of views that will do nothing to repair the structural 

voicelessness of the working classes and their shattered place in 

society (Doherty). 

Han säger att det är viktigt att förstå styrkan och vikten av att familjen är 

en social institution och att det är det vi måste bygga vidare på i stället 

för den postmoderna individualiseringen. Socialkonservativa är inte 

bakåtsträvare som längtar tillbaka till den ljuva tiden utan vill trycka på 

det traditionella äktenskapet, familjen och samhället (Doherty).  

7. Socialdemokraterna  
Socialdemokraternas politik formas allt som oftast av jämställdhetskravet. Många 

av partiets statsministrar har ett tidigare förflutet som skolministrar (Bennich-

Björkman & Blomqvist, 2008, s. 341). De ville få bort den gamla folkskolan och 

läroverket, en skola som de ansåg förde elever in i klassamhället. För att lyckas få 

bort det gamla samarbetade de med bondeförbundet för att få in barnen från 

landsbygden. Det viktigaste var att undanröja ekonomiska och geografiska hinder 
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samt att försöka kompensera klasskillnader i de kulturella traditionerna och en 

nioårig enhetsskola beslutades införas 1950 för att öka jämlikheten och den 

sociala integrationen. (Bennich-Björkman & Blomqvist, 2008, s. 341). Detta ledde 

till att skolan blev mer jämlik. (Englund, 2018, s. 116). Trots att den svenska 

skolan var mer jämlik nu så röstade en majoritet 1989 igenom ett beslut att skolan 

skulle decentraliseras och gå över i kommunal regi (Hedenborg & Kvarnström, 

2006, s. 322).  

7.1 Demokratisk socialism 

Socialdemokraternas politiska position är demokratisk socialism. Enligt 

socialismen är det bättre att lösa ekonomiska och sociala problem i grupp eller på 

ett kollektivt sätt och inte på ett individbaserat sätt (Nationalencyklopedin). En 

sådan grupp kan exempelvis vara staten eller en fackförening. Socialismen 

förespråkar även gemensamt ägande i olika former. Karl Marx är den mest 

inflytelserika socialistiska tänkaren, men en tidig form av socialism växte fram i 

Storbritannien i början av 1800-talet. Socialismen växte fram i samband med den 

industriella revolutionen när fackföreningar bildades och med den skapandet av en 

arbetarklass. Flera socialistiska partier bildades i främst Frankrike och Tyskland 

där socialismen utvecklades. Under mitten av 1800-talet skrev Karl Marx 

tillsammans med Friedrich Engels Kommunistiska manifestet och Kapitalet 

(Nationalencyklopedin). Marx och Engels menade att systemet skulle leda till 

revolution mellan ägare och arbetare eftersom arbetarna skulle tröttna på att 

utnyttjas i fabrikerna för så lite del av förtjänsten på produktionen. Revolutionen 

skulle leda till att privat ägande skulle avskaffas och arbetarna skulle ta kontroll 

över produktionen. Målet var att få ett samhälle med en resursfördelning med 

tanken ”av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov” 

(Nationalencyklopedin). Utifrån denna syn på socialismen uppstod sedan två olika 

riktningar, en reformistisk och en revolutionär. De revolutionära socialisterna är 

de som blev kommunism och den reformistiska som blev grunden till de 

socialdemokratiska partierna. De reformistiska tror på förändring genom 

demokratiska förändringar och de revolutionära tror på förändring genom 

revolution (Nationalencyklopedin). 
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8. Liberalerna (alliansen)  
Liberalismen är en frihetsrörelse som uppstod i protest mot religiöst och politiskt 

förtryck och mot det privilegiesamhälle som gav vissa människor större rättigheter 

än andra (Liberalerna). Enligt en artikel i skolvärlden.se var liberalerna (tidigare 

folkpartiet) det parti som riktat starkast kritik mot beslutet att kommunalisera och 

öka decentraliseringen av skolan. Dock lär det annorlunda 1990 när det begav sig: 

”Nu får vi äntligen en kraftig decentralisering av skolan och schabloniserade stats-

bidrag. Allt detta har vi krävt länge, och den svenska skolan behöver det 

verkligen” (Lars Leijonborg) (Bergling & Nejman, 2013). Liberalerna var en del 

av Alliansen under den period den var aktiv, 2004–2019 (Wålsten, 2019). Allians 

för Sverige bestod av de fyra så kallade borgerliga partierna: Moderaterna, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna (Bennich-Björkman & 

Blomqvist, 2008, s. 69). Alliansen skriver på alliansen.se att skolans viktigaste 

uppdrag är kunskap och de har påbörjat ett arbete att föra skolan ur den kris som 

uppstod under 90-talet. De har reformerat skolan och lärarutbildningen samt infört 

betyg i lägre åldrar för att på så sätt se om eleven är på väg åt fel håll 

kunskapsmässigt och om så är fallet kan eleven snabbare få stöd för att komma 

rätt. De skriver även att de gett lärare förbättrade möjligheter att göra karriär 

(Alliansen). Liberalerna var det parti som tog initiativet till att införa 

lärarlegitimation och inför kommande val vill de reformera utformningen av 

densamma. På Liberalerna.se står följande: 

          Den nuvarande utformningen innebär att lärarna har rätt att få en tjänst hos en 

skolhuvudman samt ges rätten att undervisa och sätta betyg. Det är en alltför 

generell rättighet. För att öka undervisningens kvalitet bör huvudprincipen vara 

att lärarna endast ska kunna undervisa och sätta betyg i de ämnen de har 

legitimation i (Liberalerna). 

Liberalerna menar själva att de är det parti som sätter skolan främst. I deras 

partiprogram inför valet 2022 formulerar de följande punkter: 

 Lärarnas status ska höjas genom högre löner och bättre arbetsvillkor 

 Krafttag och nolltolerans mot mobbning, våld och skolk 
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 Återförstatliga skolan 

 Ge fler elever möjlighet att gå om 

 Betyg från årskurs 4 och nationella prov från årskurs 3 

 Nationella proven ska bli digitala och rättas externt 

 Förskoleklassen blir årskurs 1 i en tioårig grundskola (Liberalerna, u.d.) 

9. Analys 

9.1 Sverigedemokraternas politiska agenda 1989 

Sverigedemokraternas partiprogram från 1989 är deras första partiprogram men 

som nämnts tidigare i texten tog Sverigedemokraterna plats i riksdagen först 2010. 

Programmet berör skola och utbildning på olika ställen i texten genom att väva in 

vad de som går i skolan ska kunna erbjuda samhället i framtiden och vad 

samhället ska kunna erbjuda medborgarna genom livets olika stadier. 

Sverigedemokraterna anser att skolan ska ta hänsyn till arbetsmarknaden vid 

utformning av utbildningen så att det inte skapas bristyrken inom vissa 

yrkeskategorier. Vad gäller högstadiet anser de att eleverna måste få möjlighet att 

välja inriktning efter egna önskemål, samt betonar de vikten av att varje elev ska 

få prova på praktiskt yrkesarbete. Mycket utav texten handlar om skolan och dess 

fostrande uppdrag som enligt texten behöver både utökas och förändras. De menar 

att skolschemat bör utökas med etik och moral samt att hänsyn, kamratanda och 

ärlighet. Skolan och utbildningen ska stimulera kritiskt och konstruktivt tänkande 

fri från ensidig politisk propaganda. De anser även att ett utökat miljömedvetande 

är viktigt redan i skolan för att stärka ansvaret för vår miljö eventuellt genom ett 

ökat ansvar för sin skolmiljö men även ett ökat ansvar för den egna arbetsmiljön 

genom praktiska sysslor (Sverigedemokraterna, 2014).  

9.2 2010 

Inför valet 2010 gjorde sverigedemokraterna ett manifest kallat 99 förslag för ett 

bättre Sverige Stockholm 2010-09-02 Sverigedemokraternas kontrakt med 

väljarna 2010 – 2014. Den inledande texten i manifestet lyder:  
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Den 19 september är det val. Allt pekar på att det kommer att 

bli ett historiskt val som för all framtid kommer att förändra den 

politiska kartan i Sverige. Sverigedemokraterna är ett 

Sverigevänligt parti, fritt från stelbent blockpolitik och fritt från 

ideologiska skygglappar. Sverigedemokraterna är ett parti som i 

alla lägen sätter svenska intressen i första rummet 

(Sverigedemokraterna, 99 förslag för ett bättre Sverige, 2010) 

Manifestet tar upp 99 punkter om hur partiet vill förändra Sverige vid eventuell 

valvinst 2010 och många av deras punkter inleds med frasen I vårt Sverige och på 

flera ställen i stycket om skolan och skolans utveckling betonas det att det är den 

svenska skolan som avses. Detta stycke är skrivet med en inledande text om hur 

skolan i vårt Sverige ska se ut, sedan kommer en lista i punktformat om hur de vill 

att den ska se ut. De vill att skolan ska återförstatligas samt att stödet till statlig 

forskning för att stärka grundforskningen ska öka. Ett annat förslag de anger är 

följande: Ett införande av svenska som enda tillåtna samtalsspråk i skolan, med 

undantag för språklektionerna (Sverigedemokraterna, 2010). Vidare vill de 

avskaffa den skattefinansierade modersmålsundervisningen samtidigt som de vill 

ha en utökad satsning på förbättrade kunskaper i svenska språket.  

9.3 2022 

Denna text är tagen från Sverigedemokraternas valplattform inför valet 2022. I 

denna text bakar de in skolans problematik med samhällets problematik och 

mycket utav de problemen menar de beror på en misslyckad integrationspolitik 

samt en allt för hög invandring (Sverigedemokraterna, Valplattform 2022). I 

texten skriver de om skolans ökande problem med våld och personalens 

arbetsmiljö som har blivit ett problem. En mening är som följer: En pedagogik 

som präglas av flum, normkritik och elevansvar får svårast följder för de som i 

stället behöver lära sig om normer och tillhandahållas tydlig struktur och 

kunskap i skolan, som de inte får från annat håll. Det ska vara nolltolerans mot 

våld i skolan och de ska finnas möjlighet att ingripa med skarpa åtgärder mot 

elever som skapar en dålig arbetsmiljö för andra. De skriver även om läraryrket 
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och hur deras situation kan förbättras genom att stärka deras yrke med 

ändamålsenliga pedagogiska verktyg, avlastning samt bättre villkor.  

Sverigedemokraterna anser att skolan ska vara en fredad zon där slöja inte ska var 

tillåtet att använda i skolan. De vill införa tvååriga praktiska utbildningar för 

gymnasiet för att få snabbare vägar ut på arbetsmarknaden och den högre 

utbildningen ska bli mer anpassad efter behoven på arbetsmarknaden. 

Avslutningsvis så vill de att akademins självständighet ska öka och den politiska 

styrningen minska. Därefter kommer deras förslag i punktad form 

(Sverigedemokraterna, 2010). 

10. Utbildningsfilosofier 
Tomas Englund har i sin bok, Läroplanens och skolkunskapens politiska 

dimension, skrivit om olika utbildningsfilosofier och relationen mellan politik och 

utbildnings/läroplansideologi. Dock menar han att de eventuella sambanden som 

kan ses är i hög grad kontextbundna och som tidigare nämnts menar Englund att 

det inte är möjligt att deducera fram utbildningssyn ur de respektive ideologierna 

men att man kan göra antaganden. (Englund, 2005, s. 223). Englund presenterar 

fyra olika utbildningsfilosofier:  

 Essentialism: fokus på ämnet i centrum och förmedling av färdiga 

kunskaper. 

 Progressivism: fokus på integration av ämnen, samarbete och social 

fostran, elevaktiva arbetssätt.  

 Perennialism: fokus på kulturarv, bildning.  

 Rekonstruktivism: fokus på en skola för kritisk fostran och värdering av 

olika alternativ med sikte på den framtida medborgaren (Englund, 2005, 

ss. 229,ff).   

Som nämnts tidigare så benämner sig Sverigedemokraterna sig som ett 

konservativt parti och tittar vi på filosofierna ovan kan vi dra slutsatser att 

Essentialismen är den filosofie som kan knytas till den konservativa synen på 



 29 (45)
 

elever och på viljan hur eleverna ska lära sig. Essentialismen går emot 

liberalismens förespråkande om en jämlik skola. Eleverna ska redan i skolan 

förberedas för ett samhälle med ojämlikhet och samtidigt fostras in i sin rätta 

plats. Människan är underordnad samhället och det ska vara en tydlig 

samhällshierarki/samhällsordning. Vissa färdigheter är grundläggande enligt 

essentialismen, exempelvis läsning, räkning och skrivning medan andra 

färdigheter inte anses nödvändiga. Grupparbete och eget arbete som exempelvis 

att själv söka fakta och skriva essäer är inte med i den konservativa synen på 

skolan och undervisning (Englund, 2005, ss. 245,ff).  

11. Fokusfrågor om skolan  
Skolan är ett område som ständigt debatteras och främst när det närmar sig valår. 

Vissa frågor har och är alltid lite mer i fokus än andra. 

11.1 Valet 2010 

På webbsidan skolvarlden.se presenteras vad de olika partierna sa i debatten om 

skolan inför valet 2010. Sverigedemokraternas svar på frågorna finns inte med i 

skolvärldens sammanställning. Skolvärlden ställde frågor ur lärarsynpunkt och 

sedan hur varje parti svarat på frågan. Partierna var överens om att inte vilja göra 

gymnasiet obligatoriskt och om att utöka lärlingarna på gymnasiet. På frågan om 

skolan ska vara statligt styrd eller ej rådde det oenighet. Vänsterpartiet och 

Folkpartiet ansåg att skolan borde vara statlig. På frågan om lärarlegitimation var 

det enighet om att det behövs någon form av kompetensbevis men Vänsterpartiet 

var det enda parti som inte svarade ja på frågan om lärarlegitimation. Inget av 

partierna var heller för ett förbud mot religiösa/politiska/konfessionella friskolor. 

Frågan om alla utbildningar skulle leda till grundläggande högskolebehörighet 

besvarades nej med en majoritet av partierna dock svarade merparten av de 

nekande att de tyckte att möjligheten att välja till det skulle finnas. Alla partier 

utom Vänsterpartiet var överens om att lönesättningen var en sak mellan 

arbetsmarknadens parter men tyckte att det skulle ges utrymme att premiera 

skickliga lärare, Vänsterpartiet svarade att de principiellt var emot det 

(Skolvärlden, 2010).    
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11.2 Valet 2022 

Fackföreningstidningen Läraren, som ges ut av Lärarförbundet, har en 

sammanställning om vad partierna vill med skolan inför valet 2022. De som 

uttalar sig är de åtta partiernas skolpolitiska talespersoner. Ett försök att 

sammanfatta och sammanställa vad de olika partierna vill med skolan kommer nu 

att göras utan att ange vilka partier som sagt vad då det endast är 

Sverigedemokraternas skolpolitik som är relevant för undersökningen och dess 

resultat.  

11.3 Lärarrollen  

Merparten av partierna anser att lärarna ska vara lärare och att i dagsläget arbetar 

lärarna för mycket med administration. Vidare anser de flesta att lärarna eller 

rektorerna själva ska kunna påverka eller besluta om sin kompetensutveckling. 

Det behövs utbildas fler lärare och det behövs bli lättare för obehöriga lärare att 

kunna utbilda sig om viljan finns. Lärarna behöver få mer att säga till om och få 

förbättrade villkor. Ett parti anser att det lärarna behöver är få fler kollegor men 

om det är behöriga lärare som menas säger de inte (Läraren, 2022).  

11.4 Skolan och styrning 

Angående skolan och dess styrning finns det olika åsikter. Något parti anser att 

staten behöver ta över det ekonomiska ansvaret för att på så sätt få en mer jämnt 

fördelad likvärdighet. Likvärdighet är något det flesta partier anser skolan behöver 

satsa på men hur det ska göras ser de olika på. Något parti anser att det ska göras 

genom att samhället tar kontrollen över skolan medan ett annat parti anser att det 

ska göras genom att staten tar tillbaka kontrollen över styrningen.  

Alla partier håller med om att skolan har blivit stökigare och att det måste jobbas 

med att förbättra både arbetsmiljön för lärarna och studiero för eleverna (Läraren, 

2022). 

11.5 Kunskapen 

Alla partier är överens om att skolan ska ha kunskap i fokus. Läraren anses vara 

skolans viktigaste resurs och deras viktigaste uppgift ska vara att förmedla 
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kunskap. Ett parti tycker att vi bör lägga mer fokus på nationella 

kunskapsmätningar och en relativt hög andel av partierna anser att det måste 

läggas mer resurser på enskilda elever med behov av extra stöd för att de ska 

kunna nå sin fulla potential (Läraren, 2022).  

11.6 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson Richard Jomshof inleder med att 

påpeka att skolan blivit stökigare och mer våldsam. Den svenska skolan har dåliga 

resultat i internationella undersökningar vilket Sverigedemokraterna anser vara en 

följd av socialistisk flumpedagogik, kravlöshet samt ett totalt misslyckande av 

kommunaliseringen. En annan förklaring till skolans förfall är år av 

massinvandring och där till mångkulturalism med kraftigt ökad segregation.  

För att säkerställa en större likvärdighet bör ett statligt huvudmannaskap 

återinföras eftersom en statlig finansmodell även kan möjliggöra framtagning av 

tydliga nationella ordningsregler samt riktlinjer för skolan. Lika regler för alla och 

lärare, elever och föräldrar vet vad som gäller.   

Sverigedemokraterna vill återinföra kunskapsskolan och lägga mer fokus på 

lärarens uppgift att förmedla kunskap. Detta ska åstadkommas genom mer 

katederundervisning, större tydlighet i vad eleverna ska lära sig och mindre fokus 

på grupparbeten med eget faktasökande, då många elever inte klarar av den biten. 

Sverigedemokraterna menar att en tydligare lärarroll kommer att leda till att 

läraryrket få en återupprättad status. Elever med särskilda behov ska erbjudas 

undervisning i mindre grupp eller i resursskolor. Förberedelseskola ska finnas för 

nyanlända elever tills dess att de kan visa att de kan det svenska språket samt har 

tillräckliga ämneskunskaper att ta del av en vanlig klass. Elever som är särskilt 

begåvade ska erbjudas studier på högre nivå. 

Vidare betonas att både lärare och elever behöver en god arbetsmiljö och menar 

att lärarnas auktoritet medvetet har monterats ner och därmed deras möjlighet att 

upprätthålla studiero i klassrummet. Samhället har idag ökade problem med 

sexuella trakasserier, våld, mobbning, etniska och religiösa motsättningar vilket 

även har fått fäste i skolan enligt Jomshof.   
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Elever som inte fungerar i den ordinarie skolsituationen ska kunna flyttas med 

hjälp av ökade befogenheter för lärarna i syfte att främja studiero i klassrummet 

samt för att dessa elever ska få den hjälp de behöver för sina problem men även 

för att skapa trygghet för övriga elever. Föräldraansvaret i barnens uppfostran 

behöver betonas mer och gott uppförande behöver betonas i form av 

ordningsbetyg.  

Partiet anser att jämlikhet är viktigt och därför vill de införa ett förbud mot 

användande av kvinnoförtryckande slöja i skolan samtidigt som de vill förbjuda 

muslimska friskolor i ett led att ge dem en chans att integreras i det svenska 

samhället. Skolan ska genomsyras av respekt, sammanhållning, våra 

gemensamma normer och värderingar men även en djupare förståelse för vårt 

kulturarv.  

Jomshof avslutar: ”Avslutningsvis vill jag understryka att Sverigedemokraterna är 

emot otillständiga vinster, vi vill att skolor som missköter sig och inte håller sig 

till styrdokumenten ska stängas och vi kan mycket väl tänka oss att seriöst 

diskutera kösystem och skolpengens utformning”… (Jomshof, 2022). 

12. Det förändrade samhället och skolan 
Att samhället har förändrats syns i skolan och bekräftas av många källor. Skolan 

används som en politisk arena där alla partier har olika åsikter om vilken riktning 

som skolan bör ta. Biesta menar att skolan har blivit mindre politisk och mer 

ekonomiskt inriktad vilket till viss del bekräftas av skolans skiftande syfte från 

bildning för livet till kunskap för arbete som nämnts tidigare i undersökningen. De 

tankemönster som anses av samhället som viktiga avspeglas i skolan och 

återskapas i den samma. Som Tomas Englund skriver i Läroplanens och 

skolkunskapens politiska dimension att det inte går att ta fram en utbildningssyn ur 

de respektive ideologierna men att det går att dra någon form av antaganden. Som 

tidigare nämnts menar Englund att genom ideologier kan man identifiera 

föreställningar som finns om samhället och dagens samhälle är idag, enligt bland 

annat Bauman, senmodernt (Bauman Z. , 2001) (Englund, 2005).  
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Industrialiseringen ledde till klassamhällets framväxt och där med till ökad 

kollektivism. Människor gick till sitt arbete och arbetade och bidrog till den 

gemensamma välfärden. Den moderna tiden var långsiktig, det vi hade skulle vi 

alltid ha eftersom välfärdssamhället tog hand om människan från födseln till 

döden och såg till att vi hade det bra där i mellan. Människan rättades in i den 

rådande normen och det fanns en gemenskap med ett ursprung i det avlönade 

arbetet. Det låg i allas intresse att gemensamt ta fram korrekta regler för samvaro 

och umgänge (Bauman Z. , 2001, s. 35).  

Bauman menar att samhället idag har blivit flytande. Förtöjningarna som fanns i 

det moderna samhället finns inte längre kvar, vilket har lett till att samhället 

numera förknippas med flexibilitet i stället för långsiktighet och därmed befinner 

vi oss numer i det senmoderna samhället. Samhället kan inte och vill inte vara en 

social stat med gemensamt ansvar för välfärden och indirekt ej heller för 

välfärdens påverkan på demokratin. Privatiseringar och avregleringar är det som 

eftersträvas i det senmoderna samhället och det som är gemensamt är avsaknaden 

av vilja till gemensamt ansvar. I stället ska ansvaret läggas över på experter vilket 

kan bekräftasav Giddens text som finns tidigare i texten. Detta har lett till att 

medborgarna inte har viljan att delta i den offentliga debatten om statens politiska 

utveckling eftersom den nyliberala valfriheten lett till att gemensamma anspråket 

på samhällsdebatten har urholkats. Bauman menar att det som blir kvar är en 

politik utan makt och en makt utan politik. Den otrygghet som detta har skapat 

leder till att politiker har fått en ökad benägenhet till snabba och populistiska 

förslag i ett led att attrahera flerväljare.  

Dagens samhälle präglas av individualism i motsats till det moderna samhället 

som präglades av kollektivism. Vi blickar bakåt på den tid som var och är rädda 

för framtiden. Den tid vi blickar bakåt till och vill ha tillbaka den finns inte utan är 

en utopi, det Bauman kallar Retrotopia. Politiken har skilts från makten och 

makten från politiken och medborgarna har vänt den offentliga debatten ryggen. 

Det senmoderna samhällets vilja är nyliberal valfrihet med privatiseringar och 

avregleringar (Bauman Z. , 2018, ss. 23-27,31).  
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12.1 Skoldebatten 2010 

På webbsidan Skolvärlden.se presenterades vad de olika partierna ville arbeta med 

angående skolan. Sverigedemokraterna var dock inte representerade i artikeln. Där 

var partierna överens om att inte göra gymnasiet obligatoriskt men även om att 

utöka lärlingarna på gymnasiet. Partierna var oeniga på frågan om skolan skulle 

var statligt styrd eller ej, Folkpartiet och Vänsterpartiet var de partier som ansåg 

att skolan borde vara statligt styrd. Vänsterpartiet var det enda parti som inte 

tyckte att det behövdes en legitimation för läraryrket och inget av partierna var för 

ett förbud mot religiösa/politiska/konfessionella friskolor. En annan fråga som 

berördes var om alla utbildningar på gymnasiet skulle ge behörighet för 

högskolestudier och de partier som inte ansåg att det skulle vara så ansåg i alla fall 

att det ska vara möjligt att välja till den biten (Mikael Bergling, 2010).   

12.2 Sverigedemokraternas utveckling 

På Sverigedemokraternas hemsida står inte mycket att finna om partiets historia 

vilket enligt tidningen Expo är en historia av radikal högerpopulism. Vilket även 

bekräftas av kurslitteratur skriven av Lars-Olof Karlsson som skriver att partiet 

vid starten hade med personer som var medlemmar i högerextrema eller rasistiska 

grupper (Karlsson, 2021, s. 175).  

I sitt första partiprogram från 1989 uttrycker partiet att de vill att skolan ska ta 

hänsyn till arbetsmarknaden vid utformning av utbildningen så att inte bristyrken 

skapas inom vissa yrkeskategorier. I ett annat stycke anser de att eleverna måste få 

en möjlighet att välja inriktning efter eget önskemål och att varje elev ska få prova 

på praktiskt yrkesarbete. I övrigt handlar mycket av programmet om skolans 

fostrande roll som de anser behöver utvecklas och förändras bland annat med 

ämnen som etik, moral, hänsyn, kamratanda och ärlighet. Det betonas även hur 

miljömedvetande måste utvecklas i syfte att ta hand om vår miljö men även 

skolmiljö och arbetsmiljö genom exempelvis praktiska sysslor 

(Sverigedemokraterna, 2014). 

Inför valet 2010 gjorde partiet ett manifest 99 förslag för ett bättre Sverige. Här 

har de ändrat betoning på skolan till att skriva den svenska skolan men även vårt 

Sverige. Det första förslaget om skolan är att de vill att den ska återförstatligas 
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och att det statliga stödet för grundforskning ska ökas. Däremot vill de avskaffa 

det skattefinansierade stödet för modersmålsundervisning och i stället satsa på 

förbättrade kunskaper i svenska språket. Sverigedemokraterna vill även se ett 

införande av svenska som enda tillåtna samtalsspråk i skolan, med undantag för 

språklektionerna (Sverigedemokraterna, 2010). 

Sverigedemokraterna har inför valet 2022 skrivit på sin valplattform om 

samhällets problem och därmed även om skolans problem. Mycket utav samhället 

och skolans problem anser de har att göra med en misslyckad integrationspolitik 

samt för hög invandring. De skriver om problem med ökande våld och att 

personalens arbetsmiljö som även den har blivit ett problem. De vill att det ska var 

nolltolerans mot våld i skolan och ökade möjligheter att ingripa med skarpa 

åtgärder mot elever som skapar dålig arbetsmiljö för andra. Ett citat plockat ur 

valplattformen som redan nämnts i texten är följande: En pedagogik som präglas 

av flum, normkritik och elevansvar får svårast följder för de som i stället behöver 

lära sig om normer och tillhandahållas tydlig struktur och kunskap i skolan, som 

de inte får från annat håll. Partiet anser att skolan ska vara en fredad zon där slöja 

ska vara förbjudet att använda i skolan, införa tvååriga praktiska utbildningar för 

gymnasiet för att snabbare få ut folk på arbetsmarknaden. Den högre utbildningen 

ska anpassas efter arbetsmarknadens behov. Till sist vill de att akademins 

självständighet ska ökas och politiska styrningen av den samma ska minska 

(Sverigedemokraterna).  

I facktidningen Läraren skriver Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson 

Richard Jomshof hur partiet vill utveckla skolan. Återigen tas problematiken med 

det ökade våldet i skolan upp samt bristen på arbetsro. Detta ska åtgärdas med att 

lärare ska få ökade befogenheter och elever som inte fungerar i den ordinarie 

skolsituationen ska kunna flyttas. Samhället har fått ökade problem med sexuella 

trakasserier, våld, mobbning, etniska och religiösa motsättningar och det har även 

fått fäste i skolan. De vill få tillbaka kunskapsskolan och det ska bli fokus på 

lärarens kunskapsförmedlande via katederundervisning. De vill minska på 

grupparbeten med eget faktasökande då många elever har svårt för den typen av 

arbetssätt. Föräldrarnas ansvar i uppfostran behöver betonas mer och gott 
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uppförande likaså vilket kan göras i form av ordningsbetyg. Elever som är särskilt 

begåvade ska erbjudas studier på högre nivå. Skolan ska genomsyras av respekt, 

sammanhållning, våra gemensamma normer och värderingar men även en djupare 

förståelse för vårt kulturarv (Jomshof, 2022). 

12.3 Skolförändringar  

Under 40–50-talen infördes den demokratiska skolan med något för alla, oavsett 

social eller ekonomisk bakgrund. Skolplikten förlängdes med två år vilket skulle 

leda till att alla fick en bättre medborgarutbildning (Larsson, 2003).  

Under 60-talet skiftade fokus från olikheter till likheter vilket ledde till minskad 

individualisering då allaskulle läsa samma kurser. I grunden skulle det vara lika 

för alla (Larsson, 2003). 

Under 70-talet började omsorgsskolan utformas. Skolan skulle bli socialt 

engagerad. Fritidsverksamheten flyttades in på skolorna och man sänkte kraven 

för att komma in på gymnasiet (Larsson, 2003).  

80-talet var en ekonomiskt kärvare period vilket ledde till en ny läroplan med ett 

mer marknadsstyrt synsätt. Vissa delar i utbildningen delegerades ut till 

kommunerna att bestämma om. De centrala direktiven för hur basundervisning i 

matte, svenska och engelska togs bort (Larsson, 2003). 

70–80-talen var en period där skolan decentraliserades och blev mer lokalt styrd. 

Skolan fick ett mer fostrande uppdrag och endast baskunskaper skulle läras ut 

(Larsson, 2003). 

1990-talet skolan decentraliserades (Mikael Bergling, 2010). 

12.4 Ideologi under den socialdemokratiska hegemonin 

Demokratisk socialism är den ideologi som präglat mycket av perioden innan 

denna undersökning tar sin början. Denna ideologi menar att det är bättre att lösa 

sociala och ekonomiska problem i grupp eller på ett kollektivt sätt, exempelvis 

stat eller fackförening. Socialismen förespråkar även gemensamt ägande i olika 

former (Nationalencyklopedin).  
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12.5 Konservatism 

Sverigedemokraterna bekänner sig som ett socialkonservativt parti. Som nämnts 

ovan är inte de konservativa emot förändringar utan vill behålla det som är bra. 

Förändringar kan vara bra men de ska ske sakta. Staten ska vara liten men stark 

och för att människorna ska kunna agera moraliskt och ta ett personligt ansvar 

behövs en skola som uppfostrar alla till att bli självständiga människor 

(Nationalencyklopedin).  

13. Diskussion  

Denna undersökning har visat att skolan och samhället har förändrats åt det, bland 

annat enligt Bauman, senmoderna hållet. En tolkning av undersökningen visar 

även att Sverigedemokraterna kan ses som en produkt av det moderna samhällets 

slutskede. Den reaktionära hållning de hade vid partiets födelse har förändrats i 

takt med samhället. Dock har de behållit sin populistiska framtoning vilket kan 

tolkas vara en följd av det senmoderna samhällets utveckling med snabba 

populistiska politiska argument. 

Tiden innan denna undersökning tar sin början var en tid där klassamhället var 

utpräglat och fackföreningar hade kollektivanslutning till Socialdemokraterna. 

Under den socialistiskt demokratiska tiden var den kollektiva idéen närvarande i 

samhället och folket tog gemensamt ansvar för samhället och välfärden. 

Människor anpassades in i normen, Sverige hade en tradition av kollektiv 

självorganisering med en fungerande statsbyråkrati vilket ledde till att folket inte 

behövde mobilisera till annat än motsättningen mellan arbete och kapital. 

Samhället utvecklades och de sociala ojämlikheterna suddades ut medhjälp av 

välfärden. När människor har det bra och någorlunda jämställt behöver 

mobiliseringen få ett nytt fokus och när lågkonjunkturen kom på 80-talet började 

det knaka i de socialistiska fogarna. Wennerhag och Elgenius skrev i sin artikel, 

som refereras i avsnittet om tidigare forskning, att forskarna brukar förklara de 

högerradikala partiernas framgångar som en följd av omfattande strukturella 

förändringar av samhället exempelvis att vi har gått från ett industrisamhälle till 
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ett globaliserat postindustriellt samhälle, vilket denna undersökning visar att så 

gjorde även Sverigedemokraterna.  

Det senmoderna samhällets började spricka fram. Det kollektiva började luckras 

upp mer och mer och individualismen blev tydligare. När den borgerliga 

regeringen kom till makten 1992 kan det ses som tramp över till det senmoderna 

individualiserade samhället. Skolan decentraliserades och resterande delar av det 

kollektiva samhället skulle i senmodern anda privatiseras och avregleras.  

Att Sverigedemokraterna kom med sitt första partiprogram 1989 kan ses som ett 

tecken på det senmoderna samhällets annalkande. Dock var vi inte riktigt där ännu 

men att de valdes in i riksdagen 2010 kan visa att medborgarna var mottagliga för 

deras budskap.  

Hur passar Sverigedemokraternas politik in i det senmoderna samhället? Med 

tanke på att det senmoderna samhället präglas av otrygghet och individualisering 

passar den socialkonservativa ideologin på det senmoderna samhället. Tittar vi på 

tanken om Retrotopia med en blick bakåt på det som varit och en rädsla för 

framtiden kan vi se att det finns spår av den tanken i deras skolpolitik. Redan från 

första partiprogrammet ser vi att de vill att skolan ska utbilda för ett arbete i stället 

för att bilda för livet. Dock kan det tyckas lite motsägelsefullt att i en mening 

skriva att det ska tas hänsyn till arbetsmarknaden vid utformning av utbildning för 

att i nästa påpeka att det måste ges en möjlighet att själv välja inriktning på 

högstadiet. Som skrivits ovan så skrev Tomas Englund: då samhället ses som en 

organism och därmed ska bevaras i sin bestående form så sågs samhället som en 

överordnad helhet där individerna ska underordna sig. Detta kan vi se spår av i 

deras sätt att vilja organisera undervisningen med att styra in elever på 

utbildningar som placerar dom på rätt plats efter avslutad utbildning och ta 

tillbaka det uttalade klassamhället. Demokratiuppdraget har förändrats från att 

fostran skulle leda till demokratiska förnuftiga medborgare till en skola baserad på 

rättigheter och instrumentell ändamålsenlig kunskap.  Skolan är viktig för 

Sverigedemokraterna för att redan i skolåldern kunna differentiera människor efter 

bakgrund och social status. Konservatismen vill att människorna ska kunna agera 
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moraliskt men ändå ta ett personligt ansvar vilket ovanstående kan visa ett 

smakprov på.  

Tittar vi tillbaka på det Bauman kallar Retrotopia passar Sverigedemokraternas 

ideologi in på det samhället, det utopiska samhället. De konservativa vill ta vara 

på det som är bra och Sverigedemokraterna menar att samhället gick utför när 

Olof Palme blev partiordförande. De menar att det var under den tiden som 

politikerna började prata om internationell solidaritet och det öppna samhället 

vilket ledde till en invandringspolitik som bidrar till en utarmad svensk kultur som 

ersätts med mångkultulturalitet. Sverigedemokraterna kan vara svaret för dem 

som inte vill delta i den offentliga debatten om statens politiska utveckling då de 

och de övriga i opposition, har för vana att prata om hur dåligt de styrande 

partierna sköter samhället och väljarna håller med då det kräver litet engagemang 

att endast styras av intresse. I det här fallet ”dom har fördärvat för oss, vi har 

räddningen”.  

Vid jämförande av deras program och manifest går det att tolka det som att 

manifestet från 2010 är mer genomarbetat. Det som utmärker sig som största 

skillnaden i helhet mellan 1989 och 2010 är att i det sistnämnda är det ofta 

betoningar på Sverige och svensk i formuleringarna. Jämför vi alla tre är det 

genomgående temat att vi ska värna om det svenska, exempelvis svenska skolan, 

svenska kulturen etcetera. Texterna från 2010 och 2022 innehåller båda önskemål 

om förbud, 2010 förbud mot andra samtalsspråk än svenska i skolan och 2022 

förbud mot slöja i skolan.  

En slutsats som kan dras, utifrån de texter som undersöks, är att det är först 2022 

som de valt att aktivt engagera sig i skolpolitiken då det är den text som har 

konkreta förslag på förändringar inom skolområdet jämfört med de övriga två.  

Många av deras förslag är att skapa olika grupperingar som kan leda till 

polariseringar. Elever som inte passar in ska flyttas och elever som inte kan 

språket ska vara på andra skolor. Elever som passar in ska få betyg i ordning och 

uppförande vilket leder till en osund konkurrens mellan elever.  
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Förutom Sverigedemokraternas två förbudspunkter visar undersökningen att deras 

politik inte är betydligt avvikande gentemot övriga partiers inlägg i 2022 års 

skoldebatt. Sverigedemokraterna är bildats som en reaktion mot det senmoderna 

samhället och deras skolpolitik de för skiljer sig inte avsevärt från övriga partiers. 

Sverigedemokraterna har, trots sin konservativa ideologi, formats av det 

senmoderna samhället och därmed övergivit sin ideologi och fastnat i det 

nyliberala samhället med en marknadiserad skola. I konsumtionssamhällets anda 

försöker de sälja på människor en åsikt- ett intresse, ideologin är borta och kvar 

finns en senmodern flytande politik. 
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