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Abstract  

This is a study about the relation between the Swedish school and the political system of 

Sweden. I wanted to see if the relation had changed since the election of 2010 as it was in that 

election the Sweden Democrats got over five percent of the votes and took seat in the Swedish 

parliament. The thing that is unique about this election is that it was really the first time a 

right-wing party had been elected into the Swedish parliament. Many experts argue that this is 

the first xenophobic party that has been elected into the Swedish parliament. This led to a 

problem for schools and their principals and a difficult question to answer because 

xenophobia is contrary to the school’s core values and the school’s democratic mission. 

 

Should the school still be open for political parties? How do schools manage to distinguish 

between political information and political propaganda? If parties still are welcome into the 

schools, which parties should be allowed? The equality ombudsman has said in a report that 

the schools have to comply with the principle of objectivity, which stipulates that the public 

sector has to be unbiased.  

 

I have chosen to make use of a qualitative method because I think the study then gets a deeper 

understanding of the topic. However, it does not provide the same opportunities for 

generalization as a quantitative method does with a greater range of participants.  

 

This study has concluded that Swedish schools are still open for political parties. They have 

not been scared to invite parties. Schools still arrange debates, and allow political information 

tables inside their buildings. The principals are of the opinion that the schools should be an 

open part of the society. 
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1. Inledning 

Det är bekymmersamt att skolors politiska omvärldskontakter är så begränsade. Många 
skolor och elever går miste om de vinster som samverkan med politiska partier kan 
medföra (Skolverket 2012, 2). 

 
Så skrev Skolverket i en rapport 2012 om politisk information i skolan, för att kommentera 

den heta diskussion som pågår ute i landet. I valet 2010 fick Sverigedemokraterna (SD) 5.7 

procent, väl över 4-procentspärren och fick därmed mandat i Sveriges högsta beslutande 

organ (Valmyndigheten 2010). Den politiska extremismen som på senare år har blivit allt 

större på både höger- och vänstersidan har gett den svenska skolan problem, detta har gjort att 

det har uppstått en diskussion om att tillåta politiska partier besöka skolan eller inte.  

 

I Skollagen står det att skolan ska främja mångfald, och allas fri- och rättigheter, och att ingen 

får kränkas på grund av religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet (Skollagen 

(2010:800)!: med Lagen om införande av skollagen (2010:801) 2014, st 5). Således blir det ett 

problem för rektorerna som ska besluta om man ska bjuda in de svenska riksdagspartierna 

eller inte. I den nya läroplanen Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola från 2011 skriver skolverket att skolans mål som skolan satt upp ska motsvara 

den demokratiska värdegrunden. Men skolverket menar också att eleven ska ”finna sin unika 

egenart” (Skolverket 2011, 5).  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att ur ett regionalt perspektiv belysa hur den svenska 

gymnasieskolan samspelar med de politiska partierna i samband med demokratifostran 

och demokratiundervisning. Syftet är också att belysa hur den svenska gymnasieskolan 

hanterar sitt demokratiuppdrag.  

Frågeställning 

1. Har det blivit svårare för politiska partier att få göra besök i skolorna efter att 

Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen?  

2. På vilka grunder förkastar skolan partier och på vilka grunder accepterar skolorna 

partier till skolan?  

3. Skiljer sig besluten mellan kommunal gymnasieskola och en fristående 

gymnasieskola?  På vilket sätt i så fall?  
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1.2 Disponering av uppsatsen 
Här förklarar jag hur jag har disponerat uppsatsen. 

1.2.1 Inledning 

I inledningskapitlet kommer jag att förklara mitt syfte med uppsatsen och uppsatsens frågor.  

I den här uppsatsen ges en överblick om det finns någon tidigare forskning på ämnet.  

1.2.2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet kommer att behandla Sverigedemokraternas historia eftersom det är viktigt 

för läsaren att förstå varför deras bakgrund står i direkt strid mot skolans värdegrund och 

demokratiuppdrag. Även värdegrunds- och demokratibegreppet förklaras och definieras.  

1.2.3 Teori 

Teorikapitlet kommer att handla om de teorier som jag har för att sedan kunna analysera mitt 

empiriska material. Således kommer demokratibegreppet, och värdegrundsbegreppet att 

diskuteras och definieras. Dessutom presenteras en analysmodell som används för att kunna 

analysera data som inhämtas.  

1.2.5 Metod och urval 

I detta kapitel kommer jag att förklara hur jag har gått till väga för att skriva denna uppsats. 

Där argumenterar jag för min metod, intervjustil, och urval. Dessutom kommer jag att 

diskutera hur uppsatsen förhåller sig till de forskningsetiska principerna. 

1.2.6 Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet av den kvalitativa undersökning som 

gjorts. Således blir detta då grunden för min analys. 

1.2.7 Analys 

I detta kapitel kommer jag att analysera mitt resultat, med de verktyg jag fått i mitt 

teorikapitel.  

1.2.8 Diskussion  

 I diskussionskapitlet kommer jag att diskutera analys och resultatet och ge mina egna 

synpunkter, och om ämnet är värt att forska vidare om.  
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1.3 Tidigare forskning 
Tidigare forskning på ämnet är skralt, om man bortser från student-uppsatser så har 

akademisk forskning varit närmast obefintlig. Forskning om politiska partier, demokrati, 

Sverigedemokraterna, val och så vidare, finns det skrivet mycket om. Av viss relevans för den 

här uppsatsen kan nämnas att Magnus Hagevi skrivit om den svenska väljaren i boken Den 

svenska väljaren. Forskning om Sverigedemokraterna är relativt omfattande. Jens Rydgren 

har skrivit boken Från skattemissnöje till etnisk nationalism och Dan Andersson har skrivit 

boken Så fick Sverigedemokraterna makt. Men om den svenska skolans relation till politiska 

partier har det inte forskats så mycket, och inte heller har det forskats om samspelet mellan 

politiska partier och den svenska skolan, således finns det ett möjligt forskningsläge i detta 

ämne här.   
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2. Bakgrund 

2.1 Förespråkare vs motståndare  
Det vi redan vet är att det finns många förespråkare för att politiska partier ska få besöka 

skolan, och att det finns många som motsätter sig det. Det finns ett antal artiklar där skolor 

och rektorer har förbjudit partier att dela ut information i skolan, i vissa fall har vissa partier 

förbjudits och i vissa fall har alla politiska partier förbjudits. Motståndarna menar att skolan 

inte är menad att vara en arena för propaganda. Före detta fackförbundsordföranden för 

Lärarförbundet, Eva-Lis Sirén, publicerade debattartikeln Stoppa alla partibesök på skolor 

tills reglerna ändrats på DN.se från 2014 där hon skriver att skolan ska vara en säker plats för 

alla, och att främlingsfientliga åsikter står i direkt strid mot den svenska skolans värdegrund. 

Hon menar att värdegrundsbegreppet står i strid med objektivitetsprincipen. Om skolan nekar 

på grund av åsikter som främlingsfientlighet. Enligt objektivitetsprincipen kan inte rektorn ta 

det beslutet, rektorn kan bara neka ett parti om det finns en reell säkerhetsrisk för skolan. Men 

enligt skollagen och skolans styrdokument måste rektorn ingripa om en kränkning sker menar 

Sirén:  
 
Det måste också vara upp till var och en att avgöra om han eller hon vill konfronteras 
med odemokratiska partier. Det valet har inte eleverna eller lärarna. Att konfrontera 
extremister får aldrig bli obligatoriskt. Särskilt inte för barn. I de fall nazistiska eller 
rasistiska partier besöker skolor måste elever och lärare alltid ha rätt att slippa delta 
(Sirén 2014). 

 

Sirén är inte ensam om denna uppfattning, det finns kritiker som menar att det måste vara en 

rättighet för vem som helst att slippa politisk propaganda i skolan. Lärarförbundet 

rekommenderar tills det finns en tydligare lagstiftning om detta att neka alla politiska partier 

tillgång till det svenska utbildningsväsendet (Sirén 2014). Även fackförbundet Lärarnas 

Riksförbunds ordf. Bo Jansson är inne på samma spår. I debattartikeln Professionen avgör 

vem som släpps in i skolan i Dagens Nyheter 2014 menar han att rektorn enligt lag har rätt att 

förbjuda politiska partier om denne anser att partiet strider mot antingen demokrati- eller 

värdegrundsarbetet. Således har inte skolan någon skyldighet att bjuda in något politiskt parti. 

Det är skolan som ska undervisa om olika kulturella ideologier, och debatter kan ske med 

hjälp av lärare, men partier har inget i skolan att göra om de bara ska föra fram politisk 

propaganda (Jansson 2014).  
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Justitiekanslern Anna Skarhed ger Sirén och Jansson sitt stöd i debattartikeln JO:s tolkning är 

orimlig för skolor i Svenska Dagbladet 2014. Där hon ifrågasätter politiska partier som ytterst 

vill avskaffa demokratin, och inte respekterar alla människors lika värde. Hon frågar sig ska 

de då få sprida sitt antidemokratiska budskap och står inte dessa partier i direkt strid med 

skolans demokratiska uppdrag? Hon menar att det strider mot kravet att skolan ska motverka 

all typ av kränkning. Ett viktigt argument är att skolan inte är en allmän plats, således menar 

hon att det inte är politiska partiers rättighet att få besöka skolan. Enligt Skarhed har rektorn 

rätt att inte bjuda in politiska partier till sin skola (Skarhed 2014). I debattartikeln Skolverkets 

hållning om nazistpropaganda i skolor saknar stöd i grundlagen publicerad i maj 2014 på 

nättidningen nyheter24.se menar juristen och forskaren vid Umeå Universitet Andreas 

Pettersson att ”[för] varje incident där nazister och andra antidemokratiska krafter bereder sig 

tillträde till den svenska skolan faller ansvaret nu tungt på Skolverket” (Pettersson 2014). 
 

Således menar han att det går att anta att rektorer och lärare ”… funderar över om de måste 

släppa in rasister och nazister…” (Pettersson 2014). Att Skolverket har fått för sig att en 

likabehandlingsplan råder, betyder att de måste släppa in alla. Han tycker att det inte finns 

någon förankring i grundlagen att behöva släppa in antidemokratiska krafter i skolan. Han 

menar att om man ska åberopa objektivitetsprincipen går ut på ”… att de myndigheter som 

fullgör offentliga förvaltningsuppgifter skall beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet” (Pettersson 2014). Således siktar objektivitetsprincipen in sig på 

myndigheternas förhållningssätt till medborgarna. Men han menar att det blir annorlunda när 

det talas om politiska partier:  
 
Objektivitetsprincipen får självklart en helt annorlunda innebörd när det är fråga om 
organisationer, som politiska partier, och särskilt rasistiska och fascistiska grupperingar 
(Pettersson 2014) 
 
 

Således menar han att det finns en skillnad på hur olika myndigheter förhåller sig till 

objektivitetsprincipen. Han menar att Skolverket har misslyckat i avvägningen mellan 

objektivitetsprincipen och andra viktiga principer i grundlagen ”… som [bl.a.] skall skydda 

barn från vuxnas antidemokratiska hat och hets.” (Pettersson 2014):  
 
Som exempel kan nämnas myndigheternas ansvar att verksamheten utövas med respekt 
för alla människors lika värde och att verka för att demokratins idéer blir vägledande 
inom samhällets alla områden (Pettersson 2014). 
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Han menar att Skolverket bör upphöra att sprida objektivitetsprincipen som att den principen 

skulle vara överordnad alla andra lagar som skyddar barnen och demokratin (Pettersson 

2014). Sedan finns det de som förespråkar att politiska partier ska få besöka skolan. De menar 

att det gynnar extremister mer om det finns ett förbud mot dem. I debatt-artikeln Säg ja till 

politiska partier i skolan som publicerades 2014 på DN.se där skriver författarna Ellinor 

Eriksson et al., att de antidemokratiska partiernas ”förnekelse av folkmord och förföljelser 

orsakat av deras ideologier måste bemötas” (Eriksson m.fl. 2014). De menar att förbjuda dem 

eller att stänga ute dem är ett stort misstag, eftersom det är elevens rättighet att få bemöta 

dessa med öppna diskussioner och en aktiv kunskapsinhämtning. Men Eriksson et al. menar 

att det allvarligaste misstaget är att det blir svårt att förena förbud och ett demokrati arbete 

med varandra, således menar de att det riskerar att förstöra skolans viktigaste uppdrag 

(Eriksson m.fl. 2014).  

 

Grön ungdoms språkrör Lorentz Tovatt skriver i artikeln Skolor måste värna det demokratiska 

samtalet i Dagens Nyheter 2014 att skolan måste värna och ta hand om det demokratiska 

samtalet, och att förbjuda alla politiska partier från skolan vore att överge eleverna men också 

således att överge sitt demokratiska uppdrag. Han menar att det är förfärligt att 

antidemokratiska krafter får mycket utrymme i skolan, men det vore ännu mer förödande om 

skolorna förbjöd politiska partier, eftersom skolan i så fall misslyckas att ge de verktyg som 

eleverna ska ha för att kritiskt granska dessa partier. Med dessa verktyg klarar eleverna att 

hantera dessa krafter. Tovatt ger visserligen Sirén rätt i att det är orimligt att låta 

högerextrema partier rätt till att besöka skolan, men att förbjuda partier helt vore både 

orimligt och beklagligt (Tovatt 2014). Dessutom ger också Justitiekanslern rätt i sin 

debattartikel till Tovatt och de som förespråkar politiska partier ska få besöka skolan, men att 

det måste ske under demokratiska principer, och ska bara innefatta partier och politiker som 

delar de demokratiska värderingar som ska genomsyra skolans arbete (Skarhed 2014). 

Dessutom får förespråkarna medhåll utav SKL och Skolverket som i ett pressmeddelande den 

15 maj 2010 där de menar att ett avslag på ett partis ansökan att besöka skolan för att sprida 

sitt budskap får inte grundas på budskapets innehåll, eller skrifter vid besöket. Skolverket 

menar att detta skulle i så fall skulle strida mot skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag. 

Ett avslag får bara grundas om skolan anser att den allmänna ordningen skulle äventyras. Men 

för att det ska motiveras ska kunna hålla måste de negativa konsekvenserna att partiet besöker 

skolan vara ”påvisbara” (Skolverket 2010).  
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Således menar Skolverket att ett ordningsskäl inte får användas som ett ”svepskäl” 

(Skolverket 2010) för att utesluta ett parti på grund av de åsikter som partiet kommer att föra 

fram vid besöket (Skolverket 2010). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut 

rapporten Politiska partier i skolan: vad gäller? Från 2014 där de menar att skolan inte är 

någon offentligplats, således är det rektorn och skolledningens ansvar att avgöra om politiska 

partier får tillträde till skolan eller inte. Men om skolledningen bestämmer sig för att ge 

partier tillgång till skolan då måste den också gälla alla partier. Beslut om att neka ett parti 

kan inte tas på grund av partiets åsikter, eller budskap även om det står i strid med skolans 

demokratiska värdegrund. SKL menar att skolan inte får neka tillträde om det är eleverna 

själva som stör ordningen. När det väl kommer till lärarledd undervisning då får skolan bjuda 

in en mindre skara partier (Sveriges Kommuner och Landsting 2014). 

 

Således finns det två sidor av denna debatt. Om det i slutändan är för att vinna röster i ett 

framtida val eller om det faktiskt är att partierna vill vara med i skolans uppfostringsuppdrag 

är en fråga för en annan studie. Argumenten för att politiska partier ska få besöka skolan 

grundar sig ofta i skolans demokratiuppdrag. Det finns dessutom många som tycker att om 

den svenska skolan nekar politiska partier tillgång till skolan, att den svenska skolan är en 

antidemokratisk institution där objektivitetsprincipen inte uppehålls. Men det finns också 

krafter som vill att man ska förbjuda partier att besöka skolan, om inte alla så i alla fall vissa 

partier. Dessa krafter kommer ofta från fackförbunden. Men debatten om partiernas rätt att 

besöka skolan kommer aldrig att upphöra. Debatten om partiers närvaro i skolorna kommer 

alltid att vara ett hett debattämne som kommer att uppröra lika mycket på båda sidor på grund 

av det finns framtida röster att vinna i skolorna, vilket gör att det alltid kommer vara viktigt 

för partierna att besöka skolan för att således säkerställa sitt partis framtid.  

2.2 Sverigedemokraterna 
För att förstå problematiken som skolorna har med att Sverigedemokraterna blev invalda till 

riksdagen måste partiets historia förklaras. Den blir således ett viktigt verktyg för studien. 

Jens Rydgren menar i boken Från skattemissnöje till etnisk nationalism från 2005 att 

Sverigedemokraterna bildades i slutet av 1980-talet, som en direkt efterföljare till det gamla 

Sverigepartiet (Rydgren 2005, 118). Själva menar de att de är ett i grunden nationalistiskt 

parti som är uppbyggt på demokratiska principer (Sverigedemokraterna 2011, 5). Partiets 

första tid var turbulent med en uttalad nazistisk partiledare, och de förlorade röster och 
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medlemmar till ett nytt parti med främlingsfientliga tankar menar Mikael Ekman och Daniel 

Poohl i boken Ut ur skuggan: Kritisk granskning av Sverigedemokraterna från 2010 (Ekman 

och Poohl 2010, 78–93). 

 

I slutet av 1990-talet beslutades ifrån partiledningen att ta avstånd från nazismen, och på så 

sätt närmade sig partiet de europeiska högerpopulistiska partierna. Den främlingsfientliga 

inställningen har dock följt som en röd tråd genom partiets historia (Rydgren 2005, 118–120). 

För att långsiktigt kunna bli ett riksdagsparti, krävdes det först att partiet skulle ta avstånd från 

nazismen, och ledningen krävde strängare demonstrationsregler. Nazisttecken blev förbjudet 

att bära, och ramsor som inte var godkända av partiledningen blev förbjudet att använda 

menar Madelene Axelsson och Kristian Borg i boken Sverigedemokraternas svarta bok från 

2014 (Borg m.fl. 2014). När Jimmie Åkesson blev partiledare började partiet att rensa bort 

nazister i partiet, allt för att visa allmänheten att de inte längre var ett främlingsfientligt parti, 

och på så sätt vinna tillbaka förtroende. Expo menar att även om Sverigedemokraterna försökt 

få bort det mesta av sin historia är det just det som ger dem förtroendeproblem, då det inte är 

enskilda partiföreträdare som står för en främlingsfientlig politik, utan att den är sanktionerad 

från partiledningen själv (Poohl m.fl. 2014). 

 

Således blir detta också skolornas problematik, då främlingsfientlighet står i direkt motsats till 

skolans värdegrund, och skolans demokratiska uppdrag. Detta gör att skolan måste diskutera 

vilka konsekvenser ett besök av Sverigedemokraterna skulle få. Därför är det viktigt för denna 

studie att förstå dess historia, för att förstå de svar som jag har fått fram i min undersökning. 

Då syftet med uppsatsen är att se hur skolan och de politiska partierna samspelar med 

varandra i samband med demokratifostran och demokratiundervisningen blir det också viktigt 

att belysa att det finns partier som inte sitter i riksdagen som anses vara extrema både på 

höger- och vänstersidan. 

2.3 Andra högerextrema partier i Sverige 
Även om experterna menar att Sverigedemokraterna inte är ett extremistiskt parti, så finns det 

andra som tycker så. Därför är det viktigt att förstå problematiken med att tillåta partier som 

inte sitter i riksdagen att besöka den svenska skolan. Säkerhetspolisens definition av de 

högerextrema organisationerna är att de präglas av en världsbild där människor delas in i 

raser. Den vita rasen ses som överlägsen alla andra raser. Det får inte förekomma någon 
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blandning mellan raserna, eftersom det kommer att förgöra den vita rasen (Säkerhetspolisen 

2014a). Ett av de högerextrema partierna är Svenskarnas parti som enligt Expo bildades som 

nationalsocialistisk front 1994, för att sedan ombildas som folkfronten 2008. Senare bytte de 

namn till Svenskarnas parti (Poohl, Dalsbro, och Ekman 2008). Enligt dem själva är 

Svenskarnas parti, partiet som ”sätter svenskarna först” (Svenskarnas parti 2014).  

2.4 Vänsterautonoma grupper 
Det som skiljer vänsterautonoma grupperna från de högerextrema partierna är att de 

vänsterautonoma grupperna inte tävlar om röster i ett val. Dessutom är de vänsterautonoma 

grupperna inte lika väl organiserade som de högerextrema grupperna utan består ofta av lösa 

grupperingar, med olika ideologier. Det enda som förenar dessa är kampen mot fascismen och 

nazismen menar Säkerhetspolisen (Säkerhetspolisen 2014b). Även om de inte tävlar om röster 

i ett val, så tycker jag att de är intressanta för studien, för att dessa grupperingar är en politisk 

kraft som utgör en ideologisk motsats till högerextrema partier, och att de kan vara en 

utmaning för skolorna.  

2.5 Skolans värdegrund och begreppet demokrati 

2.5.1 Skolans värdegrund 

Sverigedemokraternas historia står i direkt strid mot skolans värdegrund. Därför måste jag 

också förklara och definiera värdegrundsbegreppet, eftersom skolans verksamhet grundar sig i 

begreppet. I Skolverkets rapport Förskolans och skolans värdegrund: förhållningssätt, 

verktyg och metoder från 2011 förklarar de och ger riktlinjer i hur skolan ska förhålla sig till 

värdegrundsbegreppet. Skolans främsta uppgift är att förbereda eleverna att bli goda 

demokratiska samhällsmedborgare. Vilket sker genom undervisning, där eleverna får nya 

insikter och uppfattningar (Skolverket 2011b, 5–6). Således ska skolan verka för demokratisk 

diskussion. Det betyder att skolan ska följa de demokratiska riktlinjer som staten och andra 

inrikes- men även utrikesinstitutioner satt upp (Skolverket 2011b, 5–9). Gunilla Zackari och 

Fredrik Modigh har skrivit Värdegrundsboken från 2000 på uppdrag från regeringskansliet, 

att det var Läroplanskommittén som införde begreppet värdegrund i skolans styrdokument, 

när de skrev nya styrdokument för skolans verksamhet 1992. Således bestämdes det att 

begreppen värdegrund och demokrati skulle ligga till grund för all utbildningsverksamhet 

(Zackari m.fl. 2000, 34). 
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”Värdegrundstänket” skulle förmedlas i läroplanerna och verksamheten var tvungen att 

säkerställa människolivets okränkbarhet, individernas frihet och integritet, alla människors 

lika värde, att det skulle råda jämställdhet mellan könen, samt att visa solidaritet mot de svaga 

och utsatta i samhället (Zackari m.fl. 2000, 34). Detta tänk enligt experter grundar sig på den 

västerländska humanismen och den kristna etiken. Zackari menar att den då måste tolkas 

utifrån samma principer (Zackari m.fl. 2000, 38). Att säga att värdegrundsbegreppet grundar 

sig i den västerländska humanismen och den kristna etiken ger högerpopulistiska krafter i 

samhället vatten på kvarnen. Eftersom de anser att den svenska kulturen är förenlig med den 

kristna tanken, och den västerländska humanismen. Men ’den kristna etiken’ delar forskarna i 

två delar menar Kennert Orlenius i boken Värdegrunden finns den? från 2001 då vissa tycker 

att etiken är religiöst betingat, medan andra tycker att det inte är tal om religiös betingad etik, 

utan en mer allmänmänsklig etik. Skolan ska inte heller främja något trossamfund utan vara 

neutral därför tycker forskarna att Skolverket borde ändra det till allmänmänsklig etik istället 

för kristen etik (Orlenius 2001, 41). Ett annat problem med Skolverkets formuleringar är den 

”västerländska humanismen”, eftersom humanismen kan uppfattas som motsats till 

kristendom. Således uppfattas humanismen som en livsåskådning, där människan är i centrum 

och oberoende från något annat än sig själv. Således tar människan avstånd från ett högre 

stående väsen. I Sverige ses humanismen som ett ideal, något att sträva efter. Medan i många 

andra länder (som tillexempelvis USA) ses humanism synonymt med ateism (Orlenius 2001, 

23–24).  

 

Men Bo Andersson menar i boken Samhällets demokratiska värdegrund från 2000 att 

problematiken med Skolverkets formuleringar, är att den ofta kan betyda mer än en sak, och 

den är ofta kontroversiell och dessutom finns det inte heller några klara gränsdragningar. 

Vilket gör styrdokumenten tolkningsbara, vilket leder till att en skola kan tolka 

styrdokumenten på ett sätt, och en annan skola kan tolka det på ett annat sätt. Således leder 

det i slutändan till stora skillnader mellan olika skolor (Andersson 2000, 13–14). 

Värdegrundsbegreppet grundar sig på de demokratiska principerna. Zackari menar att om 

demokrati ska ses som en överideologi – något som lagar, värden och normer grundar sig i – 

då måste skolans styrdokument tolkas ur ett demokratiskt perspektiv och demokratibegreppet 

definieras av samhällets experter (Zackari m.fl. 2000, 26). Således blir begreppet demokrati 

och begreppet värdegrund betydelsefulla i denna uppsats, då de understryker problematiken 

som skolan har med att förhålla sig till ett parti som Sverigedemokraterna på besök i skolan. 



 

 

 

15 

Bo Andersson menar att demokrati är ett överordnat begrepp, i allt från svensk grundlag till 

skollagen, och olika styrdokument för den svenska skolan. Således måste värdegrund och 

demokrati speglas av öppenhet menar Andersson, där nyckelbegrepp som ”människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta i samhället” (Andersson 2000, 13) ska 

genomsyras i våra ”egna tankar, associationer och förhållningssätt”(Andersson 2000, 13) 

Således menar han att även om detta medför att det ska finnas någon typ av samverkan 

behöver det inte betyda att det råder samsyn (Andersson 2000, 13). 

2.5.2 Demokratibegreppet 

Syftet med uppsatsen är alltså att belysa samspelet mellan den svenska gymnasieskolan och 

de politiska partierna i samband med demokratifostran och demokratiundervisningen. Således 

måste också demokratibegreppet förklaras och definieras. Då vi tidigare kommit fram till att 

demokratibegreppet står över alla lagar blir olika demokratiteorier viktiga för denna studie, 

eftersom det anspelar på det fria samhällets grundpelare. Skolverket menar att elever ska få 

tillgång till demokratiska möten, vilket leder till en bättre utbildning för eleven. Skolan ska 

således verka för demokratiska arbetsformer, där eleven får verkligt inflytande över sin 

skolgång (Skolverket 2012, 6–7). Demokrati i sin renaste form är en komplex företeelse, den 

enkla förklaringen av demokratibegreppet är att skolan måste följa de riktlinjer som en 

folkvald församling har lagt fram. Men det som gör begreppet komplext är att dessa regler 

ofta, om inte alltid, är tolkningsbara. Larry Diamond har skrivit kapitlet Defining and 

Developing Democracy i antologin The Democracy Sourcebook från 2003 av Dahl, Shapiro 

och Cheibub att demokratibegreppets komplexitet grundar sig i att det finns många variationer 

av begreppet. Således blir det lättare att definiera variationerna än själva huvudbegreppet 

(Diamond 2003, 31).  

 

Lars-Erik Taxell menar i boken Demokrati: Teori och Verklighet från 1987 att demokrati är 

ett av de mest använda orden i samhällsdebatten (Taxell 1987, 1). Demokrati är i många 

länder något som är rikt på förklaringar, argument och slutsatser (Taxell 1987, 5–6). Ian 

Shapiro, Sterling-professor vid Yale Universityhar, har skrivit boken The State of Democracy 

Theory från 2003 att definitionen av ett demokratiskt system är att du får ha åsikter som inte 

är förenliga med de som regerar, eftersom åsiktsfrihet är en rättighet. Men du får inte ta rollen 

som beslutfattare själv (Shapiro 2003, 1). Jean Jacques Rousseau menar i G. D. H. Coles 
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översättning av The Social Contract and Discourses från 1913 att demokrati är en pakt. En 

typ av social pakt som försöker få till en kompromiss för allas bästa, inte för den enskildes 

bästa. Det som gör att demokrati fungerar är att pakten ger medlemmarna naturlig frihet 

(Rousseau och Cole 1913, 14). Robert A. Dahl har skrivit boken Demokratin och dess 

antagonister från 2002 där han menar att demokrati är ett folk som gemensamt utövar sin 

suveränitet, där de har kunnandet, tillgångar och institutioner för att kunna styra sig själva 

(Dahl 2002, 12).   

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Sverigedemokraternas bakgrund står i direkt strid med 

både skolans värdegrund och demokratiuppdrag, eftersom de har direkta kopplingar till 

högerextrema partier, vilka i sin natur vill avskaffa den demokratiska styrningen. Demokrati- 

och värdegrundsbegreppet står över alla andra lagar och regler i landet, där skolans 

styrdokument ska grunda sig i begreppen. Värdegrundsbegreppet i skolan bygger på den 

västerländska humanismen och den kristna etiken. Där menar kritiker att det inte borde talas 

om en specifik kristen etik, utan en mer allmänmänsklig etik, eftersom det finns människor i 

Sverige som har andra religioner än kristendom. Demokratibegreppen är en komplex 

företeelse, eftersom demokratins regler och lagar är ofta tolkningsbara. I nästa avsnitt av 

studien kommer jag att gå in djupare på demokrati- och värdegrundsbegreppet. Således knyts 

bakgrundsavsnittet ihop med teoriavsnittet. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för min teori. Redogörelsen kommer att utmynna i en 

analysmodell.  

3.1 Demokratibegreppet 
 

Skolväsendet vilar på demokratins grund (Skolverket 2011, 5)  
 

Så står det i början av gymnasieskolans nya läroplan som kom ut 2011 och det stod ungefär 

likadant i läroplanen som kom ut 1994. Således är detta inget nytt eftersom 

demokratibegreppet har varit grunden i läroplanens utformning. Inom skolväsendet ska 

elevens inhämtning av kunskap grunda sig i de demokratiska värderingarna. Således främjas 

allas lika fri- och rättigheter (Skolverket 2011, 5; Skolverket 2006, 3). Att skolan främjar allas 

lika fri- och rättigheter är viktigt i ett demokratiskt samhälle menar Ira Shapiro sin bok The 

State of Democratic Theory från 2003, eftersom majoriteten av världens befolkning inte har 

grundläggande fri- och rättigheter. Detta gör att de människor som faktiskt lever i ett 

demokratiskt samhälle måste sluta ta demokrati för givet (Shapiro 2003, 78). 

 

Robert A. Dahl menar att det alltid har funnits ett demokratiskt ideal där medlemmarna 

betraktar varandra som jämlikar, och politiskt jämställda (Dahl 2002, 12). Demokrati betyder 

bokstavligen folkstyre, men för att vara ett folkstyre måste folket ha ett sätt att styra på. 

Således måste det finnas någon typ av demokratisk styrningsprocess som låter folket styra 

självständigt. Den demokratiska processen kan delas in i tre olika fält: politisk ordning, 

grundtaganden som motiverar en demokratisk ordning och kriterier för att en demokratisk 

process ska fungera. Dahl menar om en demokratisk stat eller sammanslutning ska fungera 

måste det finnas handlingsplaner och riktlinjer som medlemmarna är förpliktigade att följa. 

Förpliktelserna uttrycks genom regler och lagar, bryter man mot dessa kan ett straff utdömas, 

således betyder det att förpliktelserna är bindande. Det behöver inte per automatik betyda att 

de bindande beslut som fattas byggs på tvång (Dahl 2002, 165–166).  

 

Att fatta bindande beslut är en demokratisk process, vilket man kan göra i två steg 1. 

Fastställa dagordningen – De ärenden som styrelsen ska ta beslut på tas ut i en dagordning. 
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Även om beslutet som tas är ett beslut om att inte ta beslut på ärendet. 2. Avgöra utfallet – är 

det steg som tas när processen är mogen för att antingen ta ett jakande eller ett nekande beslut 

på ett ärende. Det här stadiet är det avgörande stadiet för beslutet, innan detta stadium är 

beslutet preliminärt, vilket kan leda till diskussioner och överenskommelser, och även 

folkomröstningar (Dahl 2002, 165–167).  

 

För att den demokratiska processen ska fortgå måste det finnas grundantaganden som 

motiverar till en politisk ordning menar Dahl. Dessa grundantaganden enligt honom är fem 

stycken: Första grundantagandet: Bindande beslut ska fattas av dem som underställer sig 

själva besluten, det vill säga att de ska vara medlemmar av antingen staten eller 

sammanslutningen, icke-medlemmar ska inte få fatta beslut. Andra grundantagandet: Varje 

medlems intressen ska beaktas lika, således är inte någon större eller mäktigare än någon 

annan, vilket enligt Dahl kommer att leda till politiskt jämställdhet. Tredje grundantagandet: 

Den medlem som antas av samhället vara vuxen ska inte behöva bevisa att dennes kompetens 

räcker till, utan att bevisbördan ligger på den som hävdar att undantag bör göras vid vissa fall. 

Fjärde grundantagandet: Att de krav som medborgarna har om vilka bindande beslut som ska 

tas, är lika giltiga som alla andra medborgares krav, således ska det råda jämlikhet mellan 

medborgarna. Femte grundantagandet: Även om fjärde grundantaget säger att det ska råda 

jämställdhet mellan medborgarna, så säger det femte grundantagandet att ”knappa och 

värdefulla saker skall fördelas rättvist” (Dahl 2002, 169) det behöver inte vara en jämlik 

fördelning, utan det kan finnas fall där man borde fördela efter förtjänst (Dahl 2002, 167–

169).  

 

Dahl menar att grundantagandena är en demokratisk politisk ordning, det är en ordning som 

gäller för en sammanslutning eller stat. Eftersom dessa ordningar är giltiga måste det 

upprättas en demokratisk ordning. Vilket i sin tur måste genomgå en process där 

medlemmarna i sammanslutningen eller staten fattar sina beslut. För att processen ska fungera 

måste den uppfylla fyra kriterier menar Dahl:   

 

1. Effektivt deltagande 

2. Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet 

3. Upplyst förståelse 

4. Kontroll över dagordningen  
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Dessa fyra kriterier är de viktigaste kraven för att ett modernt samhälle ska fungera 

demokratiskt: 1. Effektiv deltagande – Dahl menar att fram tills ett beslut har tagits på ett 

ärende ska varje medlem ha adekvata och lika möjligheter att kunna uttrycka vilket beslut 

som de föredrar. Dessutom måste de ha samma möjligheter att föra upp frågor på 

dagordningen, och ha samma möjlighet att förespråka ett beslut över ett annat. Om 

sammanslutningen/samhället inte uppfyller detta, då riskerar man att deltagarens preferens 

inte tas in i beaktning, således kan dennes perspektiv uppfattas som felaktigt, vilket leder till 

att man sedan ”… förkastar principen om lika hänsyn” (Dahl 2002, 170). 2. Lika rösträtt vid 

det slutliga avgörandet – När det väl kommer till att ta ett beslut, måste varje 

medborgare/medlemmar ha lika antal röster, och att rösterna ska väga lika tungt (således får 

minoriteten något att säga till om). Detta för att tillförsäkra att en individs val väger lika tungt 

som någon annans val, och att en fattigmans röst ska väga lika tungt som en rikmans röst 

(Dahl 2002, 170–171).  

 

3. Upplyst förståelse – Det finns ibland anledningar att diskutera om demos existerar, således 

kan bedömningar om en sammanslutning, eller en självständig stat ifrågasättas. Eftersom det 

går att hävda att vissa medlemmar/medborgare är mer kvalificerade än andra för att fatta ett 

avgörande beslut. Men för att folket ska veta vad de vill ha, och vad som är bäst för dem 

krävs det att demos är upplysta, eller i alla fall till en viss grad upplysta. Således menar Dahl 

att varje medlem/medborgare ska ha lika möjligheter att både ”… upptäcka och begrunda det 

val som bäst tjänar hans eller hennes intressen (inom den tidsram som tvånget att fatta beslut i 

frågan medger)” (Dahl 2002, 175). 4. Kontroll över dagordningen – Om nu en 

sammanslutning/stat skulle uppnå de tre kriterier som nämns ovan då ska sammanslutningen 

betraktas som fullt demokratisk sammanslutning/stat. Den demokratiska processens kriterier 

ska komma med infallsvinklar som ger den bästa möjliga politiska system ur ett demokratiskt 

perspektiv. Enligt Dahl kan visserligen inget politiskt system uppfylla alla kriterier helt, men 

de kan fortfarande bedömas som antingen mer eller mindre demokratiska. Men demos måste 

ha en unik möjlighet att besluta om hur ärenden ska tas upp i dagordningen. Detta är något 

som icke-demokratiska ledare inte utnyttjar utan istället låter demos besluta om väldigt få 

ärenden om ens något. Således blir det fjärde kriteriet om slutlig kontroll, ett krav för att 

folket får det sista ordet i en demokrati, att folket själv utnyttjar systemet (Dahl 2002, 173–

178).  
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Vissa punkter menar Dahl är viktigare än andra. För den här studien är punkt 1 effektivt 

deltagande och punkt 3. Upplyst förståelse viktiga punkter för demokratibegreppet i skolan. 

Dahl menar att punkt 1 går ut på att alla medborgare borde ha rätten att kunna tala fritt om ett 

specifikt ämne. Således går det att säga att elever i den svenska skolan ska kunna tala för och 

emot något tills ett beslut av detta har tagits. Punkt 3 går således ut på att vissa experter kan 

hävda att de är mer kvalificerade att ta beslut än andra medborgare, således blir skolan en 

viktig institution för ett demokratiskt samhälle, då den kan ge medborgarna en större 

förståelse för att kunna ta ett avgörande beslut. Men Dahl menar om demokratin tar beslut 

som är fattade för medborgarnas bästa, således måste också medborgarna ha den insikt i vad 

som Dahl kallar för allmännyttan (Dahl 2002, 169–177).  

 

En annan viktigt demokratiteoretiker är John Dewey som har skrivit boken Democracy and 

Education från 1916 där han menar att det demokratiska idealet är grunden i 

värdegrundsbegreppet, och genom utbildning gör man det demokratiska idealet möjligt. 

Således menar han att demokrati är mer än vilket parti som leder landet, eller vilka partier 

som tillhör parlamentet/riksdagen. Det är ett sätt att samarbeta med andra, och kompromissa 

för att komma fram till ett beslut som alla är nöjda över. Således blir demokrati mer än ett 

styrningssystem menar Dewey (Dewey 1959, 45–46).  

 

Dewey menar att utbildningsfilosofi och värdegrundsarbete i skolan säkerställer ett mer 

socialt samhälle, både ur ett ekonomiskt och ett politiskt perspektiv. Genom 

värdegrundsarbetet ges eleverna verktyg som motsvarar det demokratiska idealet, där de lär 

sig att debattera eller diskutera med någon som har en annan åsikt än sig själv. Den tiden då 

makthavare höll sina medborgare outbildade och på så sätt såg till att behålla makten är sedan 

länge förbi. Ett elitiskt utbildningssystem är också sedan länge över (Dewey 1959, 47–51).  

 

Dewey menar att utbildning är en social process, och eftersom det finns mer än en typ av 

samhälle, så måste det innebära att ett krav för att föra fram pedagogisk kritik måste innehålla 

ett socialt ideal. Det sociala idealet existerar för att kunna mäta värdet av olika former av 

socialt liv. Det handlar om omfattningen av intressen som delas i en social grupp, men också 

hur bra denna grupp socialiserar med andra sociala grupper. Detta är då ett önskat samhälle 

enligt Dewey, ett oönskat samhälle är ett samhälle som både internt och externt sätter upp 

barriärer mot yttrande- och åsiktsfrihet. Ett samhälle som tillåter deltagande för sina 
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medlemmar på lika villkor och på så sätt säkerställer flexibla och anpassade institutioner av 

olika former av livet är således demokratiskt menar Dewey. I ett sådant samhälle måste 

medborgarna ha en speciell typ av utbildning som ger individen verktyg och personligt 

intresse av sociala relationer och kontroll, där vanorna i sinnet ska kunna säkerhetsställa 

sociala förändringar utan att skapa kaos hos resterande del av befolkningen (Dewey 1959, 

51).  

 

Shapiro menar att demokrati inte bara är viktigt för samhällsstrukturen utan för alla aspekter i 

samhället, inte minst de ekonomiska förutsättningarna. Således förblir demokratibegreppet en 

viktig byggnadssten för samhället i stort. Dessutom går det att genom Shapiros, Dahls och 

även Deweys teorier att kunna se olika typer av demokrati. Det går således att säga att skolans 

styrdokument är skrivna utifrån flera typer av demokratiska teorier. Dessutom kan man 

genom olika typer av demokratiska teorier se hur skolan kan agera när det kommer till 

demokratibegreppet, och hur skolan kan agera för att förmedla det demokratiska budskapet 

till sina elever. Således blir demokratibegreppet ett verktyg. I nästa del kapitel kommer jag att 

diskutera värdegrundsbegreppet, som skolans verksamhet grundar sig i.   

3.2 Värdegrundsbegreppet i skolan 
Kennert Orlenius och Airi Bigsten har skrivit Den värdefulla praktiken från 2008 där de 

menar att värdegrundsarbetet vilar på fyra etiska värden autonomi, integritet, jämställdhet och 

solidaritet dessa fyra etiska värden är då etikens fundament. Således handlar dessa fundament 

i värdegrundsarbetet om att hjälpa den enskilde att göra ansvarsfulla val. Ju yngre individen är 

desto mer handledning behöver individen, därför är pedagogens yrkesetik viktig för 

skolväsendet (Orlenius och Bigsten 2006, 40). Således menar många att värdegrundens bas är 

de etiska principerna. Grunden för de etiska principerna är förnuftet, då den talar om för oss 

vad som är rätt eller fel i olika situationer. Medan andra forskare menar att det är 

”känslomässiga inlevelseförmågan” (Orlenius 2001, 40), vilket går ut på att man ska ta hand 

om ”gamla, sjuka, handla osjälviskt” (Orlenius 2001, 40). Detta bygger mer på känslor än 

förnuft, men forskarna är eniga om att etiken ligger som grund för värdegrundsbegreppet, 

men inte om etiken är religiöst betingad eller inte (Orlenius 2001, 40–41).  

 

Således är värdegrundsbegreppet tillsammans med demokratibegreppet basen för hela 

läroplanen. Därför blir begreppet viktigt i denna studie för att kunna beskriva rektorernas 
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problematik med att ge politiska partier tillgänglighet till skolan. Skolan måste vara en 

institution där relationer skapas genom möten mellan olika individer menar Zackari et al 

(Zackari m.fl. 2000, 14). Pia Nykänen, som har skrivit boken Värdegrund, demokrati och 

tolerans från 2008, menar att värdegrundsforskningen gett ett nytt område att forska på vilket 

är värdepedagogiken. Värdepedagogik behandlar oftast ”moral- och politisk-filosofiska 

frågor” (Nykänen 2008, 5). Nykänen menar att värdegrundsbegreppet går ut på normer och 

värderingar som samhället satt upp, en kompromiss mellan samhällets alla parter. 

Värdegrundsbegreppet går ut på normer och värderingar som samhället satt upp, en 

kompromiss mellan samhällets alla parter (Nykänen 2008, 15). Även om vi vet att 

värdegrundsbegreppet är centralt i skolan, så nämns begreppet få gånger i läroplanerna, 

medan begrepp som värden, värderingar och normer nämns allt mer frekvent, och 

inkonsekvent. Orlenius och Bigsten menar att värdegrundsbegreppet grundar sig i värden, 

värderingar och normer. Författarna menar att värden betyder något som är bra, och 

respektfullt. I skolans styrdokument anges några värden om skolans verksamhet. Dessa 

värden ska då betraktas som absoluta, och inte förhandlingsbara:  
 
[…] människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, individens frihet och 
integritet, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. De har ett 
inneboende värde i sig självt, oberoende av dess konsekvenser eller yttre 
omständigheter (egenvärde) (Orlenius och Bigsten 2006, 62). 
 

Dessa värden fungerar som ideal menar författarna, som skolan ska eftersträva att förverkliga 

i både ord och mening. Värderingar är inte synonymt med värden, även om de används som 

synonymer i debatter och dylikt. Om värden är ideal som ska eftersträvas, då är värderingar 

en personlig uppfattning om någonting som är bra eller dåligt. Värderingar kan således vara 

både positivt och negativt. Men värderingar rotar sig djupt hos en individs attityd, och är 

knutna till en individs identitet, och dennes syn på samhället, och de kan ofta upplevas som 

något personligt och känsligt (Orlenius och Bigsten 2006, 65).  

 

Enligt författarna är normer ett mer abstrakt begrepp än de två begreppen ovan, och används 

som ett verktyg, eller ett ”rättesnöre som anger riktlinjer för hur något bör vara” (Orlenius och 

Bigsten 2006, 67). Normer är således enligt författarna något som av samhället uppfattas som 

normalt, praxis eller godtagna regler i en social grupp. Normer hänger ofta ihop med 

samhällets historia, seder och bruk. Normer är inte lagar, eller regler, utan normer är mer 

oskrivna regler, som grundar sig i värderingar, och definierar vilka handlingar som antingen 
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är önskvärda eller inte önskvärda i en viss situation. Normer är inte absoluta, utan kan 

förändras med tid:  

 
Normer kan vara av kollektiv karaktär i betydelsen att de är avgörande för vad som är 
möjligt och inte möjligt vid exempelvis en skola. Normer fungerar som handlingsaxiom 
och handlingsdirektiv (Orlenius och Bigsten 2006, 69). 
 

 

Således är normer en typ av moralkoder som säger hur man bör agera i en viss situation. 

Således är våra handlingar baserade på normer (Orlenius och Bigsten 2006, 62–69).  

 
Värdegrunden är menad att vara något som man försöker uppnå, dessa mål ska uppnås genom 

grundläggande värden. Avsikten skulle således bli att integrera värdegrunden till en del av 

”skolans liv och verksamhet” (Orlenius och Bigsten 2006, 73). De menar att när man talar om 

värdegrunden så kan man tala om demokrati. Inom demokrati menar författarna att enighet är 

något som är stort, inte bara i Sverige utan i hela den västerländska världen. Enligt författarna 

kan man då sammanfatta värdegrunden genom två principer: 

  

1. Man måste respektera det mänskliga livet, och att det måste och ska vara okränkbart.  

2. Att det måste finnas en grundsyn i samhället där alla är lika värda, och att alla är lika 

inför lag.  

 

Dessa grundprinciper är vad som genomsyrar värdegrundsbegreppet. Sedan menar Orlenius 

och Bigsten att det sedan finns principer som grundar sig i politiska strävanden där 

principerna istället uttrycks i ”krav om och kamp för jämlikhet och mänskliga fri- och 

rättigheter” (Orlenius och Bigsten 2006, 74). Dessa principer kan också ledas till både 

religion och andra livsåskådningar. Då religion har stått för grundandet av ”sociala tankar och 

visioner” (Orlenius och Bigsten 2006, 74) menar författarna att dagens värdegrund handlar 

om att alla är eniga. De menar att värdegrunden kan fungera som ”ideal, eftersträvansvärda 

principer” (Orlenius och Bigsten 2006, 75) och att värdegrunden i läroplanen fungerar som 

något som går att tolka och orientera sig med. Men problemet är att värdegrunden är för 

tolkningsbar, så elever, lärare och rektorer tolkar värdegrundsbegreppet olika. Men det är 

begreppets tolkningsbarhet som gör det till ett bra verktyg menar författarna, för i ett 

demokratiskt samhälle ska man kunna ifrågasätta, diskutera och tolka värdegrundsbegreppet. 



 

 

 

24 

Eftersom det är genom diskussioner och respekt för andras uppfattningar med dessa två 

grundregler gör att utvecklingen går framåt. Men den riskerar också att bli: 

 
[En] etikett på ett paket som ingen riktigt vet vad det innehåller. Etiketten kan till och 
med dölja vad innehållet egentligen är. Etiketten kan ge sken av samförstånd när det i 
realiteten snarare rör sig om underliggande missförstånd (Orlenius och Bigsten 2006, 
75). 

 

Således är begreppet tudelat. Å ena sidan är det en nödvändighet att ha ett begrepp som 

värdegrund i en demokrati, eftersom det ger medborgarna i ett samhälle verktyg för att föra 

dialog, och respekt för andra åsikter än sina egna. Å andra sidan kan begreppet bli något folk 

kan tolka, eller inte ens veta om vad det är. Författarna menar att problematiken blir att alla 

tror man är överens och då lämnas det inget utrymme för uppmärksamhet för vad innehållet är 

(Orlenius och Bigsten 2006, 73–75). 

 

Gunilla Zackari och Fredrik Modigh menar att skolan ska vara en institution där eleverna 

både undervisas och utvecklas till att kunna hantera många olika sociala miljöer. Zackari och 

Modig menar också att ”skolans verksamhet är ett flöde av människor med olika idéer, 

kunskaper och värderingar” (Zackari m.fl. 2000, 14). De menar att det är i skolan som eleven 

skall skapa olika typer av möten med sin egna ”självbild, sina ideal och sina drömmar” 

(Zackari m.fl. 2000, 14). Dewey menar att utbildningsfilosofi och värdegrundsarbete i skolan 

är att säkerställa ett mer socialt samhälle, ur ett ekonomiskt men också politiskt perspektiv 

(Dewey 1959, 47–51).  

3.3 Analysmodell 
Utifrån följande analysmodell kommer jag att använda teorin för att analysera intervjuerna 

med rektorerna. Jag har valt att utgå från två av Robert A. Dahls demokratiska kriterier och 

från värdegrundsbegreppet.  

 

!Effektivt!deltagande!
•  Yttrande- och åsiktsfrihet 

•  Alla har lika rätt och 
möjlighet att uttrycka sina 
åsikter 

•  Organisationsfrihet 
•  Alla har lika rätt och 

möjlighet att bilda eller 
tillhöra vilken organisations 
den vill utan inblandning av 
statsmakten 

!Upplyst!förståelse!
•  Alla har lika och lämpliga 

möjligheter att komma fram 
till vad som ligger i dennes 
intresse 

• Alla!ska!ha!lika!möjlighet!att!
informera!sig,!och!på!så!sätt!
bilda!sig!en!egen!
uppfattning!

Värdegrundsbegreppet!
• Etiska!principer!
• Demokratiidealet!
•  John!Dewey!



 

 

 

25 

Skolan har ett ansvar att bilda, och ge medborgarna verktyg för att kunna bilda sig en egen 

uppfattning om vad som sker i samhället, både regionalt, nationellt men i och med Sveriges 

inträde i EU på 1990-talet blir det även viktigt i ett globalt perspektiv. Således blir Effektivt 

deltagande och Upplyst förståelse viktiga begrepp i den här studien, eftersom de behandlar 

yttrande- och åsiktsfrihet, och organisationsfrihet – där alla har rätt att bilda eller tillhöra 

vilken organisation de vill (dessa organisationer kan mycket väl vara politisk engagerade). 

Men skolan har också en möjlighet och en skyldighet att utbilda och ge eleverna empirisk 

kunskap så att eleverna kan bilda en uppfattning om vad som är bäst för dem. Därefter kan de 

bilda sig en uppfattning om vilka som kommer bäst att ta upp de intressen som ligger 

individen närmast. Men grundantagandena som Dahl beskriver blir också viktiga för den här 

studien. Eftersom de ger en ytterligare förståelse för Dahls demokratikrav. Grundantagandena 

ger således en djupare förståelse för de krav som Dahl sätter för att en demokratisk process 

ska fungera. 

 

I den här studien blir också John Deweys teori påtaglig, eftersom han menar att det som gör 

att ett samhälle kan bli demokratiskt, är skolan. Han menar också att det är yttrande- och 

åsiktsfrihet som skiljer demokrati från andra typer av styrningssystem. Ett samhälle ska enligt 

Dewey tillåta deltagande på lika villkor, och detta ska säkerställas genom flexibla och 

anpassade institutioner. I ett deltagande samhälle menar Dewey att det således måste finnas 

institutioner som ger medlemmarna verktyg att kunna delta aktivt i samhället. Detta är viktiga 

aspekter i värdegrunds- och demokratibegreppen. De etiska principerna som 

värdegrundsbegreppet grundar sig på är en viktig del för att analysera delar av mitt resultat. 

Kritiken mot att Sverigedemokraterna kommer på besök i skolan har grundats på att deras 

bakgrund inte är förenlig med skolans värdegrund. Det är således därför som jag kommer 

använda de begrepp som jag tar upp i min teoridel. 

 

I nästa avsnitt kommer jag att knyta ihop teoridelen, med den metod jag har valt att använda 

för att göra den här studien. För att sedan presentera och analysera resultatet av min 

undersökning.  
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4. Metod och urval 

I detta kapitel kommer jag att förklara vilken metod jag har använt mig av.  

4.1 Kvalitativ studie 
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom jag tycker den ger studien en djupare 

förståelse för ämnet. Visserligen ger inte en kvalitativ undersökning samma möjligheter till 

generalisering som till exempel en enkätundersökning gör med sitt större deltagaromfång. 

Alan Bryman har skrivit boken Samhällsvetenskapliga metoder från 2011 där han menar att 

det är på grund av det lilla deltagaromfånget som det blir svårt att generalisera resultaten till 

andra sociala miljöer. Således är deltagarna i en kvalitativ studie inte representativa för alla 

medborgare, och då ska inte resultaten i en sådan studie generaliseras på hela befolkningen, 

utan den ska generaliseras på teorin (Bryman 2011, 368–369).  

 

En kvalitativ undersökning har en induktiv syn där teorin genereras av praktiska 

forskningsresultat. Således är det förhållandet mellan teori och praktik som är viktigt (Bryman 

2011, 340–341).  Fördelarna med en kvalitativ studie är att kontexten är viktigare än 

kvantiteten, således spelar deltagaromfånget mindre roll. En kvalitativ studie går ut på att 

delge deltagarens perspektiv (Bryman 2011, 371–373). Nackdelarna med kvalitativ forskning 

är således är att den kvalitativa forskningen kan bli för subjektiv, och att den är alltför 

”impressionistisk” (Bryman 2011, 368). Han menar att undersökningens resultat ofta bygger 

på uppsatsförfattarens uppfattningar om vad som är viktigt. Bryman menar att detta är på 

grund av att forskaren ofta startar med ett öppet förhållningssätt till studien, och efter att 

intervjun är gjord så preciseras frågeställningarna. Då kan den som läser studien få dålig 

information varför forskaren har valt ämnet, och hur urvalet har gått till. Bryman menar att 

beskrivningen av metodkapitlet är ”mindre föreskrivande i tonen” (Bryman 2011, 370) än en 

kvantitativ undersökning. Men Bryman menar att den kvalitativa undersökningen är mer 

deskriptiv och på så sätt berättar hur forskningen har gått till i detalj (Bryman 2011, 368–

370).  

 

Eftersom syftet med uppsatsen är att belysa samspelet mellan skolan och de politiska 

partierna, är inte syftet att visa hur stort samspelet är utan att belysa att det finns ett samspel 
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mellan parterna. Därför tycker jag att det passade bättre att göra en kvalitativ studie med 

kvalitativa intervjuer, än att göra en kvantitativ undersökning med enkätfrågor.  

4.2 Telefonintervju 
Jag valde att göra kvalitativa intervjuer för att undersöka min problemställning. Antalet skolor 

som deltog var nio Jag valde att göra en semi-strukturerad intervju, vilket går ut på att 

intervjuaren har en intervjuguide, men låter den som intervjuas få friheten att utforma svaren 

på sitt eget sätt. Således behöver den inte följa någon struktur men den gör oftast det, jag har 

dessutom frihet att fråga utanför själva intervjuguiden (Bryman 2011, 414–416). Syftet med 

studien är att belysa samspelet mellan politiska partier och den svenska skolan, och att belysa 

hur samspelet påverkar skolans demokratiska uppdrag. Således finns det en tydlig fokus på 

syftet som passar med den semi-strukturerade intervjustilen eftersom stilen gör att man kan 

fråga mer detaljerade frågor.  

 

Intervjuerna gjordes genom telefon då det inte fanns någon möjlighet att personligen träffa de 

rektorer som har deltagit i undersökningen. Raymond Opdenakker, som är filosofie doktor vid 

Universitetet i Nijmegen har skrivit artikeln Advantages and disadvantages of four interview 

techniques in qualitative research från 2006 där han menar att fördelarna med en 

telefonintervju är att man kan skära ned både kostnader och tid, då man inte behöver resa till 

olika destinationer för att göra intervjuerna. Telefonintervjun är också ett effektivt verktyg om 

deltagaren är en person som av olika anledningar är svår att nå. Dessutom menar Opdenakker 

att en fördel är att intervjuaren inte kan påverka den som blir intervjuad på samma sätt som i 

en direktintervju. Nackdelen med en telefonintervju är att jag inte är där och därför kan jag 

inte rapportera deltagarens kroppsspråk, reaktioner på frågorna och jag vet inte vilken miljö 

som deltagaren befinner sig i (Opdenakker 2006). Bryman menar att kroppsspråk är speciellt 

viktigt i en kvalitativ intervju, eftersom det är viktigt att se deltagarens reaktion på en fråga. 

Då kontexten både innefattar vad deltagaren säger, men också på vilket sätt deltagaren säger 

det på. Således blir det en nackdel i en telefonintervju då man inte kan se deltagarens reaktion. 

Sedan måste man vara medveten om tekniska svårigheter när man ska spela in 

telefonintervjuer (Bryman 2011, 432–433). Det finns således både fördelar och nackdelar att 

använda sig av den här intervjutekniken.  
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Telefonintervjuerna varade mellan fyra minuter och 29 minuter. Det fanns inga 

komplikationer utan samtalen gick bra, och inspelning blev tydlig. Intervjudeltagarna ville 

vara helt anonyma därför kallas de för rektor 1, rektor 2 etc. Jag har under dessa intervjuer 

försökt vara flexibel, och följt upp intressanta avvikelser som deltagarna har gjort. Bryman 

menar att det är viktigt för att man inte ska låta en semi-strukturerad intervju gå över till att bli 

en strukturerad intervju (Bryman 2011, 430).  

 

Alla intervjuer blev efter samtalen transkriberade. Nackdelen med alla typer av muntliga 

intervjuer är att de måste transkriberas, vilket är tidskrävande (Opdenakker 2006). Men 

Bryman menar att transkribering är den mest effektiva metoden att nedteckna en intervju. 

Fördelen är man inte behöver anteckna under själva intervjun således kan man då koncentrera 

sig på intervjun. Inspelning av intervjuer innebär också att man inte missar viktigt eller 

intressant fakta. Nackdelen blir att det är tidsödande process. En timmes intervju tar ungefär 

5-6 timmar att transkribera. Bryman menar att sitta och lyssna på en intervju i flera timmar är 

svårt vilket ofta leder till att transkriberingen blir felaktig. Därför måste man försäkra sig om 

att utskrifterna är av bra kvalitet (Bryman 2011, 428–430). Det har jag också gjort, jag har 

lyssnat igenom intervjuerna cirka fem gånger innan jag fastslog utskriften för att vara 

medveten om att jag inte missat något.  

 

Dessutom har jag samlat debattartiklar för att få en överblick över hur debatten går, detta ger 

då också en inblick i hur förespråkare och motståndare tänker och tycker om politiska partiers 

närvaro i skolan.  

4.3 Urval 
Syftet med uppsatsen är att se hur skolan samspelar med politiska partier, och hur skolan 

klarar av sitt demokratiuppdrag. Således blir det viktigt att höra hur gymnasieskolornas 

rektorer förhåller sig till politiska partier, eftersom det är rektorerna som ska se till från 

skolornas sida att samspelet fungerar. Jag valde att göra en kvalitativ undersökning i min 

geografiska närhet. Jag vill inte precisera mig mer på grund av att rektorerna har bett om att 

vara anonyma, vilket skulle riskeras om jag berättade var skolorna är belägna. Urvalet som 

gjordes var en blandning av både stora, medelstora och små gymnasieskolor. Både fristående- 

och kommunala gymnasieskolor har deltagit i studien. Således har detta urval gjorts enligt 

bekvämlighetsprincipen och urvalet är målinriktat. Bekvämlighetsprincipen går ut på att jag 
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som forskare väljer deltagare som är i min geografiska närhet. Ett målinriktat urval går ut på 

att jag gör ett val utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för min 

undersökning. Den går således ut på att forskaren gör ett val utifrån vilka frågor denne 

kommer att problematisera i sin studie. Fördelarna med en målinriktat urval ger enligt 

Bryman läsaren en bild av att forskaren försöker uppnå en överensstämmelse med syfte, 

frågeställningar och stoff. Således görs urvalet utifrån undersökningens syfte. Nackdelen blir 

samma som vid bekvämlighetsprincipen att svars- och deltagaromfånget blir mindre (Bryman 

2011, 433–435). I nästa avsnitt kommer jag att applicera både teori- och metodavsnittet på 

mitt resultatavsnitt. 

4.4 Forskningsetiska aspekter 
Denna studie följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer från 2002. De menar att 

forskningen är viktig och nödvändig för samhällets och individens utveckling. Men att det 

måste finnas krav som reglerar hur det insamlade materialet ska hanteras. Dessa krav finns till 

för att se till att rätt frågor ställs, och att studien håller hög kvalitet. Det finns fyra 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002).  

 

1. Informationskravet – Jag har informerat de berörda om vad syftet för den aktuella studien 

är. Dessutom har jag meddelat villkoren som gäller för deltagande, att detta är frivilligt, och 

att de kan närsomhelst avsluta sin medverkan enligt Vetenskapsrådets första princip. 

Vetenskapsrådet menar att förhandsinformationen ska omfatta allt som i den aktuella 

forskningen kan tänkas påverka deltagens villighet att delta (Vetenskapsrådet 2002, 7).  

 

2. Samtyckeskravet – Jag har fått deltagarnas samtycke, och eftersom alla har varit över 18 år 

har inte vårdhavarens samtycke behövts inhämtas. Forskaren får inte utsätta deltagarna för 

påtryckningar eller påverkan menar Vetenskapsrådet. Deltagarna får dra sig ur 

undersökningen när helst de vill och detta ska inte få några negativa följder. Relationen 

mellan forskaren och deltagare måste ske på ett professionellt sätt, utan beroendeförhållande. 

Detta på grund av att deltagaren själv bestämmer när, hur och hur länge denne vill delta 

(Vetenskapsrådet 2002, 9–11). 

 

3. Konfidentialitetskravet – Eftersom det bara är jag som arbetar med projektet och är ensam 

om att ha känsliga uppgifter om enskilda individer i studien således behövs inget kontrakt 



 

 

 

30 

som förbinder till tystnadsplikt. Då deltagarna har velat vara anonyma, så har jag antecknat, 

lagrat och avrapporterat på ett sådant sätt som säkerställer deltagarens anonymitet. I synnerhet 

menar Vetenskapsrådet att anonymitet ska tas i beaktning när det gäller uppgifter som är 

etiskt känsliga, då ska full anonymitet säkerställas. Således ska det vara omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifter som avslöjar vem deltagaren är (Vetenskapsrådet 2002, 

12–13). 

 

4. Nyttjandekravet – De uppgifter om enskilda individer som jag har insamlat för den aktuella 

undersökningens syfte kommer inte användas, eller lånas ut för icke-vetenskapliga syften. 

Personuppgifter får inte användas för beslut och åtgärder som påverkar den enskilde 

(Vetenskapsrådet 2002, 14). 

 

Jag som uppsatsförfattare förbinder mig alltså till dessa fyra principer, och jag har erbjudit 

deltagarna att ta del av forskningsresultaten samt erbjudit en sammanfattning av 

undersökningen. Personuppgifter kommer att behandlas efter personuppgiftslagen, dessa 

kommer inte att bearbetas, eller lämnas till någon annan (Vetenskapsrådet 2002, 15–16).  
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5. Resultat 

I den kvalitativa undersökningen har jag intervjuat nio gymnasieskolor. Respondenterna 

kommer från både kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor. 

5.1 Har skolorna blivit mer försiktiga att bjuda in partier efter valet 2010? 
Det enkla svaret är nej det har inte blivit svårare för politiska partier att besöka skolan. Utifrån 

svaren kan man se att skolorna i regionen inte har blivit mer försiktigare av att 

Sverigedemokraterna kommit in till riksdagen. Rektor 1 menar att ”[vi] har inte sett några 

bekymmer egentligen att Sverigedemokraterna är med i debatterna eller kommer på besök.” 

(Rektor 1 2014). 

 

Men han menar att det funnits diskussioner om det skulle uppstå problem. Således är det en 

diskussion som uppstått i och med att ett nytt parti som kommit in till den svenska riksdagen. 

Men att förbjuda ett riksdagsparti har det inte varit någon fråga om. Av de skolorna som varit 

med i den här undersökningen inte varit på fråga (Rektor 1 2014; Rektor 2 2014; Rektor 3 

2014; Rektor 4 2014; Rektor 5 2014; Rektor 6 2014; Rektor 7 2014). Rektor 2 menar att 

frågan har diskuterats på grund av säkerhetsskäl, inte på grund av vilken åsikt som de för. I 

och med JO:s utlåtande menar rektorn att skolan valde att följa det utlåtandet. Beslutet har 

inte lett till några som helst bekymmer:  

 
Vi hade frågan uppe då, vi har rätt många elever som har föräldrar eller själva födda i 
annat land. Vi hade frågan uppe om vi utav säkerhetsskäl skulle hantera det på annat 
sätt. Men JO:s utlåtande kom med bedömningen att man inte får lov och man kan inte 
på förväg utgå från att det händer någonting, utan i det läget måste man säga ja till ett 
parti eller säga nej till alla. Och vi bestämdes oss för att då kör vi enligt JO-utlåtandet 
och vi har inte haft några bekymmer (Rektor 2 2014). 

 

Således låter då rektor 2 JO:s beslut råda, men rektorn menar att diskussioner hur de ska 

kunna säkerställa elevernas säkerhets har hållits. Detta är då tendensen i alla skolor i den här 

undersökningen att ingen har blivit mer försiktigt, men att diskussioner har uppstått (Rektor 2 

2014). Resultatet visar också att en del skolor vill respektera hur väljarna har röstat, och att 

skolorna inte kan välja partier som är i riksdagen. Rektor 3 menar att skolan ska bejaka de 

demokratiska principerna, och att man på så sätt respekterar valmanskåren. Men denne menar 
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också att ”[sedan] kan man säga att vi måste vakta de demokratiska värderingarna, att vi 

bemöter åsikter som inte är förenliga med värdegrunden” (Rektor 3 2014).  
 
Men han menar att det går att säkerställa att detta inte sker genom vuxennärvaro, och genom 

utbildning att åsikter som inte är förenliga med värdegrunden måste man bemöta detta i en 

undervisningssituation. Man kan också se att samma tendens finns i de skolor som valt att 

vara med i undersökningen (Rektor 3 2014). Rektor 6 menar att den generella uppfattningen 

är att skolor visst har blivit mer försiktiga och att rektorer tänker efter mera innan man tar ett 

beslut att ta in eller neka politiska partier tillträde till den svenska skolan. Att skolorna tänker 

på vilka konsekvenser som beslutet kan få. Men resultatet i den här undersökningen visar på 

att så inte är fallet (Rektor 6 2014).  

5.1.1 Får rektorerna stöd av lagstiftningen, eller av statliga myndigheter? 

Studien visar att rektorerna som valt att vara med i undersökningen både tycker att Skolverket 

är tydliga och otydliga på samma gång. De tycker även att Skolverket inte ska lägga sig i 

deras arbete eller hur de leder skolan, men på samma gång tycker man att Skolverkets 

riktlinjer är alldeles för tolkningsbara:  
 
[Jag] skulle väl säga det att på ett sätt så förstår jag att de inte har kommit med tydligare 
riktlinjer. För hur de än skulle vända och vrida på det där skulle det kunna ställa till 
problem. Jag tänker mig att en förutsättning för att kunna möta det är som sagt att 
eleverna är väl förberedda, och lärarna känner sig trygga i att möta, ja i att moderera 
mötet mellan unga eleverna och politiker som vill sälja in ett budskap. Så att det inte 
blir frågan om ett säljande av ett budskap utan ett granskande och ifrågasättande av ett 
budskap (Lärare 1 2014). 
 

Således menar läraren att hur än skolverket skulle göra blir det fel, då det är rektorerna som 

bestämmer i skolan skulle Skolverket trampa dem på tårna, och gör de inget skulle många 

andra ta det som ett tecken på svaghet (Lärare 1 2014)1. Medan det finns andra rektorer som 

tycker att det är bra det som Skolverket gör att inte blanda sig i för mycket i skolornas arbete:  

 
Jag tillhör väl den rektorstammen som anser att det är jag som rektor faktiskt som 
bestämmer, och kan väl se att i vissa fall så borde rektorer stå upp till exempel mot en 
politisk nämnd där gymnasieförvaltningen och annat är inne och klampar i lagtexten 
och så (Rektor 3 2014). 

 

                                                
 1 Rektorn på skolan delegerade ut intervjun till en samhällskunskapslärare på skolan. 
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Således menar rektor 3 att Skolverket måste låta skolorna bestämma själv vad som är rätt eller 

fel. Skolorna ska således själv bestämma vad som de tycker är rätt och riktigt (Rektor 3 2014). 

Men sedan finns det personer i studien som tycker att i den här frågan som är viktigt borde ge 

tydligare riktlinjer om hur skolorna ska hantera detta:  

 

Men en svår fråga som denna rör hela samhällsdebatten och demokratidebatten och där 
tycker jag att man ska vara tydligare ifrån Skolverket så att det blir likställt i Sverige 
faktiskt. För det är sådant som kan få konsekvenser hur man förhåller sig till detta, så 
där tror jag att rektorerna skulle underlättas av att ha mer tydlig styrning när det gäller 
detta (Rektor 4 2014). 

 

Således tycker rektor 4 att Skolverket borde ge tydligare riktlinjer för att säkerställa en rättvis 

studie varthän man som elev väljer att studera. Sedan finns det i studien de som tycker att 

Skolverket gör precis det som de är därför att göra: 

 
Det är lite så med allting som Skolverket gör, de skjuter i från sig ansvaret i de flesta 
frågor. Det finns alltid ett tolkningsutrymme. Någonstans känner jag att det är min 
uppgift att så att säga tolka lagen (Rektor 7 2014).  
 

Eller som rektor 1 säger: 

  

Jag vet att skolverket med stöd av JO, det är väl ett JO beslut här som förändrade det 
hela. Jag kan tycka att skolverket säger vad vi ska göra dem är väldigt tydliga med det. 
Men de talar samtidigt om att det är vårt ansvar men de ger oss ingen möjlighet att 
besluta något annat än det de säger (Rektor 1 2014). 
 

Således finns det rektorer som tycker att Skolverket gör för lite, men det finns de som tycker 

att Skolverket ger dem det stödet som de behöver. 

5.2 På vilka grunder förkastar eller accepterar skolorna partier? 

5.2.1 Hur förhåller sig rektorerna till politiska partier?   

Rektorerna i undersökningen förhåller sig antingen neutralt eller positivt till politiska partier. 

Tendensen i undersökningen är att det inte är någon rektor som tycker att man borde skilja på 

skolan och de politiska partierna. Alla skolor antingen bjuder eller accepterar att partier 

kommer till skolan, där de får ha bokbord, men inte i någon skola får de politiska partierna 

vara med i någon klass, om inte lärarna själva har bestämt något annat. En rektor säger så här 

om hur denne förhåller sig till politiska partier: ”Vi förhåller oss ganska neutral, alltså vi 

behandlar dem alltså politiskt korrekt skulle jag säga” (Rektor 7 2014). Således menar rektorn 
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att enligt denne att det ska finnas en korrekt behandling av politiska partier av vad rektorn 

kallar ” det offentliga Sverige” (Rektor 7 2014). En annan bild som dyker upp är att det är 

partier som är representerade i antingen kommunfullmäktige eller den svenska riksdagen är 

mycket välkomna till skolan. De flesta skolorna har då också haft en eller flera skoldebatter. 

Rektor 1, som är rektor på undersökningens största kommunala gymnasieskola säger så här:  

 
Sedan har vi då inför valet det här sista åren arrangerat debatter, som har varit schema 
brytande för en årskurs. Då är det ett inslag i undervisningen, en del av vår utbildning, o 
sedan mellan dem har vi också haft lite mindre debatter både som vi i skolan har 
arrangerat men även elevkåren har arrangerat i centralhallen, där har det inte varit 
schema brytande, utan då har det varit de som kan och vill kan komma och lyssna. Det 
har varit på olika sätt (Rektor 1 2014).  

 

Således menar rektor 1 på den här frågan att de verkligen har försökt att få med sig den 

politiska sfären in till skolan. Detta ser man som en röd tråd genom undersökningen att 

öppenheten vinner mot en stängd skola. Vissa skolor de föredrar att bara ha riksdagspartiernas 

ungdomsförbund på besök, då det talar mer till eleverna på skolan. Rektor 3 som är rektor på 

en fristående gymnasieskola menar att:  

 

När det gäller val om man säger så har vi haft policyn att vi bjuder in till en stor 
valdebatt. Vi bjuder in och det får inte komma några vuxna politiker det är väl den 
hårdaste policyn vi har, de måste vara medlemmar av ungdomspartierna (Rektor 3 
2014).  

 
Således menar rektorn att det ger eleverna mer att en ungdomspolitiker kommer på besök än 

en gammal erfaren representant från moderpartiet.  

5.2.2 Finns det fastställda principer för hur skolan ska förhålla sig till politiska partier?  

Det var två av rektorerna som var rätt nya på sina positioner, och inte riktigt ännu läst sig in 

på skolans policy för politisk information. Rektor 6 menar att det inte finns några generella 

policyn eller principer som är fastställda när det kommer till att vilka politiska partier som får 

komma på besök och vilka som ska nekas tillträde. Närt det gäller principer så blir bilden 

väldigt spretig, nästan alla har någon typ av principer som är fastställda, och som antingen 

gäller i hela kommunen eller bara i skolan.  

 

Alla skolor skulle inte neka ett riksdagsparti om de ville komma på besök. Rektor 2 menar att 

efter JO:s utlåtande om att man som skola måste antingen bjuda in alla partier eller neka 
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tillträde för alla partier. Således följer alla den uppsatta objektivitetsprincipen (Rektor 2 

2014). Objektivitetsprincipen är enligt Nationalencyklopedin att statlig förvaltning ska beakta 

allas likhet. Således ska den offentliga förvaltningen verka för ett opartiskt samhälle 

(Nationalencyklopedin 2015). Således menar rektor 2 att man antingen följer JO:s uppmaning 

och låter alla partier komma på besök eller beslutas det att man inte ger något parti tillträde 

till sin skola (Rektor 2 2014). Rektor 4 som är rektor på en liten fristående gymnasieskola 

menar att det är då genom det höga intresset innan valet som gjorde att skolan beslutade om 

en ny policy, rektorn menar att:  

 

Det började komma in intresseanmälningar från de olika partierna att besöka då, sedan 
var det så att vi är en ganska liten skola och de ville komma alla möjliga olika dagar för 
att besöka oss, och vi kände att vi inte riktigt redde ut det med tanke på att vi är en 
ganska liten skola (Rektor 4 2014). 

 

Då beslutade skolan att de skulle bjuda in för en dag då de politiska partierna fick komma på 

besök. På så sätt kunde då skolan själva kontrollera flödet av de politiska partierna (Rektor 4 

2014). Detta är en tendens att de flesta skolor som valt att vara med i den här undersökningen 

har fastställda principer i hur man som skola ska förhålla sig gentemot politiska partier, för att 

på så sätt kunna hålla koll på att det inte blir politisk propaganda, eller att skolan själva kan 

kontrollera vad som händer på deras skola. Dessa principer kan se olika ut, det finns inget 

som är rätt eller fel. Enligt rektor 5 som är rektor på en liten kommunal skola att dessa 

principer finns på grund av praktiska skäl, och för att de vill att alla partier besöker skolan på 

samma gång (Rektor 5 2014).  

 

Rektor 1 menar att dessa principer är fastställda på vad de politiska partierna eller 

organisationerna ska få göra på skolan och inte på vad deras politiska åsikt är. Således kan 

man säga att på det skolor som valt att vara med i undersökningen har alla någon typ av 

fastställda principer om hur man ska förhålla sig till att politiska partier vill komma på besök 

(Rektor 1 2014).  

5.2.3 Vad får partierna göra på skolan?  

Vad partierna får göra eller inte göra på skolorna varierar i studien. De vanligaste svaren var 

att politiska partier får ha ett så kallat bokbord, där de ger ut information till eleverna om 

partiet. Men partierna får inte affischera på skolan, vilket är tydligt i både fristående och 

kommunala gymnasieskolor. Det går också att dra slutsatsen att de politiska partierna inte får 
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ha kontakt med elever i en lektionssituation, om inte annat har sagts. Om skolorna anordnar 

skoldebatter varierar i studien, vissa skolor anordnar det, och vissa inte. Mindre skolor i 

studien tenderade att inte ha samma vana att anordna skoldebatter. Medan större skolor i 

studien kan ha fler än en debatt. Så här säger rektor 1 som är rektor på en större 

kommunalskola:  

 
Sedan har vi inför valet arrangerat debatter, som har varit schemabrytande för en 
årskurs. Då är det ett inslag i undervisningen, en del av vår utbildning […] sedan 
mellan dem har vi också haft lite mindre debatter, både som vi i skolan har arrangerat 
men som även elevkåren har arrangerat i centralhallen, där har det inte varit 
schemabrytande, utan då har det varit de som kan och vill kan komma och lyssna 
(Rektor 1 2014). 
 

Det visar att rektorn, och skolledningarna i dessa skolor tycker att det är viktigt för eleverna 

att möta politiska partier, dock i en starkt restriktiv nivå. Det finns ingen skillnad om det är en 

fristående skola eller om skolan är kommunal. Resultatet visar också att skolorna i studien 

låter lärarna själv bestämma om de ska få bjuda in något politiskt parti till lektionerna, men 

med kravet att ämnet är relevant för kursen. Rektor 6 säger så här om det:   

 
Lärarna stämmer av med rektorn först innan de gör något sådant, alltså de vet om att det 
är lite speciellt när man har besök i skolan utifrån så stämmer man alltid av med sin 
chef, det är en rutin så att säga (Rektor 6 2014). 

 

Rektor 6 menar att det ska finnas en dialog mellan lärare och skolledning, och mellan 

skolledning och rektorn på skolan. Således kan man tillsammans planera och göra 

bedömningen om besöket kan göras på goda grunder. Således går det att dra den slutsatsen att 

partierna är välkomna att komma på besök i de flesta skolor i undersökningen. Dock kan man 

också dra den slutsatsen att besöken är restriktiva till så grad att partiernas representant endast 

får ha ett bokbord i en korridor (Rektor 6 2014). Rektor 2 som är rektor på den största 

kommunala gymnasieskolan i studien menar att:  

 
Alltså ramarna är sådana att vi anvisar plats, och inte mer än en eller två organisationer 
i taget. Dem ska finnas med bokbord i korridoren som leder till cafeterian. De får prata 
med elever där och de får inte affischera på skolan. Om de ska delta som gäster på 
några lektioner eller liknande, är det den undervisande läraren som fattar beslut om det 
(Rektor 2 2014). 
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Det som resultaten visar är att skolan kan vara restriktiva med partier får göra och inte göra. 

Resultatet visar att skolorna i studien är generellt positiva till att politiska partier besöker 

skolan för att informera och försöka vinna röster i kommande val. Resultaten visar också att 

skolorna förstår betydelsen av att elever får möta politiska representanter från 

kommunfullmäktige eller riksdagen.  

5.2.4 Hur ser skolorna på att partier utanför Sveriges valda organ kommer på besök? 

Hur skolor ser på vilka partier som får komma är blandat. Vissa skolor säger att de visst skulle 

kunna göra det. De brukar då peka på att det är objektivitetsprincipen att antingen tillåter man 

alla partier eller så tackar man nej till alla. Men sedan finns det de som inte tillåter andra 

partier än sådana som är folkvalda till en eller flera svenska beslutande organ. Men studien 

visar att argumenten skiljer sig till att det är från logistik till administration. Där de menar att 

det måste finnas någon typ av avgränsning då det finns väldigt många partier att bjuda in 

annars. En skola menar att de måste hålla sig till kommunpolicyn vilket är att de inte tar in 

partier som inte är med i den svenska riksdagen: 
 
Alltså det är förvaltningen som har gått ut och sagt att vi ska välkomna riksdagspartier, 
sedan ska vi hålla oss där. Det är förvaltningschefen som är ytterst ansvarig för den 
policyn (Rektor 5 2014). 
  

Detta är inte någon tendens som denna studie kan visa utan att det är en bara den kommunen 

som har den policyn av de kommuner som valt att vara med i undersökningen. När skolorna 

nekar är argumenten andra. Rektor 1 svarar så här på frågan ”logistik och administration” 

(Rektor 1 2014) och rektor 6 som är rektor på en fristående skola svarar så här:  

 
Men det är ändå ett parti, då ska man egentligen bjuda in alla och det kan rent logistiskt 
bli en viss utmaning. För det finns rätt många som man inte tänker på. Det är faktiskt 
fler än man tror, Kalle anka-partiet är kanske lite svårt att bjuda in, men det finns riktiga 
partier, så rent logistikmässigt är det skälet som jag kan ange (Rektor 6 2014). 

 

Men han menar också att det är ett tunt skäl till varför partier som inte tillhör den svenska 

riksdagen eller kommunfullmäktige får komma på besök. Men många menar att inte släppa 

fram mindre partier, är också för att på samma sätt inte behöva ta ställning till mer extrema 

partier som vill komma på besök i skolorna.  
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5.2.5 Hur ser skolorna på att mer extrema partier kommer på besök? 

Få av skolorna i studien skulle tillåta mer extrema partier att komma på besök, bara två skulle 

göra det. Men alla skolor skulle göra det så länge om det finns intresse från lärarna. Men bara 

en skola skulle kunna släppa in extrema organisationer på samma premisser som 

riksdagspartier:  

 
Skulle nationell ungdom eller AFA, eller någonting sådant dyka upp, kanske att jag 
skulle sätta mig och fundera, men det är möjligt att jag skulle kunna släppa in dem. 
Men att jag sätter mig på en stol och lyssnar på vad de säger (Rektor 3 2014).  

 

Rektor 3 menar att det är bättre att låta det demokratiska spelet få arbeta ostört, och att genom 

undervisning kunna slå hål på dessa extrema gruppers politik och lära ”ungdomarna att 

bemöta argument med argument, inte genom att säga nej eller så här” (Rektor 3 2014). En 

lärare på en kommunal gymnasieskola menar att denne skulle kunna säga ja till mer extrema 

partier om det fanns någon sådan vilja från eleverna. Men att det skulle ske under en restriktiv 

situation (Rektor 3 2014; Lärare 1 2014).  

 

Men studien visar att resterande skolor ställer sig frågande till att ta in mer extrema politiska 

partier eller organisationer på besök i skolan. De menar att de skulle göra det om läraren kan 

visa på att lektionsupplägget blir bättre, och att det är vinst för eleverna att kunna möta dessa 

grupper. Men då skulle det ske i en situation som liknar en lärarledd undervisning, inte genom 

bokbord och dylikt. Men Studien visar att läraren får ha rätt mycket egen ansvar så länge det 

faller under det demokratiska arbetet, eller skolans värdegrund. Lärare 1 menar att:  
 
Och sedan så tänker jag att det att förbjuda skulle bara vara lockande och att 
avmystifiera och visa tror jag är en smartare strategi. Sedan skulle jag också säga det 
jag menar att skolan har ett solklart demokratiskt uppdrag och demokratins dilemma är 
att man tillåter även dem att tala som inte är så förtjusta i demokratins grundregler. Så 
jag menar att demokrati ger även demokratins fiender en chans att tala (Lärare 1 2014). 

 

Han menar att så länge man inte förbjuder dem, gör man inte dem populära heller utan att 

man på något sätt försöker med argument visa vad de står för.  

5.2.6 Har skolorna haft partier på besök i skolan både inför och mellan valen? 

Bara en skola i studien har sagt att de inte hade besök av politiska partier inför valen 2014. 

Dock finns det inte någon bra anledning till varför då rektorn som intervjuades blev anställd 

efter valet. Men alla skolor i studien tillåter partier som är representerade i antigen 
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kommunfullmäktige eller riksdagen. Sedan kan det skilja på om partierna skickar sina 

ungdomsförbund, eller om partierna skickar representanter från sina moderpartier. En tendens 

som svaren visar är att Sverigedemokraterna var bara närvarande vid två skolor. I vissa fall 

svarade de inte ens på inbjudan att delta i skoldebatterna. Här är ett utdrag från intervju med 

Lärare 1 som är lärare på en mellan stor kommunal gymnasieskola: ”nej, alla kom inte, men 

alla var inbjudna under samma premisser.” (Lärare 1 2014). Bara i ett fall skickade inte 

Centerpartiet och Ung Vänster någon representant till de skolor som valt att vara med i 

undersökningen.  

 

Men när det kommer till perioden mellan valen är det inte lika många skolor som har uppgivit 

att de har haft besök av politiska partier. Bara två av skolorna i undersökningen har haft 

någon typ av bokbord, eller att hålla någon typ av debatt eller besök av politiska partier. 

Anledningar som ofta uppges är ovilja, och partierna är inte intresserade av att besöka 

skolorna mellan valen.  

5.2.7 Hur går processen till när partierna kommer på besök? 

När skolorna har anordnat en debatt har den första kontakten skett från skolorna. Partierna 

kontaktar skolan om de vill få ett bokbord i skolan på ett givet datum. Medan de som 

undervisningen visar att skolorna kontaktar bara om partierna ska bjudas in till debatter eller 

dylikt, eller lärarledda lektioner. Det som man också kan utläsa från intervjuerna är att ingen 

skola skulle neka inträde till skolorna så länge det inte krockar med några nationella prov eller 

dylikt. Rektor 1 menar att:  

 
Så vi försöker vara öppna, så att när vi har sagt nej vid en del tillfällen ber vi dem att de 
ska återkomma vid annat datum. När vi har sagt nej, som vid nationella prov och så 
vidare, tycker vi att det var en olämplig dag (Rektor 1 2014). 

 

Kontakten sker i det flesta fall genom mailkontakt, och inför valen är det partierna som 

kontaktar skolan och om skolorna är intresserade av en debatt så är det den enda gången som 

skolorna själva tar kontakt med partierna.  

5.2.8 Hur säkerställer skolan att det inte är politisk propaganda utan politisk information? 

Skolorna menar att det inte går att säkerställa helt att politiska partier bara ger ut politisk 

information och att det inte blir något tal om politisk propaganda. Ingen skola som varit med i 

den här undersökningen har någon fastställd policy när det kommer till att försöka säkerställa 
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det. Mer än att det ska finnas någon typ av vuxennärvaro, och tycker de att det blir lite för 

mycket ensidig information, får lärarna ta det ansvaret att ge eleverna en mer mångsidig 

information. Rektor 6 menar att:  

 
… [Om] man har de här klassiska bokborden och i den mån det brusar om någonting så 
görs något mer diskret vid ett anförande än att stå vid en pulpet och ”nu ska jag tala om 
vad vi står för” (Rektor 6 2014). 

 

Således menar rektor 6 att det inte riktigt går att säkerställa helt och hållet, då det är svårt att 

veta vad partiet ska säga när de har sina bokbord. Men sedan visar resultatet att det finns 

skolor som har tänkt ut ett sätt att säkerställa, rektor 1 säger så här:  

 

I första hand säkerställer vi det genom att inte ha eller väldigt sällan ha en enskild 
politiker, det händer, men inte ofta. Utan att det får vara debatt eller liknande för då blir 
det många olika perspektiv som får föras fram, och det blir allsidigt på det sättet istället 
(Rektor 1 2014). 

 

Således menar rektorn att det blir svårare för partier att framföra propaganda när det finns mer 

än en sida att höra på för eleverna. Genom debatter och dylikt. Men han menar att det inte går 

att säkerställa det helt:  

 

Man kan aldrig säkerställa och man vet aldrig vad folk säger när de står uppe i aulan. 
Man kan inte avbryta, utan man får prata i förväg och hittills har det aldrig varit några 
problem. Skulle det bli politisk propaganda då får lärarna hantera det i efterhand och ge 
en allsidig bild på lektionerna om vi känner att det här blev allt för ensidigt (Rektor 1 
2014). 
 

 

Således blir det då lärarnas ansvar att låta eleverna få en mer mångsidig bild av de politiska 

partier som kommer på besök.  
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6. Analys 

6.1 Har skolan blivit mer försiktiga att bjuda in politiska partier efter valet 2010? 
Svaret på den här frågan är både enkel och komplex. Det enkla svaret är nej det har inte hänt 

någonting. Rektorerna tillåter på samma sätt partier att besöka skolan idag, som de gjorde före 

2010. Samtidigt har rektorerna i studien diskuterat konsekvenserna av att ett nytt parti har 

kommit in i riksdagen, vilket ger ett mer komplext svar på frågan. Frågan är hur skolorna ska 

förhålla sig till Sverigedemokraterna, ska de förhålla sig till deras bakgrund eller till deras 

nutid? Frågan blir också om skolornas förhållning ska grundas i något annat än i att de är ett 

folkvalt parti i Sveriges högsta beslutande organ. Det blir tydliga skillnader om man förhåller 

sig till deras historia, eller om man objektivt förhåller sig till att de är ett riksdagsparti i 

mängden. Dahls andra krav för att en demokratisk process ska fungera är att alla röster väger 

lika tungt. Således ska en röst behandlas lika tungt som någon annans, och respekterar inte 

skolan det så riskerar man att systemet fallerar, eftersom i slutändan är Sverigedemokraterna 

ett parti som har klarat av fyraprocentspärren i två val (Dahl 2002, 171).  

 

Även om Sverigedemokraterna försöker ändra uppfattningen om sig själva i media så menar 

många experter att de i grunden är ett parti som inte grundar sig på samma värdegrund som 

skolan. Rektor 6 menar att man visst tänker sig en extra gång för innan man tar beslutet att 

bjuda in politiska partier idag än vad man gjorde förut. Men JO:s utlåtande från 2010 skriver 

att:  

 

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 

offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet (André 2010). 

 

JO:s bedömning ligger som grund för alla skolor i den här studien. Rektor 2 menar att de har 

diskuterat om man ska göra det annorlunda nu när Sverigedemokraterna är ett av 

riksdagspartierna, men hans erfarenhet är att Sverigedemokraterna har varit restriktiva när det 

kommer till vem som får uttala sig för partiets räkning, och det gör att de inte besöker skolan 

särskilt många gånger, vilket har gjort att de har inte ställt upp på skoldebatter (Rektor 2 2014, 

2).  
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Rektor 2 menar att de inte har funnits en situation där de kunde handla annorlunda, eller gjort 

en annan bedömning. Formuleringen ”det har diskuterats ja” (Rektor 2, 2014) visar också att 

skolan har förstått dilemmat med ett parti som Sverigedemokraterna i riksdagen (Rektor 2 

2014). Således visar svaren att vissa av skolorna i studien visst har blivit mer försiktiga efter 

valet 2010. Men även om vissa skolor har haft problem med att få Sverigedemokraterna att 

komma på besök, har det inte varit några problem när de väl har kommit.  

 

I en debattartikel från den 24:e mars 2014 i Aftonbladet skriver artikelförfattarna det skulle 

förgifta debattklimatet att ge Sverigedemokraterna tillträde till skolorna (Cagan m.fl. 2014). 

Rektor 1 menar att ”vi hade elever som upplevde sig kränkta av Sverigedemokraterna” 

(Rektor 1 2014).  Andra rektorer menar att personalen känner sig illa till mods om 

Sverigedemokraterna skulle besöka deras skola på grund av att personalen anser att det partiet 

har en människosyn, eller demokratisyn som inte är förenlig med skolans värdegrund, eller 

demokratiuppdrag. Men rektorn menar också att skolans värdegrund och demokrati innebär 

att man ska kunna föra en dialog, och kritisk hantera sådant som inte ligger i linje med 

värdegrunden (Rektor 2 2014). 

 

Detta går i linje med Gunilla Zackaris beskrivning av värdegrunden som förutsätter att 

eleverna får de verktyg som de behöver för att kunna möta människor med en annan åsikt. 

Författarna menar att den traditionella ämnesundervisningen riskerar att de pluralistiska 

samtalen skulle upphöra, således finns risken att undervisningen endast skulle bli 

faktaförmedling, där frågor inte problematiseras. Därför är det viktigt att pluralismen och 

demokratins ideal får tala i värdegrundsarbetet på skolan menar författarna (Zackari m.fl. 

2000, 42). Således blir det viktigt i utbildningssyfte att få möta politiska personer som ibland 

har en annan åsikt en vad eleven själv har.  

 

Även om skolorna i studien inte har blivit försiktigare att bjuda in eller låta politiska partier 

komma på besök, så har det ändå hänt en del. Idag diskuterar rektorerna och skolledningen 

om hur de ska göra. Diskussionerna handlar om vilka konsekvenser ett besök från politiska 

partier får, vilka säkerhetsmässiga konsekvenser det kan bli tal om när Sverigedemokraterna 

kommer på besök. Men de flesta rektorerna i studien är säkra på att så länge 

Sverigedemokraterna är representerade i Sveriges högsta beslutande organ kommer skolorna 

att fortsätta bjuda in dem: 
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Väljer valmanskåren på ett visst sätt så får vi visa respekt mot det. Sedan kan man säga 
att vi måste vakta de demokratiska värderingarna genom att vi bemöter åsikter som inte 
är förenliga med värdegrunden (Rektor 3 2014).  

 

Rektor 3 menar att skolan borde ge sina elever verktyg att kunna hantera åsikter som inte är 

förenliga med värdegrundsbegreppet (Rektor 3 2014). Orlenius och Bigsten menar att detta är 

särskilt viktigt för att människan inte alltid handlar efter sina övertygelser, eller åsikter på 

grund av att vi är moraliska varelser. Därför är det viktigt att skolan ger eleven verktyg att 

kunna hantera åsikter som inte är förenliga med de egna (Orlenius och Bigsten 2006, 59). 

Rektor 3 menar att skolan är en arena för att skapa nya relationer genom att skolan visar 

öppenhet och låter demokratiska möten ske, genom debatter och bokbord eller under andra 

undervisningssituationer. Det är genom utbildning som medborgarna ska bli fullgoda 

samhällsmedlemmar.  

 

Skolans opartiskhet sker inte alltid genom att det finns vuxennärvaro under hela tiden när 

partierna har sina bokbord, utan de demokratiska principerna ska hållas hårt i undervisande 

situationer där eleverna har rätt till en lärare. Således kan man säga att skolorna i den här 

undersökningen inte har blivit mer försiktiga efter valet 2010, men att de har blivit mer måna 

om vilka konsekvenser som ett möte mellan politiska partier och elever kan ha. Orlenius och 

Bigsten menar att samhället håller på att förändras, i och med att samhället förändras gör 

värdegrunden det också, dessutom förändras själva meningen med begreppet. Dagens 

samhälle ställer allt högre krav på en ökad autonomi, i skolan kallas detta för ’eget arbete’. 

Författarna menar att elevens autonomi att kunna påverka vad som händer i skolan är något 

som främjas i läroplanerna. Eleven ska kunna tänka kritiskt heter det, och kunna ta personliga 

ställningstagande. Detta gör således att begrepp som värdegrund och demokrati ska främjas 

(Orlenius och Bigsten 2006, 88–89).  

 

Läroplanen för gymnasieskolan menar att eleven ska ha en större autonomi när det kommer 

till vad en undervisning ska handla om, hur undervisningen ska gå till och när den ska hållas 

(Orlenius & Bigsten, 88-89). En av deltagarna i studien menar att han inte kommer neka ett 

parti om eleverna känner att de vill ta emot partiet, hur extremt det än är. Men om det ska ske 

måste det ske genom att läraren i fråga måste förbereda eleverna på mötet. Vilken bakgrund 

partiet har, vilken ideologi grundar sig på. Samt att läraren måste hjälpa till att lyfta fram 
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frågor som får ut det mesta för eleverna. Han menar således att om skolorna blir mer 

försiktiga med att bjuda in vissa partier skulle det bara leda till att locka eleverna till att gå 

med i mer extrema organisationer, men tillåter skolorna att dessa extrema organisationer 

kommer på besök så kan man avmystifiera dem genom att man har gett eleverna möjligheten 

till att själv utforska organisationen (Lärare 1 2014). 

 

Således menar skolorna i studien att de inte har blivit mer stängda utan fastslår att de faktiskt 

har blivit mer öppna sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Så länge 

objektivitetsprincipen går att använda för offentlig verksamhet så fungerar Sveriges 

lagstiftning, vilken slår fast att det är fel av skolorna att behandla någon utifrån vad någon 

tänker, eller någons åsikter. Således måste det råda yttrande- och åsiktsfrihet. Det blir per 

automatik fel att tro att något ska hända innan det har skett, således kan inte beslut tas på 

grund av det. Fast skolorna och rektorerna kan på grund av säkerhetsskäl neka någon tillträde 

till skolan. Problematiken blir fristående gymnasieskolor då de drivs som privata företag, och 

således ses de inte som offentlig verksamhet. Rektor 3 menar att han har lagen på sin sida, 

och behöver inte förbli en öppen verksamhet utan kan med hjälp av aktiebolagslagen stänga 

sina dörrar (Rektor 3 2014).  

 

Men de fristående gymnasieskolorna som valt att delta i undersökningen har inte haft några 

problem alls med öppenhet, utan tvärtom har de varit mer öppna. Öppenheten är en viktig del 

i samhället, således är skillnaden mellan en fristående skola och en kommunal skola väldigt 

marginell. Även om vissa skolor kan vara ideologiskt eller religiöst inriktade så blir ändå 

skillnaden inte nog stor för att ge någon typ av avslag. Utan skolorna ger eleverna tillbaka sin 

självbestämmelserätt, och när de får verktyg att kunna hantera argument gör det att de själva 

kan bestämma vilken framtid de vill att Sverige får.  

6.1.1 Får rektorerna nog mycket stöd från myndigheterna?  

När det gäller politisk information i skolan har Skolverket släppt rapporten Politisk 

information i skolan från 2012, och 2010 kom JO ut med sin rapport om att skolorna måste 

antingen säga ja till alla partier eller nej till alla, de menade att skolan måste följa 

objektivitetsprincipen som alla andra offentliga verksamheter, som tillexempelvis 

domstolsväsendet, sjukvården och så vidare gör (André 2010). Kritiken i olika debattartiklar 

har varit att Skolverket inte har varit tydliga nog, att de skjuter ifrån sig sitt ansvar på 
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rektorerna och skolorna. Dessutom menar lärarnas fackförbund att innan Skolverket är tydlig 

nog ska skolan inte tillåta politiska partier i skolan. Detta är själva huvudargumentet för 

motståndarna.  

 

Rektor 2 menar att visserligen skjuter Skolverket ifrån sig ansvaret som de alltid gör, fast de 

kommer ändå med tydliga ramar och riktlinjer för rektorerna så att de kan ta det ansvaret som 

krävs av dem. Men han tycker också att skolan tillåts vara den öppna arenan, och det 

demokratiska samhällets grundpelare som den är gjord att vara. Han anser att skolans 

medborgerliga uppdrag är att skolan ska vara en institution där de finns möjlighet att 

diskutera, följa upp saker i undervisningen och ta en aktiv roll i samhället (Rektor 2 2014). 

Rektor 3 menar att det inte finns något tvivel om vem som bestämmer. Han tycker att många 

rektorer borde stå upp mot att politiska nämnder av olika slag blandar sig i frågor som 

egentligen är rektorernas ansvar (Rektor 3 2014). 

 

Det som det blir tal om är om Skolverket borde göra mer, och på så sätt ge tydligare riktlinjer 

som skolan måste följa. Eller gör Skolverket för mycket vilket skulle riskera skolans 

autonomi. Enligt Skolverket vilar den svenska skolan på en demokratisk grund, vilket innebär 

att skolan är en del av det öppna samhället, med egen autonomi. Lärare 1 menar att hur än 

Skolverket gör så kommer det att bli fel, hade de inte kommit med riktlinjer så hade kritiker 

menat att det inte finns en gemensam linje som skolorna ska följa. Gör skolverket för mycket 

så talas det om att de tar rektorernas jobb, vilka enligt lag ska ta de avgörande besluten för 

skolan (Lärare 1 2014).  

 

Sedan finns det också rektorer i studien som tycker att Skolverket borde ta sitt ansvar och ge 

tydligare riktlinjer för rektorer att följa, således får skolan en gemensam linje om hur skolorna 

ska förhålla sig till politiska partier. Rektor 4 menar att det är bra att rektorerna får fria händer 

i de flesta ämnen, men han menar att frågan om politisk information och att politiska partiers 

vara eller inte vara i skolan borde ha en gemensam lösning i hela landet. På så sätt får alla 

elever i landet en likvärd undervisning (Rektor 4 2014).  
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6.2 På vilka grunder förkastar eller accepterar skolan partier?  

6.2.1 Hur förhåller sig rektorerna och skolan till politiska partier 

Resultatet i studien visar att rektorerna antingen är positivt inställda eller har en neutral 

inställning gentemot politiska partier. Således tycker inte rektorerna i den här studien att man 

ska bryta banden mellan politiska partier och skolan. Men skolorna menar att de inte vill ha 

något torgmöte, utan att besöket ska vara informativt. Detta samspelar således med skolans 

demokratiuppdrag, men det speglar också Dahls demokratiteori att skolorna faktiskt försöker 

få sina elever att effektivt delta i samhället, men också att de försöker ge eleverna möjligheten 

att själva komma i underfund med vilket budskap och åsikt som partierna kommer med, och 

därefter kan eleverna ta ett beslut utifrån den information de inhämtat. Således visar resultatet 

att skolorna som valde att delta i studien att deras fastställda principer bara räcker till 

riksdagspartier och andra folkvalda partier i andra beslutande organ. Denna princip kallas för 

objektivitetsprincipen, vilken går ut på att skolan ska ses som en ”offentlig verksamhet”, och 

måste inta en opartisk ställning gentemot organisationer.  

 

Men detta handlar också om demokratibegreppet i sin helhet. Således blir Dahls definition av 

begreppet demokrati viktigt, eftersom skolans främsta uppgift är att uppfostra eleverna till att 

bli fungerande demokratiska medborgare för samhället, vilket enligt Dahls krav om upplyst 

förståelse går ut på att ge medborgarna redskap för att kunna ta beslut som ligger i 

medborgarens bästa intresse (Dahl 2002, 173). I detta hänseende kommer också in att välja 

vilket parti som man vill rösta på i framtida val, eller välja att inte rösta på något parti. Dahl 

menar om ”… medborgarens intresse kräver att man ser till det gemensamma bästa, så bör 

också medborgarna ha möjlighet att skaffa sig insikter om vad som är allmännyttigt” (Dahl 

2002, 175). Om samhället anser att samhällets bästa är ett flerpartisystem, då måste 

medborgaren ha möjlighet att få insikt i vilket parti som är bäst för individen. Detta går också 

att se i intervjun med rektor 5 som är rektor vid en kommunal gymnasieskola som menar att 

”demokrati handlar om öppenhet, annars blir det lite tufft att göra en jämförelse mellan olika 

alternativ” (Rektor 5 2014), således menar rektorn att skolan måste förbli en öppen 

verksamhet.  

 



 

 

 

47 

Detta är också en tendens som går att se när man följer undersökningen med rektorerna att de 

faktiskt värnar om demokrati och öppenhet, vilket således följer två av Robert Dahls 

demokratikriterier.   

 

Alla skolor i studien förutom en har haft besök av politiska partier inför valet 2014. Alla 

partier som har folkvalda representanter i Sveriges beslutande organ, antingen i den svenska 

riksdagen eller i kommunfullmäktige var inbjudna, och även om skolorna bjöd in partier så 

kom inte alla. I ett fall tackade Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster nej, ursäkten 

var att de inte hade någon att skicka. Det partiet som tackade nej flest gånger var 

Sverigedemokraterna, som tackade nej till nästan alla skolor i undersökningen. Detta kan bero 

på många olika typer av anledningar. En anledning kan ha att göra med den senaste tidens 

skandalrubriker, att de har blivit restriktiva med vilka som får uttala sig för partiets räkning. 

En annan anledning kan vara att partiet inte har någon representant att skicka på besök. 

 

Men således visar studien att politiska partier är välkomna att komma och besöka de flesta 

gymnasieskolorna i studien. Skolorna menar att de får ge ut politiskt information ute i 

korridoren, och att de får vara med och delta i debatter som skolorna anordnar. Att eleverna 

får tillfällen att möta politiska partier tycker skolorna således är viktigt:  

 
När det gäller bokbord har vi sagt, jag kommer inte ihåg exakt nu, men varje 
ungdomsförbund får komma max en gång i månaden, då får de ha information, spela 
lite musik, dela ut information, och prata med våra elever när de är i centralhallen. […] 
Sedan har vi då inför valet de här sista åren arrangerat debatter, som har varit 
schemabrytande för en årskurs. Då är det ett inslag i undervisningen en del av vår 
utbildning (Rektor 1 2014). 
 
 

Att eleverna möter politiska partier är en alternativ informationskälla, där de får möjlighet att 

kunna informera sig för att skapa sig en egen uppfattning om politiska partier, och på så sätt 

effektivt delta i samhället. Genom att ha ett bokbord får de politiska partierna en första 

kontakt med eleverna, och eleverna får ett demokratiskt möte, där de får diskutera, och 

debattera med en representant från ett politiskt parti. Detta är viktigt i Dahls teori att genom 

kontakt få till ett effektivt deltagande, vilket också är ett av Dahls krav för att en demokratisk 

process ska fungera. Ett andra möte för att bilda sig uppfattning om vad som partiet står för är 

skoldebatterna som skolorna anordnar. Detta ger eleverna i det här fallet en mer nyanserad 

bild av samhället, där de i en del av utbildningen får verktyg att bemöta åsikter som kanske 
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inte är förenliga med deras egna. Detta uppfyller också Dahls krav på upplyst förståelse till en 

viss del, där eleverna får möjligheten att insamla kunskap för att ta ett kvalificerat beslut 

(Dahl 2002, 170–175). 

 

Dessutom menar representanter för politiska partier genom debattartiklar att skolan skulle 

överge sitt demokratiska uppdrag om de skulle börja förbjuda partier att komma på besök 

(Eriksson m.fl. 2014; Tovatt 2014). Fackförbunden menar däremot att skolorna borde 

förbjuda alla politiska partier tills skolverket kommer med tydligare riktlinjer till vad skolan 

borde göra och inte göra (Sirén 2014; Jansson 2014). Skolorna i studien lever således upp till 

det demokratiska idealet, och skolans värdegrund, och de uppfyller också partiernas önskan 

att fortsätta vara öppna. Dahls demokratikrav går ut på att man ska ge sina medborgare de 

rätta verktyg som de behöver för att klara av att leva i ett demokratiskt samhälle. Därför är det 

viktigt med institutioner som skolan, och att skolan visar på att oenighet är viktigt i en 

demokrati.  

 

Men det är också viktigt med ett effektivt deltagande i skolan, således är det viktigt för 

rektorerna att påvisa att det finns organisationsfrihet. Genom att ta in olika organisationer, 

som är både politiska och organisationer som inte är politiska partier. Enligt teoretikerna leder 

detta till ett effektivt deltagande, och en mer upplyst förståelse om hur ett demokratiskt 

samhälle fungerar, och således möjligheter att kunna ta mer kvalitativa beslut om vad som är 

bäst för individen själv. Men också att kunna ta avgörande beslut som kommer att påverka 

alla i samhället, och kunna ta de konsekvenser valet innebär. Således är rektorerna viktiga 

aktörer i det demokratiska samhället. 

 

Rektorerna i studien förhåller sig positiva till de politiska partierna, och de vill att samspelet 

mellan parterna fungerar. Syftet med uppsatsen var att se om det fanns ett samspel mellan 

gymnasieskolor och de politiska partierna. Båda två behövs i det demokratiska samhället, 

politiska partier måste på något sätt kunna möta ungdomar för att vinna framtida röster i en 

valdemokrati, och eleverna i en svensk skola ska kunna möta människor med annan åsikt än 

sig själv, och möta andra med samma åsikt som sig själv. 
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6.2.2 Hur ser rektorerna på att partier utanför Sveriges riksdag kommer på besök?  

Syftet med uppsatsen är att ur ett regionalt perspektiv se hur samspelet mellan politiska partier 

och den svenska gymnasieskolan fungerar. Således blir det viktigt att se hur rektorerna 

förhåller sig till partier som inte har klarat riksdagens 4-procentspärr. Orlenius menar att det 

är viktigt att eleverna får möta olika åsikter i skolan (Orlenius 2001, 203–204). Med stöd av 

Orlenius idé så bör skolan vara öppen för partier och organisationer även om de inte har 

mandat i riksdag/fullmäktige, och kanske till och med om de har ett antidemokratiskt 

budskap.  

 

Dessutom kommer objektivitetsprincipen in i bilden. Är det verkligen objektivt att bara låta 

partier som har mandat i ett beslutade organ att höras, och exkludera partier som inte har 

mandat? Dahl menar att om inte yttrandefriheten, och organisationsfriheten beviljas så kan 

man inte tala om ett effektivt deltagande (Dahl 2002, 170). Således kan man säga att 

rektorerna i den här studien inte uppnått kravet om yttrandefrihet. Eftersom alla inte får lika 

möjligheter att argumentera för sin position i samhället. 

 

John Dewey menar att det är det demokratiska idealet som grundar själva 

värdegrundsbegreppet i skolan (Dewey 1959). Vilket också medför själva tanken om man alls 

ska släppa in partier? På vilka grunder ska partierna bli insläppta, och avgränsar sig skolorna 

till någon fast principiell planering som de har gjort upp? Skolorna i studien menar att alla 

deras beslut går att ta fasta på i JO:s uttalande ”alla eller ingen”. Antingen bjuder skolorna in 

alla eller så stänger de skolan för alla politiska partier. De menar att ett beslut att neka ett 

politiskt parti inte får grunda sig i partiets åsikter. Ett nekande svar får bara grundas i 

praktiska och säkerhetsmässiga skäl (André 2010). 

 

Men frågan är då om objektivitetsprincipen räcker till, eller om den är för tolkningsbar, eller 

om man måste tillåta alla partier? Går man bara på JO:s uttalande blir det således svårt att 

argumentera för de skolor som inte tillåter partier som inte är representerade i något av 

Sveriges beslutande organ. Rektor 1 menar att det är svårt att förhålla sig till JO:s beslut helt 

och hållet av logistik, och administrationsskäl. Han menar att det således är svårt att få plats 

med många partier i skolan, och dessutom samtidigt hålla en god ordning (Rektor 1 2014). 

Sverige är en valdemokrati, då kan man argumentera att skolorna som deltog i 

undersökningen tolkar objektivitetsprincipen rätt. Eftersom folket har valt att rösta in dessa 
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åtta riksdagspartier, har folket sagt att dessa politiska partier ska representera folket i ett 

beslutande organ. Således är det förståeligt att objektivitetsprincipen bara täcker de politiska 

partier som folket har valt för att representera dem i ett beslutande organ som Sveriges 

riksdag. Därför kan man argumentera att den följer Dahls fjärde krav att befolkningen ska 

utöva kontroll över dagordningen, vilket folket gjort när de valde att rösta in dessa partier som 

representanter för landets befolkning (Dahl 2002, 177). 

 

Rektor 4 menar att de skulle neka mer extrema partier att komma på besök, på grund av 

skolans demokratiska principer (Rektor 4 2014). Eftersom rektorn grundar sitt beslut om att 

neka partier på grund av partiets åsikter och budskap följer inte skolan JO:s rekommendation 

till fullo. Således blir frågan om det finns partier som faller utanför objektivitetsprincipen (och 

vad den principen i så fall är värd). Men Dewey menar att skolundervisningen är en process, 

där värdegrundsarbetet är grunden i skolans demokratiuppdrag, och således blir eleven 

samhällets ideal (Dewey 1959). Därför ska inte partier som har sin bakgrund i något annat än 

värdegrunden om allas lika värde ha något att göra med en skola där demokrati- och 

värdegrundsbegreppet genomsyrar verksamheten. 

 

Rektor 2 tolkar JO:s rapport som att antingen öppet för alla, eller stängt för alla. Skulle 

oroligheter uppstå skulle de först garantera att de kan hantera oroligheterna, men det skulle 

mycket till om rektorn skulle säga nej till ett riksdagsparti. Rektorn menar att om de skulle 

börja säga nej till ett parti, då måste skolan fortsätta på samma linje och konsekvent säga nej 

till andra riksdagspartier enligt objektivitetsprincipen. Men han menar också att han har rätt 

att neka ett politiskt parti tillstånd att tillträda skolan på andra grunder som till exempel: ”Vi 

har alltid möjlighet utifrån ordning och säkerhetsaspekt göra en annan bedömning i ett enskilt 

fall” (Rektor 2 2014).  

 

Men skolorna i studien menar att de följer objektivitetsprincipen, därför är det aldrig tal om 

att förbjuda något parti som är representerade i någon av Sveriges folkvalda organ. Bara två 

skolor i studien skulle kunna tänka sig att släppa in så kallade extrema partier, men att dessa 

möten skulle vara restriktiva. Ingen skola skulle släppa in dem på samma premisser som 

riksdagspartierna, utan då skulle de endast bli tal om lärarledda lektionssituationer, eller ett 

bokbord med hög vuxennärvaro. Rektor 2 menar att det är en självklarhet att bjuda in partier, 

eftersom han anser att skolan ska vara en mötesplats för vitt skilda organisationer (Lärare 1 
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2014; Rektor 2 2014). Sedan finns det en rektor som skjuter ifrån ansvaret på kommunen. 

Rektor 5 som är rektor i en kommunal gymnasieskola menar att det är ett kommunalt beslut 

att inte ta in något annat än riksdagspartier (Rektor 5 2014).  

6.2.3 Politisk propaganda eller politisk information? 

Problematiken med den här frågan är att det inte går att säkerställa det till 100 procent att det 

inte är tal om politisk propaganda, på grund av att syftet med besöket skiljer sig avsevärt 

mycket beroende på om man står på politikernas eller skolans sida. Resultatet i studien visar 

att nästan alla har förstått att det är en tunn linje att balansera mellan politisk information och 

politisk propaganda. Rektor 1 menar att i första hand försöker de att aldrig ha bara en enskild 

politiker eller parti på plats, eftersom med flera partier på plats kommer det fram olika 

perspektiv på samhället, och således blir det inte allt för ensidigt. Skulle de bli för ensidigt får 

lärarna ge en mer allsidig bild av samhället. Således påpekar rektorn att det är upp till läraren 

och skolledning att ge eleven en mer allsidig bild av partiet (Rektor 1 2014).  

 

Dahl menar att det är samhällets rättighet att få en mer allsidig bild av samhället genom 

utbildning och öppna diskussioner (Dahl 2002, 174). John Dewey menar att skolans ansvar i 

ett öppet samhälle är att ge en allsidig utbildning som ger medborgarna verktyg för att kunna 

hantera olika situationer som uppstår, utan att det skapar kaos i samhället (Dewey 1959, 51). 

Således blir resultatet att politiska partier har en egen agenda och att de alltid kommer att ge 

en ensidig bild av samhället, därför är det skolornas eget ansvar att ge eleverna en allsidig bild 

som representerar hela det demokratiska samhället.  

 

Således svarar rektorerna i studien att det inte går att säkerställa att partierna inte sprider 

politisk propaganda. Politisk information eller politisk propaganda blir då en definitionsfråga 

menar rektor 6, då det ytterst blir frågan om hur det politiska partiet utnyttjar situationen 

(Rektor 6 2014). Det går även att argumentera att all politisk information per automatik är 

politisk propaganda, eftersom partierna är på skolan på grund av ett enda syfte, att vinna 

röster i framtida val. Skolornas syfte med att tillåta politiska partier på skolan är däremot att 

ge eleverna möjligheter att möta människor som kanske inte har samma åsikter som de själva. 

 

Således kommer aldrig skolans syfte och de politiska partiernas syfte att förenas, då de har två 

helt olika agendor. Men det spelar inte någon större roll om skolorna inte kan säkerställa att 
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det bara är politisk information som partierna ger ut, då det är skolornas ansvar att senare ge 

en mer allsidig bild av samhället. Yttrande- och åsiktsfriheten är således viktigare än så för 

skolorna i den här studien.  

6.3 Skiljer sig besluten om det är en fristående eller en kommunal 

gymnasieskola? 

I undersökningen skiljer sig svaren från rektor till rektor, vilket inte är något nytt då det är åtta 

olika individer som svarat på undersökningen. Men i svaren går det inte att särskilja om det är 

från en fristående gymnasieskola eller om det är en kommunal gymnasieskola. Det finns 

således inga mönster åt något av hållen. I ett antal frågor är de oense, och i andra frågor 

beskriver de samma åsikter. I frågorna som handlar om hur skolan och rektorn förhåller sig 

till politiska partier, är de för att politiska partier måste få besöka skolan. Enda gången man 

kan se en skillnad är om hur mycket eller hur lite som Skolverket ska göra.  

 

Både fristående och kommunala gymnasieskolor vill att det demokratiska mötet ska fortgå 

och således genomföra sitt demokratiska uppdrag. Det som går att se på undersökningen är att 

skolorna som valt att ställa upp har varit otroligt öppna gentemot politikiska partier, och de 

som styr kommunen, länet och landet. Orlenius och Bigsten menar att öppenhet skapar 

förutsättningar för att eleverna blir demokratiska medborgare, och samhällsmedlemmar 

(Orlenius och Bigsten 2006, 18–20).  

 

Skolorna har inte tagit samma ståndpunkt som något av de stora fackförbunden inom 

skolväsendet. Fackförbunden förespråkar att skolorna nekar tillstånd för politiska partier tills 

regeringen, och skolverket har kommit med tydligare riktlinjer om hur skolorna ska förhålla 

sig till politiska partier. Även om de fristående gymnasieskolorna måste följa läroplanen, och 

skollagen räknas de inte som offentligverksamhet, utan de har rätt att följa aktiebolagslagen 

vilket ger dem rätten till att stänga dörrarna till skolan, då de anses vara ett privat företag, 

detta har inte en kommunal gymnasieskola möjlighet till.  

 

Men resultatet visar att de fyra fristående gymnasieskolorna inte stänger sina dörrar utan 

menar att det är viktigt för dem att eleverna ska möjligheten att kunna delta i ett fungerande 

samhällsklimat. Där rektor 3 menar att hans skola alltid har haft ungdomar som har varit 

politiskt aktiva på skolan, där eleverna har suttit i förbundsstyrelser. Rektor 3 menar att det är 



 

 

 

53 

den typ av skola han vill ha, en skola där ungdomar engagerar sig i samhället. En viktig 

egenskap i en skola är således öppenheten, inte minst för att göra skolan intressant för 

eleverna, och på samma gång visa att en fristående gymnasieskolorna kan vara en öppen 

verksamhet, när de egentligen inte är det. Han menar att det är viktigare för en fristående 

gymnasieskola att verka för ett öppnare samhälle, än det är för en kommunal gymnasieskola 

(Rektor 3 2014). 

 

Desamma gäller för de kommunala gymnasieskolorna som menar att stänga dörren skulle 

bara riskera det demokratiska uppdraget och ”[att] vi har klarat av att ha den här öppenheten 

och att öppenheten har vunnit” (Rektor 2 2014).  

 

Således kan man inte se i studien att det egentligen finns någon skillnad mellan fristående 

gymnasieskolor och kommunala gymnasieskolor när det kommer till de här frågorna som 

handlar om politisk information eller politiska partiers besök i skolan. Rektorerna i studien är 

enade i den här frågan och tycker att öppenhet är något som är viktigt, vilket också 

Skolverket, JO och partierna tycker. Det gör att en problematisk situation egentligen inte 

behöver vara så problematisk. Nästan alla parter tycker att det skulle vara kontraproduktivt att 

förbjuda besök av politiska partier. 
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7. Diskussion 

Den här studien är viktig, och den ligger rätt i tiden. Eftersom den tar upp frågor som rör 

skolans och politikens relationer till varandra. Undersökningen visar att rektorerna tar denna 

fråga på allvar. Skolorna i studien visar förståelse för hur samhället fungerar och vill ge 

eleverna en chans att bli fullvärdiga demokratiska medborgare, vilket är skolans främsta 

uppdrag enligt skolans styrdokument.  

 

Dessutom kan man se att skillnaderna mellan fristående gymnasieskolor och kommunala 

gymnasieskolor i de här frågorna är marginella. Vilket tyder på att de skolorna som valt att 

ställa upp på undersökningen ger partierna stöd i frågan, då många partimedlemmar har ställt 

upp på en mängd debattartiklar där de försökt argumentera för att politiska partier ska kunna 

besöka svenska skolor. Deltagarna i den här studien ser också möjligheten till att verka för ett 

mer öppet samhälle, vilket också undersökningen slår fast. Således ger skolorna JO rätt i 

frågan, och skolorna i studien följer deras yrkande att antingen släpper skolan in alla partier (i 

alla fall alla partier som är representerade i någon av landets beslutande organ) eller så tackar 

skolorna nej till alla partier. Men JO har inte jurisdiktion när det kommer till fristående 

skolor, om friståendeskolorna skulle vilja stänga dörren, och således inte släppa in politiska 

partier, eller om de väljer att släppa in ett politiskt parti men säga nej till resten så är det enligt 

aktiebolagslagen deras rättighet. Men å andra sidan har de fristående gymnasieskolorna i 

denna undersökning inte sagt nej till något riksdagsparti. 

 

Men det finns mycket kvar att undersöka i det här ämnet, eftersom detta är en fråga som alltid 

kommer att leda till heta diskussioner. Så länge Sverige är ett demokratiskt samhälle så 

kommer detta att vara ett ämne som kommer att röra upp känslor hos vanliga medborgare, 

politiker, lärare och rektorer. Vidare forskning på ämnet behövs eftersom det inte finns nog 

mycket forskning på relationerna mellan skolan och de politiska partierna. Den lilla forskning 

som finns handlar mer om enstaka partiers relation till skolan.  Således blir resultatet av 

undersökningen att det har hänt mycket sedan Sverigedemokraterna blev invalda in i 

riksdagen. Men i ett samhälle är det inte ovanligt att mycket händer under en femårsperiod. 

Att skolans relation med de politiska partierna har förändrats under 1900-talet är inte heller 

något konstigt. Således behöver det inte vara Sverigedemokraterna som förändrade skolans 
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förhållning till de politiska partierna. Skolorna har inte tillåtit klassrumsbesök av 

representanter från politiska partier, om politiska partier har fått besöka skolan har detta skett 

genom bokbord och debatter, således finns det ingen historisk förankring i uttalandet om att 

skolan har nekat politiska partier mer efter att Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen. 

Med det sagt är det inte lättare för politiska partier idag att besöka skolan, det har inneburit att 

skolorna diskuterar frågan mer, då det kan uppfattas som kontroversiellt att bjuda in ett parti 

som experter definierar som främlingsfientligt.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Intervjuguide D-uppsats      

Finns det några fastställda principer hur din skola förhåller sig till politiska partier?  

Hur förhåller sig din skola till att politiska partier kommer på besök? 

På vilka premisser får partierna besöka skolan?   

Har ni haft politiska partier på besök i skolan före valet? Om nej, varför inte? Om ja, Vilka? 

Kontaktar de er eller kontaktar ni dem? Hur går den processen till när ni bjuder in politiska 

partier? Vad har de tillåtelse att göra i skolan?  

Har ni partier på besök i skolan även när det inte är något val? Om ja, vilka? Och på vilka 

grunder tas beslutet? Om nej? Varför inte?  

Har ni blivit mer försiktiga att bjuda in partier efter valet 2010? Om ja? På vilket sätt? Om nej 

på vilket sätt har ni inte blivit det?  

Låter ni partier som inte tillhör den svenska riksdagen att besöka skolan? Om ja? Vilka? Och 

vilka gränser dras?  

Om nej på förgående fråga! Varför tillåter ni inte partier som inte tillhör riksdagen, eller 

kommunfullmäktige att besöka riksdagen?  

Om ja på föregående fråga! Hur ser din skola på att mer extrema partier/grupperingar besöker 

skolan? Är det bra? Varför? Om inte varför är inte det bra?  

Tycker du att skolverket ger dig det stödet som behövs i den här frågan? Eller skjuter dem 

ifrån sig ansvaret på rektorerna? Varför tycker du så?  

Är det någon skillnad på om partierna skickar bara representanter från sitt ungdomsförbund 

eller om de kommer från ”moderpartiet”? 

 

 

 

 

 

 

 


