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Abstract 

Master thesis in history 

Title: “The purpose of our school system isn’t to give political parties 

somewhere to campaign; the purpose is rather the opposite” 

Political opinion forming and politicians presence at Swedish schools – Now 

and Then (1946-2016) 

This masters’ thesis aim is to find out what has been the historical (1946-2016) and current 

political and judicial discourse and regulations in Sweden when it comes to political opinion 

forming and the presence of political parties at Swedish schools and also if the Swedish 

schools and politicians have been working accordingly to these regulations. By primarily 

analyzing historical and present curriculums from the Swedish school system and documents 

from the Swedish Parliamentary Ombudsman (Justitieombudsmannen) I have found that the 

discourse and with it the rules and regulations has changed over time. I have also found both 

historical and present situations when the rules and regulations on the subject have not been 

applied. 
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LÄRANDETS LOV 

Lär dig det enklaste! Gör det nu, 

ty nu är stunden här 

det är aldrig försent! 

Lär dig ditt ABC, det är inte nog men lär det! 

Inget får hejda dig, börja nu 

Allting bör du veta! 

Du skall ta ledningen och makten. 

Lär dig, du som är arbetslös! 

Lär dig, du som är fängslad! 

Lär dig, kvinna i köket! 

Lär dig, sextioårige! 

Du skall ta ledningen och makten. 

Skynda till skolan, du som hemlös är! 

Öka din kunskap, du som fryser! 

Du som är hungrig, grip efter boken: 

   den är ett vapen! 

Du skall ta ledningen och makten. 

Var inte rädd för att fråga, kamrat 

Låt ingen lura dig, 

se efter själv! 

Vad du inte själv vet 

vet du ej! 

Granska din räkning, 

du ska ju betala. 

Sätt ditt finger på varje siffra, 

fråga: Hur kom den hit? 

Du skall ta ledningen och makten. 

 - Bertolt Brecht (1930)
1
 

 

                                                 
1 Dikt av Bertolt Brecht (1930) citerad ur: 
Svensson, Jörn., Du skall ta ledningen och makten: Om socialismens uppbyggnad i Sverige, Arbetarkultur, Stockholm 1974 
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1. INLEDNING 

1.1 Motivering och syfte 

Under valrörelsen 2014 så aktualiserades återigen frågan om partiers vara eller icke vara på 

skolor. Frågan har skapat rubriker och starka känslor sedan 2012 då Skolverket släppte 

stödmaterial för skolor som gör det tydligt att skolor inte får neka vissa partier tillträde om de 

har tillåtit andra partier möjlighet att samverka/verka.
2
 Detta har skapat en hätsk debatt mellan 

de som ser alla partiers närvaro som en möjlighet
3
 och de som ser vissa partiers närvaro som 

ett hot.
4
 Även juridiskt så verkar det vara en svår fråga då den före detta justitiekanslern 

Göran Lambertz
5
, Justitieombudsmannen (JO) och den nuvarande justitiekanslern Anna 

Skarhed har olika syn på vad som faktiskt bör gälla.
6
 

Reaktionerna på nationell nivå under 2014 års valrörelse handlade om att det skapar utrymme 

åt kulturrasistiska partier såsom Sverigedemokraterna
7
/Sverigedemokratisk Ungdom och det 

nynazistiska partiet Svenskarnas Parti.
8
 På skolnivå så har bland annat eleverna på Globala 

Gymnasiet i Stockholm svarat med att fysiskt hindra representanter från Sverigedemokratisk 

Ungdom att besöka skolan.
9
 

Men varför löser vi inte det med att förbjuda uppenbart antidemokratiska rörelser tillträde till 

våra skolor? Den historiska bakgrunden är att efter andra världskrigets slut så formulerade 

Socialdemokraterna, LO m.fl. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram där det framfördes krav på 

att den svenska skolan skulle vara öppen för alla Sveriges medborgare oavsett bakgrund.
10

 

Detta krav ledde till 1946 års skolkommission som hade som uppgift att ge förslag på hur en 

nioårig obligatorisk skolgång skulle kunna vara upplagd och vad den skulle kunna innehålla. 

Skolkommissionen slog fast att skolans huvuduppgift var att forma demokratiska medborgare 

                                                 
2 Skolverket, Politisk information i skolan,  
www.skolverket.se/publikationer?id=2377, hämtat 2014-09-09, s.4 
3 Sveriges Radio, "Partierna måste ha samma möjlighet att besöka skolorna",  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5820832, hämtat 2014-09-09 
4 Expressen, Porta nazisterna från de svenska skolorna,  

http://www.expressen.se/ledare/porta-nazisterna-fran-de-svenska-skolorna/, hämtat 2014-09-09 
5 Sveriges Radio, Skolor får inte stoppa extrema partier, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2033306, hämtat 2014-09-12 
6 Sveriges Radio, JK: Skolor behöver inte släppa in alla politiska partier, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5962740, hämtat 2014-09-12 
7 Lodenius, Anna-Lena., Wikström, Per., Vit makt och blågula drömmar: rasism och nazism i dagens Sverige, Natur och kultur, 

Stockholm 1997, s.35-36 
8 Granskningsnämnden för Radio och TV, Beslut angående Sverige idag, SVT1, 2013-11-27, 

http://www.radioochtv.se/CaseDecisions/211759.pdf, hämtat 2014-09-10 
9 Sveriges Radio, Elever stoppade SDU från att komma in på skola, 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/blockad-motte-sdu-vid-gymnasium, hämtat 2014-09-12 
10 Wigforss, Ernst (red.)., Arbetarrörelsens efterkrigsprogram: de 27 punkterna med motivering, 

http://www.marxistarkiv.se/sverige/socialdemokratin/efterkrigsprogrammet.pdf, hämtat 2016-08-02, sid 6 

http://www.expressen.se/ledare/porta-nazisterna-fran-de-svenska-skolorna/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5962740
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/blockad-motte-sdu-vid-gymnasium
http://www.marxistarkiv.se/sverige/socialdemokratin/efterkrigsprogrammet.pdf
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just för att erfarenheterna från andra världskriget inte skulle upprepa sig.
11

 Med öppenhet för 

oliktänkande och uppmaningar till kritiskt tänkande istället för lagstiftad likriktning så skulle 

den folkligt förankrande demokratin aldrig igen kunna ge plats åt antidemokraterna. 

Under lång tid så verkade det fungera, den organiserade rasismen och nazismen fanns endast i 

samhällets periferi, men de har (som jag tidigare beskrev) under senare tid börjat utnyttja 

grundlagarna för att ta mark på våra skolor. Detta har gett upphov till nya frågor att ta 

ställning till: 

Att ge antidemokrater och odemokratiska rörelser fri lejd i skolan; är det förenligt med den 

svenska skolans värdegrund? Vart går gränsen? Vore det problematiskt att stänga skolorna för 

vissa men inte för andra? Vore det ett brott? Är detta verkligen ett nytt problem för Sveriges 

skolor? Ifall det inte är ett nytt problem, hur har skolorna hanterat liknande situationer 

tidigare? 

Då det knappt finns någon tidigare forskning som ger en historisk överblick på området 

”politiska partier i skolan” så är syftet med den här uppsatsen dels att försöka klargöra hur 

man historiskt har resonerat och hur man resonerar i nutid på nationell skolpolitisk och 

juridisk nivå kring politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i den svenska 

grund- och gymnasieskolan och dels få en överblick över om och hur dessa resonemang har 

visat sig på skolnivå. 

1.2 Disposition 

Den här uppsatsen inleds, som ni säkert redan har märkt, med en kortare introduktion och 

förklaring av uppsatsens syfte. Detta efterföljs av en beskrivning av det nuvarande 

forskningsläget där jag dels presenterar de studier som har en koppling till mitt syfte och dels 

nämner översiktligt vad det finns för litteratur i närliggande kunskapsområden. Detta leder 

mig sedan in på min frågeställning. Efter frågeställningen så presenteras uppsatsens 

avgränsningar när det gäller historiskt tidsspann och vilket sorts material jag hade tänkt 

använda mig av. 

Sedan kommer teoridelen som översiktligt presenterar grundläggande idéer och företeelser 

kopplade till mitt syfte och min frågeställning (medborgarskap, yttrandefrihet och 

socialisation). Därefter så kommer det först en beskrivning av det material och metodologi 

                                                 
11 1946 års skolkommission., (1948:27), 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 

utveckling., Stockholm 1948, s.3 
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jag har använt för att finna svar på mina frågeställningar. Kapitel 1 avslutas sedan av en 

bakgrundsbeskrivning för att ge både mig och dig lite mer kött på benen innan det är dags för 

resultat och tillhörande analys. 

Dock är mina val av huvudkällor av så olika karaktär att jag har valt olika sätt att presentera 

resultaten och analysen av dem. Först kommer en kronologisk presentation av skolans 

styrdokument och sedan en analys av det presenterade materialet. När det gäller 

Justitieombudsmannens beslut så har jag valt att sätta ihop resultat- och analys-delen av den 

rent pedagogiska anledningen att det är lättare att förstå analysen om den presenteras ihop 

med materialet då besluten handlar om enskilda separata fall som innehåller flera aktörer. 

Detta kan då jämföras med skolans styrdokument vilka snarare växer organiskt fram och med 

tidigare dokument som utgångspunkt. Uppsatsen avslutas sedan med ett diskussionsavsnitt 

baserat på de resultat och den analys som presenterats. 

1.3 Forskningsläge 

Politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i skolan är ett område som har 

försummats av svensk forskning och existerar därmed knappt på papper. De få studier som 

har liknande syfte som denna uppsats är begränsade till en särskild tidpunkt och en särskild 

plats.  

Jonny Nilsson skrev 2008 ett arbete om hur skolor i Eskilstuna hanterade sina politiska 

kontakter som kom fram till att skolorna hade en tendens att begränsa sig till riksdagspartierna 

när det gällde tillträde och medverkan.
12

  2010 gjorde Marcus Tapaninen en intervjubaserad 

uppsats om politisk opinionsbildning i Göteborgs gymnasieskolor som visade att det var de 

partier som hade mandat i Göteborgs kommunfullmäktige som fick tillträde till kommunens 

skolor och att det fanns en önskan att integrera partibesöken med undervisningen, medverkan 

istället för bara verkan.
13

 Samma år skrev Marcus Bäckström en uppsats om vad politiska 

partier hade för möjlighet att verka i skolor vid den tidpunkten och kom fram till att 

rektorerna i Karlstad såg positivt på samverkan med politiker men att rektorerna inte hade så 

bra kunskap kring regelverket för politikerbesök i skolan.
14

 

                                                 
12 Titel: Jonny Nilsson., Partiernas tillträde till skolorna: En undersökning om hur Eskilstunas kommunala gymnasieskolor hanterar 

de politiska omvärldskontakterna., Mälardalens Högskola 2008 
13 Titel: Marcus Tapaninen., Politisk opinionsbildning i skolan: En kvalitativ undersökning bland Göteborgs gymnasieskolor, Göteborgs 
Universitet 2010 
14 Titel: Marcus Bäckström., Politiska organisationer i skolan: En studie om politiska organisationers möjlighet att verka och medverka i 

skolan., Karlstads Universitet 2010 
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Det finns däremot relativt gott om forskning och litteratur som grundar sig i närliggande 

kunskapsområden och som kan vara relevanta för analys och diskussion av uppsatsens resultat 

och för framtida studier. 

Mellan år 1985-2000 så kom det en våg av svensk forskning kring demokrati i Sverige. 1985 

så inleddes en statlig utredning vid namn Maktutredningen för att undersöka 

maktfördelningen och demokratins hälsa i Sverige. Målet var att ta reda på om samhällets 

utveckling gick mot vad som av utredningen ansågs vara det svenska demokratiska idealet i 

en tid då det svenska samhället var under förändring från kollektiva lösningar till större 

individualism.
15

 

Det drogs även igång en parlamentarisk utredning 1997 som gick under namnet 

Demokratiutredningen (1998). Syftet var att klarlägga vad det fanns för demokratiska 

utmaningar inför 2000-talet med fokus på internationalisering, IT, de svenska folkrörelserna 

och offentlig sektor.
16

 Utredningen resulterade i seminarier, skriftligt material i form av 32 

småskrifter och 13 forskarvolymer och en hemsida (under namnet Demokratitorget) där 

allmänheten kunde ta del av materialet och ställa frågor.
17

  

Tre av Demokratiutredningens (1998) skrifter
18

 är direkt baserade på forskning kring 

demokrati och barn/ungdom och ett antal av de andra berör ämnet på olika sätt via 

diskussioner om politisk socialisation, rösträtt etc. I Gör barn till medborgare! (SOU 

1998:97) så framför man bland annat en definition av vad medborgarskap består av och hur 

det finns inskränkningar i medborgarskapet när det gäller barn och ungdomar.
19

  

Liknande texter finns även i litteratur utanför Demokratiutredningen (1998). Även antologin 

Demokrati och lärande och Tiina Ekmans Demokratisk kompetens behandlar skolans 

demokratiarbete och demokratisyn. Demokrati och lärande är uppbyggd kring tre teman, 

demokrati som begrepp, demokratifostran som ett av skolans ansvar och demokrati utifrån 

ungdomars erfarenheter och värderingar. 

Ett kringliggande område är även forskning om ungdomar/barns politiska engagemang och 

organisering. Statens ungdomsråd publicerade en rapport (Ungdom Politik Inflytande) 1991 

                                                 
15 Nationalencyklopedin., Maktutredningen, http://www.ne.se/maktutredningen, hämtat 2014-10-22 
16 Nationalencyklopedin., Demokratiutredningen, www.ne.se/arsband/demokratiutredningen, hämtat 2014-10-22 
17 Demokratiutredningen., (2000:1), En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet – Demokratiutredningens betänkande, 

Stockholm 2000, s.4 
18 De tre som har fokus på ungdom/barn och demokrati är: Det unga folkstyret (SOU 1999:93), Det unga medborgarskapet (SOU 1998:101), 

Gör barn till medborgare! (SOU 1998:97) 
19 Demokratiutredningen., (1998:97), Gör barn till medborgare! Om barn och demokrati under 1900-talet, Stockholm 1998, s.8 

http://www.ne.se/maktutredningen
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om ungdomars koppling till politik och inflytande i olika samhällsområden. Rapporten 

presenterar hur valdeltagande, partipreferenser och deltagande i politiska föreningar såg ut 

runt 1991 och vad det fanns för alternativ till den traditionella partipolitiken. 

Ungdomsstyrelsen (idag MUCF) släppte år 2000 en antologi (Allt eller inget) där det dels 

diskuteras från ungdomsförbundens håll hur man ska locka ungdomar till partipolitik och dels 

presenteras sammanfattningar från statliga utredningar i ämnet. Även utanför myndigheternas 

ramar har man intresserat sig för dessa frågor. Susanne Johansson skrev en 2007 

avhandlingen Dom under trettio, vem bryr sig och varför? som tar vid där den statliga 

Demokratiutredningen (1998) slutade och fokuserar på vad det är år 2007 som påverkar 

ungdomars värderingar och därigenom deras politiska ställningstaganden. Avhandlingen 

behandlar också vad för påverkan olika demokratisyner skulle ha för ungdomen i Sverige. 

Etnologen Maria Zackariasson har även hon bidragit till detta ämne med sin bok Viljan att 

förändra världen som har sin utgångspunkt i ungdomars engagemang i den globala 

rättviserörelsen för att visa på ungdomars intresse för politik även om det inte visar sig i 

partipolitiskt engagemang. 

1.4 Frågeställning 

Utifrån mitt syfte och den brist på tidigare forskning som finns i ämnet så har jag valt att utgå 

ifrån följande frågeställning: 

– Hur har det historiskt sett resonerats kring politisk opinionsbildning och politikers 

verkan/medverkan i skolan på politisk och juridisk nivå? Har den politiska 

opinionsbildningen och/eller politikers verkan/medverkan begränsats på något sätt? 

– Hur resoneras det på politisk och juridisk nivå kring nutida politisk opinionsbildning och 

politikers verkan/medverkan i skolan? Begränsas den politiska opinionsbildningen och/eller 

politikers verkan/medverkan på något sätt? 

– Vad har varit och vad är regelverket för politisk opinionsbildningen och politikers 

verkan/medverkan i skolan? Har detta regelverk efterföljts av skolpersonal och politiker? 

Följs det nuvarande regelverket? 

1.5 Avgränsningar 

Utifrån frågeställningen så har jag avgränsat till tidsperioden 1946-2015. Anledningen till 

detta är dels för att det är i 1946 års skolkommission som det tydligt uttalas för första gången 
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att ett av den svenska skolans mål bör vara att skapa ”demokratiska människor”
20

 och dels för 

att den resterande tidsperioden innehåller en svensk skola som har gått igenom stora 

förändringar av både ideologiska och marknadsekonomiska skäl. Även diskursen i det 

svenska samhället i stort har skiftat från det reglerade folkhemmet (Gör din plikt, kräv din 

rätt!
21

) till det avreglerade nyliberala Sverige (Satsa på dig själv!
22

) som sedan format det 

Sverige vi upplever nu.
23

  

När det gäller avgränsningar i material så har jag fokuserat på brukstexter som dels berättar 

om myndigheters syn på politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i skolan 

och dels texter som visar hur skolor har agerat när det gäller politisk opinionsbildning och 

politikers verkan/medverkan i skolan. För att komma åt Skolöverstyrelsen/Skolverkets syn på 

politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i skolan så har jag valt att fokusera 

på skollagar, läroplaner, riktlinjer och annat internmaterial av värde. Hur olika parter har 

agerat när det gäller politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i skolor går å 

andra sidan att återfinna i beslut från Justitieombudsmannen som återger tre olika parters (den 

som anmält/utfört den politiska opinionsbildningen/verkan/medverkan, skolan/den 

kommunala skolnämnden och Justitieombudsmannen) syn på händelser/konflikter gällande 

politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i skolan. 

1.6 Teori  

1.6.1 Medborgarskap 

Den svenska lagen om medborgarskap (2001:82) definierar medborgarskap på följande sätt: 

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten 

som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla 

medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det 

formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.
24 

Men precis som demokrati så är medborgarskap ett till stor del svårdefinierat begrepp. Det är 

just medborgarskapets förhållande och koppling till demokrati som gör begreppet till ett 

                                                 
20 1946 års skolkommission., (1948:27), 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 
utveckling., Stockholm 1948, s.3 
21 Gör din plikt, kräv din rätt! är en paroll från den svenska arbetarrörelsen 
22 Satsa på dig själv! var en politisk kampanj av Svenska Arbetsgivareföreningen 1979 
23 Möller, Tommy., Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år, Studentlitteratur, Lund 2011, s.235-237 
24 Riksdagen., Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap, https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2001-82/, hämtat 2014-11-11 
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dynamiskt begrepp.
25

 Då det finns många olika sorters demokratimodeller så finns det då 

också många olika sorters medborgare. Traditionellt så används medborgare som ett juridiskt 

begrepp som innefattar det reglerade förhållandet mellan individ och stat.
26

 Den definition 

som har använts i störst utsträckning under senare år är T.H. Marshalls ”fullvärdigt 

medlemskap i samhällsgemenskapen”.
27

 Denna definition ser medborgarskapet som ett 

kontrakt mellan individ och stat som innefattar rättigheter och skyldigheter åt båda hållen. 

Exempel på skyldigheter från individens sida är saker som att betala skatt, obligatorisk 

skolgång och i vissa länder militärtjänstgöring. I gengäld så får medborgaren tillgång till 

medborgerliga rättigheter från staten. Marshall delar in dessa medborgerliga rättigheter i tre 

kategorier; civila rättigheter, politiska rättigheter och sociala rättigheter.
28

 

De civila rättigheterna innefattar åsikts- yttrande och religionsfrihet, äganderätt och 

rättigheten att teckna avtal. De politiska rättigheterna är rätt till politisk inflytande i form av 

t.ex. rösträtt eller rätt till representantskap. De sociala rättigheterna är kopplade till det som 

annars kallas välfärd, d.v.s., social/ekonomisk trygghet, rätt till arbete/utbildning och boende. 

Förutom Marshalls tanke om kontraktet som innefattar rättigheter och skyldigheter så finns 

det forskare som argumenterar för att medborgarskap är bredare än så, att det även finns 

dimensioner kopplade till kollektivet, det sociala och det kulturella i ett samhälle.
 29

 
30

 Detta 

synsätt på medborgarskap definieras enligt Werbner och Yuval-Davis som ”en total relation, 

som rör identitet, sociala positioner, kulturella föreställningar, institutionella praktiker och 

känsla av tillhörighet”.
31

 En tanke om att medborgare och deras medborgarskap är något som 

skapas i relation till samhället man bor i. Denna process kan ibland kallas för 

medborgarskapande. 

1.6.2 Yttrandefrihet 

I Regeringsformens första paragraf så står det att ”den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt”.
32

 Rösträttens funktion är för att fastställa 

majoritetens styre och på sätt legitimera de folkvalda. Den fria åsiktsbildningen fungerar 

                                                 
25 Carlsson, Lena., Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan: diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som 

medborgare, Växjö universitet, Växjö 2006, s.12 
26 Carlsson, Lena., Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan: diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som 
medborgare, Växjö universitet, Växjö 2006, s.28 
27 Dahlstedt, Magnus., Olson, Maria., Utbildning, demokrati, medborgarskap, Gleerup, Malmö 2013, s.13-14 
28 Dahlstedt, Magnus., Olson, Maria., Utbildning, demokrati, medborgarskap, Gleerup, Malmö 2013, s.14 
29 Carlsson, Lena., Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan: diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som 

medborgare, Växjö universitet, Växjö 2006, s.29 
30 Dahlstedt, Magnus., Olson, Maria., Utbildning, demokrati, medborgarskap, Gleerup, Malmö 2013, s.15 
31 Dahlstedt, Magnus., Olson, Maria., Utbildning, demokrati, medborgarskap, Gleerup, Malmö 2013, s.15 
32 Riksdagen., Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/, hämtat 2014-11-22, 1kap, 1§ 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
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däremot som ett skydd för minoriteten som då ges möjlighet att kritisera/ifrågasätta det 

gällande styret.
33

 

Den fria åsiktsbildningen som benämns i Regeringsformens första paragraf manifesterar sig i 

sex stycken opinionsfriheter som definieras i Regeringsformens andra kapitel: 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del 

av andras yttranden, 

3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, 

meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats, 

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda 

syften, och 

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
 34

 

Alla dessa friheter kopplas samman via den först benämnda opinionsfriheten, 

yttrandefriheten, som utgör grunden för fri åsiktsbildning.
35

 Utöver Regeringsformen 

som i första hand reglerar medborgarnas rättigheter så regleras yttrandefrihetens gränser 

för massmedia via grundlagarna Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105). 

Yttrandefrihetsgrundlagen försäkrar framförallt medias rätt att offentligt och fritt få 

uttrycka ”tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som 

helst”. I lagen så klargörs det att det inte är tillåtet för myndigheter eller andra politiska 

organ att på något sätt förhandsgranska och censurera/neka material som ska användas 

för ”offentlig uppspelning”.
36

 För att säkerställa mediernas möjlighet att kritisera 

politiska och ekonomiska makthavare så har upphovsmän av radio- och tv-program rätt 

till anonymitet vid offentligt uppspel av material. På medborgerlig nivå så är inte 

grundlagsstödet lika starkt och regleras till större del av vanlig lagstiftning.
37

 

                                                 
33 Strömberg, Håkan., Lundell, Bengt., Grundlagsskyddad yttrandefrihet, Studentlitteratur, Lund 2013, s.11 
34 Riksdagen., Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/, hämtat 2014-11-22, 2kap, 1§ 
35 Strömberg, Håkan., Lundell, Bengt., Grundlagsskyddad yttrandefrihet, Studentlitteratur, Lund 2013, s.12 
36 Riksdagen.,Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469), http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Yttrandefrihetsgrundlag-1991_sfs-1991-1469/, hämtat 2014-11-24, 1kap., 3§ 
37 Strömberg, Håkan., Lundell, Bengt., Grundlagsskyddad yttrandefrihet, Studentlitteratur, Lund 2013, s.13 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Yttrandefrihetsgrundlag-1991_sfs-1991-1469/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Yttrandefrihetsgrundlag-1991_sfs-1991-1469/
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På det sätt som Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar offentliga uppspelningar av material 

så skyddar och reglerar Tryckfrihetsförordningen det tryckta ordet. Enligt 

Tryckfrihetsförordningen så ges varje svensk medborgare rätten att trycka, ge ut och 

sprida skrifter utan censur. Precis som i Yttrandefrihetsgrundlagen så finns det rätt till 

att anonymt släppa sitt material till offentligheten. Kapitel två i 

Tryckfrihetsförordningen är viktigt för att kunna granska den offentliga makten då det 

handlar om ”allmänna handlingars offentlighet”. Kapitlet förklarar att varje medborgare 

ska ha tillgång till de handlingar som är upprättade hos eller inkomna till en 

myndighet.
38

 

Det är endast under speciella omständigheter som Regeringsformen tillåter begränsningar i 

yttrandefriheten.
39

 Då yttrandefriheten regleras via lag så är det endast Riksdagen som har 

rättighet att utvidga eller begränsa yttrandefrihetens gränser. När det gäller begränsningar av 

yttrandefriheten så får begränsningen aldrig innebära att den fria åsiktsbildningen hotas.
40

 Det 

är inte tillåtet att begränsa yttrandefriheten utifrån enbart någon specifik politisk, religiös eller 

kulturell åskådning som grund.
41

 Utgångspunkter som Regeringsformen anger som giltiga för 

att begränsa yttrandefriheten är: rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning/ säkerhet, 

enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggande/beivrande av brott.
42

 

1.6.3 Socialisation 

Socialisation är en process där värderingar, kunskaper och beteenden överförs från en 

socialisationsagent till en individ. Individen bearbetar sedan det som har överförts och tar åt 

sig av informationen i varierande utsträckning.
43

 Exempel på socialisationsagenter som 

överför dessa värden är bland annat hemmet, kamratskapet, skolan, arbetsplatsen och media.
44

 

Man kan se socialisationen som en slags uppfostran som sker både medvetet och omedvetet 

av socialisationsagenten. Även små subtila signaler och sådant som inte är direkt riktat mot 

individen har en fostranseffekt.
45

 På vilket sätt och om individen fostras beror dels vilken 

                                                 
38 Riksdagen., Tryckfrihetsförordning (1949:105),http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1949-
105/, hämtat 2014-11-25, 2kap. 
39 Riksdagen., Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/, hämtat 2014-11-22, 2kap, 22§ 
40 Strömberg, Håkan., Lundell, Bengt., Grundlagsskyddad yttrandefrihet, Studentlitteratur, Lund 2013, s.13 
41 Riksdagen., Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/, hämtat 2014-11-22, 2kap, 21-23§ 
42 Riksdagen., Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/, hämtat 2014-11-22, 2kap, 23-24§ 
43 Almgren, Ellen., Att fostra demokrater – Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, Uppsala universitet, Uppsala 2006. s. 94 
44 Nationalencyklopedin., Socialisation, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialisation, hämtad 2014-11-13 
45                                       , Unga demokrater: en översikt av den aktuella forskningen om ungdomar, politik och skolans 

demokrativärden, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 2003, s.50 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1949-105/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1949-105/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
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information som förmedlas och sedan på vilket sätt individen bearbetar informationen. Detta 

innebär att formandet av individer både sker på strukturell nivå via agenterna och på 

individuell nivå via individernas bearbetning.
46

 Något som kan påverka individens 

socialisering är i vilken miljö (kallas position inom socialisationsteori) den inträffar. Om 

processen inträffar i en social miljö som uppmuntrar till upptagning av det som överförs så 

kan detta fungera som ett incitament för individen till inlärning. 

Vad har socialisationsprocessen för funktion i ett samhälle? Samhällsvetarna Durkheim och 

Parssons menade på att socialisationen var något som fungerade för att integrera människor i 

ett samhälle i och med dess funktion att överföra värderingar från en agent till en individ. På 

så sätt fungerar socialisationen för att skapa stabilitet i sociala system. Från marxistiskt håll 

ser man däremot negativt på socialisationens stabilisering av sociala system då det enligt 

marxistisk analys fungerar för att regenerera den härskande klassens idéer och överföra dessa 

till de som är behärskade. Även i feministisk teoribildning så ses det som ett sätt för 

patriarkatet att behålla sin makt genom en överföring av patriarkala värden till kvinnor. 

Politisk socialisation 

Socialisation är en process där värderingar, idéer och beteenden överförs till en individ. En 

sorts socialisation som förekommer inom som skolan är politisk socialisation. Den politiska 

socialisationen äger rum genom undervisningen som i sitt innehåll och sin presentation 

innehåller vissa typer av politiska värderingar och förhållningssätt.
47

 I Unga demokrater 

(Ekman/Todosijevi   så definieras politisk socialisation som ”den process varigenom 

människor förvärvar förhållandevis bestående politiska hållningar och beteendepositioner”. 

I Unga demokrater så beskrivs det att det inte finns någon enhällig syn på hur den politiska 

socialisationen går till. Vissa forskare menar på att värderingar formas i unga år och håller sig 

sedan relativt konstanta medan andra forskare ser den politiska socialisationen som något 

kumulativt som ständigt byggs upp men filtreras genom den tidiga inlärningen.
48

 

Viktiga teoretiska utgångspunkter 

Sammanfattningsvis går det att säga att de teoretiska utgångspunkterna för den här uppsatsen 

är dels vad som kan anses vara demokratiska grundstenar såsom hur vi definierar 

                                                 
46 Almgren, Ellen., Att fostra demokrater – Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, Uppsala universitet, Uppsala 2006, s.95 
47 Ekman, Joakim., Pilo, Lina., Skolan, demokratin och de unga medborgarna, Liber, Malmö 2012, s.74 
48                                       , Unga demokrater: en översikt av den aktuella forskningen om ungdomar, politik och skolans 

demokrativärden, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 2003, s.51 
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medborgarskap och yttrandefrihet men också teoribildning om hur vi som människor formas 

av den information som vi möter i vardagen.  

Medborgarskap definieras av riksdagen som ett förhållande mellan individ och stat som 

medför rättigheter och skyldigheter åt båda hållen.
49

 Relevant för den uppsatsen frågeställning 

är att medborgare har politiska rättigheter och att en av skyldigheterna som åläggs 

medborgaren är skolplikt. När det gäller yttrandefriheten så är dess grund den fria 

åsiktsbildningen.
50

 Yttrandefriheten manifesterar sig genom att medborgare ges frihet att 

uttrycka sig i tal, skrift och bild.
51

 Regeringsformen är däremot öppen för vissa 

inskränkningar i yttrandefriheten.
52

 

Socialisation är en process där värderingar överförs från en socialisationsagent (t.ex. skolan) 

till en individ (t.ex. en elev).
53

 Det går att ses som en sorts samhällsintegrerande uppfostran 

som ständigt pågår både medvetet eller omedvetet från socialisationsagentens sida. Detta 

gäller även formandet av politiska idéer och kallas då politisk socialisation.
54

 

1.7 Material 

Materialet som jag kommer använda för att försöka finna svar på min frågeställning är olika 

sorters juridiska och skolpolitiska styrdokument som har reglerat den svenska skolans och 

kommuners verksamhet. När det gäller dokument som är kopplade till utveckling och styrning 

av den svenska skolan så är det 1946 års skolkommission, skollag (1985 & 2011), läroplaner 

(1955-2011) och publicerat material i Skolöverstyrelsens interntidning Aktuellt från 

Skolöverstyrelsen som kommer analyseras i jakt på svar. 

1946 års skolkommission slår fast att efterkrigstidens skola ska ha som ”främsta uppdrag att 

fostra demokratiska människor” och är med som källa då det kan ses som startskottet och 

tydlig viljeriktning i utvecklandet av det som senare blev den allmänna grundskolan i Sverige. 

Den svenska skollagen innehåller grundläggande bestämmelser gällande den svenska skolan 

och elever/föräldrars rättigheter/skyldigheter.
55

 Läroplanerna har haft lite olika funktion och 

                                                 
49 Riksdagen., Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap, https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2001-82/, hämtat 2014-11-11 
50 Riksdagen., Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/, hämtat 2014-11-22, 1kap, 1§ 
51 Riksdagen., Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/, hämtat 2014-11-22, 2kap, 1§ 
52 Riksdagen., Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/, hämtat 2014-11-22, 2kap, 22§ 
53 Nationalencyklopedin., Socialisation, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialisation, hämtad 2014-11-13 
54                                       , Unga demokrater: en översikt av den aktuella forskningen om ungdomar, politik och skolans 

demokrativärden, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 2003, s.51 
55 Skolverket., Skollagen, http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar, hämtat 2016-09-13 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
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innehåll men kan beskrivas förordningar som reglera de svenska skolornas uppdrag, mål, 

innehåll och värdegrund.
56

 Aktuellt från Skolöverstyrelsen var en interntidning som användes 

för att meddela skolpersonal om ren information i form av t.ex. nya förordningar men också 

som ett sätt att forma skolan på avstånd. 

När det kommer till juridiska riktlinjer så är det förutom skollag även beslut från 

Justitieombudsmannen som är relevanta för min frågeställning. Justitieombudsmannen är en 

självständig myndighet under Sveriges Riksdag som har som uppgift att ”granska och 

kontrollera … den offentliga förvaltningen”.
57

 I Justitieombudsmannens material så beskrivs 

hur olika aktörer i skolan har agerat när det gäller politisk opinionsbildning och politikers 

verkan/medverkan i skolan och hur de olika aktörernas agerande förhåller sig till våra 

grundlagar. Besluten från JO tas först när det har inkommit en anmälan och därför är JO:s 

material av sin natur begränsat till när det har uppstått konflikter. För att få en bredare 

överblick på kunskapsområdet så kommer även litteratur kopplad till barn/ungdom, 

politik/politiska rörelser, demokrati och skola användas för att tolka materialets kontext och 

mening.  

1.8 Metod  

Utgångspunkten kommer vara att använda mig av en enklare kvalitativ textanalys på 

materialet för att försöka finna svar på min frågeställning och se hur materialet förhåller sig 

till lagstiftning, ideologi och skolans funktion i samhället. Pär Widén beskriver i Handbok i 

kvalitativ analys att grunderna i en kvalitativ textanalys är att ”läsa, förstå och skapa mening 

ur texter, antingen med fokus på textförfattarens avsikt eller en läsares tolkning av samma 

text”.
58

  

Materialet som ska undersökas är olika sorters brukstexter och ska därför analyseras med 

brukstexters funktion i åtanke. Lennart Hellspong definierar brukstexter som ”texter med 

praktiska eller teoretiska syften” i sin bok Metoder för brukstextanalys.
59

 På grund av sin 

natur så är brukstexter starkt kontextbundna med en bestämd funktion och oftast en 

förutbestämd läsarkrets. Detta kräver en vidare analys av i vilken verksamhet, i vilka större 

sammanhang och i vilken tid som brukstexten befinner sig i för att förstå dess utformning och 

                                                 
56 Skolverket., Läroplaner, http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973, hämtat 2016-05-20 
57 Justitieombudsmannen., Om JO, http://www.jo.se/sv/Om-JO/Riksdagens-myndighet/, hämtat 2014-11-13 
58 Fejes, Andreas. (red.), Thornberg, Robert. (red.)., Handbok i kvalitativ analys, Liber, Stockholm 2009, s.138 
59 Hellspong, Lennart., Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund 2001, s.13 

http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973
http://www.jo.se/sv/Om-JO/Riksdagens-myndighet/
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innehåll.
60

 Lennart Hellspong uttrycker det hela som att ”varje text andas den kultur som den 

tillhör”.
61

 Det krävs också en analys om vem som är författare, vem som är mottagare och hur 

förhållandet är mellan dessa för att tolka ut textens vikt och makt i sammanhanget.
62

 

I min analys av materialet så kommer jag även att använda mig av en grundläggande 

argumentationsanalys. I den tidigare nämnda boken Metoder för brukstextanalys av Lennart 

Hellspong så definieras argumentationsanalysen syfte som ”att undersöka vad för slags skäl 

en text ger för en uppfattning, hur de förstärker eller försvagar varandra och vad de i sin tur 

grundar sig på”.
 63

 Motivet för att analysera argumentationen är för att få svar på min 

frågeställning om politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan vara eller icke 

vara i skolan och de olika ideologiska och juridiska grunderna för detta. Analysen kommer 

däremot inte att handla om att värdera argumentationer mot varandra för att avgöra vem som 

har ”rätt”. Fokus för min argumentationsanalys kommer att ligga på att finna de skäl som 

källorna framför i sin argumentation och grunderna till att dessa skäl framförs.  

Men hur kommer dessa metodologiska utgångspunkter att visa sig i uppsatsen och i mina 

analyser? Eftersom mina frågeställningar handlar om både dåtid och nutid och utvecklingen 

däremellan så kommer materialet presenteras kronologiskt och analyseras utefter sin tid och 

kontext. Analysen kommer därmed också att utvecklas och ändras ihop med den kronologiska 

presentationen på grund av de jämförelser som då blir möjlig med tidigare material och 

analyser. 

1.9 Bakgrundsbeskrivning 

1.9.1 Skolans funktion i samhället 

Under 1600-talet så förespråkades det från kyrkligt håll för allmän utbildning i läs- och 

skriftspråk. Detta var för att de ansåg att en god luthersk kristen skulle se och tyda Guds ord 

med sina egna ögon.
64

 För att kontrollera så att landets kristna befolkning hade lärt sig (i 

första hand) att läsa så genomförde kyrkans präster husförhör hos sina 

församlingsmedlemmar. Om någon inte klarade sitt husförhör så blev det väldigt svårt för den 

personen att få bli konfirmerad. Att inte bli konfirmerad (som var det närmaste en fattig kom 

en utbildningsexamen) hade stora sociala konsekvenser. Det förhindrade möjligheter för 
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62 Hellspong, Lennart., Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund 2001, s.55 
63 Hellspong, Lennart., Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund 2001, s.108 
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personen att flytta från bygden, bilda familj, gifta sig och därigenom förhindrade möjligheter 

reda sig ett eget bo. Den utbredda skolningens funktion var då att socialt/intellektuellt styra 

den svenska kyrkans medlemmar och därigenom skapa ”goda” kristna.
65

 

Under 1800-talet så växte det fram politiska krafter som talade för obligatorisk skolning av 

landets alla medborgare. I 1842 års skolstadga så fastslogs det att staten hade det yttersta 

ansvaret för undervisning och fostran av landets medborgare.
66

 Enligt Christina Florins artikel 

Från folkskola till grundskola 1842-1962 så är den utbildningshistoriska forskningen splittrad 

i tre olika grenar gällande varför det lanserade en obligatorisk skola och vad dess funktioner 

skulle vara.
67

  

Den första grenen förespråkar att Sverige helt enkelt var i behov av en bättre utbildad 

befolkning för att komma i takt med Sveriges politiska och tekniska utveckling. Från liberalt 

håll förespråkades det att en högre andel läs- och skrivkunniga skulle ge folket större 

möjligheter att utnyttja och försvara sina medborgerliga rättigheter. Denna gren betonar då det 

som kallas skolans ”kvalificerande funktion”, att skolan utbildar efter samhällets behov.
68

 

Den andra grenen förespråkar att skolan blev obligatorisk för att kunna genomföra social och 

kulturell reproduktion. Skolan skulle lära ut vad som var rätt/fel och hur man skulle agera 

socialt som samhällsmedlem. Det skulle då vara viktigt för att kunna befästa de styrandes (den 

dåvarande överklassens) makt och privilegier i samhället. Detta kallas för skolans 

”kontrollerande, reproducerande och ideologiska” funktion.
69

 

Den tredje och sista grenen enligt Florin beskriver istället folkskolestadgan som en del i en 

större ”statsformeringsprocess”. Skola skulle fungera till att stärka banden mellan individ och 

stat via mer enhetlig utbildning/fostran. Barnet skulle lära sig att bli en svensk medborgare 

som visste sina skyldigheter.
70

 

Kring sekelskiftet till 1900-talet så reformerades folkskolan då samhället återigen krävde nya 

sorters kunskaper hos sina medborgare. Skola, arbetsliv och marknaden skulle integreras och 

det formade skolans utveckling. Landets politiska utveckling drev då skolan längre ifrån sin 

kyrkliga grund till en mer sekulär utbildning. Skolan skulle både anpassa eleverna efter nya 

marknadsekonomiska intressen och ge eleverna möjligheter att vidareutbilda sig.  
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67 Florin, Christina., Från folkskola till grundskola 1842-1962, www.lararnashistoria.se 2010, s.2 
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Den nya utbildningsplanen från 1919 innehöll mycket mindre av kristendomskunskapen som 

tidigare hade genomsyrat undervisningen och förde istället över mer fokus på andra delar av 

humaniora. Skolan skulle också i och med den nya utbildningsplanen utbilda folket i olika 

praktiska ämnen som var kopplade till bygden och som kunde vara gynnande för det 

kommande arbetslivet.  

Efter andra världskriget och 1946 års skolkommission så får skolan även en ny funktion, att 

fostra demokrater. Detta för att undvika de öden som landets europeiska grannar hade fått 

uppleva i och med de två världskrigen. I den svenska framväxande välfärdsstaten under 

socialdemokratin så skulle skolan även verka för jämställdhet och sträva efter att alla 

samhällsklasser ges så likvärdiga möjligheter i livet som möjligt. 1962 så infördes den 

allmänna grundskolan där elever skulle mötas över klassgränserna och erhålla lika god 

utbildning oavsett bakgrund. Men även denna gång så skulle skolans undervisningsinnehåll 

delvis formas av marknaden och arbetsliv i form av bland annat mer utbildning i främmande 

språk. Större språkkunskaper skulle göra det både enklare att behålla/skapa internationella 

handelskontakter men även möjliggöra kulturutbyten.
71

 

1.9.2 Demokratisk fostran som del av den svenska skolan 

I den moderna svenska grund- och gymnasieskolan så är demokratisk fostran en central 

uppgift.
72

 Men så har det inte alltid varit. Innan andra världskrigets så låg fokus istället på att 

fostra svenskar, d.v.s. att regenerera och bevara det svenska samhället.
73

 Samhällskunskap var 

inget eget ämne utan infogat i historia- och kristendomskunskapslektionerna i 1919 års 

undervisningsplan för rikets folkskolor. Samhällsundervisning kom i och med 1955 års 

undervisningsplan. Efter andra världskrigets slut så skiftade det till att skolan skulle vara med 

och förhindra framväxten av nya antidemokratiska rörelser i stil med de som hade präglat 

europeisk politik de då senaste decennierna. Skolan övergick då från att vara en kraft för 

samhällsbevarande till en kraft för samhällsförändring. 1946 års Skolkommission tankar om 

framtiden var att ”skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor”.
74

 Ett av 

skolkommissionens förslag för att garantera en god demokratisk utveckling var införandet av 
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den allmänna nioåriga grundskolan där alla barn skulle få lära sig om sina demokratiska 

rättigheter och skyldigheter.
75

 Detta förslag blev en verklighet i och med 1962 års läroplan. 

Svensk skola gjorde en övergång under det kommande decenniet till att lämna en del av det 

nyskapade demokratiuppdraget bakom sig till förmån för ett fokus på välutbildad arbetskraft. 

En orsak för det minskade intresset av demokratifostran i skolan som anges i Unga 

demokrater är att det politiska konsensusklimatet i Europa skapade istället viljan att skapa en 

värderingsfri och på många sätt neutral skola. Skolan skulle inte vara en plats politisk 

indoktrinering. Styrdokumenten betonade istället att utbilda eleverna till att följa samhällets 

”moraliska normer”.
76

 

I 1969 års Läroplan för grundskolan (LGR 69) så böljade det tillbaka en våg av 

demokratifostran över det svenska skolväsendet. Det uttrycks i LGR 69 att skolan har som 

uppgift att ”grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper som kan bära upp och förstärka 

demokratins principer…”.
77

 Skolöverstyrelsen uttrycker också att skolan ska styras 

demokratiskt och ”levandegöra” demokratin med medbestämmande från eleverna. Det 

beskrivs som en förutsättning för att utveckla en kommande demokratisk medborgare.
78

 

Nästa steg i processen för demokratifostran i skolan kommer i den efterföljande läroplanen 

(LGR 80) där Skolöverstyrelsen gör det tydligt att skolan inte kan eller bör hålla sig neutral 

när det kommer till att befästa samhällets demokratiska värderingar.
79

 Under 90-talet så 

böljade återigen uppdragshavet och det propagerades i Maktutredningen (SOU1990:44) för att 

skolan skulle tona ned sitt arbete med att fostra elever efter förutbestämda värderingar.
80

 

Maktutredningens tankegång fick dock inget större genomslag när det kom till 1994 års 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) som även den fokuserade på 

demokratisk utveckling över arbetsmarknadsfokuserad utbildning. Den nu senaste läroplanen 

för grundskolan (LGR11  inleds med meningen ”Skolväsendet vilar på demokratins grund” 

och en utläggning om hur skolan aktivt ska arbeta för att eleverna ska ” inhämta och utveckla 

kunskaper och värden” och fortsätter därmed på tidigare läroplaners inslagna väg.
81
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1.9.3 De politiska partiernas funktion i Sverige 

Under de senaste 150 åren så har det svenska partisystemet växt fram och tagit olika former. 

Det har gått från lösa gruppbildningar i ståndsriksdagen utifrån ideologi till organiserade och 

disciplinerade partier med kongressbeslutade partiprogram.
82

 Den sortens organiserade parti 

som vi känner till idag växte fram kring förra sekelskiftet med tydliga mobiliseringar kring 

specifika politiska frågor och som uttalat representativa för specifika samhällsklasser. Efter 

det moderna partiets framväxt blev det i praktiken omöjligt att göra sig en politisk karriär som 

politisk vilde.
83

  

Men vad är ett politiskt parti? En som man skulle kunna utgå ifrån är den som tidigare fanns 

med i 1974 års regeringsform var ”varje sammanslutning eller grupp av väljare, som 

uppträder i val under särskild beteckning”. Men sedan 2014 så finns den definitionen inte 

längre kvar i regeringsformen så det finns i nuläget inga formella krav på speciell organisation 

eller politisk inriktning för att få kalla sig parti.
84

 I och med 1974 års Regeringsform så utgår 

val till riksdag utifrån att röstberättigade medborgare röstar på partier och deras kandidatlistor. 

Sedan valet 1998 har röstberättigade medborgare även möjlighet att personrösta på kandidater 

inom partierna.
85

 

I Mats Bäck och Tommy Möllers Partier och organisationer så beskrivs de politiska 

partiernas primära funktion att vara en ”länk mellan medborgarna och staten”. Med det menas 

att funktionen är att skicka information mellan dessa två parter. Att kunna skicka 

information/önskemål från medborgarna och för staten att kunna skicka förklaringar 

på/legitimera sina beslut. Som en bi-funktion av detta så blir det också ett partis uppgift att 

representera olika samhällsgrupper/samhällsklasser och deras åsikter. Om kopplingar till olika 

grupperingar är ihållande eller förankrade i en politisk ideologi så hjälper det också till att 

skapa politisk stabilitet i samhället i form av fasta väljargrupper till specifika partier. En 

annan funktion av mer praktisk art som partierna har är att rekrytera och placera människor på 

politiskt beslutsfattande positioner såsom ledamöter till kommun, landsting/region och 

riksdag.
86
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1.9.4 Nazistiska/rasistiska rörelser på frammarsch 

I den närmsta tiden efter andra världskrigets slut så var det folkliga motståndet mot öppet 

nazistiska rörelser så stort så det blev i praktiken omöjligt för tidigare rörelser i Sverige att 

fortsätta på någon större nivå.
87

 Den verksamhet som kunde leva vidare var en splittrad 

rörelse byggde på ett fåtal individers ihärdighet för att sprida vidare det nationalsocialistiska 

tankegodset.  

Men 1956 så vände trenden och Nordiska Rikspartiet (NRP) grundades. NRP var det första 

öppet nazistiska partiet efter andra världskriget som lyckades samla medlemmar och skapa 

kommunfalanger i olika delar av Sverige. Dock så var NRP aldrig nära att nå de 

medlemsnivåer som mellankrigstidens nazistiska organisationer hade haft.
88

 Till skillnad från 

de efterkommande partierna/rörelserna så gjorde aldrig NRP avkall från nationalsocialismen 

och dess historiska symboler även fast det var ”dömt att misslyckas” att ”gå till val under 

hakkorsfanorna”. Detta var en anledning till att den svenska nazistiska/rasistiska rörelsen höll 

sig splittrad.
89

 

Nordiska Rikspartiet framställs i Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, 

propagandan som länken mellan mellankrigstidens öppet nazistiska partier/organisationer och 

1990-talets rasistiska partier/undergroundrörelser. Flera delar av NRP:s förfarande inspirerade 

och var även en hjälp för framtida rörelser att ”frigöra sig från det förgångna” genom 

användandet av nya uttryck och symboler.
90

  

Under 1980-talet så hamnade NRP och partiets medlemmar i ett större antal konflikter som 

blev mer och mer våldsamma. Kulmen av dessa konflikter var hårda nederlag mot 

Vänsterpartiet/Kommunisterna i Malmö 1983 och Växjö 1985. I Göteborg så härjade också en 

väpnad gren av NRP (vid namn Riksaktionsgruppen) som slutade med ett större antal gripna 

NRP-medlemmar.
91

 Dessa händelser fick många medlemmar att lämna NRP för andra rörelser 

som var på uppgång. På det sättet var även NRP en ”plantskola” för de efterkommande 

rörelsernas aktivister och parlamentariker.
92
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En större efterkommande rörelse som fick stor medial uppmärksamhet var Bevara Sverige 

Svenskt (BSS).
93

 BSS var en kampanjorganisation för att föra fram en politisk diskussion 

kring invandringsfrågor utifrån ett kulturrasistiskt perspektiv. Denna rörelse gjorde sina första 

offentliga framträdande under samma period som delar av Sverige fick uppleva 

korsbränningar.
94

 Det skapade en motreaktion från dedikerade motståndsrörelser på ett sätt 

som NRP aldrig upplevde. En tanke varför det blev så som nämns i Nazismen i Sverige 1980-

1999: den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna är att BSS tog avstånd 

från den av folket redan fördömda nationalsocialismen men agerade i samma politiska område 

och fokuserade till stor del på samma politiska frågor.
95

 

BSS-rörelsen dog ned efter ett par år och dess medlemmar gick upp i organiserade partier.
96

 

Dessa partier betedde sig på ett annat sätt än tidigare högerextrema partier. Symboliken var 

utbytt mot främst fornnordiska symboler istället för hakkorset och 

bomberjackorna/uniformerna blev sakta men säkert utbytta mot prydlig, opolitiskt kopplad 

klädsel.
97

 Men tankegångarna och den politiska funktionen var densamma, rasism var 

fortfarande grunden.
98

 Förutom enstaka mandat för NSF så var SD det parti som under 2000-

talet lyckades sprida sin politik och rekrytera medlemmar över Sverige.  

1.9.5 Ungdomar och politik 

Debatten kring ungdomar
99

 och politik har handlat och handlar fortfarande till stor del om 

ungdomars upplevda avstånd från politik på olika sätt.
100

 Vad ungdomar har för relation till 

politik är svårt att mäta och har utförts av få.
101

 Det finns empiriskt stöd för att ungdomars 

politiska engagemang skiljer sig från andra åldersgruppers. Men det finns inte någon enighet 

kring vad skillnaden är och hur stor skillnaden är.
102

 Det finns de som säger att det politiska 

deltagandet har ökat, andra menar på att det har minskat och sedan finns det de som säger att 

                                                 
93 Lööw, Helene, Nazismen i Sverige 1980-1999: den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna, Ordfront, Stockholm 2000, 

s. 24 
94 Lööw, Helene, Nazismen i Sverige 1980-1999: den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna, Ordfront, Stockholm 2000, 

s. 24 
95 Lööw, Helene, Nazismen i Sverige 1980-1999: den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna, Ordfront, Stockholm 2000, 
s. 25 
96 Lööw, Helene, Nazismen i Sverige 1980-1999: den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna, Ordfront, Stockholm 2000, 
s. 27 
97 Lodenius, Anna-Lena., Wikström, Per., Vit makt och blågula drömmar: rasism och nazism i dagens Sverige, Natur och kultur, 

Stockholm 1997, s.127 
98 Lodenius, Anna-Lena., Wikström, Per., Vit makt och blågula drömmar: rasism och nazism i dagens Sverige, Natur och kultur, 

Stockholm 1997, s.35-36 
99 Personer mellan 13 och 25 års ålder enligt Ungdomsstyrelsen. 
100 Zackariasson, Maria., Viljan att förändra världen: politiskt engagemang hos unga i den globala rättviserörelsen, Boréa, Umeå 2006, 

s.15 
101 Johansson, Susanne., Dom under trettio, vem bryr sig och varför?: ungdomars värderingar och politiska deltagande, Göteborgs 
universitet, Göteborg, 2007, s.10-11 
102 Johansson, Susanne., Dom under trettio, vem bryr sig och varför?: ungdomars värderingar och politiska deltagande, Göteborgs 

universitet, Göteborg, 2007, s.10 



 

 
20 

det varken har ökat eller minskat. Det hela beror på som tidigare nämnt att det är svårt att 

mäta ungdomars politiska deltagande. Sett till hur många ungdomar som är benägna att rösta 

så är det en sjunkande siffra medan antalet ungdomar som är med och genomför 

bojkotter/demonstrationer ökar. 

Sedan finns det även underlag som pekar på att ungdomar i allt större drag använder sig av 

nya metoder för att engagera sig politiskt och lämnar de etablerade sätten där hän.
103

 En 

övergång från tidskrävande engagemang (i form av t.ex. aktivt partiarbete) till mindre 

krävande deltagande såsom t.ex. val av ekologiska/rättvisemärkta-produkter när man handlar 

eller kanske internetaktivism. Att deltagandet har ändrats i karaktär blir extra tydligt sett till 

det sjunkande antalet ungdomar som har partipolitiskt medlemskap medan ungdomars 

”mindre krävande” deltagande ökar. 

En anledning till att ungdomar söker sig utanför de traditionella vägarna för politiskt 

engagemang som framförs i Susanne Johanssons Dom under trettio, vem bryr sig och varför? 

är att ungdomarna inte ges möjlighet att påverka genom traditionella kanaler såsom röstande 

vid val. Ungdomar som inte känner sig kunna verka inom det parlamentariska systemet söker 

sig därmed till utomparlamentariskt politiskt arbete. En sådan utveckling med färre 

medlemmar och fler som agerar utanför kan göra så att förtroendet för det traditionella 

politiska arbetet och systemet förminskas. Henrik Oscarsson menar på i den statliga offentliga 

utredningen Det unga medborgarskapet (SOU 1998:101) att det skulle kunna vara så att 

ungdomars sjunkande engagemang är för att de inte ser något speciellt att kämpa för och en 

känsla av nöjdhet inför systemet och/eller politiken som förs. Utredningen menar att 

ungdomars politiska engagemang ligger latent men kan aktiveras när det t.ex. blir starka 

ideologiska motsättningar i form av politiska block som man måste välja mellan.
104

 

Ett annat problem med att ungdomar söker sig utanför de traditionella sätten att engagera sig 

politiskt framförs i Viljan att förändra världen av Maria Zackariasson. Problemet som 

presenteras är att den breda massan (inklusive ungdomarna själva) inte alltid uppfattar sina 

handlingar som politiska.
105

 Den breda massan associerar politisk handling med aktivt 

partipolitiskt arbete och ser inte sina insändare, protestlistor och inlägg på Facebook som 
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något politiskt ställningstagande.
106

 Om ungdomarna inte ser sitt agerande som politiskt så 

påverkar detta även undersökningar som ska undersöka deras politiska engagemang.
107

 

Då den politiska fokusen inte ligger på partipolitik så är ungdomar ”otrogna” väljare. De 

utvecklar inte partidentifikation på det sättet som tidigare generationer har gjort. 

Partiidentifikation innebär att en person ser partitillhörigheten som en del av hens identitet.
108

 

Mats Trondman skriver i Demokratiutredningen (1998) att han tolkar valforskningen som att 

den dåvarande ungdomen inte heller kommer utveckla någon partiidentifikation under sin 

livstid.
109

 Ungdomar har som del av detta en större tendens än äldre att byta partier mellan 

val. Under 2014 så tillsatte regeringen Reinfeldt en ny demokratiutredning för att ta reda på 

vad för effekter det minskade antalet partimedlemmar har för den representativa demokratin i 

Sverige och vad som kan göras för att vända trenden och inkludera de grupper som är 

underpresenterade.
110

 Utredningen pekade på att det behövs arbete för att bredda 

representationen i våra politiska organ då de inte längre är representativa för befolkningen, att 

den politiska debatten blir mer och mer polariserad, att det behövs fler verktyg för att få in 

medborgarna i beslutsfattandet och att det borde genomföras försöksverksamhet med sänkt 

rösträttsålder.
111
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2. RESULTAT/ANALYS 

I detta avsnitt så kommer det undersökta materialet av presenteras och analyseras utifrån 

uppsatsens frågeställning: 

– Hur har det historiskt sett resonerats kring politisk opinionsbildning och politikers 

verkan/medverkan i skolan på politisk och juridisk nivå? Har den politiska 

opinionsbildningen och/eller politikers verkan/medverkan begränsats på något sätt? 

– Hur resoneras det på politisk och juridisk nivå kring nutida politisk opinionsbildning och 

politikers verkan/medverkan i skolan? Begränsas den politiska opinionsbildningen och/eller 

politikers verkan/medverkan på något sätt? 

– Vad har varit och vad är regelverket för politisk opinionsbildningen och politikers 

verkan/medverkan i skolan? Har detta regelverk efterföljts av skolpersonal och politiker? 

Följs det nuvarande regelverket? 

 Resultaten och tillhörande analys är i första hand uppdelade mellan de källor som har 

använts. Första delen innehåller direkta skoldokument i form av styrdokument/allmänna råd 

och den andra delen innehåller de källor som är kopplade till de juridiska aspekterna av min 

frågeställning. Båda delarna har dock samma utgångspunkt att genom kronologisk 

presentation besvara min frågeställning som handlar om politisk opinionsbildning och 

politikers verkan/medverkan i svensk skola, både i dåtid som i nutid.  

De två olika huvuddelarna har dock olika upplägg när det gäller presentation och analys. 

Detta är för att de presenterade resultaten och källorna är av olika karaktär och funktion. De 

skolpolitiska dokumenten i den första delen är av en karaktär att deras innehåll ska följas tills 

det har kommit några nya bestämmelser som ersätter de gamla till skillnad från JO-besluten (i 

den andra delen) som är mer av en dagsaktuell, kontextbunden och vägvisande karaktär. Detta 

kommer att visa sig i att analysen gällande skoldokumenten kommer presenteras som en 

sammanhållen och löpande text medan JO-besluten kommer att analyseras var för sig. 

2.1 Skolöverstyrelsen/Skolverket 

Skolöverstyrelsen var mellan 1920-1991 Sveriges huvudsakliga utbildningsmyndighet. 

Myndighetens uppgift var att genomföra och uppfölja utbildningspolitiska reformer på 

uppdrag av riksdag och regering.
112

 I det tidsspann som den här uppsatsen är avgränsad till så 
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var Skolöverstyrelsens huvuduppdrag att sköta den svenska grund- och gymnasieskolan. I och 

med att den svenska skolan strukturerades om och decentraliserades (ansvaret för att driva 

skolor gick från staten till kommunerna) under 90-talets början så grundades det en myndighet 

vid namn Skolverket som fick ansvar för den nya grund- och gymnasieskolan.
113

 I 

styrdokument och publikationer från Skolöverstyrelsen/Skolverket så är det alltså regler, 

önskemål och värderingar som har formulerats och beslutats om från politiskt håll. 

2.1.1 Läroplaner 

Läroplaner är förordningar som utfärdas av den svenska regeringen som fungerar som den 

svenska skolan huvudsakliga styrdokument.
114

 Historiskt sett har de haft lite olika innehåll 

men rent generellt går det att säga att läroplanerna anger vad skolans uppdrag/mål är, vilka 

värden som skolans arbete ska vila på, instruktioner för hur arbetet i skolan ska bedrivas och 

vad innehållet i skolans olika ämnen/kurser ska vara.  

1946 års Skolkommission/Utbildningsplan 1955 (U-55) 

I 1946 års Skolkommissions betänkande beskrevs det att 1940-talets skolutredningar och 

reformer hade som utgångspunkt att försöka demokratisera det svenska skolväsendet till den 

grad så att skolans värld reflekterar den demokrati som åtnjöts i det kringliggande 

samhället.
115

 Det beskrivs av Skolkommissionen att den nya skolan ”främsta uppdrag blir att 

fostra demokratiska människor”.
116

 I och med detta uppdrag att fostra samhällsmedborgare 

ansågs det av kommissionen viktigt att inrätta ett nytt skolämne, samhällskunskap.
117

 

Skolkommissionens arbete ledde till att det 9 år senare infördes en nationell utbildningsplan 

för rikets folkskolor. Folkskolan var den skolform som hade som uppdrag att disciplinera och 

ge Sveriges barn vad som ansågs vara grundläggande kunskaper.
118

 Den nya 

utbildningsplanen skulle fungera som dagens läroplaner och fastställa vad som var skolans 

uppgift och precisera vad för innehåll som skulle läras ut.  

Utbildningsplanen följde i Skolkommissionens spår och uttryckte sig på följande sätt om den 

nya svenska folkskolan: 
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Den bör vidare syfta till att väcka förståelse för de grundläggande gemensamma värdena 

i vårt demokratiska svenska samhälle, utveckla ett intresse för samhälleliga 

angelägenheter och vana att kritiskt och självständigt bedöma framställningar och 

uttalanden i allmänna frågor och på så sätt främja elevernas utveckling till aktiva, 

omdömesgilla och ansvarsmedvetna medborgare i ett fritt land. 
119

  

Läroplan för grundskolan 1962 (LGR62) 

1962 så infördes det en gemensam nioårig skolform för alla Sveriges barn, grundskolan, som 

var den första skolformen i Sveriges historia inte utgick ifrån individens klass- eller 

uppväxtförhållanden.
120

 Denna skolform ersatte alla olika skolformer från 

parallellskolesystemet. LGR62 så beskrivs det hur skolan har en uppgift att vara en integrerad 

del av närsamhället för att kunna fostra eleverna till ”goda samhällsmedborgare” som känner 

samhörighet till samhället.
121

 Det uttrycks att om skolan har ”ömsesidiga kontakter mellan 

skolan och närsamhället, dess människor och funktioner” så ”bör elevernas anpassning till 

samhället främjas, samtidigt som skolan växer intimare in i medborgarnas intresse och blir en 

levande angelägenhet för dem”.
122

  

I 1962 års läroplan så uttrycks det även att skolan ska uppmuntra och stödja elevers 

föreningsverksamhet. I delkapitlet ”Elevernas Fritidsverksamhet” så står det såhär om politisk 

föreningsverksamhet: 

Skolan bör hos eleverna söka utveckla ett ansvarsmedvetet intresse för samhälleliga 

angelägenheter. I de högsta årskurserna bör det gälla även politiska frågor. En allmän 

politisk diskussionsförening kan bidra härtill. Då det är önskvärt, att eleverna i sin 

politiska orientering når kontakt med andra ungdomar liksom med äldre av likartad 

inriktning, är det vidare i regel lämpligt, att de politiska partiernas redan existerande 

allmänna ungdomsföreningar anordnar upplysningsmöten i skolan och att den politiskt 

intressera skolungdomen tillhör dessa. Slutligen kan även särskilda politiska 

sammanslutningar inom skolan ha en uppgift att fylla och skall kunna påräkna samma 

förståelse och intresse från skolans sida som all annan sund föreningsverksamhet.
123

 

Läroplan för grundskolan 1969 

Den efterföljande läroplanen (LGR69) följde i samma spår som tidigare och beskrev att det 

inte går att isolera skolan från det övriga samhället. Skolan och dess elever borde därför inte 
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endast svara till samhällets ”aktuella behov” utan även ”aktivt medverka i samhällets 

utveckling”.
124

 Denna läroplan använder sedan i princip samma formulering som LGR62 när 

det gäller vikten av skolan och närsamhällets ömsesidiga kontakter 

Det beskrivs i LGR69 att det är skolans ansvar att väcka ett intresse hos eleverna för ”de stora 

och gemensamma grundfrågor, som gäller livsåskådning och samhällsuppfattning”.
125

 Genom 

undervisning/fri debatt under lektionstid och uppmuntran till förenings- och 

bildningsverksamhet efter skoltid så ska eleverna stimuleras till ”aktivitet och engagemang i 

samhälleligt och ideellt arbete”.
126

 När det sedan specifikt gäller det samhälleliga arbetet så 

uttrycks det i LGR69:s kapitel om ”Elevernas fritidsverksamhet”
127

 på samma sätt som i 

LGR62:s kapitel med samma namn (se blockcitat ovan). 

En fritidsaktivitet som beskrivs på ett nytt sätt i LGR69 är skoltidningsverksamheten. Det 

görs tydligt att det inte får förekomma någon förhandsgranskning av elevernas tidningar. Det 

ska vara samma frihet som det är utanför skolan. Detta är för att det dels strider mot 

Yttrandefrihetsförordningen med förhandsgranskning och dels för att det är i linje med 

skolans medborgarfostrande uppgift. 

I avsnittet ”Hem – Skola – Samhälle” så skrivs det att samhällsundervisningen kan ges 

aktuella aspekter och diskussioner genom besök av ”representanter för organisationer och 

folkrörelser samt kommunala och statliga organ”.
128

 Detta skulle då leda till att eleverna 

känner en större samhörighet till sitt närsamhälle och att skolans verksamhet skulle 

uppmärksammas för de inbjudna representanterna.  

LGY70 

I den svenska gymnasieskolans första kursplan för samhällskunskap så framhålls det att 

utbildningen ska vara relevant och på elevernas villkor. Ett av målen var att ”stimulera” och 

undervisa eleverna på ett sådant sätt att de aktivt skulle kunna medverka i arbetet i ett 

”föränderligt samhälle”.
129

 Det beskrevs på följande sätt: 

Skolans uppgift är att stimulera eleverna att vara aktiva också på sin fritid, t ex genom att 

skriva insändare eller framträda i lokalradio, att föra fram sina åsikter och krav till 

myndigheter, förtroendevalda, organisationer och föreningar eller att anordna en 
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insamling för ett katastrofdrabbat område. Handlingsområdet inrymmer även aktiv 

verksamhet i t ex föreningar, freds- och solidaritetsgrupper, frivilliga 

försvarsorganisationer, kvinnogrupper, miljögrupper och politiska 

ungdomsorganisationer.
130

 

Det beskrivs att samhällskunskapsstudierna skulle ”inriktas mot praktiska 

medborgarkunskaper” för att ge individen möjlighet att ” påverka politiska beslut på lokal, 

regional och nationell nivå och om partiväsendet”. Detta kunde innebära bland annat besök av 

”gästföreläsare”.
131

 Undervisningen skulle även leda till kunskaper om ”t ex 

samhällsekonomi, företagsformer, skatter, privatekonomi, konsumentens villkor, bostad, 

familjerättsliga bestämmelser, arbetsliv (arbetsförmedling, löner, avtal, fackliga 

organisationer, arbetsmiljö, jämställdhet), invandring, droger, datorisering, opinionsbildning, 

ideella organisationer och den svenska säkerhetspolitikens mål och medel”.
132

 

Undervisningen skulle baseras på konkreta samhällsfrågor för att levandegöras för eleverna. 

Läroplan för grundskolan 1980 (LGR 80) 

I LGR 80 så förklarade Skolverket att ”kunskaper, färdigheter, normer och värderingar skall 

genom skolans försorg inte endast föras vidare från en generation till nästa utan aktivt 

bearbetas och vidareutvecklas”. 
133

 Med detta så hade Skolverket en ingång som liknande den 

i LGR69 att skolan skulle vara en kraft för samhällsförändring. 

Skolverket ansåg att elever skulle ha kontakter med ”närsamhällets föreningar” under 

skoldagen och att dessa kontakter skulle kunna leda till ”meningsfyllda fritidsaktiviteter”.
134

 

Föreningarnas funktion skulle vara att göra ”insatser” under både skoltid som fritid i skolan 

med hjälp av skolan resurser och tillgängliga lokaler. Men utgångspunkten skulle då vara att 

det var utifrån eleven och skolans behov. Som en del av detta samarbete så skulle 

föreningarna ha rätt att få ”verka för sin uppfattning” och att det låg på skolan att ansvara för 

allsidigheten när det gällde information och aktiviteter.
135

 Likt tidigare styrdokument så 

betonades det att även om det endast var ett fåtal föreningar som kunde medverka i skolan så 
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skulle det genomföras med eventuella kompletteringar från skolans lärare. Strävan skulle 

dock alltid vara att olika åskådningar representeras i föreningarnas medverkan med skolan.
136

 

Elevernas föreningsverksamhet betonades även i LGR80 under namnet ”elevföreningar”. De 

vinster som Skolöverstyrelsen såg i elevföreningar var ” vana att fungera i olika sammanhang 

inom ett ordnat föreningsliv och bli inställda på att lojalt följa de beslut som fattas i 

demokratisk ordning men också att i demokratiska former verka för ändring av vad de 

ogillar”.
137

 Det beskrevs att dessa elevföreningar skulle kunna vara grundande i olika politiska 

frågor eller ideologier. Stöd från skolan kunde ges i form av ekonomiska tillgångar eller 

utrymme att medverka i olika sammanhang. 

När det gällde skoltidningar så ansåg Skolöverstyrelsen att arbetet med dessa skulle stödjas 

och uppmuntras av skolan då eleverna skulle kunna lära sig om samverkan och 

argumentation. Likt tidigare läroplaner så betonades det att oavsett vad innehållet var i 

tidningarna så hade inte skolan rätt till förhandsgranskning eller censur. Dock så poängterades 

det att skolan inte hade någon ”anledning” att stödja sådan verksamhet/skoltidningar som 

stred emot skolans styrdokument och mål.
138

 

Skollag 1985, 2010 

Enligt 1985 och 2010 års skollag så var det skolans ansvar att ihop med hemmen främja 

elevernas utveckling till att bli ”ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”.
139

 

Grundskolans uppgift var att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som de behövde för att 

kunna delta i samhällslivet.
140

 

Läroplan för den obligatoriska grundskolan 1994 (LPO 94)/Läroplan för de frivilliga 

skolformerna (LPF 94) 

Enligt LPO 94/LPF 94 så var det skolans ansvar att ihop med hemmen främja elevernas 

utveckling till att bli ”ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”.  Skolan hade 

även som mål att eleven skulle ges en inblick i ”närsamhället och dess arbets-, förenings- och 

kulturliv”. Det skulle vara en uppgift för alla som verkade i skolan att utveckla kontakter med 

” kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika 
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den som en lärande miljö”. 
141

 Ämnet samhällskunskap skulle ge eleverna så djup och bred 

kunskap så att de skulle kunna ta ställning till politiska frågor och ”aktivt delta i 

samhällslivet”.
142

 Kunskapen skulle delges eleverna genom att ”levandegöra samhälleliga 

skilda verksamheter”. 

Undervisningen skulle tydliggöra för eleverna att det fanns olika åsikter om hur samhället ”ser 

ut och fungerar”. Anledningen till att visa detta för eleverna var för att de behövde veta detta 

för att kunna förstå ”dynamiken i samhällsutvecklingen”.  I LPF 94:s kursplan för 

samhällskunskap så framhålls det att undervisningen ska ”ge eleverna ökade förutsättningar 

att delta aktivt i samhällslivet och ge dem beredskap att hantera förändringar i samhället.”.
143

 

Läroplan för grundskolan/gymnasiet 2011 (LGR11/LGY11) 

I LGR 11:s kapitel om ”Skolan och omvärlden” så uttrycktes det att samverkan med 

”arbetslivet och närsamhället i övrigt” var en förutsättning för att ge eleverna en god 

utbildning.
144

 Det uttrycktes likt LPO 94 att alla som arbetade i skolan skulle ” verka för att 

utveckla kontakter med kultur-och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför 

skolan som kan berika den som en lärande miljö” och att det fanns ett särskilt ansvar på 

läraren att det genomfördes.
145

 I kursplanen för samhällsvetenskap så uttrycktes det att eleven 

skulle uppmuntras till att ”engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om 

samhällsfrågor”.
146

 När det kommer till gymnasieskolans grundkurser i samhällskunskap så 

uttrycks det att de ska utbilda eleven om ”påverkansmöjligheter” för medborgare i olika 

samhälleliga system.
147

 

Huvuddrag i styrdokumenten 

De äldsta styrdokumenten (1946-1968) bland mina källor talar om en starkt reglerad skola där 

eleven skulle formas till att bli en lydig medborgare, de mellersta styrdokumenten (1969-

1993) pratade om en skola där eleverna skulle vara politiskt engagerade och forma samhället 

och de senaste styrdokumenten (1994-2015) pratar om en skola som utbildar 

”ansvarskännande människor” med en inblick i ”närsamhället”. Styrdokumenten pekar även 

på att diskursen om politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i skolan har 

                                                 
141 Skolverket., Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994), 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30998/1/gupea_2077_30998_1.pdf , hämtat 2015-02-10, s.14 
142 Skolverket., Kursplaner för Grundskolan (1994), https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30998/1/gupea_2077_30998_1.pdf, hämtat 2015-

02-10, s.43 
143 Skolverket., Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen (1994), 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30998/1/gupea_2077_30998_1.pdf , hämtat 2015-02-10, s.40 
144 Skolverket., Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm 2011, s.17 
145 Skolverket., Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm 2011, s.17 
146 Skolverket., Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm 2011, s.199 
147 Skolverket., Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm 2011, s144-145 
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bytt karaktär från att vara elev- och ungdomsbaserad till partibaserad. Med det menar jag hur 

de mellersta styrdokumenten (1969-1993) hade en tydlig inriktning att engagera eleverna med 

hjälp av de etablerade partiernas ungdomsförbund till skillnad från de nya styrdokumenten 

och deras stödmaterial som pratar om vilka partier som har rätt att ha tillgång till skolan. 

2.1.2 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 

Aktuellt från Skolöverstyrelsen var en tidskrift som Skolöverstyrelsen använde för att skicka 

ut information till sina verksamheter och medarbetare om nya beslut, rapporter och 

forskningsrön. 

Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1959:32 - ”Propagandakritik och samhällssolidaritet” – 

Skolöverstyrelsens ställningstagande till betänkandet 

Med utgångspunkten att skolan elever utsätts för ”propaganda och psykologisk krigsföring” så 

formulerade Skolöverstyrelsens kommitté Skola och försvar ett betänkande på ämnet 

”Propagandakritik och samhällssolidaritet”. I Aktuellt från Skolöverstyrelsen (1959:32) så 

uttalades sig Skolöverstyrelsen gällande innehållet i betänkandet.  

Skolöverstyrelsen uttryckte att de såg det viktigt att skolan lärde ut om ”den svenska 

demokrati livsformen, om det svenska försvaret och om propaganda och psykologisk 

krigsföring”.
148

 Det skulle sedan fungera som en motståndskraft emot all sorts propaganda 

som eleverna kunde tänkas utsättas för. Det lades särskild betoning på att det skulle 

genomsyra alla skolans ämne och leda till särskild motståndskraft mot propaganda som ”har 

formen av systematiska angrepp mot raser och folk”. Det kritiska tänkande skulle vara 

användbart för elevernas vardag och de budskap som de mötte där. 

Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1962:22 - Nynazistisk propaganda bland skolungdom 

Skolöverstyrelsen ville uppmärksamma om att det hade spridits nynazistisk propaganda bland 

skolelever och vad skolan kunde göra för att förhindra materialets spridning. Det uttrycktes att 

den största insatsen som skolan kunde göra var genom ”saklig, objektiv och tankeväckande 

undervisning”.
149

  

Ett sätt att undervisa var enligt Skolöverstyrelsen (SÖ) att ta utgångspunkt i de idéer och 

uttryck som genomsyrade FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Detta skulle då också 

kompletteras med bakgrunden som ledde till deklarationen vilket Skolöverstyrelsen uttrycker 

                                                 
148 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1959:32., ”Propagandakritik och samhällssolidaritet” – Skolöverstyrelsens ställningstagande till 

betänkandet, Skolöverstyrelsen 1959, s.513 
149 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1962:22., Nynazistisk propaganda bland skolungdom, Skolöverstyrelsen 1962, s.420 



 

 
30 

som ”två förödande världskrig, diktaturer, rasförföljelser, koncentrationsläger, 

folkomflyttningar, den totalitära statens brist på respekt för den enskilda människan osv”.
150

 

Det konstaterades enligt Skolverket att det inte var tillräckligt utförlig information om 

nazismen och judeförföljelserna i skolans historiska läroböcker.  

Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1975/76:31 - Anvisningar för skolstyrelser, landstingens 

utbildningsnämnder och länsskolnämnder rörande medverkan av de politiska 

ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation 

I december 1975 så beslutade Skolöverstyrelsen för första gången om riktlinjer för hur skolor, 

landsting och länsskolstyrelser skulle agera i frågan om politiska ungdomsförbund medverkan 

i skolan. SÖ uttryckte sig att ungdomsförbunden kan medverka i syfte: 

att bidra till en saklig och allsidig information inom skolan samhällsorientering 

att främja politisk debatt bland eleverna 

att stimulera eleverna till engagemang i politiskt arbete
151

 

När det gällde frågan på vilka sätt som de politiska ungdomsförbunden kunde medverka i 

skolan så angav SÖ följande: 

- som ett inslag i den reguljära undervisningen i ett ämne inom ramen för samlad 

undervisning, koncentrations(halv)dag eller motsvarande, 

- inom ramen för resurstimmar på grundskolans högstadium eller timmar till förfogande i 

gymnasieskolan, 

- inom fritt valt arbete på grundskolans högstadium och specialarbete i gymnasieskolan, 

samt 

- genom att utnyttja tid för morgonsamlingarna på grundskolans högstadium och 

gemensamma samlingar på gymnasieskolan.
152

 

Med utgångspunkt i läroplanerna LGR69 och LGY70 så betonades vikten av att skolan gav 

eleverna ”en så realistisk bild som möjligt av det samhälle i vilken eleven skall fungera som 

samhällsmedborgare”.
153

 En utgångspunkt i varför det just då blev viktigt att skolor skulle 

utveckla ett samarbete med just partipolitiska föreningar var dels att rösträttsåldern hade 

fastställts till 18 år så därför skulle t.ex. gymnasieelever vara röstberättigade och behövde 

                                                 
150 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1962:22., Nynazistisk propaganda bland skolungdom, Skolöverstyrelsen 1962, s.420 
151 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1975/76:31., Anvisningar för skolstyrelser, landstingens utbildningsnämnder och länsskolnämnder 

rörande medverkan av de politiska ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation, Skolöverstyrelsen 1976, s.5 
152 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1975/76:31., Anvisningar för skolstyrelser, landstingens utbildningsnämnder och länsskolnämnder 
rörande medverkan av de politiska ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation, Skolöverstyrelsen 1976, s.8 
153 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1975/76:31., Anvisningar för skolstyrelser, landstingens utbildningsnämnder och länsskolnämnder 

rörande medverkan av de politiska ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation, Skolöverstyrelsen 1976, s.6 
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därmed bred information kring partierna.
154

 Man klargjorde också att det var viktigt att främja 

kontakten mellan ungdomsförbunden och eleverna i ett led att öka elevernas makt över 

samhällsutvecklingen.
155

 

När SÖ skrev ungdomsförbund så definierar de att de i första hand menar de politiska 

ungdomsförbund som är representerade i riksdagen, i det egna länets landsting eller i den egna 

kommunens fullmäktige. När det gällde övriga politiska föreningar så skulle de också ges 

möjlighet att medverka. Ansvaret att avgöra vilka som skulle ges medverkansmöjligheter 

skulle avgöras av skolstyrelsen i samråd med skolpersonalen och elever. 

När det gäller antalet ungdomsförbund som ska medverka så skrev SÖ att det var av mindre 

vikt att alla ungdomsförbund var fysiskt representerade. Det skulle kunna räcka med ett enda, 

enligt SÖ. Att ett visst förbund inte hade möjlighet att medverka skulle inte vara ett hinder för 

andra förbund att medverka i skolverksamheten. Utgångspunkten var då att den ansvarige 

läraren gav kompletterande information för att tillgodo se kraven om allsidighet.  

Skolstyrelsernas ansvar enligt SÖ var att ”medverkan av de politiska ungdomsförbunden 

kommer till stånd i skolarbetet” och att det blev så ”allsidig” medverkan som möjligt.
156

 För 

att ”stimulera och planlägga” samarbetet mellan skola och ungdomsförbund så ansåg SÖ att 

skolstyrelserna skulle ha årliga konferenser ihop med förbunden där de skulle kunna planera 

in en tidsplan för besök, medverkan och en avslutande uppföljningskonferens. Med 

hänvisningar till den dåvarande skolförordningen och de då aktuella läroplanerna för 

grundskola och gymnasie så menade SÖ att det var skolstyrelserna och skolledningarnas plikt 

att ”stimulera” föreningsverksamheten på skolan och att man därför skulle stödja och 

underlätta för de politiska ungdomsförbunden att starta politiska skolföreningar. Även 

ekonomiskt så skulle skolorna kunna stödja de politiska ungdomsförbunden för deras 

medverkan i skolan.
157

 

 

 

                                                 
154 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1975/76:31., Anvisningar för skolstyrelser, landstingens utbildningsnämnder och länsskolnämnder 

rörande medverkan av de politiska ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation, Skolöverstyrelsen 1976, s.6 
155 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1975/76:31., Anvisningar för skolstyrelser, landstingens utbildningsnämnder och länsskolnämnder 

rörande medverkan av de politiska ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation, Skolöverstyrelsen 1976, s.6 
156 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1975/76:31., Anvisningar för skolstyrelser, landstingens utbildningsnämnder och länsskolnämnder 
rörande medverkan av de politiska ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation, Skolöverstyrelsen 1976, s.7 
157 Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1975/76:31., Anvisningar för skolstyrelser, landstingens utbildningsnämnder och länsskolnämnder 

rörande medverkan av de politiska ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation, Skolöverstyrelsen 1976, s.9 
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2.1.3 Övriga publikationer från Skolöverstyrelsen/Skolverket 

Skolöverstyrelsens författningssamling 1981:82 -  

Allmänna råd rörande politiska organisationers medverkan i skolan 

I oktober 1981 så skickade Skolöverstyrelsen ut nya allmänna råd som upphävde de tidigare 

råden som publicerades i Aktuellt från Skolöverstyrelsen (1975/76:31). 

I de nya råden så beskrev SÖ att skolan skall ”aktivt och medvetet påverka och stimulera barn 

och ungdomar att vilja omfatta demokratins grundläggande värderingar och låta dessa komma 

till uttryck i praktisk, vardaglig handling”. 
158

 I den beskrivna processen så ansåg SÖ att det 

var ”ett naturligt inslag” med samverkan mellan skola och politiska organisationer. Det står 

även skrivet att demokratins värderingar skall diskuteras i skolan och att skiljaktiga 

värderingar/åsikter skulle tillåtas framföras.  

Precis som i de tidigare anvisningarna från 1976 så betonade de nya allmänna råden att skolan 

skulle stimulera eleverna till ”personligt engagemang” och deltagande i ideella föreningar 

inom och utanför skolan. Det rekommenderas även av SÖ att eleverna skulle kunna byta en 

viss del av sina lektioner mot föreningsarbete inom skolan. Skolan hade även ansvaret att ge 

eleverna ”kännedom om de möjligheter som finns att påverka utvecklingen i samhället genom 

medverkan i politiskt och fackligt arbete och genom anslutning till olika ideella organisationer 

och föreningar” (med referens till LGR80 .
159

 

Det betonades i de nya råden att skolstyrelsen/skolledningen var skyldig enligt läroplanen att 

ta initiativ för samverkan med föreningar och dess företrädare. I de allmänna råden 

presenterades även vilka politiska organisationer som kan komma ifråga när det gäller 

samverkan i skolan: 

- politiska partier som är representerade i riksdagen, landstinget eller i kommunens 

fullmäktige 

- dessa partiers ungdomsförbund 

- övriga politiska föreningar och andra organisationer som ägnar sig åt samhällsfrågor 

eller som arbetar tvärpolitiskt 
160

 

                                                 
158 Skolöverstyrelsens författningssamling., Allmänna råd rörande politiska organisationers medverkan i skolan, Skolöverstyrelsen 1981, 

s.1 
159 Skolöverstyrelsens författningssamling., Allmänna råd rörande politiska organisationers medverkan i skolan, Skolöverstyrelsen 1981, 
s.2 
160 Skolöverstyrelsens författningssamling., Allmänna råd rörande politiska organisationers medverkan i skolan, Skolöverstyrelsen 1981, 
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De allmänna råden betonade dock efter listan att samverkan i första hand borde vara med 

ungdomsförbund och andra organisationer som rekryterar ungdomar och som leds av 

ungdomar. 

SÖ skrev att det var ”naturligt” att ungdomsförbunden medverkade kontinuerligt inom olika 

ämnen i skolan som en ”naturlig del av enskilda klassers och arbetsenheters arbete med olika 

huvudmoment i ett eller flera ämnen eller i verksamheten inom fria aktiviteter”. Andra 

exempel var medverkan i anslutning till temadagar eller koncentrationsdagar i skolan. SÖ 

menade att vid särskilda tillfällen så kunde medverkan kompletteras av att ”organisationer 

lämnar information vid samlingar gemensamma för hela skolan eller större delar av den”. 

Skolan behövde forma ungdomsförbundens medverkan så att eleverna fick ”ett sakligt och 

opartiskt underlag att grunda sin personliga ställningstagande på” menade SÖ i råden. Precis 

som de tidigare råden som skrev SÖ att om det skulle uppstå en situation där endast vissa 

politiska ungdomsförbund kunde medverka så var det upp till skolans lärare att hjälpa 

eleverna ta reda på eller själva informera om andra relevanta organisationer och ideologier för 

att kunna skapa sig en helhetsuppfattning. 

När det gällde planeringen av besök så hade de nya allmänna råden från 1981 samma ingång 

som de från 1976 att man genom konferenser mellan skolstyrelser och de politiska 

ungdomsförbunden varje läsår skulle planera det kommande årets aktiviteter och utvärdera det 

föregående årets aktiviteter.  

Även i dessa nya råd så stod det att skolan kunde bistå med ekonomisk ersättning till de 

politiska organisationer som medverkade i skolan. Skillnaden från föregående uppsättning av 

råd var att den här gången så hade Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 

utfärdat och skickat ut rekommendationer angående ekonomisk ersättning.
161

 

Politik i skolan –  

Regeringsuppdrag angående skolans kontakter med politiska organisationer m.m. (2003) 

22 år efter de senaste allmänna råden gällande politiska organisationers deltagande i skolan så 

fick Skolverket i uppdrag av regeringen Persson att sammanställa en rapport för att undersöka 

                                                 
161 Skolöverstyrelsens författningssamling., Allmänna råd rörande politiska organisationers medverkan i skolan, Skolöverstyrelsen 1981, 

s.4 
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vilka möjligheter ”... politiska partier, deras ungdomsförbund, och andra samhällspolitiskt 

engagerade har att verka och medverka i skolan …”.
162

 

Med utgångspunkt i dåvarande gällande läroplaner (LPO94/LPF94) och 1985 års skollag så 

menade Skolverket på att ett av skolans uppdrag var att ”ge ungdomar en kompetens i att 

verka för demokratiska värderingar i samhället”. Med det uppdraget som utgångspunkt så 

klargjordes det att skolan hade två olika pedagogiska uppdrag som kan gå emot varandra. 

Uppdragen beskrivs som att ”främja demokratiska värderingar inom ramen för skolans 

uppdrag i undervisning och lärande, samtidigt som skolan förväntas stimulera den fria 

debatten genom att skapa möten med olika samhällspolitiska engagerade organisationer 

oavsett om de delar skolan demokratiska värdegrund eller inte”.
163

 

Rapporten konstaterade att det fanns en stor variation i hur skolor agerade när det gällde 

besök från politiska organisationer. En anledning som Skolverket lyfte fram i rapporten var att 

det fanns ”stor osäkerhet” från skolornas sida kring vad som ”juridiskt reglerar skolornas 

omvärldskontakter, vem som har huvudansvar för organisering och finansiering av sådan 

verksamhet, samt hur skolan ska bemöta antidemokratiska organisationer och strömningar”. 

Skolverket uttryckte sig i rapporten att det är viktigt för skolor att utgå från vad syftet är med 

att ha kontakt och besök av politiska organisationer. Det beskrevs som att besöken antingen är 

för att organisationerna ska kunna verka i skolan (arbeta i skolan utifrån sina egna syften) 

eller för att organisationerna ska kunna medverka i skolan (arbeta i skolan för att hjälpa 

skolan/elever nå skolan pedagogiska och demokratiska mål). 

Exempel på ökad samverkan mellan elever och politiska företrädare som framfördes i 

rapporten var samarbeten under lektionstids mellan politiker/forskare och 

samhällskunskapslärare, fadderverksamhet där elever ges möjlighet att följa med politiska 

företrädare på sina uppdrag och gymnasiekurser i t.ex. sammanträdesteknik, kommunala 

styrformer och stadsplanering. 

För att skolor skulle kunna ha kompetens att samverka med politiker så beslutade Skolverket 

att de skulle ta fram ett stödmaterial i ämnet Politik i skolan ihop med Svenska 

kommunförbundet och Ungdomsstyrelsen. Rapportens uttalade inriktning för det kommande 

stödmaterialet var att: 

                                                 
162 Skolverket., Politik i skolan - Regeringsuppdrag angående skolans kontakter med politiska organisationer m.m. (2003), 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1107, s.3 
163 Skolverket., Politik i skolan - Regeringsuppdrag angående skolans kontakter med politiska organisationer m.m. (2003), 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1107, s.3 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1107
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1107


 

 
35 

- Klargöra vilken rätt politiska partier och andra samhällsorienterade organisationer har 

att verka i skolan utifrån gällande regelsystem; lagar, förordningar, läroplaner och 

kursplaner. 

- Tydliggöra skolor och kommuners rätt att styra verksamheten utifrån egna 

förutsättningar och mål i läroplanen. 

- Ge exempel på hur politiska partier och andra samhällspolitiskt orienterade 

organisationer kan medverka i skolan, på vilket sätt det kan utveckla undervisningen och 

bidra till att ungdomar ökar sitt engagemang och deltagande i samhället. 
164

 

Politik i skolan (2004) 

Som ett resultat av Skolverkets rapport till regeringen angående politik i skolan så skapade 

Skolverket stödmaterial för att hjälpa de skolor som kände sig osäkra kring gällande regler 

och lagstiftning. Stödmaterialet inleddes med att definiera Skolverkets syn på centrala 

begrepp när det gäller skolan, demokratin och partierna.  

I materialet lyftes fram två olika aspekter av demokrati som anses vara i fokus i den här 

frågan. Den ena var demokrati som styrmodell (”som anger beslutsordning”  och den andra 

var demokrati som ett förhållande mellan människor baserat på demokratiska värden (som 

definieras som ”de mänskliga rättigheterna, det vill säga respekten för människan och 

människors lika värde samt varje människas frihet, är grundprinciperna inom demokratin”
165

). 

Den första aspekten skulle enligt materialet ses som ett medel för att hantera åsikter medan 

den andra aspekten skulle ses som ett mål.  

När det kom till de politiska organisationerna så beskrev materialet de politiska partierna som 

”bärare av den representativa demokratin” och en grundförutsättning för att vårt demokratiska 

system skulle fungera. För att markera skillnaden mellan partier och övriga politiska 

organisationer så beskrev man det som att partierna ville samla makt genom representation i 

beslutande församlingar medan de övriga organisationerna istället hade som ingång att 

påverka de politiska partierna.  

Nästa begrepp som materialet tog sig an var att definiera vad som var en demokratisk, icke-

demokratisk och en anti-demokratisk rörelse. Utgångspunkten är att en demokratisk rörelse 

använder sig av demokratiska och lagenliga metoder, och att en icke-demokratisk rörelse 

använder sig av (iaf delvis) av metoder som strider mot lag och demokratiska 

                                                 
164 Skolverket., Politik i skolan - Regeringsuppdrag angående skolans kontakter med politiska organisationer m.m. (2003), 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1107, s.4 
165 Skolverket., Politik i skolan (2004), http://www.skolverket.se/publikationer?id=1861, s.7 
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principer/värderingar. En anti-demokratisk rörelse definierades däremot som en rörelse som 

har som mål att avskaffa det politiska systemet och att detta skulle kunna ske med metoder 

både inom och utanför det demokratiska systemet.  

För första gången i material från Skolverket till skolorna så görs det en distinktion mellan att 

verka i skola och att medverka i skolan. Det beskrevs som att medverka var när 

utgångspunkten för samverkan var ”eleven och skolans behov av kunskap och information”. 

Att villkoren och innehållet till största del kontrollerades av skolan. Att verka i skolan var när 

skolan gav partierna möjlighet att närvara utifrån partiernas syften. De möjliga syften som 

beskrevs i materialet är att ”påverka attityder samt värva sympatisörer och röster i valtider”. 

Materialet påpekade dock att skolan kunde utnyttja partiernas verkan till att nå skolans egna 

mål. 

Med utgångspunkt i den dåvarande skollagen (SFS 1985:1100) så beskrev stödmaterialet vad 

skolan ”demokratiuppdrag” bestod av: 

… skolan har en viktig uppgift i att förankra de värden vårt samhällsliv vilar på hos barn 

och ungdomar. Mänskliga rättigheter såsom människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 

samt solidaritet med svaga och utsatta ska inte bara genomsyra undervisningen i varje 

ämne, utan också påverka såväl organisation och samordning av undervisningen i olika 

ämnen som val av arbetssätt.
166

 

Målet skulle vara att ”få ett samhälle som genomsyras av demokratiska värden och med 

människor som kan och vill rösta i allmänna val samt även arbeta aktivt inom den 

representativa demokratin”.
167

 Det uttrycktes som att detta uppdrag manifesterades sig på 

olika sätt inom skolan. Eleverna skulle ”utveckla kunskaper om demokrati” genom att ”bli 

förtrogna med det demokratiska systemet, den representativa ordningen samt genom detta få 

en inblick i det politiska arbetet i samhället”. Ett andra sätt som det demokratiska uppdraget 

skulle manifesteras i skolan var genom demokratiska arbetsformer där både elever och lärare 

hade ”reellt inflytande”. Det tredje och sista uttrycket beskrevs som skolans uppdrag att 

”fostra demokratiska medborgare” genom att arbeta med ”de demokratiska värden och 

mänskliga rättigheterna som tas upp i läroplanen”. 

                                                 
166 Skolverket., Politik i skolan (2004), http://www.skolverket.se/publikationer?id=1861, s.9 
167 Skolverket., Politik i skolan (2004), http://www.skolverket.se/publikationer?id=1861, s.10 
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I den efterföljande delen av stödmaterialet så diskuterades det ”hur och varför” skolor skulle 

kunna samverka med politiska partier. Det inleddes med att konstatera att samverkan oftast 

endast skedde i slutet på en valrörelse. Vilket gjorde att vissa årskullar faller mellan stolarna i 

ett valsystem som har allmänna val vart fjärde år medan den svenska skolans olika skolnivåer 

(mellanstadie, högstadie, gymnasie) är baserad på treårsperioder.  

I sin samverkan med skolor så betonades det att skolans krav på allsidighet inte ska ses som 

ett krav på att alla partier måste närvara vid samverkan. Ifall samverkan skedde utan vissa 

parter så är det lärarens ansvar enligt stödmaterialet att frågor blir ”allsidigt belysta och att 

argument möts med motargument”. Det ålåg enligt materialet också skolan en plikt att alltid 

bemöta åsikter som skilde sig från skolans värdegrund. 

Skolverket uttryckte i materialet att ”all verksamhet på skolan bör försöka utnyttja de fördelar 

som olika former av samverkan med partier och organisationer kan ge”. Med utgångspunkt i 

en tidigare statlig offentlig utredning så uttrycktes det att ”… varje elev borde ges tillfälle att 

på lektionstid få träffa och samtal med representanter för de politiska ungdomsförbunden. 

Omvärldskontakter av detta slag borde vara ett självklart inslag i 

samhällskunskapsundervisningen”.
168

 Det lades fram som argument att ökade 

”omvärldskontakter” i form av partier och organisationer skulle ses som en resurs för ”aktuell 

och viktig kunskap” för vad som händer politiskt mellan valen på kommunal, regional och 

nationell nivå. 

Med utgångspunkt i Demokratiutredningen (1998) och det då senaste skolvalet (Skolval 

2002) så gav Skolverket sedan sin syn på ”antidemokratiska, rasistiska och främlingsfientliga 

partier och organisationer”. Skolverket konstaterade att partier och organisationer av sådan art 

är ett hot mot demokratin oavsett om de verkar inom eller utanför det demokratiska systemet. 

Det beskrevs att över hela Europa så börjar liknande organisationer och partier förskansa sig 

makt det demokratiska systemet och att det gjorde sig tydligt under skolvalet 2002 då partier 

av benämnd art kunde få majoritet på vissa skolor.
169

 Skolan hade enligt Skolverket en viktig 

uppgift i samhället att ”bekämpa och bemöta” liknande organisationer med ”kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser” men att bekämpandet och bemötandet ”aldrig får göras med 

odemokratiska medel”. Skolverket avslutade sitt kapitel om antidemokratiska, rasistiska och 

främlingsfientliga partier och organisationer med förslag på hur skolan skulle kunna gå till 

väga i sitt bemötande och bekämpande.  

                                                 
168 Skolverket., Politik i skolan (2004), http://www.skolverket.se/publikationer?id=1861, s.12 
169 Skolverket., Politik i skolan (2004), http://www.skolverket.se/publikationer?id=1861, s.16 
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I Politik i skolans sista kapitel så stod det om vilka lagar och bestämmelser som enligt 

Skolverket skulle vara styrande vid ”politiska omvärldskontakter”. Där beskrevs dels de 

gällande grundlagarna som reglerar yttrandefriheten och tryckfriheten och hur dessa skulle 

förhållas till skolans verksamhet i och med att skolan inte är en allmän plats. Det uttrycktes att 

skolan hade en skyldighet att anmäla misstänkta lagbrott i form av t.ex. kränkningar eller hets 

mot folkgrupp. Som vägledning så beskrev Skolverket hur JO hade resonerat kring några 

tidigare händelser.  

Analys: 

De olika styrdokumenten och utredningarna sedan 1946 års skolkommission visar på att den 

politiska opinionsbildningen och politikers verkan/medverkans vara eller icke vara i skolan 

har sett olika ut under olika tider. Men när det gäller just skolkommissionen och den 

efterföljande utbildningsplanen (U-55) så uttrycktes det tydligt att skolan skulle utbilda aktiva 

demokratiska medborgare med ett intresse för ”samhälleliga angelägenheter”. 

I Aktuellt från Skolöverstyrelsen (1959:32) så uttalar sig Skolöverstyrelsen om ett betänkande 

som Skolöverstyrelsens kommitté Skola och försvar hade gjort i ämnet ”propaganda och 

psykologisk krigsföring” och hur dessa påverkar skolungdomar. SÖ menade på att det var 

skolans plikt att utbilda kring den svenska demokratin och propaganda/psykologisk 

krigsföring som ett skydd för eleverna att inte falla för propaganda som ”har formen av 

systematiska angrepp mot raser och folk”. Detta tolkar jag som en direkt reaktion mot de brott 

mot mänskligheten som genomfördes under andra världskriget som då fortfarande låg färskt i 

minnet och det då nya kalla kriget mellan öst och väst som till stor del baserades på 

propaganda från de olika parterna. Att med ett kritiskt förhållningssätt till den information 

man möter i vardagen så skulle liknande grymheter kunna undvikas i framtiden. Jag tolkar det 

även som ett resultat av dels den socialdemokratiska idén om internationell solidaritet (att det 

finns annat än genetik och kultur som förenar världens folk) och dels idén om alliansfrihet. 

Det är inte förens 1962 års läroplan som det tydliggörs hur denna medborgarutbildning 

förhåller sig till politisk verkan/medverkan i skolan. Det uttrycks i LGR62 att skolans 

kontakter med samhällsorganisationer såsom fackförbund och partier skulle gynna i första 

hand medborgarna då en sådan samverkan skulle leda till en större förståelse för samhället 

och därmed en lättare anpassning till sin omvärld för eleverna. Att Skolöverstyrelsen uttrycker 

sig så just då är inte konstigt i och med att LGR62 är den första läroplanen för den nya 

obligatoriska grundskolan vars socialdemokratiskt ideologiska huvuduppgift var att öka 
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jämlikheten i samhället och att socialdemokratin är en rörelse som historiskt sett var byggd 

underifrån.
170

 Som en del av medborgarskapandet så ansåg Skolöverstyrelsen i LGR62 att det 

är skolans roll att främja politisk föreningsverksamhet, att utveckla ett ”ansvarsmedvetet 

intresse för samhälleliga angelägenheter”.  

Just politisk föreningsverksamhet är inget som det nämns om i några tidigare styrdokument än 

LGR62. När det gäller vad för sorts politisk föreningsverksamhet som ska gälla på skolorna så 

är LGR62 tydlig med att det är de partipolitiska ungdomsförbunden som skolan ska utgå ifrån. 

Det poängteras att politiska ”sammanslutningar” är en sund verksamhet som ska få samma 

stöd från skolan som andra sorters föreningsverksamhet. 

I Aktuellt från Skolöverstyrelsen (1962:22) från samma år så rapporteras det att nazistisk 

propaganda har spridits bland eleverna. Artikeln tar upp hur skolpersonal på bästa sätt bör 

hantera om det skulle dyka upp på just deras skola. SÖ konstaterar att den största insatsen som 

kan göras är att fördjupa elevernas utbildning i judeförföljelserna, andra världskriget och de 

efterföljande mänskliga rättigheterna som deklarerades av FN. Viss självkritik fanns från 

Skolöverstyrelsen att skolans läroböcker inte innehöll tillräckligt kring förföljelsen och 

folkmordet på den judiska befolkningen i Europa. Skolöverstyrelsen gör det tydligt här att de 

inte ser någon poäng att möta anti-demokratiska idéer med ickedemokratiskt motstånd, såsom 

att elever och deras skåp ska genomsökas vid minsta misstanke t.ex. Anti-demokratin ska 

istället bemötas med motstånd på demokratisk grund, i det här fallet då utökad utbildning. 

Nästa läroplan (LGR69) fortsätter i samma anda men tydliggör att skolan inte kan skiljas från 

resten av samhället och ska därför vara medveten om och utnyttja sina möjligheter som 

samhällsförändrande kraft. Idén att skolan ska formas efter ett samhälle i förändring är en 

tanke som filosofen och pedagogen John Dewey förespråkade
171

 vars skrifter har påverkat 

skolpolitik världen över. Eleverna ska engageras i ”samhälleligt och ideellt arbete” och 

uppmuntras på samma sätt som i LGR62 till politisk föreningsverksamhet på skolan. Det 

skrivs även om elevernas rättigheter när det gäller att trycka och publicera skoltidningar, att 

skolledning inte har rätt till förhandsgranskning eller censur. Även detta beskrivs som i ett led 

att skolan ska vara integrerat och efterlikna det kringliggande samhället.  

                                                 
170 Selander, Staffan. (red.), Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, Myndigheten för 
skolutveckling, Stockholm, 2003, s.335 
171 Selander, Staffan. (red.), Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, Myndigheten för 

skolutveckling, Stockholm, 2003, s.73 
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Något nytt för just LGR69 är att det finns vinster att få om skolan har samverkan med 

representanter för ”organisationer och folkrörelser samt kommunala och statliga organ”. Dels 

att det skapas en kontakt mellan elev (och därmed medborgare) och politiker och dels att 

ansvariga politiker kommer i kontakt med verksamheten som de ansvarar för.  

I gymnasieskolans första läroplan, LGY70, så beskrivs det att samhällskunskapen skulle 

gynnas och bli mer relevant om man hade ”gästföreläsare”, vilket skulle kunna tolkas som 

bland annat politikerbesök. Denna läroplan beskriver det som skolans uppgift att stimulera 

elever till att bli politiskt aktiva, organiserade i politiska rörelser och därmed vara en kraft för 

samhällsförändring. Det uttrycks som att det är samhällskunskapens uppdrag att utbilda 

eleverna i ”praktiska medborgarkunskaper” för att kunna påverka politiska beslut. Som 

exempel skriver Skolöverstyrelsen att det kan gälla insändare till tidningar och kontakter med 

olika sorters samhällsorganisationer. 

Skolöverstyrelsen skickar via sin tidning Aktuellt från Skolöverstyrelsen (1975/76:31) ut sina 

första konkreta riktlinjer när det gäller skolbesök/medverkan/verkan av politiska föreningar. I 

första hand gällde riktlinjerna ungdomsförbunden för de partier som representerades i riksdag, 

landsting eller kommun. En anledning var att åldern för röstberättigade hade sänkts till 18 i 

Sverige vilket medförde att det skulle finnas en stor andel röstberättigade i den svenska 

gymnasieskolan. De nya riktlinjerna som gav de kommunala Skolstyrelserna 

(utbildningsnämnderna) ansvaret att arrangera och vara ersättningsskyldiga för organiserade 

och kontinuerliga besök från ungdomsförbund. Detta grundades i en uttalad åsikt från 

Skolöverstyrelsens sida att öka elevernas makt över samhällsutvecklingen via organisationer 

där eleverna själva har makten. Detta ser jag som helt i linje med den dåvarande styrande 

politiska diskursen som grundade sig i den socialistiska grundidén om att demokrati ska 

genomsyra samhällets alla institutioner och att skolan i välfärdsstaten ska hjälpa till med 

detta.  

1980 så kom nästa läroplan för grundskolan, LGR80. I denna läroplan så håller man fast vid 

att skolan ska vara en aktiv kraft för att utveckla samhället gällande ”kunskaper, färdigheter, 

normer och värderingar”.
172

 Skolan skulle vara ett stöd åt de rörelser som organiserades av 

samhällets ungdomar och barn och att kontakter med ”närsamhällets organisationer” skulle 

leda till att eleverna engagerade sig i ”meningsfyllda aktiviteter”. Läroplanen uttrycker sig 

positivt gällande medverkan från utomstående organisationer. Det beskrivs att föreningar som 

                                                 
172 Skolöverstyrelsen., Läroplan för Grundskolan: Allmän del (1980), 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31016/1/gupea_2077_31016_1.pdf, hämtat 2014-09-29, s.13 
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är inbjudna ska ha rätt att få verka för sin uppfattning och att det åligger skolan att fungera 

som motpart för att uppnå allsidighet.  

När det gällde elevernas föreningsverksamhet så kallas det i LGR80 för elevföreningar. 

Skolöverstyrelsen såg positivt på dessa elevföreningar då processerna i föreningarna (att verka 

för förändring och att följa demokratiskt valda beslut) sågs som en positiv kraft för elevernas 

demokratiska utveckling. Till skillnad från den tidigare läroplanen i grundskolan så fanns det 

inget speciellt stycke för elevernas politiska föreningsliv utan det nämns att en förening kan 

vara grundad i politiska frågor eller ideologier. Likt den tidigare läroplanen så uttrycks det att 

skolan kan vara till stöd när det gäller lokaler och viss ekonomisk ersättning. Även 

skoltidningsverksamhet skulle kunna stödjas på samma sätt, men det uttrycks att en skola inte 

har någon skyldighet att stödja verksamhet som de anser går emot skolans styrdokument och 

mål.  

Efter den nya läroplanen så kom en revidering av de tidigare riktlinjerna rörande ”politiska 

organisationers medverkan i skolan”. Där förklarade Skolöverstyrelsen att skolan skulle 

”påverka och stimulera” eleverna till att ge utlopp för skolans förmedlade demokratiska 

värderingar via ”praktisk, vardaglig handling”. Att eleverna ska lära sig att agera efter 

demokratiska värderingar men också utnyttja dessa för att få tillgång till makt att förändra 

samhället. Att det uttrycks som ”naturligt” att samverka med politiker och att en del lektioner 

till och med ska kunna bytas ut mot föreningsarbete (vilket skulle kunna vara politiskt) tolkar 

jag som att Skolöverstyrelsen ser politikerkontakter och politiskt arbete inom som en viktig 

del av eleverna och skolans utveckling.  

1987 så kom det ut kommentarmaterial gällande läroplanens del Skolan och föreningslivet. 

Men redan då, bara ett par år efter rådens införande, så kom det klagomål via 

kommentarmaterial till 1980 års läroplan att skolor inte följde de riktlinjer som hade 

presenterats. Att det snarare var ett undantag att de allmänna råden efterlevdes.
173

 

Ungdomsförbunden menade på att de endast blev inbjudna under valår och de skolor som 

hade kontinuerliga kontakter menade på att många förbund hade svårt att finna representanter 

eller att representanterna krävde ersättning som skolorna inte hade råd med. Anledningarna 

till att skolor inte följde de allmänna råden kan vara många. Det kan vara så att de har missat 

dessa allmänna råd som inte fanns bland de huvudsakliga styrdokumenten, att de helt enkelt 

                                                 
173 Skolöverstyrelsen., Skolan och föreningslivet: Kommentarmaterial (1987), 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30853/1/gupea_2077_30853_1.pdf, hämtat 2015-05-14, s.95 
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ignorerade råden för att spara pengar/tid eller att skolledarna såg ungdomsförbunden som 

något som tillhörde elevens värld utanför skolan.  

Nästa stora förändring för skolan i relation till politisk opinionsbildning och politikers 

verkan/medverkan i svensk skola var 1994 års läroplaner för de olika skolformerna. I dessa 

läroplaner så har i princip allt tidigare uttalat om föreningsliv, politiska föreningar och 

fackförbund försvunnit. Det står inte längre om att skolan och eleverna ska vara en kraft för 

samhällsförändring. Det är som att läroplanerna strävar efter mer av en individualistisk och 

politiskt ”neutral” skola. På samma sätt som jag tidigare har tolkat vissa inslag som en del av 

en socialdemokratisk diskurs så ser jag inslagens borttagande som en del av den politiska 

högersväng som genomsyrade västvärldens politik under andra halvan av 1980-talet. En 

högersväng som blir tydlig i jämförelser mellan t.ex. LGR80 och LPO94. Tomas Englund 

skriver i boken Demokrati och lärande om förskjutning och försvagning av skolans 

demokratifostrande uppgift och att det fanns stark nyliberal kritik att det dåvarande 

skolsystemet lärde ut vissa demokratiska värden som ”de rätta”.
174

 Kritiken resulterade i 

läroplaner som gick från en kollektivistisk tanke om skola som allmännytta till en 

individualistisk tanke om skolan som egennytta där bildning blir överordnat det demokratiska 

uppdraget.
175

 Englund tar det så långt som att mena att 90-talets skola inte skapade några 

aktiva och politiska medborgare.
176

 

I läroplanerna från 1994 så finns det förvisso passager om skapandet av ”ansvarstagande 

människor och samhällsmedlemmar” som ska ges inblick i ”närsamhället och dess arbets-, 

förenings- och kulturliv” och aktivt kunna delta i ”samhällslivet”. Det påminner en del om 

tidigare läroplaners uttalade medborgarskapande men är mer diffust. En förklaring till 

diffusheten som läggs fram i böckerna Unga demokrater
177

 och Skola eller kommunal 

omsorg
178

 är att kommunaliseringen av skolan tvingade fram läroplaner av mer generell art 

för att kommuner skulle kunna trycka ner priserna på utbildningen.  

För att konkretisera för skolorna hur styrdokumenten och lagen förhöll sig till politisk 

opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i skolan så begär regeringen Persson år 

                                                 
174 Jonsson, Britta. (red.), Roth, Klas. (red.), Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle, 
Studentlitteratur, Lund 2003, s.53 
175 Jonsson, Britta. (red.), Roth, Klas. (red.), Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle, 

Studentlitteratur, Lund 2003, s.55-58 
176 Jonsson, Britta. (red.), Roth, Klas. (red.), Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle, 

Studentlitteratur, Lund 2003, s.59 
177                                       , Unga demokrater: en översikt av den aktuella forskningen om ungdomar, politik och skolans 
demokrativärden, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 2003, s.23 
178 Larsson, Hans Albin., Skola eller kommunal ungdomsomsorg?: om att försöka skapa en jämlik och demokratisk skola, SNS förl., 

Stockholm 2002 s.117-118  
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2003 att Skolverket kollar närmare på frågan. Detta är inte så konstigt då en hel del hade hänt 

politiskt och juridiskt sedan 1981 års allmänna råd och att det mesta kring politisk 

opinionsbildning och politikers verkan/medverkan hade försvunnit från de då gällande 

läroplanerna från 1994. Rapporten pekade på att skolorna (precis som 1987) inte heller visste 

hur de skulle agera utan att det såg olika ut mellan kommuner och mellan skolor. Precis som 

kritiken 1987 skulle kunna förklaras med flera olika orsaker så kan 2003 års kritik göra det 

men bristen på klara och aktuella direktiv från Skolverket mellan 1981-2003 tolkar jag som en 

bidragande faktor. Ett sätt att förklara varför Skolverket inte hade utkommit med några nya 

direktiv kan vara just för att det fanns en önskan att decentralisera så mycket som möjligt ut 

till kommunerna så att Skolverket därmed har varit motvilliga till att släppa material som är 

allt för specifikt styrande på det sättet som 1981 års allmänna råd var. 

Resultat blev 2004 års Politik i skolan där Skolverket gick ut med riktlinjer och stödmaterial 

för just politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i svensk skola. Materialet 

är mycket mer utförligt än något tidigare material när det gäller Skolverkets demokratisyn, 

partiernas funktion i samhället, den juridiska grunden och olika sätt för skolan att kunna 

medverka med politiker och föreningar. Politik i skolan definierar ramarna för verkan och 

medverkan i skolan men lämnar tillvägagångssättet fritt. Vilket löser problemet med att olika 

kommuner har haft olika utgångspunkter om vilka som ska släppas in och så vidare men det 

löser till exempel inte problemet att partier endast ges utrymme under valår på en del skolor. 

Det lyfts fram i Politik i skolan att ett system som utgår från valår gör att vissa årskullar 

”faller mellan stolarna” och att Skolverket anser att varje elev borde få träffa representanter 

för ungdomsförbunden under lektionstid men det presenteras inte någon modell för 

kontinuitet som i 1978 och 1981 års allmänna råd.  

Materialet uttrycker även en vilja att elever ska uppmuntras till att framförallt rösta i val men 

även att de ska ”arbeta aktivt i den representativa demokratin”.
179

 Detta kan då ses som en 

mindre tillbakagång till hur det beskrevs i LGR80 och tidigare läroplaner där det var uttalat att 

eleverna skulle uppmuntras till parti- och föreningsarbete.  Materialet har reviderats av 

Skolverket inför de senaste valåren men har inte ändrats något väsentligt i innehåll. 

De senaste läroplanerna för grundskolan (LGR11) och gymnasiet (LGY11) följer i samma 

spår som LPO94/LPF94 och håller sig diffusa gällande vad politisk opinionsbildning och 

politikers verkan/medverkan har för plats i den svenska skolan. Det är samma rader om att 
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skolan bör knyta och utnyttja kontakter med samhällslivet men mer definierat än så står det 

inte. Men om Skolverket tidigare har uttalat sig som att det är önskvärt med politikerbesök 

under lektionstid, varför har detta inte letat sig in i läro- och kursplanerna? Det kan helt enkelt 

vara en kvarleva från decentraliseringen, att rikspolitikerna ska hålla sig en armlängds avstånd 

från klassrummet och inte styra för mycket vad det ska innehålla. Men frågan är ju om 

Skolverket kan få skolorna att samverka med politiska partier och föreningar utan att 

uttryckligen be dem göra det via skolornas huvudsakliga styrdokument? 

2.2 Justitieombudsmannen (JO) 

Justitieombudsmannen är en självständig myndighet under Sveriges Riksdag som har som 

uppgift att ”granska och kontrollera … den offentliga förvaltningen”.
180

 Mer specifikt så 

handlar det om att JO ska se till att myndigheter och domstolar agerar opartiskt och att den 

offentliga verksamheten inte bryter mot medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. JO 

fungerar därmed som ett skydd för medborgarna mot lagvidrigt myndighetsutövande. Skyddet 

fungerar i praktiken genom att JO utför regelbundna inspektioner av myndigheter och med 

bakgrund av anmälningar från allmänheten.  

Som myndighet har JO följande befogenheter: 

- JO har rätt att i beslut uttala sig om en åtgärd av en myndighet eller befattningshavare 

strider mot lag eller annan författning eller annars är felaktig eller olämplig 

- JO har rätt att göra vägledande uttalanden som bidrar till att rättstillämpningen blir 

enhetlig och ändamålsenlig 

- JO kan, som särskild åklagare, väcka åtal mot en befattningshavare som, genom att 

åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget, har begått annan brottslig 

gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. 

- JO kan anmäla en tjänsteman för prövning av disciplinansvar. 

- JO kan göra en framställning om författningsändring till riksdagen eller regeringen. 

- JO kan överlämna ett ärende till en ordinarie tillsynsmyndighet för handläggning. 

JO-materialet som har använts i den här uppsatsen består dels av JO-beslut och av 

ämbetsberättelser. I ett JO-beslut så är det flera parters åsikter som uttrycks. Dels är det 

anmälaren, dels är det åtalad ansvarig myndighet/myndighetsperson (och ibland den åtalade 

myndighetens överordnade insats) och själva Justitieombudsmannen som uttalar sig. Beslutet 

är ett resultat av en JO-anmälan som kan ha inkommit via privatpersoner eller på JO:s eget 
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bevåg.
181

 Ämbetsberättelserna är JO:s skriftliga redogörelser av det senaste verksamhetsåret 

och presenteras för riksdagen varje år.
182

 Ämbetsberättelserna inkluderar ett urval av beslut 

och det är dessa inkluderade beslut som jag har använt mig av. Beslut och ämbetsberättelser 

från år 2000 och senare har jag hittat på JO:s hemsida men äldre beslut har jag fått begära 

mejlledes via JO:s registrator.  

Ämbetsberättelse 1964 

I 1964 års ämbetsberättelse så beskrivs en situation som inte är direkt kopplad till politisk 

opinionsbildning men som är behandlar en typ av förhandscensur från rektors sida när det 

gäller en skoltidning.
183

 Detta beslut refereras det till i framtida JO-beslut och är därför viktigt 

att ha med i sammanhanget.  

I ett avtal mellan rektor och ansvariga elever för skoltidningen så bestäms det att rektorn ska 

vara rådgivande och presenteras med allt innehåll som senare är tänkt att publiceras i 

skoltidningen. Efter rektorns rådgivning skall sedan tidningen ”renskrivas” innan den skickas 

till tryckeriet. Vid ett tillfälle så tar den ansvarige utgivaren friheten att, enligt egen utsago, i 

sista stunden lägga till en artikel (om hur en lärare blir mördad, med tydliga referenser till en 

lärare på skolan) och en nakenteckning. Då det rådde tidspress enligt eleven så fanns det 

ingen tid att diskutera innehållet med varken rektor eller andra medarbetare. Det hela slutade 

med reprimander mot eleven ifråga i form av sänkt uppförandevitsord för att ha brutit det 

tidigare nämnda avtalet och för att ha varit ”oärlig” mot sina medarbetare. 

Händelsen utreddes av Skolöverstyrelsen (SÖ) som inte hade några anmärkningar på varken 

avtalet mellan rektor och tidningsredaktion eller att den ansvarige utgivaren blev bestraffad 

med sänkt uppförandevitsord. Skolöverstyrelsen grundade detta i sina Allmänna anvisningar 

för undervisning och fostran på skolans högre stadier från 1959 där de skrev att 

skoltidningars verksamhet kan ”urarta” utan ”viss vägledning” av skolpersonalen.
184

 När det 

gällde det sänkta betyget så stod SÖ bakom det då de menade att den ansvarige utgivarens 

agerande inkluderande att bryta löften mot sin rektor och sina medarbetare. SÖ poängterade 

att kunna hålla löften var en del av den sociala fostran som ska gälla i skolan.  

JO:s syn på avtalet var däremot att även om det var frivilligt avtalat så fungerade det i 

slutändan som en sorts ”tvångscensur” från rektorns sida. Dels för att det gällde allt material 
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183 Justitieombudsmannen., Ämbetsberättelse 1964, Stockholm 1964, s.387-402 
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som skulle publiceras och dels för att det var i praktiken obligatoriskt. JO såg hellre att man 

begränsade liknande samarbeten till att tidningsredaktioner hade möjligheten att konsultera 

skolpersonal då redaktionen kände sig tveksam om innehållets lämplighet. Med funktionen 

som avtalet hade så ansåg JO att det en rektor inte hade rätt att sluta ett liknande avtal med 

sina elever och att man därmed inte heller kunde beskylla medarbetarna och den ansvarige 

utgivaren på tidningen för avtalsbrott. Skolan skulle försöka agera mer som samhället i stort, 

menade Justitieombudsmannen, för att få eleverna vana vid att själva ”bära ansvar för 

bevarandet av åsiktsfriheten” istället för att vänjas vid ”obligatorisk censur som en naturlig 

företeelse”.
185

 JO uttryckte att om det sänkta betyget var kopplat till vad det för innehåll i 

skoltidningen så skulle det beslutet innefatta ett klart tjänstefel och att betyget därmed borde 

återupptas för omprövning. 

Analys 

Det vägledande beslut som JO tog 1964 gick på en del sätt emot Skolverkets dåvarande syn 

på skolan. JO grundade sitt beslut på en syn där skolans arbete ska vara en reflektion av och 

fungera på ett liknande sätt som det kringliggande samhället medan Skolverkets styrdokument 

från tiden snarare pekar på att skolan ska genomsyras av hårda ramar för uttryck och handling 

för att eleven senare ska kunna hålla sig inom det kringliggande samhällets lösligare ramar. Så 

JO-beslutet gällande skoltidningar öppnade för elevers möjligheter till politisk 

opinionsbildning på elevernas egna villkor på det sättet att det öppnade för spridning av 

material inom skolan utan repressalier från skolledningen. 

Ämbetsberättelse 1970: ”Skolföreningars affischering på skolas anslagstavla” 

I JO:s text beskrivs tre olika ärenden med händelser mellan december 1967 och april 1968. 

Det första ärendet handlade om hur SSU-affischer med nakenmotiv blev nedtagna och 

konfiskerade av rektor Johan Stark på Linnéskolan i Hässleholm. Det andra ärendet handlade 

om hur Hässleholms FNL-grupp blev nekade av tidigare nämnd rektor Stark på Linnéskolan 

att sätta upp ett flygblad om ett kommande möte på Folkets Hus i staden. Det tredje ärendet 

handlade om hur FNL-gruppen och SSU-Radikal i Norrköping nekades att affischera på De 

Geer-skolan av rektor Kjell-Gunnar Lindholm. 

Det konstaterades av JO att det låg inom rektorernas befogenhet att kräva medgivande för 

uppsättning av affischer på skolornas anslagstavlor. Det betonades dock att rektorerna endast 

hade rätt att neka affischering om det var av ordningsskäl. Ordningsskäl gäller då både 
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anslagstavlans ordning och skolmiljöns ordning. I fallet med anslagstavlans ordning hade 

rektor enligt JO rätt att reglera affischernas innehåll för att kunna t.ex. ransonera tavlan 

mellan olika föreningar på skolan. JO menade även att på grund av ransonering/ordningsskäl 

så hade rektor rätt att neka all sorts reklam, propaganda och affischering om händelser utanför 

skolan. Så länge som en affisch följde skolans regler så skulle den inte få tas ned av rektor, 

enligt JO. 

För att eleverna skulle utvecklas till harmoniska människor så menade JO att rektor även 

skulle kunna neka sådant som skulle kunna störa skolans goda ordning. Särskild vikt la JO vid 

material som hade innehåll som kunde ”förråa” och ”medföra allvarlig fara för de ungas 

sedliga fostran” vilket var ”förledande av ungdom” och därmed olagligt att sprida.
186

 Rektor 

Lindholm vid de Geer-skolan var inne på samma spår och uttryckte att elever skulle kunna 

hamna i psykos under FNL-gruppens planerade demonstration på grund av sin ”bristande 

mognad” och att denna psykos som skulle leda till ”icke önskvärda komplikationer”.
187

 JO 

refererade även till paragraf 26 i 1962 års skollag (1962:319) som var att ”elev skall visa 

aktning och lydnad för lärare och annan skolans personal”. Denna paragraf menade JO skulle 

kunna användas för att neka eller borttaga material som uppmanade till olydnad.  

Analys 

Om JO 1964 grundade sitt beslut i att skolan skulle vara en reflektion av det omkringliggande 

samhället så har de 1970 istället ingången att skolan och ungdomars verksamhet ska skilja sig 

från den omkringliggande vuxenvärlden. Även om utgångspunkten är att spridning på skola 

ska betraktas som spridning i allmänheten så skulle ”ordning” ges ett vidare begrepp inom 

skolan. Enligt dåvarande skollagstiftning så beskrivs eleverna som underordnade lärarna och 

JO menade på att rektorer skulle kunna neka material som var ”förråande” och ”fara för de 

ungas sedliga fostran”. JO pekar även på lagstiftning om ”förledande av ungdom” vilket gör 

det tydligt att barn, ungdomar och skolans villkor inte riktigt hade möjligheten att ta del av 

information på samma villkor som för de vuxna medborgarna. Att vara ung var även att inte 

ha tillgång till fullt medborgarskap. 

Ämbetsberättelsen berättar även om att det kunde finnas internt motstånd i skolorna från t.ex. 

rektorerna mot att eleverna skulle engagera sig i politisk opinionsbildning som t.ex. De Geer-

skolans rektors tankar om psykoser vid demonstrationer på grund av ”bristande mognad”. Så 

även om Skolöverstyrelsens styrdokument propagerade för politisk organisering av eleverna 
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så kunde verkligheten se annorlunda ut på de skolor där dessa skrivelser inte hade förankring 

hos personal och skolledning. 

JO-beslut 1987, dnr 2628-1987 

Efter att Kommunistisk Ungdom (KU) hade besökt Alléskolan i Hallsberg så skickade Fredrik 

Pettersson två stycken frågor till JO där han dels undrade om politiska organisationer hade rätt 

vara i skolor och dela ut propagandamaterial och dels om det i sådana fall var skolan som var 

ansvarig för innehållet i det utdelade materialet? Som en del av sin andra fråga undrade han 

även om skolan hade rätt att förhandsgranska och hindra spridning av material som var tänkt 

att delas ut av politiska organisationer. 

JO:s svar på den första frågan gällande organisationernas närvaro var att partier hade rätt att 

medverka i skolan om det skedde efter vissa krav. Det yttersta kravet som JO framförde var 

att organisationernas medverkan skulle vara givande för elevernas utveckling till att bli 

”dugliga och ansvarskännande medborgare”. JO uttryckte med referens till SÖ:s Allmänna 

råd rörande politiska organisationers medverkan i skolan att det var skolans ansvar att 

samverka med organisationer på ett sådant sätt så att eleverna skulle ha ett gediget underlag 

att grunda sina egna ställningstaganden på. Ett annat starkt krav var att organisationernas 

medverkan skulle genomsyras av saklighet och allsidighet. Enligt rektorn på Alléskolan så 

uppfylldes dessa krav genom att man gav organisationer med olika åsikter samma möjligheter 

att medverka i skolans arbete, dock så menade rektorn att det inte betyder alla partier 

medverkar. 

Med referens till Skolöverstyrelsens Allmänna råd rörande politiska organisationers 

medverkan i skolan (SÖ-FS 1981:182) så menade JO att politiska organisationers medverkan 

borde vara något kontinuerligt i skolan och en ”naturlig del” av arbetet i berörda ämnen. JO 

lyfte även fram att en grundpelare för skolans saklighet och allsidighet var att materialet 

kritiskt granskas och diskuteras av elever och lärare. 

När det gällde den andra frågan som fastställde JO att det var Kommunistisk Ungdom som var 

ansvariga för innehållet i det material som de delade ut. Om det skulle ha funnits något 

olagligt innehåll i det utdelade materialet så var det alltså KU som var åtalbara. I delfrågan om 

förhandsgranskning så skrev JO att skolan inte hade någon rätt att förhandsgranska material 

från organisationerna då det skulle vara en inskränkning av yttrandefriheten. Att hindra 

spridning på grund av materialets innehåll skulle också ha varit grundlagsvidrigt i relation till 

Tryckfrihetsförordningen, menade JO. 
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Analys 

Det som jag främst kan tolka ur detta JO-beslut är JO:s inställning gällande möten mellan 

skolan och politiker. Att partiernas medverkan varken uttrycks som något positivt eller 

negativt utan uttrycks som något som skolan kan ha rätt att få göra om det gynnar 

utbildningen. 

JO-beslut 1989, dnr 1967-1988 

Kristdemokratiska samlingspartiet (KD) i Haninge anmälde Fredrika Bremer-skolan i 

Haninge för att brister i sitt agerande kring partiers möjligheter att lämna politisk information 

till skolans elever inför 1988 års val till riksdag och kommun.  KD menade att de inte har fått 

delta i de evenemang som skolan har haft med andra partier även fast de hade begärt det.  

Ärendet remitterades till skolkontoret i Haninge kommun som menade på att varken 

skolledning, förvaltningsledning eller skolstyrelsen hade kontaktas av KD med en sådan 

begäran som KD påstod i sin anmälan. Skolledningen hade enligt uppgift bjudit in alla partier 

representerade i kommunfullmäktige och riksdag för information och debatter. Eftersom KD 

inte var representerat som enskilt parti i kommunfullmäktige eller riksdag så hade inte någon 

inbjudan skickats till dem. Skolledningen framhöll också att om de hade blivit kontaktade så 

hade de varit positiva till KD:s medverkan. Haninge kommuns skolstyrelse menade även att 

det låg hos lärarna på skolan att informera sina elever om de partier som ”av olika skäl inte 

hade möjlighet att få ut information till eleverna”. Därmed menade skolkontoret att 

skolledningen på Fredrika Bremer-skolan hade följt Skolöverstyrelsens Allmänna råd rörande 

politiska partiers medverkan i skolan (SÖ:FS 1981:182). 

JO betonade att ingen medborgare eller sammanslutning har rätt att få tillgång till en sluten 

miljö såsom en skola för att sprida information. Därmed menade JO att det inte var emot 

grundlagen att vissa partier bjöds in och att andra inte bjöds in. Med referens till SÖ:s råd 

kring politiska besök (SÖ:FS 1981:182) så resonerade JO att så länge som informationen som 

eleverna fick var saklig och allsidig så fanns det inget krav på att alla partier skulle medverka 

vid information i den sortens frågor.  

Analys 

Att skolor kan välja att bjuda in endast ett mindre urval av partier kan verka orättvist för de 

partier som inte bjuds in och det kan även sluta med att endast de största partierna från 

regering och opposition bjuds in för att de ses som huvudmotståndare istället för att bjuda in 

för att lära eleverna om den ideologiska mångfalden. Men jag tolkar grunden för beslutet som 
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att JO tar ställning för skolans rätt att själva planera partibesöken och att välja form för 

partibesöket (verkan eller medverkan). 

Ämbetsberättelse 1991/1992, s.346-350 

Inför riksdagsvalet 1991 så blev företrädare för Framstegspartiet nekade tillträde av rektor 

Lennart Jonéus för att få komma och dela ut information på Nicolaiskolan i Helsingborg. 

Anledningen som rektorn angav var att ”tillstånd för att dela ut flygblad ges till politiska 

partier som är representerade i Sveriges riksdag och/eller Helsingborgs kommuns fullmäktige. 

Framstegspartiet är ej representerat i nämnda politiska församlingar”. Efter detta beslut så 

inkom 4 olika anmälningar till JO där beslutet att neka tillträde och dess grunder ifrågasattes. 

JO valde att de 4 anmälningarna skulle behandlas gemensamt och remitteras sedan till 

gymnasienämnden i Helsingborg. Den ansvarige rektorn menade att alla skolor i kommunen 

hade samma ordning som Nicolaiskolan när det gällde vilka politiska partier som gavs 

tillträde till skolorna. Han menade även att det var upp till de ansvariga lärarna i 

samhällskunskap att avgöra om det var ”lämpligt och angeläget” att andra 

partier/organisationer som stod utanför Helsingborgs kommunfullmäktige/Sveriges riksdag 

skulle inbjudas/tillåtas att medverka i undervisningen. Då han endast har valt att begränsa på 

grund av utrymme och av ordningsskäl och inte på grund av innehållet så ansåg han att han 

inte hade brutit mot Tryckfrihetsförordningen. Inte heller ansåg gymnasienämnden att rektorn 

hade agerat felaktigt då beslutet var grundat i lokala direktiv och att de motiveringar som 

rektor hade angett delades av nämnden.  

JO menade då på att det enda som kan motivera att man hindrar spridande av flygblad var 

ordningsskäl. I referens till ett tidigare av Justitiekanslern (JK) så menade JO att 

upprätthållande av ordning var av extra vikt och hade bredare betydelser när det gällde skolor. 

JO ansåg dock att om man kunde tillåta att vissa partier fick dela ut flygblad så var det 

orimligt att neka andra utifrån ordningsskäl. En slutsats som JO drog av detta var att rektorn 

tänkte sig att om flygbladsutdelningen fick för stor omfattning så skulle det i sin tur påverka 

ordning och undervisning. JO ansåg dock att detta i slutändan blev en fråga om vad det var för 

innehåll i materialet och därmed en begränsning i Tryckfrihetsförordningens spridningsrätt. 

JO föreslog att skolan istället skulle ha partineutrala regler som istället reglerade hur många 

partier som hade rätt att närvara inom en viss tidsram istället för att reglera så att endast vissa 

partier fick tillkomst.   
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Analys 

Grunden för rektor/kommunens agerande skulle kunna vara ett missförstånd utifrån 

Skolöverstyrelsens allmänna råd från 1981 som anser att partier representerade på lokal och 

nationell nivå bör vara utgångspunkten för partipolitisk medverkan i skolan men som 

uttryckligen inte utesluter andra partier eller organisationer. Det vill säga slarviga tolkningar 

av såväl Skolöverstyrelsens råd som JO:s definition av ordning som kommunen sedan omsatte 

till kommunala riktlinjer. Detta påverkar negativt såväl mindre partier såsom 

utomparlamentariska organisationer som också vill medverka eller argumentera för sin sak 

men nekas på grund av felaktigt grundade riktlinjer och feltolkningar. 

Ämbetsberättelse 1995/1996, s.394 

SSU Jämtland JO-anmälde Nyhedens skola i Krokoms kommun för att ha blivit nekade att 

sprida information på skolan på grunderna att spridningen stör ordningen och att de tidigare 

redan hade varit på skolan för att dela ut flygblad. SSU hade istället blivit inbjudna att vara 

med och planera inför en kommande temadag där alla ungdomsförbund skulle bjudas in. 

JO inledde sin bedömning med att betona att en skola inte var en allmän plats och därmed 

kunde inte SSU kräva tillträde för att få sprida flygblad. Skolan hade rätt att avvisa oinbjudna, 

menade JO. Enligt en referens till ett tidigare från Militieombudsmannen (MO 1950 s.297) så 

skrev JO att skolledningen hade rätt neka partiers tillträde av andra skäl än bara rena 

ordningsskäl. Men JO menade också att skolan inte kan neka SSU om de hade tänkt släppa in 

andra partier, sådant agerande hade varit ett brott mot den opartiskhet och saklighet som 

skolan måste följa.  

JO-beslut 1996, dnr 3404-1995 

I en JO-anmälan så beskrevs det från en representant av partiet Rättviselistan att SSU med 

hjälp av utbildningsförvaltningen i Göteborg har aktivt nekat Rättviselistan tillgång till 

gymnasieskolors valinformation. Bakgrunden var att Göteborg var så decentraliserat att de 

ungdomsförbund (med moderpartier i riksdagen) som vanligtvis bjöds in av 

utbildningsförvaltningen valde att kontakta stadens rektorer direkt istället för att skicka 

förfrågan via utbildningsförvaltningen. Eftersom SSU hade störst mängd med personal så 

gjorde ungdomsförbunden ett gemensamt beslut att SSU skulle planera ungdomsförbundens 

gemensamma besök och se till så att inga datum krockade. Utbildningsförvaltningen skickade 

därmed den informationen till gymnasieskolorna.  
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Då Rättviselistan kontaktade skolor så fick de höra att skolorna redan hade planerat färdigt sin 

valinformation ihop med SSU och att Rättviselistan skulle kontakta SSU vid önskan om 

deltagande. Rättviselistan hade vid kontakt med SSU blivit vägrat att få delta i den planerade 

valinformationen.  

Anmälan remitterades till utbildningsnämnden som ansåg att de endast hade låtit SSU 

tidsmässigt samordna träffarna, inte att de skulle vara organisatörer, vilket enligt 

utbildningsnämnden låg hos varje enskild rektor. Utbildningsnämnden avslutade sitt yttrande 

om fallet med att det inte fanns någon central styrning på vilka som får medverka vid 

valinformation i gymnasieskolorna vid EU-val och att det därför skiljer sig mellan skolors 

agerande. 

JO ansåg att det inte var godtagbart med en överenskommelse mellan myndighet/skola och 

politiska organisation som i sin tur ledde till att vissa politiska organisationer i praktiken 

utestängdes. Justitieombudsmannen menade på att det endast var genom varje enskild skolas 

skoladministration och inte via intressenter i träffarna som det kunde planeras valinformation 

på ett neutralt sätt. 

Analys 

JO-beslutet visar i första hand på hur både ungdomsförbund och skolledningar har agerat på 

annat sätt än vad som har förordats i Skolöverstyrelsens riktlinjer från 1981 och tidigare JO-

beslut. Att kommunala delar av utbildningsystemet har möten med politiska organisationer 

och planerar upp den politiska opinionsbildningen förordas enligt riktlinjerna men problem 

uppstår när planeringen används för att stänga ute andra organisationer. Upplägget hade i sig 

inte varit något fel så länge som utomstående organisationer hade givits tillstånd av de olika 

rektorerna att verka/medverka för sin sak. Det hade inte behövt vara samtidigt, det hade inte 

behövt vara på samma sätt. Men att låta en partisk intressent få makten att bestämma vilka 

som ska ges tillträde kan underminera den parlamentariska demokratin genom att i som det 

här fallet endast ge utrymme för de som redan har makt.  

JO-beslut 2004, dnr 2112-2002 

Under våren 2002 så inträffade två händelser på Nosabyskolan i Kristianstad. Den första var 

att en politiskt obunden elev hade delat ut tryckta flygblad från RKU/KPML(r) och sedan fått 

höra av rektor under en morgonsamling att materialet dels ”hörde hemma i papperskorgen” 

och att det var ”olagligt att dela ut sådant på skolan”. Efter denna händelse så kontaktade den 

politiskt obundne eleven RKU för att berätta om händelse. Det ledde till den andra händelsen i 
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JO-anmälan då RKU hade oanmält ställt sig utanför skolans ingång för att dela ut material. 

RKU blev då hindrade av rektor vilket RKU tolkade som ett brott mot grundlagen. 

I ett yttrande från Kristianstads barn- och utbildningsnämnd så meddelades det att rektorn 

hade stoppat spridningen dels för dess språkbruk och dels för att rektorn hade planerat att 

”skapa ett utrymme för en saklig och allsidigt belyst diskussion kring budskapet i flygbladet 

där båda sidor (i det här fallet den israeliska och den palestinska) kan komma till tals 

jämbördigt”. Rektor menade därmed på att hens handlande var för att skapa ordning. Dock 

ansåg barn- och utbildningsnämnden att det skulle kunna finnas en möjlighet rektorns 

handlade stred mot tryckfriheten. 

Angående den första händelsen så menade JO att det var olagligt enligt 

Tryckfrihetsförordningen att hindra spridning av tryckt material utifrån dess innehåll. Enligt 

dåvarande praxis så menar JO att skolor bör ses som allmän plats även om allmänheten i sig 

inte hade rätt till tillträde. Då det både uttalats via anmälan och barn- och 

utbildningsnämndens yttrande att innehållet har haft påverkan på rektorns agerande så var det 

därför motstridigt enligt JO. JO poängterade att det enda som kunde tillåta en rektor att hindra 

spridning av material var upprätthållande av ordning som inte har någon koppling till 

innehållet i det spridda materialet.  

När det gällde den andra händelsen så betonade däremot JO att yttrandefriheten enligt 

Regeringsformen att skolan inte var en allmän plats dit allmänheten hade rätt att begära 

tillträde. I referens till tidigare beslut (Ämbetsberättelse 1995/1996 s.394) så förklarade JO att 

rektor hade rätt att avvisa obehöriga och därmed hindra RKU:s spridning av material på 

skolan.  

Analys 

Att JO menar att enskilda elever har rätt att sprida material oanmält men att icke inbjudna 

ungdomsförbund som RKU inte ges rätt att sprida markerar en tydlig skillnad mellan 

utomstående organisation och elev. Det går att se det som att på grund av sitt skoltvång/sin 

skolgång så ges eleven en inneboende rätt att arbeta med opinionsbildning i form av spridning 

av tryckt skrift. Men fallet visade också att rektorer kan agera för att hindra spridning av 

tryckt material på grund av dess innehåll även om det inte är illegalt innehåll vilket skulle 

kunna slå mot vilken politisk organisation som helst som inte har stöd från skolans rektor. 

Även detta fall pekar på att det har funnits bristande kunskap kring politisk opinionsbildning 

hos ansvarig rektor. 
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JO-beslut 2006, dnr 588-2005 

Den 29 oktober 2004 så satte lågstadiepersonalen på Frostaskolan i Hörby upp material 

kopplat till lokal skolpolitik. Materialet gällde att Frostaskolans rektor hade fått i uppdrag att 

”utarbeta förslag till verksamhetsorganisation som har sin utgångspunkt i att fastigheten 

Bollerup frilägges --- för att användas som förskola 1-5år fr o m 2005-01-01 eller närmaste 

tidpunkt efter detta datum”. Detta skulle då innebära att lågstadieverksamheten skulle vara 

tvungen att flytta. Personalen blev efter uppsättandet kontaktad av ordförande för Barn- och 

ungdomsnämndens ordförande som enligt personalen ”beordrade” att anslagen skulle tas ned. 

Ärendet remitterades till Barn- och utbildningsnämnden i Hörby kommun för att utredas. I 

nämndens remissvar (som ordförande inte deltog i) så menade nämnden på att samtalet endast 

hade varit för att påpeka för rektorn att personalen hade satt upp material och att det var för 

rektorn att avgöra om det var provocerande eller inte. Ifall rektorn ansåg att det var 

provocerande så hade rektor rätt enligt kommunal praxis att ta ned anslagen. När nämndens 

ordförande fick reda på dagen efter att material fortfarande satt kvar så ringde han åter igen 

till rektorn för att få klarhet i hur rektorn resonerade kring materialet, men då var inte rektorn 

tillgänglig. Enligt remissvaret så har det sedan uppdagats att materialet togs ned men att det är 

oklart av vem. Då ordförande inte agerade utifrån innehållet utan endast uppmanat en rektor 

att bedöma uppsatt material så ansåg inte Barn- och utbildningsnämnden i sitt remissvar att 

ordförande hade agerat felaktigt.  

Personalens svar till nämndens yttrande var att förklaringen var ”torftig, motsägelsefull och 

efterkonstruerad, inte ens händelseförloppet stämmer”. I ett gemensamt svar från fyra 

medlemmar av personalen så angavs det att rektorns samtal var för att beordra personalen att 

ta ned alla anslag kopplade till den lokalpolitiska frågan.  

JO inledde sin bedömning med att förklara att yttrandefriheten i Regeringsformen och 

Tryckfrihetsförordningen var att anse som ett skydd gentemot ”det allmänna”. Med det 

allmänna menade JO t.ex. ”kommunernas valda församlingar och förvaltningsorgan”. Med 

den funktionen i åtanke så menade JO att t.ex. en nämndordförande inte får används sin 

position för att inskränka i anställdas yttrandefrihet. Att agera på ett sätt som gör att 

personalen blir oroliga för repressalier från myndigheter var inte heller korrekt enligt JO. 

Det enda anledningen som JO såg som godtagbar när det gällde att hindra 

spridning/uppsättande av material på en skola var ordningsskäl. Men ordningsskäl får inte 

användas som ett svepskäl för att förhindra att material sprids på grund av dess innehåll. Då 
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samtalen gjordes på grund av materialets innehåll (inlägg i den lokalpolitiska debatten) så kan 

inte JO se det som att ”uppmaningarna” gjordes på grund av ordningens upprätthållande och 

att rektorn därför skulle kritiseras för sitt handlande.  

Analys 

Om jag jämför detta beslut med det andra JO-beslutet om affischering från 1970 där elever 

från ungdomsförbund och andra politiska organisationer satte upp affischer som sedan blev 

nekade eller nedtagna av rektor så kan jag undra hur JO:s beslut hade blivit om situationer 

hade bytt tid och plats med varandra.
188

 De äldre styrdokumenten är tydliga med att skolan 

byggs på hierarkier på ett sätt som inte uttalas i de nyare styrdokumenten. Det skulle kunna 

betyda att det har skapats större möjligheter för både personal och elever att föra 

opinionsbildning i skolan över tid. Det går även att fundera på skillnaden mellan elev och 

personal. Klassas kritik från elever mot lokalpolitiker som ”skydd mot det allmänna” eller ses 

det på grund av elevens lägre medborgerliga status som något som inte behöver tas på samma 

allvar? 

JO-beslut 2007, dnr 4192-2006 

Enligt anmälan hade Sverigedemokraterna först blivit inbjudna till af Chapmangymnasiet i 

Karlskrona men att denna inbjudan sedan hade dragits tillbaka efter påtryckningar från 

eleverna. Anmälan skickades på remiss till Utbildningsnämnden i Karlskrona som menade på 

att inbjudan drogs tillbaka för att det hade varit starka reaktioner från eleverna (som bland 

annat kände sig kränkta av SD:s åsikter) och att Sverigedemokraternas närvaro i skolan skulle 

kunna leda till att ordningen inte kunde upprätthållas.  

I utgångspunkt i skollagen (1985:1100) så menade JO att omvärldskontakter är en 

förutsättning för att skolverksamheten skulle kunna formas efter de ”grundläggande 

demokratiska värderingar” som lagen beskrev. Med utgångspunkten i den dåvarande 

läroplanen för gymnasieskolor (LPF 94) så slog JO fast att skolan ska vara öppen för olika 

åsikter och diskussion kring dessa. 

JO menade på att elever hade rätt till inflytande i skolan men att eleverna inte hade rätt att 

avgöra vilka partier som ska ges möjlighet att lämna information på skolan. Detta ansvar låg 

hos huvudmannen enligt JO. Att stänga ute ett visst parti men att släppa in andra ansåg JO 

vara ett brott mot Regeringsformens objektivitetsprincip. Det är just i situationen när 

yttrandefriheten ställs på sin spets som den ska vara särskild stark och beskyddas, skrev JO. 

                                                 
188 Justitieombudsmannen., Ämbetsberättelse 1970, Stockholm 1970, s.294-304 
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Att låta eleverna få makt över spridning av information och material på ett sådant sätt att vissa 

partier hölls ute skulle kunnat leda till en ”urholkning av de grundlagsfästa principerna om 

yttrandefrihet och tryckfrihet”. 

För att få hindra på grund av ordningsskäl som skolan gjorde så menade JO att det måste 

finnas klart påvisbara konsekvenser. Detta är för att ordningsskäl inte ska användas som 

svepskäl för att hindra spridning av visst material eller vissa åsikter. 

JO menade att lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

(2006:67) inte kan användas som stöd för att handla i strid mot grundlagarnas skydd för 

yttrandefriheten.  

I och med att skolans agerande var kopplat till de åsikter som Sverigedemokraterna 

förväntades att uttrycka eller sprida så såg JO agerandet som ett brott mott 

objektivitetsprincipen. JO ansåg att ett bättre alternativ hade varit att ställa in hela det 

planerade arrangemanget så att inga partier hade fått besöka skolan, detta hade då varit en 

likabehandling för alla berörda partier.  

Analys 

Som en inledning på beslutet så beskriver JO sin syn på politisk opinionsbildning i skolan 

som en förutsättning, det vill säga ett måste, för att skolan skulle kunna uppnå sitt 

medborgarskapande uppdrag. Detta går då att jämföra med att det tidigare presenterade 

beslutet från 1987 då JO höll sig neutrala till politisk opinionsbildning i skolan trots att 

skollagen var densamma då.  

På samma sätt som rektorers åsikter tidigare hade varit ett hot mot opinionsbildning på lika 

villkor i tidigare beslut så visar detta beslutet på hur elevernas åsikter skulle kunna vara lika 

stort hot. Att neka tillgång på grund av åsikter som ännu inte yttrats är en form av 

förhandscensur. Agerandet är också motsträvande mot de nya riktlinjer som kom i och med 

Skolverkets material Politik i skolan från 2004 som gör det väldigt tydligt att det är förbjudet 

att ge vissa partier tillträde men inte andra med utgångspunkt i partiets åsikter. 

JO-beslut 2007, dnr 3238-2006 

Enligt en privatperson så hade Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund beslutat att 

”de i riksdagen representerade partiernas är välkomna att lämna politisk information vid 

förbundets skolor”. Detta tolkade privatpersonen som att förbundet hade beslutat att utesluta 

andra partier från skolorna.  
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När ärendet remitterades till förbundet för utredning och yttrande så menade förbundet att det 

var en organisationsfråga att man inte bjöd in alla registrerade partier. Förbundet menade även 

att det fanns ordningsskäl att begränsa antalet inbjudningar. Förbundet hade inte heller fått 

någon begäran att medverka från något utomstående parti. Förövrigt menade förbundet på att 

det inte fanns något som hindrade att övriga partier belystes och diskuterades under ordinarie 

lektionstid. Privatpersonen hade däremot i kontakt med förbundets skolor upplevt att 

förbundets beslut hade varit ledande i att neka tillträde för Sverigedemokraterna.  

JO framhöll att det kunde finnas giltiga praktiska skäl att begränsa antalet partier att bjuda in 

till skolan men att även övriga partier skulle ges rätt att i ”en eller annan form delta i 

verksamheten”. Om arbetsutskottet endast uttalade sig om vilka partier som avsågs att bjudas 

in till skolan så stred det inte emot opartiskheten enligt JO. Men om utgångspunkten var att 

hindra vissa partier att dela i skolan så var uttalandet i strid mot Regeringsformen. JO ansåg 

att uttalandet och yttrandet från förbundet inte var tillräckligt tydliga med att även andra 

partier hade möjlighet att delta. 

JO-beslut 2007, dnr 2364-2006 

I en anmälan till JO så framfördes det klagomål mot Åva gymnasium i Täby kommun och 

deras agerande gällande partiers tillträde till skolan. Nationaldemokraterna hade blivit nekade 

av skolledningen som hänvisade till den kommunala policy som fanns i Täby kommun att 

endast partier/ungdomsförbund som var representerade i kommun/riksdag skulle bjudas in till 

lektioner, bokbord och paneldebatter.  

Anmälan skickades vidare för utredning till Täby kommuns nämnd för gymnasie- och 

vuxenutbildning. Nämnden menade på att partier ges tillträde så länge som skolledningen 

bedömde att det inte skulle störa ordningen eller kränka några elever. Nationaldemokraternas 

ungdomsförbund hade tidigare spridit material precis utanför skolans område och det hade då 

upplevts som kränkande av eleverna. Vanligtvis så brukade riksdagspartierna bjudas in till 

skolan för information och debatt. Även en del övriga partier gavs tillfälle att sprida flygblad 

och liknande via skolans bibliotek. Nämnden beslutade att de skulle initiera ett uppdrag med 

mål att skapa nya riktlinjer för partibesök utifrån gällande lagstiftning.  

JO ansåg att det ordningsskäl som angavs inte var giltigt i det här fallet då det inte fanns några 

påvisbara negativa konsekvenser. När det sedan gällde att elever kunde känna sig kränkta så 

menade JO att lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever (2006:67) inte kunde åberopas för att agera i strid mot den grundlagsskyddade 
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yttrandefriheten. JO kritiserar skolledningen för att inte ha informerat Nationaldemokraterna 

om att det fanns möjlighet att lämna material som elevernas sedan kunde erbjudas via 

biblioteket. 

Analys 

Skolledningens beslut att neka Nationaldemokraterna tillgång på grund av att det endast 

skulle vara parlamentariskt representerade partier som bjöds in visar på en feltolkning av vad 

riktlinjerna säger. Att endast bjuda in vissa partier är inte samma sak som att endast ge 

tillträde till vissa partier. I och med att skolan tidigare har accepterat att partier utanför 

kommunfullmäktige och riksdag sprider information på skolan så är det svårt att se på beslutet 

att neka Nationaldemokraterna som något annat än på grund av deras åsikter.   

JO-beslut 2007, dnr 3940-2006/3941-2006 

I två anmälningar till JO så kritiseras två olika nämndordföranden för innehållet i ett brev som 

skulle spridas till all personal som jobbade på högstadie- och gymnasieskolor i Jönköpings 

kommun. I brevet så framförde ordförandena att de organisationer som inte delade skolans 

värdegrund skulle stängas ute från skolorna. Anmälarna har tolkat det som en 

rekommendation att Sverigedemokraterna skall nekas tillträde till kommunens skolor.  

Ärendet blev remitterat till Skol- och barnomsorgsnämnden och Gymnasienämnden som båda 

valde att påpeka att materialet var framarbetat av nämnderna utan endast av ordförandena och 

valde därför att inte kommentera innehållet. Nämnderna ansåg däremot att innehållet i det 

tidigare nämnda brevet inte namngav någon speciell politisk organisation. 

JO ansåg att hindra tillträde utifrån brevets rekommendationer var att hindra en 

organisation/ett parti utifrån deras åsikter. Att agera på ett sådant sätt var enligt JO i strid mot 

yttrandefriheten. 

Analys 

Precis som beslutet från 2006 som beskrev hur en nämndsordförande beordrade personal att ta 

ned affischerat material så visar detta beslut hur enskilda politiker kan ta sig friheten att 

försöka reglera den politiska opinionsbildningen ute på skolor. Att kommuner bestämmer om 

kommunala riktlinjer för skolors politiska opinionsbildning har varit vanligt genom åren men 

då har det varit genom en större grupp förtroendevalda och redovisats genom allmänna 

handlingar. Att på detta sätt ge inofficiella men direkta order till personal på skolor om vilka 

organisationer som inte ska ges tillträde till skolor är allvarligt. Det blir ännu allvarligare i och 
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med att ordern var baserad på partiers åsikter. Tidigare beslut har talat om hur skolledning och 

elever har nekat tillgång på grund av åsikter men detta beslut visar även på att direkta och 

inofficiella förmaningar från folkvalda politiker kan förekomma för att hindra 

opinionsbildning från vissa organisationer. 

JO-beslut 2013, dnr 2459-2011 

Sverigedemokratisk Ungdom anmälde 2011 rektor Anders Johnsson på Schillerska gymnasiet 

i Göteborg för att ha nekat dem tillträde på olika lösa grunder.  

Utbildningsnämnden i Göteborg gavs sedan uppdraget att utreda och yttra sig kring 

händelserna. De framförde att rektorns skäl för att neka tillträde var dels av administrativ 

karaktär (halva skolledningen var borta), tidsmässig karaktär (fanns inte tid för fler 

schemabrytande aktiviteter) och med referens till ordningens upprätthållande. Nämnden såg 

ingen anledning att ompröva rektorns beslut. 

JO framhöll att en skola inte hade rätt att särbehandla en organisation utifrån de åsikter som 

de representerar, även om åsikterna strider mot skolans värdegrund. Att neka ett parti utifrån 

de reaktioner som kan tänkas uppstå hos eleverna är enligt JO i strid med 

objektivitetsprincipen.  

Då varken rektor eller nämnd har kunnat påvisa vilka konkreta konsekvenser som SDU:s 

besök skulle ha på ordningen så ansåg JO att rektor/nämnd inte kunde hänvisa till 

ordningsskäl som grund för nekat tillträde. JO tolkar det som att rektors beslut endast var 

kopplat till de åsikter som SDU förväntades föra fram och att rektorn därmed har agerat i strid 

mot objektivitetsprincipen.  
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3. DISKUSSION  

Som inledning till diskussionen så tänkte jag påminna om uppsatsens syfte och frågeställning. 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att försöka klargöra hur man historiskt har resonerat och 

hur man resonerar i nutid på nationell skolpolitisk och juridisk nivå kring politisk 

opinionsbildning i den svenska grund- och gymnasieskolan och dels få en överblick över om 

och hur dessa resonemang har visat sig på skolnivå. Med det som syfte så har det fått mig att 

söka svar på följande frågor: 

– Hur har det historiskt sett resonerats kring politisk opinionsbildning och politikers 

verkan/medverkan i skolan på politisk och juridisk nivå? Har den politiska 

opinionsbildningen och/eller politikers verkan/medverkan begränsats på något sätt? 

– Hur resoneras det på politisk och juridisk nivå kring nutida politisk opinionsbildning och 

politikers verkan/medverkan i skolan? Begränsas den politiska opinionsbildningen och/eller 

politikers verkan/medverkan på något sätt? 

– Vad har varit och vad är regelverket för politisk opinionsbildningen och politikers 

verkan/medverkan i skolan? Har detta regelverk efterföljts av skolpersonal och politiker? 

Följs det nuvarande regelverket? 

Resultaten pekar på att den politiska opinionsbildningen i skolan har ändrat både form och 

betydelse under historiens gång. Som jag skrev tidigare i avsnittet om styrdokumentens 

huvuddrag så går det att se att de äldsta styrdokumenten (1946-1968) bland mina källor talar 

om en starkt reglerad skola där eleven skulle formas till att bli en lydig medborgare, de 

mellersta styrdokumenten (1969-1993) pratade om en skola där eleverna skulle vara politiskt 

engagerade och forma samhället och de senaste styrdokumenten (1994-2016) pratar om en 

skola som utbildar ”ansvarskännande människor” med en inblick i ”närsamhället”. 

Styrdokumenten pekar även på att diskursen om opinionsbildning i skolan har bytt karaktär 

från att vara elev- och ungdomsbaserad till partibaserad. Med det menar jag hur de mellersta 

styrdokumenten (1969-1993) hade en tydlig inriktning att engagera eleverna med hjälp av de 

etablerade partiernas ungdomsförbund till skillnad från de nya styrdokumenten och deras 

stödmaterial som pratar om vilka partier som har rätt att ha tillgång till skolan. 

Styrdokumenten har genom åren även uttryckts sig på olika sätt (och ibland inte alls) när det 

gäller opinionsbildning i skolan. I LGR62 så beskrivs vikten av att skolan har kontakter med 

närsamhället för att fostra elever inför sitt kommande liv och för att integrera skolan med 

resten av samhället. Detta kan då tolkas som att skolan ser positivt på att ha t.ex. 



 

 
61 

politikerbesök då det dels ger eleverna en smak av samhället och dels politiker en möjlighet 

att ta sig in i skolans värld. När det gäller elevernas egna opinionsbildning så uppmuntras den 

i LGR62 med målet att utveckla ett intresse för samhälleliga frågor. Det poängteras att 

politiska föreningar ska ses som vilken förening som helst och att de kan ha funktioner att 

fylla inom skolans värld. Att detta poängteras påvisar ett skifte från den tidigare skolpolitiken 

som hade som uppgift att hårdare kontrollera elever. En mer positiv syn på elevernas aktiva 

(och relativt) fria opinionsbildning. Den efterföljande läroplanen från 1969 hade ännu större 

betoning på vikten av elevernas politiska engagemang som en del av en samhällsförändrande 

kraft men har utöver det i mångt och mycket samma sorts formuleringar som LGR62. I 

LGR69 så görs det dels även tydligt från Skolöverstyrelsens sida att det är politiker och andra 

opinionsbildare som menas när styrdokumentet talar om representanter för ”närsamhället” och 

dels att opinionsbildarnas närvaro skulle vara nyttig för både elever och samhälle.  

Även i styrdokument för gymnasiet (LGY70) så beskrevs opinionsbildning och politiskt 

engagemang som något positivt som skulle uppmuntras från skolans sida. Det uttrycktes till 

och med som en av skolans uppgifter att eleverna skulle hålla på med aktiv opinionsbildning. 

Vilket då måste ses som en tydlig markör för att Skolöverstyrelsen såg opinionsbildning som 

något positivt i skolverksamheten under den här tiden.  

Läroplanen från 1980 var den mest positiva när det gällde opinionsbildning och 

opinionsbildares närvaro i skolan. Det beskrevs att ”närsamhällets föreningar” (där politiska 

föreningar ingår enligt LGR80) skulle göra insatser i skolan under både skoltid som efter 

skoltid. Det beskrevs att skolan skulle hjälpa till med resurser och lokaler för att möjliggöra 

dessa insatser. Utgångspunkten var att det i första hand skulle vara för att gynna elevernas 

utveckling men att föreningarna även skulle få ha rätt att verka för sin sak. Så en blandning av 

medverkan och verkan sågs som det optimala i LGR80. Elevernas egna skolföreningar skulle 

till och med kunna få ekonomiska bidrag för att kunna genomföra politisk opinionsbildning 

under och efter skoltid.   

Nästa läroplan för de olika skolformerna kom 1994. Denna läroplan rensade ut alla 

formuleringar som handlade om elevföreningar, politisk verksamhet i skolan, att skolan skulle 

uttryckligen skulle besökas av opinionsbildare och portalparagrafen att eleverna ihop med 

skolan skulle agera för att vara en förändrande kraft i samhället. Skolan skulle inte längre ha 

kontakt med närsamhället utan eleverna skulle istället ”ges en inblick i närsamhället”. De 

kontakter som nämns är öppet beskrivna i hur det är upp till varje person på skolan ska sträva 
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efter att knyta kontakter mellan skolan och verksamheter utanför skolan för att berika skolans 

lärande miljö. Den senaste läroplanen från 2011 (LGR11/LGY11) har stora likheter med 

LPO94/LPF94 men visar ändå på i sitt uttryck en viss strävan mot mer av opinionsbildning i 

svensk skola. Det står bland annat hur samverkan med ”arbetslivet och närsamhället i övrigt” 

är en förutsättning för god utbildning.  

Bör denna radikala ändring av läroplanens utgångspunkter ses utifrån ljuset att läroplanen 

behövde göras öppnare och mindre specifikt för att fungera bättre ihop med den 

kommunaliserade skolan eller bör det ses som ett sätt att ändra skolans uppdrag? Jag ser det 

som en del i att åstadkomma både och. I och med den politiska utvecklingen i Sverige så 

tolkar jag det som ett sätt att göra så att skolan går från att producera aktiva medborgare till att 

istället fokusera på att skapa flexibla arbetare. Mer och mer fokus på kontakter med 

”arbetslivet” och mer och mer arbetsmarknadstermer i läroplanerna. Något annat som jag 

uppfattar som en tydlig markör för en ny riktning av den svenska skolan är att skolan inte 

längre beskrivs som en kraft för samhällsförändring, en återgång till skolan som en plats för 

reproduktion av kunskap. Även pedagogikprofessorn Tomas Englund har tolkat det på ett 

liknande sätt och skriver i Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande 

i skola och samhälle att han ser skiftet i läroplanerna mellan LGR80 och LPO94 som ett 

resultat av en förskjutning i skoldebatten från att skolan ska vara en bastion för demokratiskt 

arbete på samhällelig nivå till att vara en fråga om inflytande för privatpersonen/föräldern där 

bildning bör ses som ett överordnat mål istället för demokrati.
189

 

Med utgångspunkt i medborgarskapets rättigheter och skyldigheter så verkar framförallt 

elevers civila och politiska rättigheter haft olika plats i olika styrdokument. I äldre dokument 

(1946-1968) så är det ett fokus på elevernas skyldigheter att ställa sig i ledet och göra sin 

skolplikt. I nästa period (1969-1993) så blir det mer av ett fokus på att medborgarskapet är 

något som vi gör, en sorts skyldighet att utnyttja sina rättigheter i form av yttranderätt eller 

föreningsfrihet. I den senaste perioden (1994-2016) så verkar medborgarskapets rättigheter 

framförallt uttryckas som något som används utanför skolan. Utomstående (t.ex. partier) bjuds 

in för att visa på något som händer där ute (t.ex. ett val). Det är en tillbakagång till den gamla 

perioden på så sätt att skolan blir en plats på att förbereda sig för medborgarskapet istället för 

en plats där medborgarskapet utövas. 

                                                 
189 Jonsson, Britta. (red.), Roth, Klas. (red.), Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle, 

Studentlitteratur, Lund 2003, s.58 
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Men det är inte en tillbakagång på alla sätt. Något som materialet visar är att t.ex. 

yttrandefriheten för (framförallt) eleverna har utvecklats. Då skolan inte längre bygger sin 

verksamhet på att befästa hierarkier så ger det troligtvis eleverna större utrymme att uttrycka 

sina åsikter och idéer och det uppsatta material som för i tiden rensades bort av rektor utan att 

någon protesterade respekteras i större utsträckning. JO-materialet visar att det finns enstaka 

rektorer som fortfarande tar sig friheter men styrdokumenten visar på en förändrad attityd 

gentemot elevernas plats i skolan. Detta betyder dock inte att socialisationen har försvunnit, 

eleverna uppfostras via skolans värdegrund, det enda som skiljer sig är de värden som 

medvetet eller omedvetet förmedlas. 

Något som blir tydligt efter en granskning av styrdokument och stödmaterial är att de inte 

alltid stämmer överens med verkligheten som visar sig i JO-besluten. I de äldsta JO-besluten 

som jag har redovisat (ämbetsberättelse 1964 och 1970) så tvingas skolan tampas mellan sitt 

uppdrag att fostra demokrater men samtidigt forma lydiga medborgare. Att gärna skriva 

skoltidningar, men inte skriva något som gör rektorn arg. Att gärna vara aktiv i politisk 

skolförening, men inte affischera på skolan om de åsikter som föreningen står för. Detta har 

JO inte direkt varit någon motståndare till eftersom det har varit en lagstiftad hierarki via 

styrdokumenten där barnet har varit underställd personalen.  

Något som JO-besluten mellan 1989-1996 pekar på är att skolor inte alltid agerar utefter 

riktlinjer som finns i styrdokument och stödmaterial. Ibland så är det feltolkningar av det som 

Skolöverstyrelsen skrivit och ibland helt egna lösningar som inte går att koppla till 

Skolöverstyrelsens föreskrifter. Detta skulle kunna bero på att Skolöverstyrelsen inte har 

skrivit ut några riktlinjer i läroplanerna utan förlitat sig på att skolorna har läst och har kvar de 

riktlinjer som presenterades i Aktuellt från Skolöverstyrelsen (1981:182).  

JO-beslutet från 2004 där en rektor uttalade ett förbud för spridning av material på grund av 

dess innehåll trots att det är ett grundlagsbrott visar på hur rektorer även i modern tid kan ta 

sig friheten att avgöra vilka budskap som är rätt för eleverna att nå; en kvarleva från en tid då 

skolpersonalen enligt lagen skulle agera som en väktare mot budskap som kunde väcka anstöt 

eller ”var en föra för de ungas sedliga fostran”. I JO-beslutet från 2006 så visas det även på 

hur personal har censurerats i arbetet av sina överordnade i modern tid. En kultur av att rätta 

sig i ledet som snarare hör hemma i 50-talets skola. 

Majoriteten av besluten som har inkommit till JO sedan Skolverket lanserade sina första 

genomgående riktlinjer i ämnet (Politik i Skolan, 2004) har handlat om hur rasistiska partier 
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på olika sätt har blivit nekade tillträde till skolor. I vissa fall beror det på politisk tröghet då 

kommunala bestämmelser har varit antingen felaktiga, otydliga eller inte har uppdaterats när 

nya riktlinjer från Skolverket har kommit. I vissa fall har partier blivit nekade tillträde på 

grund av olika människors aktiva motstånd mot specifika partier. I ett av besluten från 2007 

så var det efter tryck från eleverna på en skola som ett rasistiskt parti fick sin inbjudan 

tillbakadragen och i ett annat beslut från 2007 så står det om hur det har upplevts att från 

politisk nivå har varit försök att hindra rasistiska partier från att delta på skolor i en annan 

kommun. Sådant beteende är inte okej enligt varken Skolverket eller grundlagen men beslutet 

visar att det kan hända i skolor runt om i Sverige. 

Att olika sorters rasistiska rörelser har rätt att ha tillgång till skolor (om andra politiska 

rörelser ges rätt till tillgång) har påverkat den politiska opinionsbildningen i svenska skolor på 

så sätt att vissa skolor har valt att inte släppa in några partier/rörelser alls för att undvika 

konflikter med personal, elever och närsamhälle. Att det blir färre kontaktytor skulle kunna 

skapa större klyftor mellan skolverksamhet/elever/medborgare och politiker. Vilket i sin tur 

helt enkelt skulle kunna skapa medborgare som inte är så förberedda på att bli 

samhällsmedlemmar på det sättet som önskas från det omkringliggande samhället. 

När det gäller tillgängliga källor för att besvara min frågeställning så har de visat sig vara 

begränsade på olika sätt. Framförallt så finns det stora hopp i tiden när det gäller de olika JO-

besluten. Problemet med det är att det blir svårt att dra slutsatser om förändringar över tid och 

vilka problem som uppstod när. Det blir också en del frågor kring varför det är sådana luckor 

(det vill säga så få) JO-beslut under den svenska grundskolans hittillsvarande existens. Även 

faktumet att det i princip endast finns material i ämnet från när det uppstår konflikter är också 

viktigt att ha i åtanke. Ska en utgå ifrån att källorna ger en rättvis bild? Eller att andra skolor 

följde regelverket och att källorna endast visar undantagen? Eller att det finns stora mörkertal 

som aldrig anmäls? Eller någonstans mittemellan?  

Även valet av källor går det att ha synpunkter kring. När det gäller t.ex. Skolöverstyrelsens 

interna tidning så är det material som är riktad mot en utvald grupp, skolpersonal. Detta 

innebär att den information som fanns i tidningen, i det här fallet hur politisk opinionsbildning 

i skolan bör bedrivas, inte nådde ut till andra grupper i någon större utveckling (och användes 

ibland inte ens i skolorna om en ska gå efter vad som står i JO-besluten). Går det då att utgå 

ifrån sådant material för att skapa en bild av vad elever, personal och andra medborgare hade 

för förutsättningar? Samma problematik finns hos en del av besluten som kom efter 2004 
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d.v.s. att skolorna inte agerade utefter de riktlinjer som Skolverket hade publicerat. Skillnaden 

där är dock att Skolverkets material fanns tillgängligt för allmänheten på annat sätt. 

Bristen på tidigare forskning visar på att historien kring politisk opinionsbildning och 

politikers verkan/medverkan inom den svenska skolan är ett försummat forskningsområde. 

Det pågår dock viss forskning i kringliggande områden. Jag tror att det behövs studier när det 

gäller de senaste demokratiutredningarnas förslag om 16-årsgräns för att få rösta i 

kommunalvalen. Frågan har som sagt varit återkommande men fått kyligt mottagande. Jag 

anar att sänkt rösträttsålder skulle kunna leda till en situation där partierna blir tvungna att 

delta i skolans på ett annat sätt än nu. För att partierna ska kunna nå alla nya väljare så skulle 

de behöva ett mycket bredare grepp än att endast söka sig till de som går tredje året på 

gymnasiet och därmed utveckla en relation till skolan som är mycket mer inbjudande och 

naturlig när det gäller medverkan. Det kanske till och med skulle kunna leda till en förändring 

av läroplanen som liknar det gamla systemet med ersättning till ungdomsförbunden i och med 

att sänkt rösträttsålder var det som införde ersättningen förra gången. 

I den pågående demokratiutredningen så har Ann-Kristin Kölln undersökt hur det minskade 

antalet partimedlemmar påverkar demokratin
190

 och den tidigare justitiekanslern Johan 

Hirschfeldt är utsedd av regeringen Reinfeldt att utreda de bestämmelser som reglerar hur 

skolor får bjuda in politiska partier.
191

 Jag tror att det hade behövts forskning där dessa 

forskningsinriktningar går ihop. Kort sagt studier kring hur möjligheterna och formerna för 

politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i skolan har påverkat samhällets 

partier och folkrörelser när det gäller arbete och medlemsantal.  
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