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Del I - Introduktion

Inledning

Vi har idag en rörelse som faktiskt, trots allt, växer starkt. Denna
rörelse måste dock expandera till det tiodubbla, om vi någonsin skall
kunna rädda vårt folk från en annars säker undergång. Problemet
ligger inte i om vi skall kunna växa oss starka utan hur. Vi måste nå
ungdomen av idag med vårt budskap och uppenbara de sanna och
friska ideal som finns inte alltför långt bakom oss i historien.

(Ur tidskriften Valhall, 1995:2, enligt Lodenius/Wikström 1997, s. 130.)

Du ska dö ditt svin
för dina vidriga dåd rör ej en min
du ska dö ditt as
du våldför dig på vår ariska ras
du ska dö ditt svin
du lever i skydd av demokratin
du ska dö, ska dö!

(Ur texten till ”Sjuka begär” av rockbandet Odium från albumet ”Hårt mot hårt”,
Ragnarock Records, 1995, enligt Lodenius/Wikström 1997, s. 270)

Hur ska läraren ställa sig till det här när Lpo 94 säger: ”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...”

Kontrasten är uppenbar. Citaten ovan avspeglar nazismens ambitioner och
budskap, och i jämförelse med Lpo 94 framkommer det en tydlig konflikt.

Sedan 80-talet dyker det i våra klassrum upp elever som ger uttryck för
nazism. Det kan vara en T-shirt där det överst står:  ”Hitler on tour, 1939-45”;
och under den upplysande texten uppräknat en rad koncentrationsläger. Det kan
vara en elev som uttrycker sitt gillande för Hitler eller som ber att få göra ett
fördjupningsarbete som går ut på att förintelsen var en välregisserad bluff. Vad
gör jag som lärare när det dyker upp påståenden som går emot läroplanens
grundläggande värderingar om demokrati och medmänsklighet?

Efter andra världskriget trodde alla att nazismen en gång för alla var besegrad.
Demokratin hade vunnit, om än till ett ohyggligt pris. Europa återhämtade sig
snabbare än vad man hade trott och själva grogrunden för nazism var närmast
utraderad. Men på något vis lyckades de nazistiska tankegångarna övervintra och
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när det på nytt blev kärvare tider visade det sig att nazismen inte enbart hörde till
historien. Sedan 80-talet har vi med jämna mellanrum fått rapporter om våldsdåd
utförda med nazistiska förtecken. Media har inte varit sena att göra mer eller
mindre sensationsartade reportage och varna för den ”nya” kriminaliteten. I
kölvattnet av dessa händelser växer också kraven på åtgärder, och det talas,
bland annat i olika debattprogram, om främst en plats där kampen mot nazismen
ska föras - skolan.

Men vad kan skolan göra? Hur bör vi bemöta nazismen? Som blivande SO-
lärare har jag funderat kring den här typen av frågor och insett hur lite jag
egentligen vet. Vad gör jag om en elev ger uttryck för nazistiska åsikter i mitt
klassrum? Förbjuder jag det eller är det lämpligare att bemöta åsikterna på något
annat vis? Utifrån de här frågorna väcktes tanken på att göra mitt examensarbete i
ämnet.

Syfte
Beslutet att göra ett arbete kring temat nazism i skolan följdes av behovet att
närmare formulera vad det var jag önskade få reda på. Mitt sökande tog sin
början i litteraturen, för att se vad som tidigare fanns skrivet i ämnet, och fann,
vilket jag förvånades något av, att endast ett fåtal berört det i tidigare
examensarbeten. Istället tog jag del av annan litteratur, vilket det fanns mer än gott
om, dessvärre var den inte direkt anpassad till skolans situation.

Efter en tids läsning fick jag klart för mig vad jag ville ha ut av arbetet. Först
och främst ville jag för egen del skapa en handlingsberedskap för situationer med
koppling till nazism. Jag insåg också att kunskaper om bemötandet av nazistiska
elever kunde vara mig till hjälp i andra liknande svårigheter, där nazism inte är det
primära problemet men där eleven ger uttryck för ett beteende likt det som finns
relaterad till nazismen.

För att veta hur jag som lärare ska hantera en nazistisk elev kände jag ett behov
av mer bakgrundskunskaper, närmare bestämt vad som ligger bakom att vissa
elever tar till sig den här typen av åsikter. Men för att kunna arbeta med varför
somliga elever blir nazister och hur de kan hanteras behövdes göra klart vad det
var nazismen verkligen står för. Vad är nazism?

Uppgiften kunde sammanfattas i tre frågor, som också fick bli de frågor som
hela mitt arbete kom att vila på:

•  Vad är nazism?
•  Varför blir somliga elever nazister?
•  Hur kan lärare bemöta nazistiska elever?
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Metod och genomförande
Det finns flera möjligheter att få svar på frågeställningarna. För att få en bred
belysning av problemet har jag först valt att göra en litteraturstudie, som sedan
kompletteras med kvalitativa intervjuer utförda tillsammans med lärare som har
egna erfarenheter av nazism i skolan. Resultatet av litteraturen (som presenteras i
del två i detta arbete) och intervjuerna (presenterad i del tre) förs samman och
diskuteras i den avslutande delen, del fyra.

Att jag inte intervjuat elever beror för det första på svårigheten att få tag på
elever som öppet går ut med nazistiska åsikter. Det var tillräckligt svårt att komma
över lärare med egna erfarenheter. För det andra var jag intresserad av att höra
vilka erfarenheter, goda så väl som mindre goda, som lärare har gjort på området.
För det tredje tror jag också att det hade varit svårt att få en rättvis bild av
nazismen genom att tala med nazistiska elever; något som jag också fick bekräftat
i intervjuerna som visat att många nazistiska elever har dåligt genomtänkta
argument för sina ställningstaganden.

Att jag valt fyra lärare och inte fler, vilket kunde gett ett säkrare resultat, beror
främst på utrymmesskäl. Av motsvarande anledning fick jag också överge tanken
på att intervjua en före detta nazist som hade kunnat bidra med åsikter från en
som verkligen levt med ideologin.

Tre av de intervjuade lärarna är idag verksamma grundskolelärare och arbetar
med elever i årskurs sju till nio. Den fjärde jobbar inte längre som lärare men har
tidigare tio års erfarenheter från gymnasieskolan. Deras erfarenheter av läraryrket
och av nazism varierar. För en närmare beskrivning av lärarna hänvisar jag till
inledningen på respektive intervju.

Beträffande litteraturen var det relativt svårt att få tag på material med uttrycklig
koppling till nazism och skola. Jag har därför valt litteratur som jag sett som
relevant för området, varvid jag har läst en hel del om rasism och
främlingsfientlighet samt litteratur där skolan inte direkt berörts.

Av min handledare fick jag hjälp att finna intervjupersonerna. Innan jag utförde
intervjun med respektive lärare sände jag ett kort brev för att i grova drag skissera
vad jag hoppades få ut av tillfället. Det gäller dock ej fjärde intervjun som fick
utföras med mycket kort varsel. Det har, som jag ser det, mindre betydelse för
resultatet, genom att ”David” ofta åker runt till skolor och talar i ämnet, och
därför var i mindre behov av att i förväg tänka igenom mina frågeställningar.

Respektive intervju utfördes med likartade förutsättningar, enligt den frågemall
jag tagit fram och som jag använde vid samtliga intervjutillfällen. Inledningsvis
ställde jag några orienterande frågor för att ta del av lärarens yrkesbakgrund och i
vilken typ av området skola låg i, samt vilken erfarenhet han/hon har av nazism.
Därefter gick jag in på mina huvudfrågor som motsvarar mina frågeställningar:
Vad är nazism, varför blir somliga nazister och hur kan lärare bemöta nazismen.
Jag presenterade först huvudfrågorna innan jag, för att göra dem mer konkreta,
kompletterade dem med ett antal nedskrivna följdfrågor (se bilaga). Därutöver
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ställde jag spontana frågor när jag önskade få något resonemang förtydligat eller
utvecklat. Målsättningen var att få tillstånd ett givande samtal kring ämnet.

De fyra intervjuerna spelades in på band för vidare bearbetning. I
redovisningen av intervjumaterialet återfinns inte lärarnas riktiga namn, utan jag har
med hänsyn till sekretessen kallat dem Anna, Bertil, Cesar och David.
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Del II - Litteraturstudie

I den här delen presenteras vad litteraturen tar upp avseende problemet nazism i
skolan. Delen består av tre avdelningar (A-C) och respektive avdelning motsvarar
i tur och ordning mina frågeställningar och efter den sista delen, del C, följer en
sammanfattning av hela avsnittet.

A. Vad är nazism?

För att vi ska kunna förstå varför vissa elever tar till sig den nazistiska ideologin
och vad vi kan göra åt det måste vi först skaffa oss en bild av vad nazism är. För
att ge ett svar på detta har jag i denna avdelning valt följande uppställning:
inledningsvis ska jag försöka reda ut tre begrepp som har anknytning till området,
sedan se på vilka kännetecken nazismen har idag (den så kallade nynazismen) och
till sist avsluta med vilka aktivisterna kan tänkas vara.

Nazism
För att söka ett svar på frågan om vad nazism är har jag tagit hjälp av fyra
författare: Svante Hansson, Reidar Larsson, Harald Ofstad och Herbert Tingsten.
Jag har gjort en sammanställning av de utmärkande dragen av den nazistiska
ideologin. Om jag inte nämner annat, när jag lyfter fram ett genomgående tema för
nazismen, har jag funnit stöd av samtliga författare.

Vad författarna tar upp är den antiintellektuella hållningen i nazismen. Handling
och vilja är viktigare än logiska resonemang och därför värderas instinkt och
intuition högre än förnuft och teori. Tingsten lyfter fram att: "... tanken är
nödvändig för att rena och frigöra impulsen" (Tingsten 1992, s. 66).

Centralt för nazismen är också kravet på auktoritet och den där följande strikta
hierarkiska uppdelningen i samhället. Nazismen ser den "vanliga" människan som
svag och anser att hon är i behov av ledning, därav den utmärkande ledardyrkan.
Larsson lyfter också fram elitismen och Ofstad vad han kallar för elitprincipen,
vilket går ut på att en elitgrupp ser sig som mer värda än andra och därför har rätt
att styra. Detta har som Tingsten (1992, s. 96) uttrycker det lett till att: "Den
demokratiska metoden... har konsekvent utdömts av nazismens teoretiker."

Grunden för hierarkin och elittänkandet är rasismen. Tingsten refererar till
professor Hans Günter när han beskriver rasismen: "en männsikogrupp, som
skiljer sig från annan människogrupp genom... kroppsliga kännetecken och
psykiska egenskaper och som alltid avlar endast varelser av samma art."
(Tingsten 1992, s. 71). Vad samtliga författare också lyfter fram som grunddrag
är antisemitismen.
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För nazisterna är kampen en livsform. Larsson, Ofstad och Tingsten pekar på
denna inställnings nära anknytning till socialdarwinismen, vilket bl a lär ut att det
försiggår en: "... skoningslös kamp för tillvaron där den starkaste segrade."
(Larsson 1976, s.81). Ofstad talar också om maktidentifikation och uttrycker det
som: "... en positiv värdering av makt, av att besegra och behärska andra, och
en negativ värdering av att vara svag och lida nederlag." (Ofstad 1979, s.
178). Av detta följer det genomgående temat om nazismens dyrkan av styrka.

Det naturliga maktmedlet är våld. Våld och krig ges ett positivt värde som
redskap i kampen. Ofstad talar också om interventionsrätten: "... elitgruppen
anses sig ha rätt att ingripa i mindervärdesgruppens inre förhållanden för att
förverkliga egna målsättningar." (Ofstad 1979, s. 178). Vidare tar han upp
moralsuspensionen, som innebär elitgruppens har rätt att bortse från moraliska
normer om det bara främjar elitgruppens intressen.

Avslutningsvis lyfts också nationalismen fram som ett viktig moment i
nazismen. Ofstad tonar däremot ned dess betydelse bland annat på grund av att
dagens nazism har blivit allt mer internationaliserad. Gemensamt för den
nazistiska nationalismen och dagens internationella rörelse är dock att den har
rasen som byggsten.

Rasism
Anders Lange påpekar att det har gått inflation i ordet rasism, att det finns 15-20
olika sätt att använda det (Red. Westin & Hasselrot 1995, s. 103-113). En
tendens han också framhåller är att rasism allt mer har fått en kulturell prägel
istället för en biologisk, så till vida att den som är rasist inte behöver basera sin
uppfattning om överlägsenhet på biologiska grunder utan kan hävda att den egna
kulturen står över andra. För att ordet rasism inte ska bli för brett har Lange ställt
upp fyra kriterier beträffande vad "äkta" rasism bör ge uttryck för (Red. Westin
& Hasserot 1995, s. 111). Att ...
1. En kategori människor urskiljs på grundval av synliga biologiska

kännetecken.
2. Kategorin uppfattas som en "naturlig" och oföränderlig population som

fortplantar sig inom sina egna gränser.
3. De tillskrivs andra, biologiska och/eller kulturella, egenskaper som värderas

negativt. De mest extrema värderingarna i detta hänseende kan förneka dess
mänsklighet.

4. Denna ideologiskt koncentrerade kategori uppfattas som ett hot av dem som
utfört konstruktionen.

Christer Nordmark använder sig av en förenklad, men som jag anser, användbar
bild av vilka grundmoment som måste finnas med för att det ska föreligga rasism:
ideologi, gruppindelning och den diskriminerande handlingen (Nordmark 1995, s.
26).
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När vi nu har sett på nazism och rasism framgår det att de inte bör blandas
ihop. Som framkommer ovan ingår rasismen som en del i nazismen. Nazism och
rasism är inte samma sak. Nazism är inte nazism utan rasismen, men däremot kan
man vara rasist utan att för den skull vara nazist.

Främlingsfientlighet
Främlingsfientligheten kommer enligt Nordmark (1995, s. 27) ur en extrem rädsla
för främlingar, sk xenofobi. Främlingsfientlighet är gradskilt från rasismen
såtillvida att om vi använder Nordmarks tre kriterier för rasism saknas ett,
nämligen ideologin. Både gruppindelning, i vi och dom, och den diskriminerande
handlingen, t ex genom att uttala sig negativt om folk med annan hudfärg, finns
med. Vidare framhåller Nordmark att främlingsfientlighet är kulturellt grundat
medan rasismen har mer biologiska drag och att: ”Till grund för
främlingsfientlighet sägs ligga ett system av värderingar, vilket inte är lika
totaltäckande och kanske även politiskt färgat som det ideologiska system som
rasismen vilar på.” (Nordmark 1995, s. 27).

Nynazism
Vid en jämförelse av dessa tre begrepp framgår det att allt som har med rädsla
för utlänningar inte är nazism. Det gäller även i skolan. Bara för att en elev till
exempel talar nedlåtande om utlänningar är han/hon varken rasist eller nazist. Men
när vet man som lärare att det är nazism man har att göra med? Hur ser med
andra ord nazismen ut idag?

Helen Lööw som har forskat på nazismen under 1900-talet belyser dels hur
den politiska delen av nazismen, dels den ideologiska har utvecklats. Hon har inte
minst följt den nazistiska expansionen som har skett under 80- och 90-talet.

Rent politiskt har dagens nazism tagit sig nya former. Den nya nazism vi ser
idag utgör en föränderlig värld och består av flertalet olika grupper, som
sinsemellan kan bilda mer eller mindre varaktiga allianser. Det som förenar vad
som kallas för Vit Makt-världen eller rörelsen är deras gemensamma ideologiska
grund (Lööw, s. 452 ff.). Om en elev kommer med symboler eller på annat sätt
säger sig sympatisera med någon av Vit Makt-världens organisationer kan man
börja misstänka att man har med nazism att göra.

Ett annat sätt att förstå att en elev har tagit till sig nazismen kan vara om
han/hon gör uttalanden som har nära anknytning till den nazistiska ideologin.
Lööw (1998, s. 259-366) beskriver en rad åsikter och tankegångar som är
utmärkande för nynazismen. Jag ska bara kort beskriva några centrala punkter.

Lööw lyfter fram det rasbiologiska momentet där rashygien ofta förekommer
som ett centralt begrepp. Det finns även de som längtar efter det heliga raskriget,
RAHOWA (Racial Holy War). Vidare framhåller hon att nationalismen, som
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länge har varit nazismens kännetecken, har tonats ned till fördel för
internationalism och drömmen om "en värld av och för vita". Rörelsen vänder
sig också mot det demokratiska systemet som de anser vara korrumperat. Vit
Makt-världen har inte heller mycket till övers för kommunism och kapitalism. Det
enda som riktigt duger är nationalsocialismen. Hitler och hans parti NSDAP
(Nationalsocialistiska Arbetarpartiet) står som förebild, men inte utan att kritiseras
i vissa punkter. Vanligt förekommande är också antisemitismen och tron på
Zionist Occupational Government (ZOG). ZOG är en konspirationteori som
florerar bland nynazisterna och går ut på att judarna tros, både bildligt och
bokstavligt, styra världen; och beskylls därför ligger bakom missförhållanden
som förekommer i samhället. Historierevisionismen är också ett drag som kan
ses i vissa kretsar av ”rörelsen”. Den går ut på att förneka omfattningen av
förintelsen som skedde under andra världskriget. Vidare avtecknar sig religiösa
inslag i Vit Makt-världen. Inte minst har den fornnordiska kulten ett stort
inflytande, och dess hyllande av hjältar och martyrer för in en närmast religiös,
mytisk dimension. Avslutningsvis kan vi också konstatera att, enligt Lööw,
rörelsen håller renhet och sundhet som mycket viktigt. Detta tar sig uttryck på
skilda sätt. Det kan gälla synen på invandrare, homosexuella, pedofiler,
brottslingar m fl; vilka ses som befläckande av rasen. För en sann nazist är också
renlevnad, att vårda kroppen, och intresse för miljön viktigt.

Aktivisterna
Tore Bjørgo, som har forskat i vad han kallar neo-nazistiska (nynazistiska)
rörelser i Norden, har precis som Lööw iakttagit hur rörelsen på 90-talet har blivit
noggrannare med vilka de tar upp i sin krets, att de nya medlemmarna kan leva
upp till idealbilden. Rörelsen vill inte ha sådana som inte ”pallar trycket” och som
riskerar att bli till en börda (Bjørgo 1997,  s. 208 f.; Lööw 1998, s. 152 f.).

Man ska inte tro att de som sympatiserar med Vit Makt-världen utgör en
homogen grupp. Bjørgo (1997, s. 48 f., 121 ff.) använder sig av Helmut Willems
indelning i fyra typer av aktivister. Den första gruppen utgör ca 10-15% och är de
mest ideologiskt inriktade. Ofta är de ledare och agitatorer och inte sällan klarar
de sig bra i skolan, får en god utbildning och senare ett bra arbete. Den andra
gruppen består till stor del av arbetslösa och de som känner sig socialt
förfördelade. De ger utlopp för sin besvikelse genom sitt engagemang i rörelsen.
Den tredje gruppen har ofta tidigt i livet hamnat rejält vid sidan av samhället.
Många är kriminellt belastade och finner våld som en legitim metod att få utlopp
för sin frustration. Den fjärde och sista gruppen utgörs av vad han kallar för the
fellow-travellers. De har inte samma sociala anpassningsproblem som grupp två
och tre, även om det förekommer, men attraheras i huvudsak av gemenskapen
som erbjuds i rörelsen.
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Beträffande ålder återfinns, enligt Bjørgo, till största delen grupp två och tre
bland dem som är 17-25 år, och de lockas till Vit Makt-världen främst av socio-
ekonomiska skäl. Grupp ett och fyra utgör huvuddelen av de som är 13-18 år,
med andra ord de som är mest intressanta i den här studien, och lockas till
rörelsen av främst psykosociala orsaker (Bjørgo 1997, s. 121ff.). När jag nu ska
gå vidare och söka svar på varför elever engagerar sig i Vit Makt-världen,
kommer jag därför att till huvudsak koncentrera mig på psykosociala faktorer.
Dock kommer jag även att beröra faktorer som är socioekonomiska, eftersom de
olika orsaksfaktorerna ofta griper in i varandra.

B. Varför bli nazist?

Det är ingen lätt sak att veta vilka faktorer som påverkar eleven att ta ställning för
nazism. Olika författare väljer varierande perspektiv samtidigt som deras
förklaringsmodeller i mångt och mycket griper in i varandra. Jag har försökt få
fram vad respektive författare särskilt har tryckt på. I mitt val av litteratur har jag
gått utöver de som begränsar sin framställning till att gälla nazism. Motivet till
detta är att få en bredare förklaring, och jag anser inte heller att det förekommer
några vattentäta skott mellan nazism, rasism och främlingsfientlighet.

Vi har att göra med en enorm uppsjö av förklaringar till varför någon blir
nazist. Anders Lange och Charles Westin gjorde en diskrimineringsutredning där
de lyfter fram en rad faktorer till etnisk diskriminering (Lange/Westin 1981). De
gör en grovindelning i faktorer enligt följande: på samhällsnivån verkar
socioekonomiska faktorer, på gruppnivån - mellan individer i samhället -
socialpsykologiska och på individnivå - inom individen - psykologiska.
Lange/Westin påpekar att de olika faktorerna som påverkar individen knappast
helt går att dela upp på detta sätt. Många av de teorier de tar fram spänner över
flera av de tre nivåerna, men de försöker ändå göra en indelning av denna typ för
att få någon form av struktur.

I min framställning har jag, på samma sätt som Bergman/Swedin (1989), valt
att utifrån Lange/Westin (1981) förenkla min redogörelse genom att gå ned på att
förklara nazismen utifrån två nivåer: dels stukturella faktorer, dels faktorer som
verkar på individplanet, till vilka jag räknar in gruppsykologiska faktorer i nära
anslutning till individen. Av dessa två har jag sedan valt att fördjupa mig i
orsaksfaktorer som kan sökas på individnivå, det vill säga psykosociala faktorer.
Orsakerna därtill är det begränsade utrymmet och att jag som lärare främst torde
kunna påverka dessa faktorer. Vidare består elever i åldern 13-18 år till huvuddel
av de ideologiskt drivande och av de så kallade fellow-travellers (se ovan s. 13),
vars engagemang främst står att finna på individnivå. Det hindrar dock inte att jag
bara kort berör några av de socioekonomiska faktorer som finns bakom den
nazistiska problematiken.
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Orsaker på strukturell nivå

Ekonomiska och politiska faktorer
För att vi ska kunna förstå hur individen fungerar på individnivå måste vi också ta
hänsyn till vad Bergman/Swedin (1989, s. 100-115) kallar strukturell nivå.
Bergman/Swedin refererar till Lange/Westin (1981) och menar att diskriminering
beror på i huvudsak tre orsaker: bristande självkänsla, bristande kontakt och
ojämn makt- och resursfördelning. Just den ojämna makt- och resursfördelningen
hör hemma på den strukturella nivån och utgör grundförutsättningen för att även
kontakten, t ex mellan svenskar och invandrare, och individens självkänsla ska få
möjlighet att utvecklas i vårt samhälle. Åtgärder på den strukturella nivån är alltså
nödvändiga för att motverka diskriminering, vilket vi har sett är ett centralt inslag i
den nazistiska ideologin.

Lööw (1998) har sett hur nazismen, i form av Vit Makt-världen, har ökat under
80- och 90-talen och hur denna ökning sammanfaller med att hela aktivistkåren
har föryngrats. Nu är aktivisterna de som föddes på 60- och 70-talen och fick
höra av föräldrar och politiker att tillvaron bara blev bättre och bättre. Men så
inträffade den ekonomiska och politiska kris som gjorde att arbetslösheten växte,
social trygghet bantades och framtidsutsikterna försämrades. Det uppväxande
släktet insåg att den ljusnande framtid de var lovade inte var en verklighet. Lööw
(1998, s. 466) beskriver hur detta rubbade grundtryggheten och samtidigt
sammanföll med ökad invandring och invandringsdebatten, vilket därmed lade
grunden till den växande nazismen.

Förändringstider och faran med den moderna staten
Z. Bauman ger en fördjupad analys av samhälleliga faktorers påverkan på
individen. Han har betraktat förintelsen och undersökt vilka förutsättningar som
var verksamma, och funnit att vår tid bär på många av de komponenter som då
gjorde denna ohyggliga grymhet möjlig (Bauman 1989).

Bauman lyfter fram att tiden före andra världskriget präglades av snabba
förändringar. Modernismen hade vänt uppochner på gamla strukturer och det
rådde en social, politisk och ekonomisk osäkerhet som ledde till ett behov av
ordning. Judarna blev symbolen för förändring. Bauman menar att tanken på en
judefri stat kom sig av judarnas ökade integration i samhället, vilket utgjorde en
samtida förändring med modernismen, varvid de fick bära hundhuvudet för
oordningen i samhället. (Tidigare hade judarna varit klart skilda från de ”vanliga”
tyskarna bland annat genom annorlunda klädsel.)

Nu räckte det inte med idén att judarna var orsak till missförhållandena. För att
det skulle bli en förintelse behövdes möjligheter därtill. Bauman framhåller att
modernismen just bar på möjligheten att göra sig fri från judarna - problemet. Den
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teknologiska utvecklingen och den organisatoriska förmågan skapade det avstånd
mellan judar och övriga som gjorde utrensningsaktionen möjlig utan några större
protester. Ökat avstånd mellan människor leder till minskat ansvar, menar
Bauman. Genom att öka avståndet med hjälp av tekniska finesser, t ex gasugnar
där offret inte personligen behövde mötas, och en effektiv byråkrati, där den
hierarkiska arbetsdelningen gjorde att man inte såg helheten av sitt arbete, kunde
gärningsmännen befrias från ansvar.

Att skilja på människor föder likgiltighet, som kan utvecklas till rädsla och
riskerar att sluta i fiendskap.

Vilka lärdomar kan vi dra av förintelsen? Bauman framhåller att motsvarande
förutsättningar som ledde till förintelsen även finns idag. Visserligen drar han inga
paralleller till nynazismen som breder ut sig, men jag tycker mig se hur
övergången från modernism till postmodernism har lett till samhällsförändringar
som inte kan negligeras. Faran med en ökad segregation är en verklighet. Kanske
utgör de senaste decenniernas sociala, politiska och ekonomiska kris de
förutsättningar som gör att avståndet mellan människor växer, och därigenom
lägger grunden för nynazismen.

Vi har här fått en bakgrund för hur strukturella förutsättningar påverkar ända
ned på individnivå. Med detta som utgångspunkt vill jag gå vidare och närmare
fördjupa mig i vilka faktorer på individnivå som kan tänkas ligga bakom det
nazistiska engagemanget.

Orsaker på individnivå

Med Bjørgo som utgångspunkt
Tore Bjørgo tar fram ett antal punkter som sammanfattar varför man kan tänkas
bli nazist (Bjørgo 1997, s. 201-207). Han ger en god översikt över tänkbara
anledningar och är därför en god utgångspunkt för det här delavsnittet.

Första punkten Bjørgo tar upp är ideologins och politikens dragkraft. Han
menar att en anledning till att unga människor går med i rasistiska rörelser, t ex Vit
Makt-rörelsen, kan vara att de lockas av det ideologiska och politiska budskapet.
Men han framhåller också att det ideologiska och politiska engagemanget som
regel kommit efter det att personen har gått med i någon organisation. Ideologin
är generellt sett inte det främsta skälet till att bli nazist. Istället kan det bero på att
individen, genom att bli nazist, kan få utlopp för sin ilska och frustration.
Medlemskapet blir därför en protest, en provokation mot omgivningen, av vilken
den känner sig orättvist behandlad. En annan anledning kan vara att personen
känner sig hotad. Kanske har han/hon dåliga erfarenheter av invandrare och
känner sig i behov av skydd.

En annan orsak till engagemanget i denna typ av rörelse kan enligt Bjørgo ses i
de så kallade sökarna. Det finns de som går från organisation till organisation i
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sökande efter ”det rätta” och ”det sanna”. Vidare har vi också rebellerna som på
60- och 70-talet sökte sig åt vänster, men som nu söker sig åt höger i hopp om
att förändra samhället. En annan typ av sökare är spänningssökarna, som lockas
av möjligheten att testa sina gränser och få uppleva spänning och sensationer.

Bjørgo lyfter också fram att somliga söker sig till rasistiska och
nationalsocialistiska grupper i hopp om att finna en familj och eventuellt en
fadersgestalt. Andra hoppas hitta vänner och gemenskap, medan en kategori
genom gruppen söker status och identitet.

Vi kan alltså se att det finns en rad olika orsaker till att en elev blir nazist.
Bjørgo har lyft fram en rad olika aspekter, men väcker samtidigt en rad nya
frågor. Vad kommer det sig att individer är frustrerade och vill provocera? Varför
sker det ett ständigt sökande efter spänning och det rätta? Varför finns ett behov
av familj, vänner, status med mera? Jag har inte för avsikt att ge svar på alla
frågor av denna typ, men jag hoppas komma närmare en större förståelse genom
att se på vad som kan ligga bakom de orsaker som Bjørgo tar fram.

Social identitet
Bjørgo framhåller att den ideologiska övertygelsen som regel kom efter det att
individen gått med i en organisation och att därför personens åsikter avspeglar
gruppens (Bjørgo 1997, s. 202). Anders Lange och Charles Westin ger delvis en
förklaring till detta i en av sina teorier (Lange/Westin 1981, s. 88-90, 351-378).
Teorin kallas för social identitet och går ut på att individen skaffar sig en positiv
identitet genom att vara med i en grupp och att gruppens identitet erhålls i ett
samspel med andra grupper. Vi får en inblick i hur det kan komma sig att en elev
kan tycka så illa om andra, t ex invandrare, utifrån den grupp han/hon tillhör.

Teorin om social identitet utgår, enligt Lange/Westin, från att varje människa är
i behov av en positiv syn på sig själv och att hon behöver finna en mening i livet.
För att individen ska uppleva livet som meningsfullt delar hon in omgivningen i
grupperingar, sk sociala kategorier. Det är en indelning av objekt och händelser,
men i första hand av andra människor, som leder till en skillnad mellan vi och
dom, där individen tillhör vi-gruppen. Individen får alltså sin identitet genom att
tillhöra en viss grupp och denna tillhörighet leder också till ett visst handlande.

Men det räcker inte med att bara tillhöra en grupp för att få en positiv självbild.
Gruppen måste vara med och aktivt bidra till att individen får en positiv identitet.
Om han inte känner sig uppskattad och inte blir sedd kan det leda till att han
söker sig till en ny grupp, t ex med nazistiska åsikter (mitt exempel), för att få en
bättre självbild. För att medlemmen till en grupp ska veta vilken identitet han/hon
har är det viktigt att veta vad den egna gruppen står för. Samtliga
gruppmedlemmar söker sig därför samman för att skilja sig från sin omgivning.

Teorin ger ingen specifik förklaring till just nazistiska grupper utan är
allmängiltig. Men den  ger viss förklaring till varför nazistiska gruppen håller fast
vid sina åsikter. Åsikterna är en hjälp att definiera den egna gruppen och
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därigenom skaffa sig en positiv syn på sig själv. Vidare skapar den en viss
förståelse för hur familjekänslan, vänskapen med mera, som finns i många
nynazistiska grupper, kan locka elever att välja utanförskapet i samhället, vilket
blir följden av att stå upp för den nazistiska ideologin.

Den kanske första grupp man tillhör är familjen. Där ska grunden läggas för en
positiv självbild. Vad som händer när denna första grupp inte fungerar och vilka
konsekvenser det kan få ska nästa avsnitt handla om.

Barndomens förtryck
Alice Miller har ägnat stor tid åt att studera barndomen och har kommit fram till
att grunden för mänsklig destruktivitet och självdestruktivitet går att finna i den
auktoritära uppfostran (Miller 1991). En människa föds varken med onda eller
goda anlag hävdar Miller och hur de används beror helt på omständigheter i
uppväxten. Hon tar Hitlers destruktiva beteende som exempel: ”Som varje annat
barn föddes Hitler oskyldig till världen och blev som många barn på den tiden
destruktivt uppfostrad av sina föräldrar” (Miller 1991, s. 81).

Miller hävdar att ett barn bara står ut med ett visst mått av smärta men när den
blir för stor förträngs den. Smärtan kommer av det fysiska eller psykiska våld
barnet utsätts för. Barn som blir misshandlade eller får utstå övergrepp i form av
tystnad, att föräldrarna vägrar prata med barnet, kommer att känna sig ensamma
och isolerade. Detta leder till skuldkänslor och frustration.

Denna frustration omvandlas sedan till ett hämndbegär och en längtan att få
utplåna liv. Det börjar växa ett hat som tar sig uttryck i form av destruktiva
handlingar och aggression, och kan även döljas bakom en ideologisk fasad, till
exempel nationalsocialism. Den förträngda frustrationen leder också till att
beteendet i hög utsträckning går i arv. Föräldrarna utsätter sina barn för det de
själva har fått utstå.

Den förträngda frustrationen gör också att man, enligt Miller, blir blind för sina
egna problem. Hon anser att det är dags att vi slutar tiga om detta problem och
börjar se och erkänna omfattningen och faran med den auktoritära uppfostran,
som utlämnar barnen till ensamhet. Vuxna måste skilja på sina känslor och
handlingar. De får under inga omständigheter tillåta att den egna frustrationen går
ut över barnen i form av misshandel eller tystnad. Vi borde riva tigandets mur så
att det inte går som i Tyskland på 30-talet, vilket då var en följd av den tidens
auktoritära uppfostran.

Miller ger oss några ledtrådar till varför vissa elever lockas till den nazistiska
ideologin. Den auktoritära uppfostran leder till otrygghet, en rädsla för det
främmande och aggression. De känslomässiga bristerna och destruktiva krafterna
som följer av uppfostran kompenseras sedan av ett auktoritärt leverne inom
nazismen.
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Föraktet för svaghet
Harald Ofstads bok ”Vårt förakt för svaghet” (1979) skrev han inte i första hand
för att förklara nazismen utan den var främst en redogörelse för själva kärnan i
nazismen. I boken framgår det ändå några förklarande drag som jag ska försöka
teckna.

Ofstad visar att nazismen inte var ett 30- och 40-tals problem utan är något
som finns idag. Prestationssamhället, som följer av den dominerande
kapitalismen, behandlar människan som en nyttopryl, placerar in henne i
samhällets hierarki efter förmåga och bedömer hennes värde i den mån hon bidrar
till produktionsapparaten. För Ofstad var detta nazismens kärna, att den starke
härskar över den svage, vilket i sin tur kommer av föraktet för svaghet.

Vad är då föraktet för svaghet? Enligt Ofstad har människan en tendens att
identifiera sig med makt. Detta maktsökande har tre orsaker: för det första kan
makten ses som ett medel, för att till exempel skaffa sig rikedom; för det andra
kan makten vara ett mål i sig, det kan finnas ett egenvärde i att bestämma över
andra; och för det tredje kan makten ge en möjlighet att förakta den svage.

I den tredje punkten kan, enligt Ofstad, makten ses som både medel och mål.
Makten används här som ett medel att förakta andra, men att makten leder till
förakt är också ett mål i sig. Att kunna förakta blir ett bevis på att man inte är
svag. Människan bär på en rädsla för att vara svag och föraktet blir en
kompensation för den egna svagheten. Med andra ord säger föraktet att jag inte
är sämst, det finns de som är svagare som jag kan förakta.

Föraktet blir alltså någon form av primitivt identitetsbyggande och man får sitt
värde av att kunna vara förmer än andra. Ofstad framhåller att detta är något vi
alla bär på. Ingen kan svära sig fri från denna högst mänskliga tendens - föraktet
för svaghet.

Teorin om föraktet för svaghet ger oss en ökad förståelse för vad som lockar
vissa elever att bli nazister. Det kan vara ett sätt att känna att man inte är sämst
utan har ett värde i att kunna se ner på andra, till exempel invandrare. Men vad är
det som gör att somliga människor, i vårt fall elever, har ett större behov av att se
sig för mer? I det kommande avsnittet ska jag återge vad som ligger bakom att
somliga lockas till en auktoritär och överlägsen syn på andra.

Flykten från friheten
Vi har i avsnittet om barndomens förtryck sett hur dominerande de auktoritära
dragen är och hur svårt det är att bryta det destruktiva mönstret. Föraktet för
svaghet härrör från ett liknande behov av att dominera, och Erich Fromm har
ställt upp en teori kring människans fallenhet för auktoritära krafter (Fromm
1987).

Fromm utgår från begreppet frihet och menar att friheten leder till ensamhet
och maktlöshet, och att människan söker tackla det på olika sätt. Han ser på
friheten ur ett historiskt perspektiv och menar att den yttre friheten har ökat fram
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till våra dagar, men dock till följd att det inre trycket också har ökat. Det beror på
att när människan inte är bunden att handla på ett visst sätt inser hon att hon står
ensam.

Fromm tar exemplet med barnet. Barnet föds beroende av omgivningen, är
ofri. Men med en gång börjar en frigörelseprocess som gör att barnet blir
medveten om sig själv och förstår sig vara skild från omgivningen. Barnets jag
växer i takt med den ökade medvetenheten och får till följd att hon inser sin
ensamhet när hon inte längre är beroende av omgivningen. Detta är en process
som fortsätter hela livet och människan inser att hon inte kan göra någonting åt
det, vilket väcker en känsla av maktlöshet.

Då nu människan, enligt Fromm, är i behov av beröring från omgivningen och
därför inte klarar av att känna sig ensam och maktlös, får det henne att på något
vis göra sig av med dessa känslor. Antingen kan hon ge upp sin frihet, sin
individualitet, eller så anammar hon friheten och låter den omvandlas i positiva,
spontana relationer med sin omgivning, som därigenom befriar henne från känslor
av ensamhet och maktlöshet.

Fromm lägger fram tre sätt att fly från sin frihet. För det första kan man välja
den auktoritära hållningen. Den går ut på att man väljer ett symbiosliknande
förhållande där man antingen kan bli masochisten som låter sig styras av andra
eller sadisten som vill dominera sin omgivning (Detta att få dominera över andra
har tydliga paralleller till vad Ofstad tar upp om att förakta den svagare. Se ovan
s. 18). Gemensamt för masochisten och sadisten är att de är beroende av
varandra, ofria. För det andra kan man komma till rätta med maktlösheten genom
en så kallad destruktiv hållning. Det går ut på att man försöker ta kontroll över
eller, allra helst, förinta det som utgör ett hot och skapar maktlöshetskänslan.
Kommer man inte åt sin omgivning så kan man ju alltid försöka förgöra sig själv -
självdestruktivitet. Slutligen finns det en tredje väg att gå. Fromm kallar den för
automatisk likformighet, som går ut på att man ger upp sitt jag genom att bli som
alla andra. Det man tror är ens egna tankar, känslor och vilja är då egentligen inget
annat än en illusion. (Vilket kan jämföras med det som Bjørgo ovan, s. 13 skriver
om the fellow-travellers. De som bara hänger på.)

Att inte uppge sin frihet kallar Fromm för självverksamhet. Det handlar om att
vara så trygg att man vågar ta tillvara sin frihet och förverkliga sitt jag genom
positivt arbete och spontana relationer som bygger på kärlek och inte själviskhet.

Utifrån Fromms resonemang får vi en förklaring till vad som lockar elever att ta
till sig nazismen: den auktoritära hållningen, de destruktiva inslagen och
möjligheten till att överlåta sin individualitet till förmån för gruppens värderingar.

 Det onda och goda i oss
 Tomas Böhm menar att människan har både ondskan och godheten i sig (Böhm
1993). Vår personlighet är tvådelad, och ska en individ fungera på ett helt sätt
måste dessa båda sidor förenas till en helhet. Dessvärre kan bristen på kärleksfull
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uppfostran och skyddsnät senare i livet göra att individen inte orkar hålla samman
de två sidorna, utan hänfaller åt en svartvit uppdelning av tillvaron, vilket också är
utmärkande för nazismen.

Den normala utvecklingen för människan är, enligt Böhm, att hon går från att se
allting som antingen ont eller gott till att förena de båda sidorna till en enhet. Till
exempel ser barnet först sin moder som helt och hållet god, men efter hand
kommer barnet till insikt om moderns ofullkomlighet och därigenom integreras de
båda sidorna. Dock är detta ingen slutlig utveckling. Genom hela livet pendlar
man mellan å ena sidan att se allt som svartvitt å andra sidan i nyanser, det senar
innebär att man betraktar sig själv och andra som en blandning mellan ond och
god.

Förutsättningen för att man ska kunna se nyanserat är att man som barn ges en
grundtrygghet som gör att de motstridiga känslorna, av att till exempel modern är
både ond och god, kan förenas. Det sker genom att modern, trots sin dubbelhet,
alltid finns där för barnet när det är i behov av närhet och trygghet.

Att inte få utveckla förmågan till att förena de motstridiga känslor, som
verkligheten består av, gör att personen kommer att gå handikappad ut i livet. När
till exempel en individ vill knyta en djupare relation med en annan människan
uppstår problem då denne inser att den andra människan är både ond och god.
Individen kommer i en konflikt då de dåliga sidorna hos den andre gör att
individen vill stöta bort denna, men samtidigt hålla kvar för att få uppleva närhet.
Av rädsla för att bli besviken och för att slippa konflikten som är förknippad med
besvikelsen vågar individen därför inte ta steget till nära vänskap, utan stöter
istället omedelbart bort den andre.

Vad har då detta med nazism och göra? Jo, Böhm menar att förenklingen av
tillvaron i svartvitt är grunden för rasism och nazism. Otillfredställelsen i att inte
kunna leva i sunda relationer med människor i sin närhet leder till frustration,
vilken projiceras på andra och leder till att man delar upp tillvaron i vi och dom.
Vi kan se hur hatet slår rot och börjar växa när individen överför sin egen ondska,
vilken inte orkar bäras. Omvärlden får därigenom representera det onda. Steget är
då inte långt till att ta till sig auktoritära ideologier som stödjer den egna
upplevelsen av tillvaron, att allt och alla är emot en.

Böhm är samtidigt noga med att poängtera att vi alla har en benägenhet att
hänfalla åt svartvit uppdelning av tillvaron. Vi pendlar alla mellan svartvitt och
nyanserat tänkande. Med denna utgångspunkt förvånas inte Böhm över ondskan i
världen utan undrar snarare varför det inte finns mer av den. Han kommer fram till
att det som kan hindra ondskan från att få fritt spelrum är att vi omges av
skyddsnät, som ska förhindra oss från att leva ut ondskan i oss. Vad skyddsnätet
kan bestå av och hur kampen mot nazismen kan föras kommer vi att se närmare
på i nästa avdelning.
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C. Hur kan nazismen bemötas?

På samma sätt som det inte finns några enkla och klara svar på varför man blir
nazist, är det svårt att formulera en tydlig förklaring till hur man bör bemöta den
som tagit till sig den nazistiska ideologin. Litteraturen ger inget entydigt svar utan
lyfter fram en rad förslag på hur man kan arbeta. Uppslag till åtgärder återfinns på
olika nivåer, men även här kommer jag rikta in mig på insatser som gäller för
individnivån.

Motivation och hinder - Bjørgo
Bjørgo framhåller att man blir nazist främst utifrån psykologiska och sociala
behov, som till exempel identitet, gemenskap, skydd och spänning, och att den
ideologiska övertygelsen kommer med medlemskapet i gruppen (se ovan s. 16).
Utifrån det koncentrerar han sig på att förklara omständigheterna kring en nazists
avhopp. Bland annat framhåller han att ju längre en nazist varit med i en
nynazistisk grupp desto svårare är det att komma ur den, vilket delvis beror på att
personen då har lyckats bränna så många broar till det ”normala” livet. Vidare
menar Bjørgo, att ska en nazist kunna bli fri måste han först ha motiv för sitt
avhopp och därefter övervinna en rad hinder (Bjørgo 1997, s. 207-226).

Motiven kan vara av två typer, antingen push- eller pullfaktorer. Pushfaktorer
verkar så att de pressar nazisten ur sitt medlemskap, och exempel på detta kan
vara att han/hon blir besviken på gruppen, att gruppen går för långt i sina
våldshandlingar eller inte är tillräckligt renlärig. Andra pushfaktorer kan vara att
nazisten förlorar tron på ideologin eller har tappat status i gruppen, och därför
pressas ut av medlemmarna. Den kanske främsta faktorn torde dock vara de
negativa sociala sanktioner som nazisten utsätts för från omgivningen och
samhället. Dessa sanktioner menar Bjørgo dock främst fungerar på nyrekryterade;
och vill det sig illa leder de negativa sanktionerna bara till att medlemmen
involverar sig än djupare i rörelsen.

Den andra typen av motiv är pullfaktorer, vilka drar och lockar nazisten ut ur
gruppen. Viktiga pullfaktorer är längtan efter frihet och ett normalt liv. Det kan
vara att slippa känna sig rädd för att bli överfallen på stan eller gång på gång bli
nekad arbete på grund av sin nazistiska framtoning. De äldre nazisterna kanske
upplever sig för gamla för det intensiva levernet som medlemskapet innebär eller
drar sig tillbaka för att skaffa barn och leva ett ”vanligt” familjeliv.

De hinder som nazisten ställs inför när han/hon ska lämna en nazistisk
organisation kan variera i typ och kraft, framhåller Bjørgo. Framförallt har
nazisten som regel investerat mycket av sig själv i gruppen. Där har han sin
identitet, säkerhet och familj, och det kan vara svårt att svika sina kanske enda
vänner. Vidare riskerar han att uppfattas som en förrädare och därigenom utsättas
för faran att bestraffas av de kvarvarande i gruppen. För att kunna lämna rörelsen
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måste det också finnas någonstans att gå. Att inte ha ett meningsfullt liv att gå till
kan utgöra ett nog så högt hinder för att man ska vara beredd att lämna den
nazistiska ideologin.

Självbilden och kontakter - Lange/Westin
Lange/Westin söker i sin utredning svar på frågor om hur fördomar och etnisk
diskriminering kommer till och är möjliga. Utredningen kommer fram till att
förklaringarna måste sökas i ett brett perspektiv, på allt från samhällsnivå ned till
individnivå. De tre främsta åtgärderna anser de vara: jämnare makt- och
resursfördelning, ökad kontakt mellan olika grupper och individer, samt ökad
självkänsla hos individen (Berman/Swedin 1989, s. 118 ff.).

Av dessa åtgärder ligger den ojämna makt- och resursfördelningen till största
del utanför lärarens möjligheter att påverka, medan däremot ökad självkänsla och
kontakt med andra ligger på individnivå och därför ger läraren större möjligheter
att arbeta med.

Lange/Westin poängterar vikten av att individen får en positiv självuppfattning
och självkänsla. Förutsättningen är att personen blir medveten om sig själv och
kan reflektera över sin egen situation. Reflektionen måste också fyllas med ett
positivt innehåll, bland annat av att jag är unik. Enligt teorin social identitet (se
ovan s. 16) kommer detta till i samspel med andra. Den unika känslan vägs mot
behovet av att känna likhet med andra i omgivningen. Uppfylls inte det menar
Lange/Westin att personen blir sammanhangslös och därigenom saknar mening i
tillvaron (Lange/Westin 1981, s. 351-379).

Kontakten med andra blir därför viktig för att kunna skapa sin självkänsla.
Lange/Westin framhåller också vikten av kontakt med andra som ett redskap för
att bryta ned fördomar. Bergman/Swedin poängterar vidare att dessa kontakter
måste ske naturligt i vardagen (Bergman/Swedin 1989, s. 121 f.).

Lärarens uppgift blir att försöka erbjuda faktorer som kan verka i en riktning så
att eleven kan överge den grupp som ger honom/henne en nazistisk identitet.
Ökade kontakter och en stärkt självkänsla, till exempel genom att få en ökad
kulturell identitet, kan förmå eleven att välja bort nazismen.

Att kontrollera sin tillvaro - Fromm och Magnér
Fromm beskriver hur friheten leder till en upplevelse av isolation och att
människan alltför lätt flyr ifrån den - in i auktoritära förhållanden, destruktiva
beteenden eller likformighet - istället för att ägna sig åt självverksamhet. Han
menar att människan måste bli herre över sitt eget liv och sluta låta sig styras, för
det leder bara i längden till otillfredsställelse (Fromm 1987, s. 100-154).

Fromm visar hur detta gäller på tre områden hos människan. För det första
måste människans tänka sina egna tankar. För eleverna i skolan innebär det att
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det egna fria tänkandet måste uppmuntras och prioriteras framför
kunskapsstoffet. För det andra måste det ges utrymme för människan egna och
äkta känslor. Barnen måste ges möjlighet att uppleva egna känslor, så att de inte
blir känslomässigt utarmade. Slutligen måste också viljan tillåtas vara den egna.
Fromm ifrågasätter bland annat karriärstänkande och framhåller att barn måste få
ha sina egna mål i livet. Uppfylls dessa tre områden håller Fromm för sannolikt att
människan kan återfå tron på och meningen med livet (Fromm 1987, s. 178-190).

Björn och Helena Magnér bygger sina teorier och sitt praktiska arbete med
barn och ungdomar på mycket av Fromms tankeverk. Magnér/Magnér vill att
barnen ska ges chans att upptäcka sina inneboende resurser och få tilltro till sin
förmåga, för att därigenom överge sin passivitet och börja agera aktivt. På så sätt
kan de bli medvetna och i förlängningen ansvarstagande samhällsmedborgare
(Magnér & Magnér 1976, s. 64).

Eleven i skolan måste få en realistisk bild av sig själv och samhället. Det
innebär att eleven inser att den står under påverkan av samhället, men också själv
kan påverka sin situation och samhället. Att kunna skilja sig själv från samhället,
uppleva sig själv som subjekt, är förutsättningen för medvetenhet och i
förlängningen ansvarstagande (Magnér/Magnér 1976, s. 48-64).

Vägen till detta går enligt Magnér/Magnér i två steg. Först måste det till en
frigörelseprocess, vilket är en nedbrytelseprocess, där eleven inser hur mycket
han/hon är styrd av omgivningen, till exempel att nazisten står under påverkan
från sina nazistiska kompisar (mitt exempel). Det kan ske genom att läraren ställer
frågor av typen ”Hur vet du det?”. På så sätt visar det sig hur lite eleven verkligen
vet och hur mycket han/hon är styrd av andras åsikter. När elevens fördomar är
nedbrutna är det dags för det andra steget som är en uppbyggelseprocess. Här
gäller det att få igång en process av reflektion och handling. Eleven får tänka ut
hur tillvaron är beskaffad och pröva det genom att handla. På så sätt växer en
förståelse för tillvaron fram, eleven får kontroll över sitt liv, självbilden stärks och
tillvaron kan fyllas med mening (Magnér/Magnér 1976, s. 93-108).

Att eleven blir aktiv och ansvarstagande svarar mot vad Fromm kallar för
självverksamhet. Vill det sig väl kan det tänkas att en elev därigenom kan få en
styrka och motivation som är  tillräcklig för att forcera de hinder som står i vägen
för att kunna överge nazismen.

Hur begränsar vi ondskan? - Böhm
Vi är, enligt Böhm, i behov av att bemästra vår egen inneboende destruktivitet.
Ondska är en del av alla människor, även om olika individer har olika lätt att
hänfalla åt den. Vi är alla i behov av skyddsmekanismer och skyddsnät för att inte
ondskan ska få fritt spelrum (Böhm 1993).

Böhm lyfter fram vad han ser som skydd mot ondskan. Bland annat påpekar
han kulturens betydelse i skolarbetet. Kulturen stärker elevens identitet och är ett
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viktigt medel mot emotionell utarmning. Den erbjuder också eleven ett redskap
för att på ett konstruktivt sätt få utlopp för sina destruktiva känslor. Eleven måste
vidare känna sig trygg i skolan. Han ska inte, oavsett vad det gäller, behöva
utsättas för kränkande, ironiserande eller förlöjligande behandling, som väcker
självförakt. Inte heller ska han riskera att få stryk av andra för sin åsikts skull.

Böhm framhåller behovet av kunskapsspridning. Läraren måste direkt, som en
markering, reagera på fördomar, men på ett sätt som inte upplevs fördömande.
Utan att värdera bör också läraren lyfta fram likheter och olikheter mellan
människor och kulturer, så att eleven får en chans att orientera sig i tillvaron och
skaffa sig en egen identitet. Till hjälp i den processen kan dessutom vara att aktivt
arbeta med livsåskådningar.

Vidare trycker Böhm på betydelsen av diskussion. Alla måste få en möjlighet
att formulera och uttrycka sina tankar. Det blir en hjälp för eleven att få utlopp för
sina känslor, samtidigt som diskussionen kan bidra till att se tillvaron mer
nyanserat. Kontakt med andra kulturer och människor måste också gynnas.
Slutligen är det viktigt att det finns vuxna som kan vara goda förebilder och är
beredda att möta elever i deras situation, för att på så sätt bryta ned fördomar i
vårt samhälle.

Vad kan skolan göra? - Lodenius/Wikström
Anna-Lena Lodenius och Per Wikström diskuterar hur man i skolan kan arbeta
med nazism och rasism (Lodenius & Wikström 1997, s.293-302). Till
diskussionen har de hämtat inspiration från Nordmark. Beträffande Christer
Nordmark anser jag att han framhåller ett viktigt moment, nämligen att läraren
själv måste tänka igenom vilka tankar och eventuella fördomar han har innan
arbetet med nazism och rasism kan börja (Nordmark 1995, s. 20).

Det första läraren måste göra när han misstänker att det finns nazism i skolan
menar Lodenius/Wikström (1997) är att analysera problemet. Det finns en hel rad
med frågor att ställa sig för att få en klarare bild: Är det frågan om nazism eller är
det något annat? Är det en eller flera som är involverade? Går det att föra en
dialog med dem? Är de utåt- eller/och inåtriktade och påverkar de andra elever
negativt? Finns det andra problem involverade, till exempel missbruk? Utifrån
analysen kan läraren sedan gå vidare och agera.

Lodenius/Wikström understryker att det är ett långsiktigt arbete som startar, en
process. De tar upp flera angreppspunkter för hur nazismen kan bekämpas. Att
förbjuda nazistiska symboler och uniformsliknande kläder är en viktig markering
för var skolan står. Dock är det meningslöst med förbud om de inte motiveras
och följs av en dialog. Dialog är för övrigt oerhört betydelsefullt, men även här
vill Lodenius/Wikström utfärda en varning för att hamna i ordkrig med eleverna.
Det gäller att undvika att trappa upp konflikten. Risken för det finns om man tror
man kan övertala en nazist med hjälp av dräpande svar. Visst har fakta och
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påverkan via intellektet en betydelse, men som regel i ett senare skede eller som
förebyggande åtgärder. Viktigare är istället att påverka känslomässigt. Ett sätt att
komma åt känslorna och bryta fördomar är att främja kontakter människor
emellan.

Lodenius/Wikström framhåller alltså behovet av känslomässig påverkan på
eleven. Förutsättningen är att läraren når fram i en dialog. Dialogen betingas av att
läraren möter eleven med respekt, under omständigheter där eleven står utan
direkt påverkan från omgivningen, till exempel grupptryck eller liknande.

Angreppspunkter - Raundalen/Lorentzen
Magne Raundalen och Gustav Lorentzens har studerat barn och rasism och
kommit fram till att barn inte föds till rasister utan socialiseras därtill (Raundalen
& Lorentzen 1996). Deras slutsatser för hur man kan bekämpa rasism ser jag
som överförbara till hur lärare kan bemöta nazismen i skolan. De åtgärder som de
tar fram sammanfattar i viss utsträckning vad de andra författarna tagit upp.

Att barn socialiseras till rasism gör att själva utgångspunkten för
Raundalen/Lorentzen blir att barn kan påverkas. De framhåller att det viktiga är att
någonting görs; annars riskerar barnen hamna i det destruktiva nät som rasismen
utgör. Men vad kan då läraren göra?

Även Raundalen/Lorentzen poängterar betydelsen av en positiv självbild.
Eleven måste känna att den är, kan och betyder något, samt att han/hon har makt
att påverka sitt liv. De tar också fram betydelsen av kontakter. Bland annat
framhåller de vikten av goda förebilder och att känna någon av ”dom andra”.
Väneffekten motverkar rasism. Som lärare bör man värna om barnets empatiska
förmåga. Den som hyser rasistiska åsikter måste ges en chans att utveckla äkta,
positiva känslor och solidaritet med andra människor. Att arbeta med kunskap är
också viktigt. Barn måste erbjudas annan kunskap än den de får vid
middagsbordet och i massmedia. De måste förstå att vi är lika men ändå olika
som människor. Detta har nära anknytning till att utveckla tänkandet. Elevernas
förmåga till att reflektera och tänka flexibelt, kritiskt och sammanhängande är av
högsta betydelse för att motverka rasism. Slutligen handlar det om att arbeta med
den aggressivitet som den nazistiska eleven bär på. Aggressiviteten (som bland
annat Miller tar upp, se ovan s. 17). måste eleven lära sig att tygla. Han måste få
redskap för att få utlopp för denna inneboende kraft på ett konstruktivt sätt som
inte skadar honom själv och andra. Läraren kan, till exemel genom att erbjuda en
trygg skolmiljö, också se till att eleven inte exponeras för sådant som provocerar
fram aggressivitet i sådan mängd att han inte kan hantera den.

Många av Raundalen/Lorentzens förslag är allmänna och tänkta i förebyggande
syfte, men jag ser dem också som lämpliga att användas på elever som, i form av
nazism, har kommit djupare in i rasismen.
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Sammanfattning

I avdelningen om vad som är nazism framkom det att vi inte ska tro att allt är
nazism som har att göra med rädsla för det främmande. Det finns en hel skala av
varierande former. Nazism, rasism och främlingsfientlighet skiljer sig på en rad
punkter; men ändå kommer vi inte ifrån att det samtidigt finns vissa likheter. Och
om vi inte är observanta kan främlingsfientligheten förvandlas till rasism och
därefter till nazism.

Vägen dit innebär att främlingsfientligheten, som är mindre uttalad och mer
kulturell, får en mer sammanhängande ideologi och fler biologiska förtecken. Det
blir då frågan om rasism, som i sin tur kan omvandlas till nazism genom att ta in
flera antidemokratiska moment. Får rasismen inslag av utpräglad
antiintellektualism, auktoritära drag samt kamp- och våldsförespråkan kan man
misstänka att rasismen har övergått till nazism.

Möter läraren en elev i skolan som ger uttryck för denna typ av åsikter bör
han/hon fundera på om det kan vara så att eleven har dragits in i någon form av
nazistisk verksamhet. Har eleven också en klädsel och symboler som kan
kopplas till den typen av organisationer, och talar han om att förintelsen var en
myt, att ZOG styr vår värld, demokratin är korrupt, invandrare och homosexuella
bör spärras in, och visar ett fördjupat intresse för nordisk mytologi, bör
uppmärksamheten ytterligare skärpas. Ja, det är nog hög tid att fundera på
åtgärder.

För att kunna bemöta nazismen i skolan är det viktigt att fundera på vad som kan
ha orsakat att eleven sökt sig till ideologin. Varför har han eller hon blivit nazist?

Först och främst ska vi ha klart för oss att det finns olika typer av aktivister.
Bjørgo menar att de yngre aktivisterna till huvuddelen består av de ideologiskt
inriktade och de så kallade ”fellow-travellers”. Gemensamt för dem är att de blir
medlemmar främst av psykosociala skäl, som företrädesvis verkar på individnivå.

Jag har gjort en enkel sammanställning av de faktorer som författarna
framförallt lyfter fram som viktiga (Fig. 1).

Lange/Westin
• Att få vara någon,

identitet
• Gruppens

betydelse
• Behovet av mening

Miller
• Den auktoritära

uppfostran
• Ensamheten och

isoleringen
• Aggressiviteten

Ofstad
• Prestationssam-

hällets krav
• Att ha en plats i

hierarkin, en
identitet

• Maktbehov

Fromm
• Ensamhet och

maktlöshet
• Behov av att vara

sedd
• Behov av trygghet

Böhm
• Uppfostran som

inte gav grund-
trygghet

• Brist på skyddsnät
• Svårigheten att

förena ondska och
godhet

Fig. 1 Sammanställning av orsaker på individnivå till varför man blir nazist.
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När jag betraktar de här orsaksfaktorerna tycker jag mig se en skillnad mellan
dem som direkt påverkar en individ till att ta till sig den nazistiska ideologin, till
exempel behovet av att vara sedd, och dem som har sitt ursprung längre tillbaka i
tiden, till exempel den auktoritära uppfostran.

Var författarna lägger sin tyngdpunkt varierar också enligt detta mönster. Å ena
sidan tycker jag mig kunna iakttaga att Lange/Westin och Ofstad betonar de
nuvarande omständigheterna, genom att belysa längtan att få vara någon i
gruppen respektive behovet av att få utöva makt för att vara någon i
samhällshierarkin. Å andra sidan lägger Miller och Böhm tonvikten mer på
faktorer som påverkat individen längre tillbaka i tiden, som den auktoritära
uppfostran, vilken lett till aggressivitet, respektive en uppväxt som gjort personen
oförmögen att förena ondska och godhet.

Kanske är denna uppdelning lite väl grov, vilket till exempel visar sig i
svårigheterna i att placera in Fromm. Jag anser att han visar på dels behovet av att
vara sedd och uppleva trygghet, vilket motsvarar något som verkar i stunden,
dels ensamheten och maktlösheten, vilket kan ha sitt ursprung långt tillbaka i
tiden. Indelningen kan vara grov men jag  tycker ändå nyansen mellan då och nu
har sin plats. Nazist kan man bli av olika anledningar. Det kan vara faktorer långt
tillbaka i uppväxten eller faktorer som verkar i nuet, men troligast torde det vara
en blandning av bådadera.

Oavsett om det är nufaktorer eller dåfaktorer som gör att en elev blir nazist så
har de det gemensamt att nazismen fyller något slags behov. Det kan vara
behovet av gemenskap som kan fås i rörelsen. Det kan också vara behovet av en
ideologi som rättfärdigar ett handlande, vilket kan tjäna som en ventil för
inneboende aggressivitet. Att bli nazist är alltså inte bara att tycka att nazismen är
en just ideologi. Skulle ideologin inte fylla någon funktion, tillfredsställa några av
de behov som personen bär på, skulle den inte heller få några bestående
efterföljare.

Jag tycker mig se en process där individen går från otillfredsställelse till någon
form av tillfredsställelse. Ur de olika bakomliggande orsakerna framträder ett
mönster av att man blir nazist för att gå från något till något annat. Det är en
process som innebär att personen söker befria sig från något för att bli något
annat. Nazisten får utlopp för aggressivitet, ensamhet, maktlöshet och press;
och i ersättning erhåller han identitet, trygghet, mening och helhet.

I avdelningen om hur man kan bemöta nazismen framkommer det att det inte
räcker men några enkla åtgärder för att få bukt med problemet. Om man ska få
någon att lämna nazismen räcker det som regel inte med övertalning. Man måste
komma åt orsaken till varför personen blivit nazist. Det gäller att kunna erbjuda
något bättre än nazismen, något som i högre grad fyller det behov aktivisten har.
Den process som leder till nazism måste fås att verka på andra hållet; personen
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måste motiveras till att lämna ideologin. Och då finns det sällan några enkla
lösningar, eftersom det kan finnas så många olika orsaker till aktivt deltagande.

Bjørgo
• Motiv

- Pushfaktorer
- Pullfaktorer

• Hinder

Lange /Westin
• Självbilden
• Kontakter

Fromm
• Tankar
• Känslor
• Vilja

Magnér/Magnér
• Reflektion
• Handling

Lodenius/Wikström
• Analys
• Strategi
• Känslomässig påverkan

Raundalen/Lorentzen
• Självbilden     •   Kunskap
• Kontakter       •   Tänkande
• Empati            •   Aggressivitet

De olika författarna har inte heller några enkla svar på vad man kan göra (se
ovan fig. 2). De lyfter fram en rad varianter man kan pröva, och jag tror att man
som lärare helt enkelt får testa sig fram för att se vad som fungerar, vad som med
andra ord bäst kan få igång en process som får eleven att lämna nazismen.

Efter att ha gått igenom materialet från litteraturen om hur vi kan bemöta
nazismen har jag kommit fram till tre övergripande delar att arbeta med. För det
första gäller det att arbeta med elevens syn på sig själv. Det handlar om att stärka
självbilden så att eleven får en god självuppfattning och därigenom en realistisk
bild av sig själv och sin förmåga. För det andra måste man arbeta med elevens
relation till andra. Eleven bör få möjlighet att skaffa sig en egen uppfattning om
andra för att därigenom komma till rätta med fördomar, vilket i sin tur förutsätter
att eleven känner sig trygg och inte riskerar att bli kränkt. Betydelsen av kontakt
tycker jag också framkommer tydligt i det Bauman påpekade: att närhet föder
ansvar. För det tredje behöver eleven utveckla sin förmåga och kunskap. Det kan
gälla förmågan att reflektera och tänka, diskutera eller att tygla sin aggressivitet.
Men det är också viktigt att eleven får möta argument mot nazismen, för att via
kunskap slå hål på en del av de nazistiska påståendena.

Dessa tre delar påverkar i sin tur varandra. Till exempel kan självbilden stärkas
av goda kontakter med andra, och goda kontakter gynnas i sin tur av en förmåga
att diskutera. Mellan de tre delarna sker på detta sätt ett ständigt utbyte, vilket
enkelt kan åskådliggöras i en figur (Fig. 3). Att arbeta med nazism innebär att
läraren aktivt måste gå in och påverka de tre delarna, för därigenom få till stånd
en process som kan leda till att eleven känner sig motiverad att lämnar sitt
nazistiska engagemang.

  Syn på sig själv

 Relation till andra   Kunskap och förmåga

Fig. 2  Sammanställning av det lärare kan påverka i kontakten med nazistiska elever.

Fig. 3 Tre delar läraren kan
arbeta med för att få en elev
att överge nazismen.
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Del III - Intervjuer

I den här delen kommer jag i tur och ordning presentera de fyra intervjuerna för
att sedan avsluta med en kort sammanfattning.

Intervju 1 - Anna

Den första läraren jag intervjuade, med det fingerade namnet Anna, arbetar som
SO-lärare på högstadiet. Anna har jobbat fem år i yrket. Huvuddelen av sin tid
har hon varit på samma skola, som ligger i ett blandområde där det finns både
”villa- och höghuselever”.

Anna anser att frågan om nazism i skolan är mycket viktig och bör tas på
allvar. Inte minst är det viktigt med tanke på det hon sett av fientlighet som elever
har gett uttryck för. Det har varit allt från främlingsfientlighet till uttalad nazism.

Anna hävdar att främlingsfientligheten, eller ”svensson-rasismen” som hon också
kallar den, är vanligast förekommande. Uttalanden av främlingsfientlig natur kan
dyka upp lite närsomhelst, och Anna tycker sig närmast ha sett en ökning på
senare år. Rasism, som hon betraktar som främlingfientlighet med mer biologiska
förtecken, stöter hon också på, men det är inte lika vanligt. Ännu ovanligare är
elever som ger uttryck för nazistiska sympatier och som är ideologiskt
övertygade. Men visst finns de.

För Anna är inte vad som helst nazism. En elev måste ge uttryck för rasism,
antidemokratiska åsikter samt antiitellektualism, för att kunna betraktas som
nazist. Vidare gör Anna en grovindelning av elever med nazistiska sympatier i de
ideologiskt övertygade och de som har nazismen som en yttre attityd.

Under sina år som lärare har Anna en gång haft en elev som var ideologiskt
övertygad. Det var en tjej som var begåvad och mycket påläst. Hon stack inte
under stolen med vad hon trodde på utan propagerade klart och tydligt sina
åsikter, och hävdade bland annat att förintelsen aldrig ägt rum. Tjejen hade en
pojkvän som var mycket engagerad i nazistkretsar och även en äldre släkting med
uttalat nazistiska sympatier. I skolan gick det bra för henne. Att hon hade
kompisar och kom bra överens med lärare berodde, som Anna ser det, på att
hon skötte sig och sitt nazistiska engagemang snyggt, utan att kränka andra.

På frågan om varför en elev blir nazist förklarar Anna det med hjälp av tjejen i
exemplet ovan. Anna hävdar att det nazistiska engagemanget kom sig av att tjejen
i det sökte en identitet. Kanske kunde det vara ett sätt att söka sina rötter (hon
hade ju en äldre släkting som var nazist). Pojkvännen hade nog också betydelse.
Han kunde ge henne gemenskap och fick henne att känna sig sedd. Anna anser
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att det kan finnas fler orsaker, utöver de som gällde för den här tjejen, till att en
elev blir nazist. Bland annat kom Anna att tänka på en kille som fanns i trakterna
där hon vuxit upp. Denne hade på senare år blivit nazist och Anna tror att
förklaringen till det kunde finnas i hans uppväxt som präglats av utanförskap. Han
hade varit utstött under stora delar av sin skolgång.

Anna anser att det inte är någon självklarhet att en elev blir nazist. Många
nazister kunde lika gärna ha blivit aktiva i någon annan organisation, där de blivit
sedda och bekräftade. Det krävs vissa förutsättningar för att man ska bli nazist,
att man till exempel har en kompis eller kanske en pojkvän som kan dra med en
till ett möte. Med andra ord har ideologin inte så stor betydelse för att en elev
dras in i nazismen. Den ideologiska övertygelsen kommer med tiden när han/hon
kommit med i gemenskapen.

Vidare hävdar Anna att det finns en skillnad mellan de ideologiskt övertygade,
som tjejen i exemplet ovan representerar, och de som bara har nazismen som en
yttre attityd, de som snarare kan ses som en svans till rörelsen. Varför svansen
lägger sig till med en nazistisk attityd tror hon kommer sig av de allmänna
motsättningar som finns bland ungdomarna. Ungdomarna lever i - om man jämför
med vuxna - en annorlunda verklighet. De har ingenstans att ta vägen, exempelvis
till fritidsgårdar, utan hänger ihop i grupper på stan. Mellan dessa grupper uppstår
lätt fördomar. Det spelar ingen roll om gruppen består av ”svenskar” eller
”invandrare”, inom respektive grupp florerar samma rasistiska tongångar.
Attityden är densamma, och den är sällan särskilt djupt förankrad i några
ideologiska resonemang.

Efter hand kom vårt samtal allt mer in på hur läraren kan bemöta elever med
nazistiska åsikter. Anna poängterar betydelsen av att läraren tar de nazistiska
tendenserna på allvar, vågar ta en diskussion med eleven och kan argumentera för
de demokratiska värdena. Men alla elever med denna typ av åsikter kan inte
behandlas på samma sätt.

Även här skiljer Anna på de ideologiskt övertygade och svansarna. Beträffande
ideologerna gäller det att få tillstånd en konstruktiv diskussion. Det räcker
nämligen inte med förbud; risken är då att locket bara läggs på och problemet
växer. Anna anser det vara bättre att eleven får föra fram sina åsikter, dock med
den begränsningen att det som sägs inte ska kunna såra och kränka andra. Direkt
därpå går Anna in för att få igång en dialog. Hon visar på svaga argument i
elevens framställning och tvekar inte att ta ställning för de demokratiska värdena.
Som lärare är jag skyldig att göra det, framhåller Anna. Det är också viktigt som
en markering gentemot övriga klassen. Anna är väl medveten om den risk hon tar
genom att låta eleven få föra fram sina åsikter. De andra kan lockas med. Men
erfarenheten med tjejen hon hade var att de övriga i klassen tog avstånd från
hennes åsikter. Anna framhåller vikten av försiktighet och taktkänsla. Det gäller få
med sig klassen i det man gör, annars kan öppenheten leda till att fler lockas till
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nazismen. Anna tillägger också att om hon fick en ideologiskt övertygad elev igen
skulle hon välja samma väg som hon gjort tidigare.

Beträffande svansarna påstår Anna att hon skulle handla annorlunda. Där skulle
hon förbjuda mer. De som bara har nazismen som en attityd slänger sig med en
massa påståenden som de inte kan stå för. När dessa fraser undslipper dem tar
hon dem först på allvar och frågar vad de menar. Kan då inte eleven föra en vettig
argumentation för sin åsikt uppmanar hon denne att antingen gå hem och fundera
på vad han/hon menar, motivera sitt påstående, eller hålla tyst.

En fördel som Anna ser med elever som är mindre ideologiskt insatta är att
hon kan bemöta dessa med en argumentation som bygger på en demokratisk
värdegrund. Då kan hon använda sig av vad hon kallar för
medmänsklighetsargument, till exempel att be eleven sätta sig in i hur det skulle
vara att komma som invandrare till ett främmande land. Detta är svårare med
ideologerna för de bygger inte sina åsikter på en demokratisk värdegrund,
exempelvis delar de inte synen på allas lika värden. Det hindrar dock inte att man
ibland kan nå fram till ideologiskt övertygade personer med dessa argument.
Anna minns bland annat att den tidigare omtalade tjejen umgicks med invandrare
och fick märkbara svårigheter med att förklara hur det var möjligt med tanke på
hennes ideologiska ställningstagande.

Sammantaget kan vi se hur Anna poängterar att man ska bemöta nazismen
genom att ta den på allvar. Vi får inte blunda som lärare, utan måste stå upp för
de demokratiska värdena. Det innebär att läraren måste ta sitt ansvar och bli en
vuxenförebild. Ska läraren lyckas med att bemöta elever med nazistiska åsikter
måste läraren ta sitt ansvar och läsa på så att man vågar att möta nazismens
argument. Men att låta den nazistiska eleven komma till tals är inte det samma
som att han/hon får säga vad som helst. Läraren måste våga sätta gränser. Att
värna de demokratiska värdena är inte att tillåta vad som helst.

Intervju 2 - Bertil

Den andra läraren jag intervjuade har jobbat som SO-lärare i 25 år. De senaste 10
åren har han varit på den skola där han nu arbetar. Skolan ligger i ett stabilt
medelklassområde, och utöver eleverna i skolans direkta närhet kommer det varje
morgon med skolskjutsar en hel del landsbygdsbarn. Av samtliga elever på
skolan finns det mycket få invandrarbarn.

Beträffande frågan om vad nazism är ansåg Bertil, som jag valt att kalla honom,
att det råder en gradskillnad mellan nazism, rasism och främlingsfientlighet.
Utöver gradskillnaden hävdade Bertil att nazismen skiljer sig från rasismen genom
att var mer ideologisk. Han karakteriserade nazismen som den starkes rätt att
förtrycka den svage. Han ser också nazismen som antidemokratisk,
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antiintellektuell, trångsynt och konservativ; att den föraktar svaghet, utanförskap
och främlingar.

Bertil framhöll att nazismen är ett problem som i första hand gäller högstadiet.
Innan dess bör de nazistiska tendenserna snarare tolkas som något annat, till
exempel mobbning. Ja, egentligen är nog inte nazismen något större problem på
högstadiet heller, för de elever som gör uttalanden som kan tas för nazism ger,
som Bertil uttrycker det, snarare utlopp för något annat. De som ritar hakkors
eller påstår att svarta är dumma i huvudet är bara en bunt skrävlare och
bråkstakar som söker uppmärksamhet. Under sina år som lärare har han aldrig
mött några ideologiskt övertygade och anser att den typen av nazistiska elever
utgör en marginell företeelse.

Bertils syn på att det inte finns några verkligt ideologiskt övertygade präglar
också hans svar på varför elever blir nazister. Den nazistiska fernissan kommer av
att dessa bråkstakar vill märkas, komma till tals. Deras jargong är ett sätt att
hävda sig och ge uttryck för: ”Lyssna på mig!”.

Vidare anser Bertil att det, precis som i Hitlertyskland, främst är intellektuellt
svagpresterande som blir nazister. Ideologin drar inte till sig intellektuella flickor,
utan ”virrhjärnor” som istället för intellektuella resonemang använder sig av
knytnävarna när de stöter på problem. Han påstår också att nazismen präglas av
vad han kallar för hackkycklingsmentalitet. De som blivit utsatta för hackande är i
sin tur pigga på att hacka tillbaka. Det blir ett sätt att ge igen.

De nazistiska idéerna är inget de lär sig i skolan utan är något de antingen får
med sig hemifrån eller tillägnar sig bland kompisarna.

Utöver de faktorer som påverkar individen gav Bertil uttryck för strukturella
förhållanden som orsak till nazism. I områden med hög invandring trodde han att
problemen med nazism är större, genom att det där klarare framträder de
motsättningar som finns mellan svenskar och invandrare. Dessa motsättningar
kommer i sin tur av bristen på förmåga att integrera invandrarna i det svenska
samhället. Bertil anser att det måste till ett bättre kulturellt utbyte mellan svenskar
och invandrare för att komma åt den här typen av problem.

Hur ska då läraren bemöta nazistiska tendenser? Bertil tycker först och främst att
det är viktigt att de bemöts. Så fort en elev gör nazistiska uttalanden gäller det att
bestrida påståendet. Har läraren inte motargument för dagen, får han återkomma
till diskussionen dagen därpå med nya fräscha infallsvinklar. Inga odemokratiska
uttalanden får stå oemotsagda. Bertil framhåller att det inte bör vara några
problem att punktera nazisternas ihåliga argument, och tar exemplet med
historierevisionismen, som ett av nynazismens absurda påståenden som lätt går
att bemöta med förnuftiga resonemang. Att bemöta uttalanden som står i strid
med demokratin är något som läraren alltid ska göra, oavsett om de är nazistiska
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eller av annan typ. Läraren ska därför på motsvarande sätt reagera på
odemokratiska påståenden som görs av till exempel militanta veganer.

Demokratin är med andra ord - enligt Bertil - det redskap läraren har att bemöta
nazismen. Han tror inte på att förbjuda nazismen, utan vill snarare att den
tydligare lyfts fram. Det fria samtalet, diskussionen, som han ser som
demokratins främsta kännetecken, är den metod varigenom nazismen ska
bekämpas.

Därutöver är kunskapen viktig som botemedel. Som Bertil ser det är bristen på
kunskap en av de främsta orsakerna till att elever slänger sig med nazistiska
påståenden. Kan därför läraren upplysa om demokratin, att den är den
lämpligaste grunden för mänskligheten, har mycket vunnits i kampen mot
nazismen.

Till slut påpekar Bertil vikten av att låta undervisningen genomsyras av
demokratisk fostran. Han försöker få arbetet för demokrati och mot rasism att
löpa som en röd tråd genom sin undervisning. Kanske alla lärare kunde bli
duktigare på det? Bertil ger uttryck för att han upplever lärare som mycket
kompetenta i att lära ut sina ämnen, exempelvis matte, men saknar ibland
genomtänkta strategier för hur elever ska ta till sig demokratin. till exempel måste
elevdemokratin, som han ser det, bli bättre. Upplever eleverna att elevdemokratin
är en pappersprodukt kommer de aldrig att ta till sig de demokratiska principerna,
varvid risken för nazism blir uppenbar.

Sammanfattningsvis tycker jag mig se att Bertil inte betraktar nazismen som
något större problem. Visst finns det bråkstakar som ger uttryck för nazistiska
åsikter, men de är inte ideologiskt övertygade, utan läraren kan och bör punktera
deras argument. Demokratin är lärarens främsta redskap och det gäller att lärarna
inte slutar att använda den. Läraren ska alltid bemöta odemokratiska tendenser.

Intervju 3 - Cesar

Min tredje intervju hade jag med Cesar, en högstadielärare med SO inriktning.
Cesar har varit verksam i nästan tjugo år och har jobbat huvuddelen av tiden på
den skola där han nu är, vilket är samma skola som Bertil.

Cesar ser en gradskillnad mellan nazism, rasism och främlingsfientlighet. Rasist
och främlingsfientlig kan man vara utan att för den skull vara nazist. Nazismen
skiljer sig också genom att vara politisk-ideologiskt förankrad, samt att den har en
mer utpräglad lära om hur människor är olika värda och bör behandlas därefter.

Cesar upplever inte nazismen som något större problem. Han möter mycket få
elever, om några alls, som är ideologiskt övertygade. Emellertid finns det, som
Cesar bedömer det, en hel del främlingsfientlighet. Han tycker sig se en rädsla för
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det främmande, vilket han tror beror på att skolan har så få invandrare. Eleverna
skulle behöva träffa invandrare som kan bryta deras fördomar.

Att det inte finns några ideologiskt övertygade som klart propagerar för
nazismen hindrar dock inte från att det finns ett intresse för den här typen av
åsikter och verksamhet. Cesar har sett att det i vågor dyker upp märken, ritade
symboler och T-shirts med nazistiska anspelningar. Han tror även att det finns
några elever som har tillgång till vit-maktmusik, och tar dessa uttryck som tecken
på att det finns ett intresse för nazismen.

Så fort Cesar får syn på något som han misstänker har nazistisk koppling
brukar han ta en diskussion med eleven det gäller. Då visar det sig att han/hon
egentligen vet väldigt lite om vad nazismen står för. Men visst finns det där,
dragningen till nazism, och informationen tror Cesar eleverna främst får från
Internet, men några torde också ha kontakter med mer organiserad verksamhet.

Enligt Cesars erfarenheter är det uteslutande pojkar som intresserar sig för
nazism. Genomgående är de lågpresterande och struliga, och de har svårt för att
anpassa sig till verksamheten i skolan. Dessa elevers misslyckas ständigt i skolan,
vilket Cesar ser som en av förklaringarna till varför de dras till nazismen.

Bakgrunden till varför de har svårigheter i skolan ligger i hemmiljön. Eleverna
har inte tillräckligt med stöd från föräldrarna. Cesar tror inte föräldrarna har tid
och ork att ge nödvändigt stöd för att eleverna ska lyckas i skolan. Och vad värre
är, föräldrarna har så fullt upp med att reda ut sin egen tillvaro att de inte förmår
sätta gränser för barnen som därigenom blir otrygga. När Cesar har kontaktat
föräldrar angående till exempel en T-shirt med tveksamt budskap, visar det sig att
föräldrarna inte ens reflekterat över tröjan deras barn har.

Livet i skolan är som sagt inte lätt för de här eleverna. När de kommer upp på
högstadiet är de visserligen populära. De andra i klassen ser upp till dem för att
de vågar göra sådant som ligger på gränsen för det tillåtna. Men ju längre tiden
går desto mer tröttnar klasskamraterna på strulpellarna, som alltför ofta förstör
för alla, så att när de kommer till nian har de bränt det mesta av sin status. Cesar
påpekar vidare att de nazistiska eleverna, på grund av sin låga status, i allmänhet
inte riskerar att dra med sig fler elever in i ett intresse för nazismen. Möjligtvis kan
de elever som lever i gränslandet mellan de ”normala” och de struliga lockas med.

De nazistiska eleverna har också som regel komplicerade relationer till sina
lärare. Deras ständiga provokationer leder till konflikter. Men Cesars erfarenhet är
att om man ger dem tid och uppmärksamhet, med andra ord bygger en relation,
kan man få en god kontakt även med dessa ungdomar.

Elevernas misslyckanden och brist på stöd gör att de dras till nazismen. Att
nazismen är förbjuden utgör enligt Cesar en lockelse och gör eleverna nyfikna. De
ser en möjlighet att bli bra på något. De får kunskaper och engagemang som få
andra känner till, ja, som inte ens läraren vet något om. Nazismen blir också ett
redskap för dem att provocera och imponera på sin omgivning. Provocerandet
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blir ett medel att få lärarens uppmärksamhet och genom att ägna sig åt något
förbjudet blir övriga klasskamrater imponerade; med andra ord blir nazismen ett
sätt att bli sedd.

För att kunna bemöta nazismen på rätt sätt gäller det att läraren är medveten och
uppmärksam. Cesar är noga med att påpeka att läraren direkt måste reagera på
nazistiska tendenser. Möter han något uttalande bryter han all annan verksamhet
för att direkt bemöta yttrandet. Inga odemokratiska påståenden får stå
oemotsagda.

Det är viktigt att de vuxna markerar vad som är tillåtet. Läraren måste sätta
gränser, inte minst med tanke på dessa elevers bristande gränsdragning hemifrån,
annars löper det ungdomliga oförståendet, som tar sig uttryck i nazismen, att bli
bestående. Cesar skulle aldrig tillåta ren nazistisk propaganda på skolan. Gränsen
för det tillåtna går också vid elever som gör raljerande uttalanden om till exempel
invandrare. Eleverna ska ha fog för sina yttranden. Fördomsfulla tendenser utan
någon som helst förankring gör läraren bäst i att förbjuda. Som regel är det inte
svårt att avgöra om det en elev gör eller säger bara är till för att provocera, och är
så fallet kan man lika gärna förbjuda det för eleven är ändå inte intresserad av en
konstruktiv diskussion.

Cesar är dock medveten om faran med att förbjuda. Han minns första gången
han stötte på nazistiska tendenser i skolan. Det var en elev med en klart nazistisk
tröja. Cesar reagerade direkt med att skicka hem honom för att byta tröjan.
Resultatet blev att eleven aldrig mer kom tillbaka med någon liknande tröja, men
efter händelsen fick inte heller Cesar någon bra kontakt med eleven. Med tiden
har Cesar, som han uttrycker det, skaffat sig en annan taktik. Han har också
börjat ta liknande uttryck med en större ro, och istället för att direkt avvisa
försökt få igång en diskussion. Som regel går det bättre, men det är inte alltid
som diskussion och vederläggning i form av logiska resonemang biter. Ofta har
eleverna ingen möjlighet att försvara sina åsikter, de är inte tillräckligt pålästa, och
vägrar se att de har fel. Det är inte så mycket den nazistiska ideologin som är den
viktiga, utan att ha något att hålla fast vid. Den framkomliga vägen som då återstår
är byggandet av en relation till eleven, och få en så god kontakt med denne att
han med tiden blir villig att överge sitt ställningstagande för nazismen.

Den direkta bearbetningen av nazismen är inte det enda läraren kan göra. Minst
lika viktig är - framhåller Cesar - ett kontinuerligt förebyggande arbete. Frågor
som rör demokrati och nazism får inte bara beröras vid något enstaka tillfälle.
Cesar försöker med jämna mellanrum återkomma till dem, samt, när det har skett
något aktuellt, ta upp den här typen av frågor i undervisningen. Målet är att få
eleverna att själva tänka och reflektera, och genom att ge dem adekvat material få
dem att göra egna ställningstaganden för demokratin. Enligt Cesar är det det bästa
sättet att bekämpa grogrunden för främlingsfientlighet, rasism och nazism.
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Cesar avslutar med att uppmana lärare till att ständigt jobba med anslutande
problem och frågor. Inte minst är det viktigt i dagens samhälle där demokratin
möter stora svårigheter, som att få folk att engagera sig partipolitiskt. Lärarna har
ett uppdrag och det måste vi håll fast vid: att fostra eleverna i aktivt deltagande i
samhället - för demokratin.

Intervju 4 - David

David var den fjärde personen att möta mina frågor och funderingar. David har
arbetat tio år som lärare och huvuddelen av den tiden på gymnasiet inom det
yrkesinriktade fordonsprogrammet och hade där elever i de praktiska ämnena.
Det var också där som han på allvar kom i kontakt med nazismen. Han minns
särskilt en årskurs där han hade tolv elever, varav åtta var mer eller mindre pro-
nazistiska. David berättar om denna tuffa period och om sin kamp för de här
eleverna. Idag arbetar han inte kvar i skolan utan är bland annat ute och har
föreläsningar på skolor och delar med sig av sina erfarenheter av ungdomar och
nazism.

Nazism, rasism och främlingsfientlighet har enligt David samma grund: de anser
alla att vissa människor är mindre värda än andra. Han lägger också till att
mobbning av motsvarande anledning kan räknas dit. Visst råder det en
gradskillnad, men skillnaden är många gånger hårfin. Nazismen är ytterligheten av
förakt för människovärde och demokrati, och karakteriseras av sin handgripligen
utlevda rasism.

Aktivisterna består, enligt David, till en övervägande majoritet av mindre
begåvade och i många fall socialt missanpassade, och de har som regel dålig koll
på ideologin. Deras nazistiska uttalanden är bara inövade fraser och har en ringa
förankring i djupare resonemang. Dock finns det en liten grupp mycket
intelligenta, som också är ideologiskt övertygade. Oftast märks de inte så mycket,
men de har inte sällan ett avgörande inflytande över de andra i grupperna, och är
med andra ord de verkligt farliga. Rent generellt tycker ändå David att de
nazistiska elever han har träffat på har det gemensamt att de i grunden är olyckliga
människor.

Det kan vara mer eller mindre lätt att upptäcka att man har en nazistisk elev i
klassen. Läraren har ett stort ansvar i att avslöja om så är fallet. En elev som är
överkompenserad, stundtals aggressiv och fientlig kan ligga i riskzonen för att
utveckla nazism, dock förutsatt att han kommer i kontakt med den typen av
verksamhet. Men som lärare kan det också vara på sin plats att skärpa
uppmärksamheten på den tystlåtne och inbundne eleven, som börjar ge uttryck



41

för rasistiska tendenser. Både den överdrivet utåtagerande och den mycket
inbundne kan lida av en negativ självbild, och kan därför lättare dras in i nazistisk
verksamhet. Nazisten utmärker sig också av återkommande misslyckanden och
ständiga bortförklaringar.

David påpekade att elever med nazistiska sympatier vanligtvis utmärker sig
tidigt i skolan. De faller ut ganska snart och en av de främsta orsakerna till det går
att finna i hemmen. Skilsmässofrekvensen för de här ungdomarnas föräldrar är
signifikant. Huvuddelen av nazisterna är pojkar och många av dem saknar
pappor, saknar manliga förebilder. Istället har de en moder som många gånger
inte orkar med dem. Men det här mönstret stämmer inte alltid in. David har också
märkt att det finns andra hemförhållanden, och minns bland annat en oerhört
bortskämd elev som var van att få i princip allt han pekade på av sina föräldrar.

David fortsätter med att lyfta fram skolan som orsak till nazismen. Skolan kan
indirekt bidra till att elever tidigt slås ut och därför blir mer mottagliga för
nazismen. Många får uppleva hur de ständigt misslyckas. En bidragande orsak till
det är att många av eleverna har grova läs- och skrivsvårigheter. De orkar inte
med prestationskraven från skolan, bland annat för att de ofta saknar nödvändigt
stöd hemifrån. Inte blir situationen bättre av att många av dessa elever tidigt
stämplas som problembarn och därför inte känner sig accepterade av lärarna.

Hemmet och skolan misslyckas med dessa elever. De blir aldrig bekräftade
och får ingen möjlighet att skaffa sig en positiv självkänsla. Deras plats i samhället
lyser med sin frånvaro, vilket de nazistiska eleverna upplever med hela sin person,
och försöker att motverka genom sitt engagemang i nazismen. Vidare påpekar
David hur det inte bara är hemmet och skolan som misslyckats, hela vuxenheten
har misslyckats. Alla vuxna har nog med sina egna problem och reagerar inte på
dessa ungdomars beteende förrän det är för sent, när de redan kommit för djupt
in i nazismens destruktiva organisationer.

När de utslagna eleverna kommer i kontakt med nazismen blir de bekräftade.
De får en plats i ett större sammanhang. Som David framhåller: om det är något
nazisterna kan så är det att suga upp utslagna och ge dem något att kämpa för, en
identitet och en plats i gruppen.

Visst går det att göra något. David fick ser hur sina elever en efter en lämnade
nazismen. Men det var en lång väg dit. David påpekar att det är viktigt att läraren
har rätt attityd till eleverna. Först och främst måste läraren sätta upp tydliga
ramar. Eleverna behöver klara förhållningsregler och en lärare som konsekvent
håller sig till dem. Reglerna blir i början ett stöd för eleverna, men de är inte
konstanta. Genom att efterhand lätta på reglerna överför läraren ett större ansvar
till eleverna, som sakta men säkert blir tryggare i att de klarar av allt mer. De får
känna hur de för en gångs skull lyckas i skolan, och deras självkänsla stärks.

David var noga med att påpeka att läraren inte får kränka och såra den
nazistiske eleven. Läraren får inte sätta sig över eleven samt under inga
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omständigheter utsätta honom för sarkasmer eller liknande. Nazisten är mycket
noga med att ingen sätter sig över och kränker honom. Nej, vad läraren behöver
göra är att på något annat vis sätta sig i respekt. Av egen erfarenhet har David lärt
sig att respekt är något man förtjänar. Man ska vara både mjuk och fast. Eleven
måste få uppleva värme och vänlighet samtidigt som han ska kunna känna att
han/hon kan lita på att läraren är konsekvent och sätter gränser. Det är med andra
ord en ständig balansgång, men lyckas läraren kan han räkna med att få elevens
respekt.

Respekten gör sedan att eleven lyssnar på läraren. David betonar att då eleven
lyssnar till läraren kan läraren få denne att se sitt liv ur nya perspektiv. Genom att
ställa frågor och kritiskt granska olika påståenden eleven gör kan läraren få eleven
att börja tänka över sin situation. Det uppstår små fragment av tvivel som läraren
hjälper eleven att sätta ihop till en större helhet, vilket får denne att se kritiskt på
sitt liv. Detta blir i sin tur en öppning för eleven att börja ifrågasätta nazismen, en
början till personlig uppgörelse med ideologin.

Som lärare har man också ett ansvar att direkt bemöta nazistiska påståenden i
klassrummet. Läraren ska enligt David alltid tala om var han står. Eleven ska inte
behöva tvivla på att läraren står för de demokratiska värdena. Det innebär i sin tur
att läraren alltid måste reagera på odemokratiska uttalanden som görs av elever.
Han kräver också att eleverna ska stå för vad de säger. Det duger inte att bara
påstå att någon är dum i huvudet. För att ge uttryck för något dylikt behöver det
framgå att påståendet är elevens eget samt att eleven också kan motivera vad han
bygger det på. När eleven sedan försöker motivera sitt påstående är det som regel
inga större problem att visa hur befängt det är. Med hjälp av frågetekniken
framgår det att uttalandet vilar på lös grund och inte är byggt på fakta; och fakta
är det enda som David i slutändan accepterar. Det förutsätter dock att läraren är
påläst och på motsvarande sätt kan bemöta påståenden med fakta.

David har även arbetat med nazistiska ungdomar utanför skolan. Bland annat
var han drivande i ett projekt där nazister, invandrare och ”vanliga” svenskar fick
mötas för att samtala och göra olika aktiviteter tillsammans med målsättningen att
överbrygga klyftor dem emellan. Att låta nazister träffa invandrare för att ta död
på fördomar är, enligt Davids erfarenheter, inget man gör från början. Det är först
i ett senare skede, när nazisterna har ”lugnat ned sig”, som de kan träffa dom
andra. Invandrarna måste också vara motiverade och öppna för att det
överhuvudtaget ska uppstå en dialog och ett givande utbyte av erfarenheter. Att
bryta fördomar förutsätter att man möts i ömsesidig respekt.

Till slut vill David ge rådet till lärare som möter nazismen i skolan att stå på sig
och aldrig ge vika. Som lärare är vi satta att försvara de demokratiska värdena,
inte bara för demokratins skull utan även för de elever, inklusive de nazistiska,
som vi har. Visst är det en kamp, men också en tillfredsställelse och stimulans när
man känner att man når fram.
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Sammanfattning

Alla fyra intervjuerna har fört fram intressanta perspektiv på mina frågor. Jag
anser att de rent generellt bidragit med genomtänkta svar och därigenom visat på
ett intresse och en medvetenhet beträffande elever med nazistiska åsikter.

De fyra intervjuade har något olika erfarenheter. David är den som har träffat
flest nazistiska elever. Anna har haft en ideologiskt övertygad elev, medan Cesar
och Bertil mest bara stött på främlingsfientlighet. Trots deras olika utgångspunkt
gav de svar som i hög utsträckning stämde överens med varandra.

Beträffande de erfarenheter lärarna har finns det en samstämmighet i att deras
nazistiska elever sällan haft någon god kännedom om den nazistiska ideologin
(bortsett från den nazistiska tjejen Anna hade). Eleverna har inte tagit till sig
nazismen av främst ideologiska skäl, utan för att den bland annat har kunnat
erbjuda gemenskap eller utlopp för frustration eller utgjort en lockelse genom att
vara förbjuden.

Att somliga elever blir nazister beror enligt lärarna främst på hemförhållandena.
Som andra faktorer nämns också kompisar och skolan. David är dock den som
är mest kritisk till skolan. De andra konstaterar att elever slås ut i skolan men ser
inte som David att skolan kan ha en direkt orsak till detta.

Angående hur läraren ska hantera nazistiska elever är de överens om behovet
av att agera direkt och ta nazistiska tendenser på allvar. Bemötandet av eleverna
är en balansgång; bland annat mellan yttrandefrihet och förbud, vilket ställer krav
på taktkänsla hos läraren. Läraren, som Cesar påpekar, bör också ha en god
relation till eleven, och David trycker på vikten av att bemöta eleven med respekt.
Vidare talar Anna om att läraren tvingas hantera de ideologiskt övertygade på ett
annat sätt än svansen.

En skillnad tycker jag mig se mellan å ena sidan Bertil och Cesar, som har
mindre erfarenhet av nazism, å andra sidan David och Anna. De senare
poängterar långsiktighet och svårigheter med att hjälpa nazistiska elever, medan
till exempel Bertil närmast betraktar nazismen som ett mindre problem som rätt
snabbt borde gå att lösa.

I nästa del kommer jag att beröra mer av det som kommit fram i intervjuerna,
men där pröva det i relation till litteraturstudiens resultat.
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Del IV - Diskussion

Den avslutande delen av mitt arbete är en sammanställning av vad jag har kommit
fram till. Först kommer jag att föra samman resultatet av intervjuerna med
litteraturen och försöker besvara mina frågeställningar, för att i det sista avsnittet,
Avslutning, lite närmare kommentera mitt resultat.

Vad är nazism?
Utifrån den litteratur jag har studerat anser jag att de intervjuade lärarna visade
god insikt i vad nazismen står för. De lyfte fram många av de centrala elementen i
nazismen, däribland rasismen och föraktet för demokrati och intellekt. Samtliga
lärare pekade också på gradskillnaden mellan nazism, rasism och
främlingsfientlighet.

Vidare framkom det att uttalad nazism trots allt inte är särskilt vanligt
förekommande, vilket bland annat stöds av svårigheten jag hade att finna lärare
med personliga erfarenheter. Bertil gav till och med uttryck för tvivel på att
högstadieelever kan vara nazister. Det motsägs dock av Anna som haft en
övertygat nazistisk elev. I jämförelse med nazismen är däremot
främlingsfientligheten vanligt förekommande, vilket kan vara en grogrund för
utvecklandet av rasism och nazism.

En annan reflektion jag gjort gäller Bertils och Cesars (som båda arbetar på
samma skola) svar på om det finns nazism på skolan. Jag upplevde att Cesar
hade sett mer av det än Bertil. Det kanske beror på att Cesar bara råkat stöta på
mer av det eller att Cesar har lättare för att definiera nazistiska tendenser som
nazism, men det kan kanske också vara så att Cesar var villigare att se problemet
när det dyker upp i skolan.

Intervjuerna gav också stöd för att det finns olika typer av nazister. Bjørgo
talade dels om de ideologiskt inriktade, som närmast utgör en minoritet, dels de
så kallade fellow-travellers, som mest hänger på för exempelvis gemenskapens
skull. Anna var den som främst stött på en ideologiskt övertygad elev, och det
tycks som om ideologerna måste bemötas på ett något annat sätt än de som bara
hänger på. Det räcker inte att förbjuda, vilket kan vara en mer framkomlig väg i
bemötandet av svansen.

Varför blir somliga elever nazister?
Svaren som lärarna gav på frågan om varför elever blir nazister anser jag också
väl stämmer överens med litteraturen, dock med den skillnaden att lärarna inte
hade samma djupgående teoretiska resonemang.

De tog upp hemförhållanden som orsak till elevernas dragning till nazismen.
Många elever har haft det svårt under sin uppväxt och saknar det stöd som de så
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väl behöver från de vuxna. Skolan nämndes också som en plats där eleven kan få
det svårt. Många av de nazistiska eleverna är svagpresterande och upplever
ständiga misslyckanden. Särskilt David lyfte fram skolan som delorsak till
nazismen. Vidare poängteras dessa elevers bristande självförtroende och
avsaknad av trygg identitet. Många lider av en negativ självbild och inte sällan
upplever de ett utanförskap. På grund av behovet av bekräftelse blir det viktigt att
få vänner, vilket fås inom den nazistiska rörelsen. Där bland sina nazistiska
kompisar är man någon och får del av en gemenskap, vilket stämmer med
Lange/Westins teori om social identitet.

I sammanfattningen av litteraturen konstaterade jag att det å ena sidan finns
orsaker som påverkat eleven längre tillbaka i tiden, å andra sidan det som
påverkar eleven i nuläget; något som delvis stöds av lärarna. De tar upp sådant
som uppväxten och andra dåfaktorer, men framförallt berör de omständigheter
som i nuläget gör att en elev blir nazist. Kanske somliga lärare skulle få en större
förståelse för problemet om de insåg hur djupt och långt tillbaka orsakerna ligger.

Vad som framkommer av intervjuerna och som stöder vad litteraturen tar upp
är att man inte blir nazist i första hand på grund av ideologiska skäl. Det är inte
ideologin som lockar utan de behov som personen kan få tillfredsställda genom
att vara nazist. Nazismen blir en slags kompensation som gör att eleven kan
hävda sig och känna att han är och kan något unikt.

Hur kan lärare bemöta nazistiska elever?
Även i den här frågan möter jag en samstämmighet i lärarnas svar. Jag tycker att
det finns ett visst mönster för hur lärare kan tackla problemet.

Till att börja med gäller det att ta problemet på allvar. När läraren möter
nazistiska tendenser eller påståenden ska man ta itu med dem. Det gäller därför att
direkt bemöta ett nazistiskt uttalande och som lärare ta ställning för demokrati.
Vidare bör läraren söka få till stånd en diskussion. Att bara förbjuda utan att
motivera varför är som regel inte att rekommendera. Dock måste läraren vara
tydlig och sätta gränser, vilket motiverar att ett förbud i vissa situationer kan vara
på sin plats. Viktigt är också att bemöta eleven med respekt och undvika att
kränka denne. Läraren kommer längre med en god relation till eleven.

Lärarna framhåller också behovet av att arbeta långsiktigt, ämnesövergripande
och målmedvetet med frågor som har anknytning till nazism. Det gäller att få
medvetna elever, och en hjälp kan vara att ställa frågor, vilket är en metod som
Magnér förespråkar. Det förutsätter dock en påläst lärare.

I sammanställningen av litteraturen fann jag tre delar att arbeta med: elevens
kunskap och förmåga, elevens syn på sig själv samt elevens relation till andra. I
intervjuerna uppehöll sig lärarna främst vid delen som har med kunskap och
förmåga att göra, det som handlar om att ge eleven argument mot nazism och
förmå dem att tänka kritiskt och diskutera. Det var framför allt David som lyfte
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fram betydelsen av att se till det som många gånger ligger bakom, nämligen
elevens bristande självbild. Det var också i första hand David som, om än bara
kort, tog upp möjligheten att arbeta med relationer, till exempel med invandrare,
och då främst i förebyggande syfte eller i ett senare skede.

Slutligen kan vi konstatera att samtliga lärare är noga med att framhålla lärarens
uppdrag: att vårda och förmedla de demokratiska värdena.

Avslutning

Sammantaget anser jag att lärarna har visat på en samstämmighet och villighet att
arbeta med nazismen. Deras resonemang vilar på genomtänkta åsikter som jag
tycker mig finna stöd för i litteraturen, och de visar därigenom på möjligheter att
arbeta med nazismen genom att möta den nazistiske eleven. Kanske är inte
resultatet helt representativt genom att jag i mitt urval är något begränsad och att
jag intervjuat lärare med i huvudsak personliga erfarenheter. Men så har inte mitt
främsta syfte varit att ge en bild av hur lärare som helhet arbetar, eller inte arbetar,
utan att finna några sätt att gripa sig an problemet.

Vissa skillnader tycker jag mig dock kunna iakttaga i hur lärarna hanterar den
nazistiske eleven. Anna och David, de lärare som har mer erfarenhet av direkt
nazism, anser jag i större utsträckning lyfter fram svårigheterna med att bemöta
den nazistiske eleven. Bertil, som är den med minst erfarenhet, är också den som
ger de enklaste svaren. Han vill närmast påstå att nazism inte är något direkt
problem i grundskolan. Anna och David ger däremot en mer ödmjuk bild och
framhåller istället svårigheterna och hur arbetsamt det är med en nazistisk elev i
klassen.

En skillnad är också att David, som har mest erfarenhet av nazism, mer än de
andra tar upp möjligheten till åtgärder som syftar till att styrka ”elevens syn på sig
själv”, självbilden. De andra koncentrerar sig mer på åtgärder riktade mot
”elevens kunskap och förmåga”. Hur kommer det sig? Anna, Bertil och Cesar
lyfter i frågan om varför en elev blir nazist, på samma sätt som David, upp
orsaker som är nära kopplade till elevens självbild. De nämner sådant som
elevens bristande identitet, som kan vara en direkt följd av ogynnsamma
hemförhållanden och erfarenheter av ständiga misslyckanden, men i delen om
åtgärder anser jag att deras åtgärder inte riktigt överensstämmer med förklaringen
till varför eleven blir nazist. En förklaring till detta kan vara att David har arbetat
mer direkt med flera nazistiska elever. Kanske har han mer än de andra sett
begränsningarna med stödjandet av elevens kunskap och förmåga så länge eleven
saknar en realistisk och positiv grundsyn på sig själv. En annan möjlig förklaring
kanske ligger i svårigheten att påverka sjävbilden. Många av de nazistiska eleverna
är kraftigt skadade och kräver oerhört mycket av uppmuntran och uppskattning
för att stärka självbilden, ett arbete som kräver mycket tid och resurser. Tid och
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resurser som inte finns. Anna, Bertil och Cesar kanske inser detta och deras svar
på vad läraren kan göra utgår från vad som är möjligt. Ändå anser jag att David
gör rätt i att trycka på betydelsen av att direkt stärka självbilden. Men frågan är
om man ska låta det ske inom ramarna för den ordinarie undervisningen? Jag
anser det är för mycket begärt av lärarna att de effektivt ska ta hand om nazistiska
elever utan att samtidigt ges extra resurser.

Svårigheterna med det här arbetet har för mig varit att behandla ett så brett
område som nazismen i skolan. Det finns därför all anledning att återkomma till
de här frågorna, för att djupare utreda en viss del av det jag har berört. Under
arbetets gång har det också dykt upp nya tankar, perspektiv och frågor, som jag
på grund av utrymmesskäl inte har haft möjlighet att följa upp, men som väntar på
att bli utredda. Bland annat skulle det vara intressant att närmare undersöka: hur
vanligt förekommande nazism verkligen är och hur många lärare som, på grund
av ämnets komplexitet, blundar för problemet; hur mycket nazistiska elever
verkligen vet och menar av det de ger uttryck för; och vad en före detta nazist har
för tankar och erfarenheter som skulle kunna vara till hjälp för lärare. Det skulle
också vara intressant att föra in min studie i ett större sammanhang, genom att
utvidga perspektivet till att gälla även orsaker och åtgärder på strukturnivå.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det inte är givet hur läraren bör agera när
man har unga nazister i klassrummet. Någon given modell för hur man hanterar
situationen finns inte, men, vilket jag anser att den här studien visar, behöver man
inte stå helt handlingsförlamad inför problemet - det finns flera möjliga vägar att
försöka gå.
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Bilaga - Intervjufrågor

Vad är nazism?
• Vad är nazism, rasism respektive främlingsfientlighet? Ser du några likheter

och/eller skillnader?
• Upplever du att nazism är ett problem på din skola?
• Är nazism vanligt förekommande och har det ökat eller minskat med åren?
• Har du varit med om något konkret fall som du kan beskriva? Hur upptäckte

du att eleven var nazist och var han/hon ideologiskt övertygad?

Varför blir somliga elever nazister?
• Vilka orsaker tro du ligger bakom att en elev tar till sig den nazistiska

ideologin?
• Hur var elevens situation, t ex i hemmet, till kompisar eller lärare?
• Hur uppfattar du elevens begåvning? Hade han/hon intellektuella brister?

Hur kan lärare bemöta nazistiska elever?
• Hur har du handlat mot nazistiska elever? Vad har, som du upplever det,

fungerat eller inte fungerat?
• Vad upplever du som svårast med nazistiska elever?
• Har du något eller några råd att ge?


