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Abstract 
The purpose of this paper is to investigate and describe how principals in Swedish schools handle 

the issue concerning the participation of political parties. I want to find out a) What factors are the 

most important accordning to principals when deciding if political parties and/or political youth 

associations should be allowed in to schools or not? What are their positions on the issue? b) What 

does the process look like when schools decide to invite political parties and/or political youth 

associations? Who is responsible for inviting the politicians? c) How do principals view the new 

addition to the school law? How will it affect their work situation in the future? 

          The study is qualitative and based on semi-structured interviews with seven principals from 

different schools in and around central Sweden. The main theoretical starting points are Herbert A. 

Simons theory of human decision making and organisational theory in the form of Michel Lipskys 

theory of the street-level bureaucrat. I´m also using an operationalized version of three categories 

highlighted by Sture Långström and Arja Virta to describe how pricipals approach the subject; the 

avoiders, the diggers and the tactics. 

          My conclusions are that principals have a positive or neutral attitude to political parties 

participating in schools. They percieve it as a possible tool to help shape the students into being 

active democratic citizens. Altough the principals are still keen on remaing in control of the day-to-

day operations in the schools. Visits have to be informative for the students and a part of the regular 

education. Schools therefore invite more often for debates then allow political parties to set up 

tables in the corridors. Not all schools invite on a regular basis, some not at all. If schools invite it´s 

mostly in or around election time. Much of this can be attributed to the teachers. Principals tend to 

view teachers of social studies as having a special responsibility to take initiative. Teachers mostly 

plan invitations around election time. Therefore chances decrease that political parties also will be 

invited between elections.  
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Förord 
Under en lektion veckan innan jag skulle påbörja den här uppsatsen frågade en av mina lärare hur 

det kändes. Jag svarade att jag var förvirrad, fast på ett bra sätt. Det är jag fortfarande än idag, men 

någonstans emellan där och då och nu har jag lyckats skriva en uppsats. Skönt! Jag vill här passa på 

att rikta ett särskilt tack till några stycken personer. Först och främst till alla rektorer som deltagit i 

studien och gjort den möjlig. Tack även till min handledare Ann-Sofie Lennqvist-Lindén för all 

hjälp under skrivprocessen. Längdmässigt höll det här på att bli en avhandling och det var skönt att 

någon såg till att jag avgränsande mig. Jag vill också tacka min familj för allt stöd, inte enbart under 

den här uppsatsprocessen utan under hela utbildningstiden vid lärarprogrammet. 

 

 

Kumla den 9 januari 2018 

Albin Hellström 
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1. Inledning 
Dagens unga människor håller på att växa upp till framtidens medborgare. Vad den framtiden 

kommer att innehålla är en osäkerhet för de allra flesta. Vilken väg de än väljer i livet kommer de 

att hamna i situationer där de måste ta avgörande beslut i frågor som människor har olika, ibland 

motsägelsefulla, åsikter om. Skolan har en viktig roll här. Genom utbildning ska eleverna lära sig 

kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en medborgare idag anses behöva för att fungera 

väl i samhället. Pedagogen John Dewey (1997, s. 414) menade att om skolan ska lyckas med detta 

måste lärandet ske i samklang med det omkringliggande samhället. Att till exempel låta eleverna få 

möjlighet att träffa människor utifrån ansåg Dewey skulle kunna leda till nya lärdomar och en ökad 

demokratisk legitimitet i samhället. Som VFU-student har jag varit med om att samhällskunskaps-

lärare arbetat med att få olika aktörer i samhället att medverka i samhällskunskapsundervisningen, 

t.ex. genom studiebesök i riksdagen eller genom att bjuda in politiker till skolan. Det verkar dock 

finnas skillnader i hur huvudmän och skolor väljer att hantera frågan om att låta politiska partier 

medverka i skolan. Skolverket skriver bland annat att ”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 2012a, s. 2).  

          Skolan är ingen allmän plats. Rektor är ansvarig för ordningen på skolan och bestämmer vem 

som får rätt att vistas där. I den här studien undersöker jag hur rektorer fattar strategiska beslut om 

politiska partier ska få närvara i skolan och vad de grundar sina beslut på. Ämnet är viktigt eftersom 

rektor från 1 januari 2018 enligt skollagen kommer ha ett tydligare mandat i denna fråga än tidigare. 

I skrivande stund återstår det dessutom bara drygt åtta månader till valet 9 september 2018. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur rektorer hanterar frågan rörande politiska partiers 

vara eller inte vara i skolan. I studien riktas ett särskilt fokus på hur rektor ser på sin egen roll i 

frågan samt vad det är för faktorer som gör att rektor kommer fram till sitt slutgiltiga beslut och sätt 

att förhålla sig på. Mina frågeställningar lyder:  

 

a) Vilka ståndpunkter utgår rektorer från när de ska ta beslut om politiska partier och/eller politiska 

ungdomsförbund ska tillåtas komma till skolan eller inte? Hur förhåller de sig i frågan? 

b) Hur går arbetet till i praktiken ute på skolor angående att bjuda in politiska partier och/eller 

politiska ungdomsförbund till skolorna? Vem ansvarar för att politiska partier bjuds in? 

c) Hur uppfattar rektorer det nya tillägget i skollagen? Hur kommer det påverka deras arbetssituation i 

framtiden? 
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1.2 Studiens disposition 
I inledningskapitlet introduceras ämnet för studien och i kapitel två ges en bakgrund till ändringen i 

skollagen och betydelsen av den. I kapitel tre presenteras tidigare forskning med fokus på aspekter 

som har betydelse för rektors beslutsfattande. Därefter presenteras studiens teoretiska utgångs-

punkter och perspektiv i kapitel fyra. I det femte kapitlet förs en diskussion kring de forsknings-

metoder som använts. I kapitel sex redogör jag för studiens empiriska resultat som sedan analyseras 

i kapitel sju. Det åttonde och avslutande kapitlet består av en avslutande diskussion där jag för ett 

slutligt resonemang kring resultatet av studien. 
 

2. Politiska partier i skolan – en konflikt mellan två värden 
Tills nyligen har skollagen inte reglerat hur skolor ska förhålla sig till aktörer som vill komma in i 

skolan. Om inte huvudmannen har haft en policy för skolan har rektor haft rätt att bestämma vilka 

som ska få tillträde. Rättsligt har rektorer främst haft att förhålla sig till objektivitetsprincipen som 

är lagfäst i 1 kap. 9 § RF samt rättspraxis i form av utlåtanden ifrån Justitieombudsmannen (JO) och 

Justitiekanslern (JK). Det har framhållits att om rektor beslutat att partier ska få tillträde till skolan 

så ska det gälla alla. Rektor har inte kunnat neka tillträde på grund av partiers åsikter eller innehållet 

i deras budskap, även om dessa skulle strida emot skolans värdegrund. Detta skulle strida mot 

objektivitetsprincipen eftersom det förutsätts att någonting kommer att hända. Rektor har däremot 

kunnat neka partier tillträde av praktiska skäl och påvisbara ordningsskäl, men har tvingats att 

motivera sitt beslut. Ordningsskäl får inte användas som svepskäl om skolan inte vill släppa in 

partier med vissa åsikter, eller om elever hotat att störa ordningen. Skolor har tidigare haft rätt att 

begränsa den krets som får inbjudas till färre antal partier, till exempel partier i kommunfullmäktige 

eller i riksdagen. Detsamma har gällt när skolan bjuder in partier för att medverka i olika debatter 

eller dylikt. Om partier inte bjuds in har rektor varit tvungen att erbjuda dem möjligheten att komma 

till skolan vid en annan tidpunkt eller att delta på annat sätt (Erdis 2011, s. 89f).  

          Vid upprepade tillfällen inför valen under 2010-talet har det uppstått bråk och stök på skolor 

när politiska partier har bjudits in. Främst har det handlat om rasistiska och antirasistiska krafter 

som har mötts och ställts emot varandra. Dessa incidenter har inneburit en stor utmaning för skolan 

och alla som arbetar där. Trots praxis har rektorer och lärare har haft svårt att avgöra hur man ska 

hantera både de partier som är uttalat antidemokratiska och/eller främlingsfientliga åsikter samt 

partier som av många anses vara det, som Sverigedemokraterna (SD), som sökt tillträde till skolan 

för att söka stöd för sina åsikter. Dilemmat har framförallt kretsat kring två mål i läroplanerna som 

riskerar att hamna i konflikt med varandra. Å ena sidan har skolan ett demokratiuppdrag med målet 

att eleverna ska utveckla färdigheter och kunskaper som de anses behöver som medborgare i ett 
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demokratiskt samhälle (Arneback & Jämte 2015, s. 43). Demokratiuppdraget kan enklast delas in i 

tre separata beståndsdelar; förmedling av kunskap, demokratiska arbetsformer i skolan samt skolans 

värdegrund. Ibland benämns detta som om, genom och för (Skolverket 2013). Skolan ska alltså inte 

enbart lära ut om demokrati. Den ska även genomsyras av de demokratiska principerna i praktiken. 

Här förordas sålunda att skolan ska värna yttrandefrihet och öppenhet emot olika åsikter. Å andra 

sidan har rektor ett särskilt ansvar att säkerställa att ingen känner sig otrygg eller utsätts för hot och 

kränkningar i skolan (Arneback & Jämte 2015, s. 43f). Osäkerheten har även medfört att många 

rektorer slutat bjuda in politiska partier till sina skolor (Skolverket 2012b, s. 17f). 

          För att stödja rektorer i deras beslutsfattande, och således en gång för alla lösa upp den knut 

som många rektorer upplevde fanns, valde Alliansregeringen, med Jan Björklund (L) i spetsen, att 

tillsätta en utredning om politiska partiers tillträde till skolan år 2014. Efter valförlusten samma år 

övertogs arbetet av den nya regeringen under ledning av Stefan Löfven (S). 31 augusti 2017 

överlämnades slutligen en remiss till Lagrådet som föreslog att skollagen skulle förtydliga rektors 

skyldigheter och rättigheter med syftet att förenkla rektorernas beslutsfattande genom formella 

bestämmelser om bland annat urval (SOU 2016:4). Tillägget beslutades av riksdagen, och trädde i 

kraft 1 januari 2018. 

 

2.1 Det nya tillägget i skollagen 

Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. 

Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är 

representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller 

i Europaparlamentet.  

Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval än som anges i 

första stycket, om urvalet sker på en annan objektiv grund.  

Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola enligt första eller 

andra stycket behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att 

medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att 

eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av 

information också från dessa andra politiska partier. (Skollagen 2010:800 1 kap. 

5§) 

I den nya lagen har rektor en tydlig nyckelroll eftersom hen får hela beslutsmakten. I tillägget har 

Europaparlamentet tillkommit som ett urvalsalternativ. Lagen är likväl fakultativ, vilket innebär att 

den inte måste tillämpas. Skolor som vill bjuda in ett bredare urval kan göra det om det sker på 
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objektiv grund. Bestämmelsen gäller även de olika partiernas ungdomsförbund. Ett urval på 

objektiv grund kan avse partier som är berättigade till kommunalt eller statligt partistöd, eller partier 

som är berättigade till valsedlar. Ett objektivt urval kan också styras efter ämne, t.ex. en debatt om 

en lokal eller regional fråga där partierna har tagit sina positioner och att inbjudan därför bör vidgas. 

Skolor får inte skapa urvalskriterier i syfte att hålla partier borta på grund av deras åsikter eftersom 

det skulle strida mot objektivitetsprincipen (SOU 2016:4, s. 229f).  

          Det tredje stycket innebär att om rektor gör ett urval utifrån objektiv grund behöver inte 

längre samma möjlighet ges till andra politiska partier som har anmält intresse om att få komma till 

skolan. Dock kan rektor fortfarande frivilligt besluta om att skolan ändå ska låta eleverna ta del av 

dessa partiers material på ett lämpligt sätt. Detta för att ge dem en bred bild om åsiktsskillnader som 

samhället inrymmer i linje med skolans demokratiuppdrag. Skolan bestämmer från fall till fall 

vilket tillvägagångssätt som är mest ”lämpligt”. Det kan vara att tillåta resterande partier att ställa 

upp bokbord på skolan vid ett annat tillfälle eller att skolan ställer partiprogram eller annat skriftligt 

material från dessa partier till elevernas förfogande. Även denna lämplighetsbedömning måste ske 

utifrån objektiv grund (Ibid, s. 232). 
 

3. Tidigare forskning 
Idag finns omfattande forskning om rektorer, men det råder brist på forskning kring hur de fattar 

beslut, hur de dokumenterar dem samt vilken information de har eller skaffar sig innan de tar beslut 

(Bredeson & Johansson 2011, s. 71). I det här kapitlet fokuseras främst litteratur som behandlar 

olika faktorer som kan påverka rektors beslutsbeteende. Här ingår såväl formella som informella 

element, kultur, personliga förhållanden, maktfördelning, situationsspecifika aspekter samt 

ledarskap (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 338). Inledningsvis ges en kortare historisk tillbakablick 

för att visa hur den nutida rektorsrollen vuxit fram. 

 

3.1 Den nya rektorsrollen skapas 
Under 1980- och 1990-talen genomfördes flera reformer som förändrade skolan som politisk 

organisation. Skolan hade länge präglats av stark statlig styrning där styrdokumenten i detalj 

beskrev hur skolarbetet och dess innehåll skulle se ut. Arbetet följdes upp av tillsynsmyndigheter 

via inspektioner och utvärderingsarbete (Pierre 2007, s.10f). Skolans organisation utformades för att 

staten sågs som en garant för rättvis resursfördelning. Värden som enhetlighet, likvärdighet och 

solidaritet utgjorde starka normer i samhället och staten kunde via kontroll säkerställa att skolor och 

elever fick jämlika förutsättningar. Det starka statliga inflytandet gjorde att lärare och rektorer inte 
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betraktades som professionella tjänstemän fullt ut. De betraktades mer som följsamma utförare 

(Ibid, s. 12f).  

          När välfärden ökade började allt fler att ställa krav på fler möjligheter för den enskilda 

individen att i högre grad än tidigare kunna påverka sin egen framtid. Kritik riktades mot att skolan 

sköttes ineffektivt och att stora resurser gick åt till den omfattande byråkratiska detaljstyrningen 

som ansågs överstiga det samhället i slutändan fick ut. Det var vid denna tid Sverige influerades av 

styrningsfilosofier som New Public Management (NPM), med nya tankar och idéer om hur den 

offentliga sektorn skulle effektiviseras utifrån marknads- och managementlösningar. För skolan gav 

dessa idéer upphov till flera institutionella förändringar som syftade till att öka skolans standard och 

effektivisera beslutsfattandet. För det första infördes rätten att fritt välja skola och fristående skolor 

fick rätt att etablera sig med stöd av allmänna medel. För det andra skedde en decentralisering som 

innebar att huvudmannaskapet flyttades från staten till kommunerna. För det tredje ersattes den 

tidigare regelstyrningen med mål- och resultatstyrning, vilket gav skolor större handlingsutrymme 

för att utforma undervisning, vilket ansågs vara kvalitetsstärkande (Jervik Steen 2014, s. 49f).  

          I och med reformerna började Sverige således röra sig ifrån en enhetlig och offentligt 

dominerad skola till ett mer decentraliserat system där kommunerna och olika enskilda aktörer gavs 

friare tyglar att bestämma över skolans organisering. Staten behöll dock en viss styrning genom de 

lagar och förordningar samt ekonomiska regleringar som utgör det ramverk inom vilket huvud-

männen måste förhålla sig till. Staten styr även genom sina myndigheters utvärderings- och 

kontrollverksamhet (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt 2007, s. 23-43).  

          De övergripande organisationsförändringarna kom i hög grad att påverka rektorsrollen. 

Reformerna byggde på tanken om en tydlig uppdelning mellan politik och profession. Med politik 

avses de mål och riktlinjer som ställs upp av stat och kommun och med profession avses yrkesrollen 

som rektorer och lärare behöver förhålla sig till när de ska fatta beslut i sitt arbete. De förväntas 

kunna grunda sina ställningstaganden i den etik och de kunskaper som de utvecklat genom särskild 

akademisk professionsutbildning (Leo 2014, s. 144f; Jarl 2007, s. 102ff). Den här uppdelningen 

innebär i korthet att förtroendevalda politiker har makten att ta avgörande beslut om skolans 

inriktning, omfattning och kvalitet medan rektorer och lärare sedan ansvarar för hur arbetet 

genomförs i praktiken. Detta arbete förväntas politikerna inte lägga sig i. Systemet bygger sålunda 

på att rektor i rollen som tjänsteman opartiskt och följsamt ska verkställa de beslut som politikerna 

tar. De kunskaper som rektorer förutsätts ha om sin specifika förvaltning rättfärdigar detta uppdrag. 

Det är olämpligt om rektorer försöka utöva inflytande över det politiska beslutsfattandet i sig, 

eftersom det handlar om fördelning av värden mellan medborgarna. Denna ansvarsuppdelning är 

emellertid inte alltid tydlig utan uppgifter som traditionellt sett har karakteriserats som politiska kan 

hamna på rektors bord att besluta om. Jarl (2007, s. 102f) menar att detta idag förmodligen kan vara 
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ofrånkomligt eftersom makt och ansvar fördelas mellan många olika aktörer, och därmed gjort det 

ömsesidiga beroendet mera framträdande än tidigare. Forskning har också visat att en majoritet av 

rektorerna idag upplever att deras ord väger tungt i det politiska beslutsfattandet (Ibid, s. 112). 

 

3.2 Rektorsrollen i skollagen  
I och med decentraliseringen fick rektor sålunda en tydligare nyckelroll i styrningen av skolan. Vid 

införandet av skollagen 2010 (2010:800) förtydligades detta uppdrag ytterligare (Nihlfors & 

Johansson 2013, s. 15). Rektorer idag har ett uppdrag bestående av två olika roller. Den ena är att 

vara skolans chef, som att t.ex. sköta administration, planera, följa upp och utvärdera utbildningen, 

hantera budgetfrågor, ansvara för elevernas lärande, ha personalansvar samt ta beslut som rör 

skolans inre organisation. Den andra rollen är att vara skolans pedagogiska ledare, vilket innebär att 

ansvara för att stärka lärare genom att bidra med perspektiv och nya kunskaper utifrån en 

vetenskaplig grund. Den senaste skollagen möjliggör för rektor att uppdra åt en anställd eller 

uppdragstagare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter 

på skolan och ta beslut i frågor som rör den pedagogiska verksamheten, om inte något annat anges 

(Skollagen 2010:800 2 kap. 9-10 §; Berg 2011, s. 159f). 
 

3.3 Ett svårbemästrat uppdrag – rektor i korstrycket 
Rektorsrollen har sålunda blivit mer komplex över tid. Många forskare har under de senaste två 

decennierna arbetat med att försöka redogöra och problematisera den nya rektorsrollen. Hultman 

(1998) menar att decentraliseringen medförde att rektorer hamnade i en speciell ledarställning. 

Samtidigt som de ska vara ledare för en personal som egentligen leder sig själva blir de själva också 

styrda. Schartau (1993) använder begreppet marionettdocka som en metafor för att beskriva rektor 

som verkställare av politiska beslut. I likhet med Hultman menar Schartau att rektorer idag kan ses 

som en slags mellanchef som får order från politiskt håll som de ska dirigera ut på skolan. Rektorer 

blir sålunda ledda för att leda andra.  

          Ett annat begrepp för att beskriva rektorers arbetssituation är korstrycket. Med detta menas att 

rektorer befinner sig i en position där hen konstant behöver förhålla sig till olika inre och yttre 

gränser. Till de inre gränserna hör förtroendet från personalen samt den kultur som råder på skolan. 

Enligt Berg (1995, s. 11) består skolors kulturer av en komplex blandning av historiska och 

samhälleliga traditioner, yrkesnormer och socialpsykologiska förhållanden samt närmiljöfaktorer. 

Det handlar alltså om ett osynligt regelsystem som informellt styr hur verksamheten utformas. Det 

kan finnas fler än en kultur på en skola, s.k. subkulturer som vanligtvis består av de olika aktörs-

grupperna som är verksamma på skolan (Brüde Sundin 2007, s. 162f). Oftast är dock en av dessa 
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subkulturer mer dominerande än de andra och företräds därmed av skolans kodbärare (Berg 2011, 

s. 126). Eftersom lärarna är den yrkesgrupp som är störst tenderar det att vara utifrån lärar-

professionen som den inre skolkulturen byggs (Leo 2010, s. 36). Till de yttre gränserna hör krav 

och förväntningar som samhället, media, vårdnadshavare, huvudmannen och staten ställer på rektor. 

Till de två sistnämnda hör främst de mål och riktlinjer som finns i skolans styrdokument eller andra 

direktiv som tagits fram av skolans huvudman (Berg 1995; Møller 1996; Leo 2010).  

          Eftersom rektorer behöver ta olika aktörers skilda anspråk i beaktande innebär det att de 

oundvikligen tvingas till att konstruera sin roll och sitt ledarskap inom ramarna för ett socialt 

samspel, där de egna intentionerna riskerar att krocka med andra konkurrerande värderingsmönster 

(Svedberg 2000, s. 52f). Andersson m.fl. (2003, s. 37) beskriver korstrycket med hjälp av tre olika, 

överlappande spänningsfält; relationerna mellan arbetsgivare och anställda, mellan elever och 

vuxna och mellan förändring och kontinuitet. Rektorer måste för det första tillgodose huvud-

mannens intressen samtidigt som de ska vara öppna för förslag från personalen. För det andra ska 

rektorer kunna ha kontroll över det som sker på skolan samtidigt som de ska uppmuntra andra till 

att ta egna initiativ. För det tredje ska de både förvalta och förmedla vissa normer och traditioner, 

samtidigt som andra ska utmanas och brytas upp då skolan förväntas bidra till förändring av 

samhället (jmf Brüde Sundin, s. 38; Møller 1996, s. 37). Møller (1996, s. 218f) menar att eftersom 

rektorer måste visa solidaritet till flera aktörers intressen samtidigt, kan det i förlängningen skapas 

ett antal lojalitetsdilemman som de måste hantera. Forskning har visat att många rektorer anser sig 

känna starkare lojalitet till den kommunala nivån än till lärarna. Starkast lojalitet har de dock med 

det statliga uppdraget (Jarl 2007, s. 117). Denna forskning gäller dock kommunala rektorer. 

Fristående rektorer tenderar överlag inte känna av korstrycket i lika hög grad (Skott 2014, s. 25).  

          Viktigt att undersöka är således om rektor känner press från olika aktörer att ta ett visst beslut 

i frågan om politiska partier. Konkurrensen som idag råder mellan skolor kan vara intressant att 

undersöka ur denna aspekt. Om en elev och vårdnadshavaren anser att rektor tar fel beslut i en 

viktig fråga skulle detta kunna leda till att de istället söker sig till någon annan skola, vilket skulle 

kunna innebära en statusförlust. Debatten i media kan också ha betydelse för rektors besluts-

beteende. Om rektorer fått kritik i media för hur de har hanterat frågan kanske rektorer blir mindre 

benägna att bjuda in. 

 

3.4 Rektors pedagogiska ledarskap – i brist på tid (och kunskap?) 
Bo Nestor (1993) har beskrivit det pedagogiska ledarskapet som ”det inflytande en skolledare 

utövar i förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla 

undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag” (s. 183). Av 
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Nestors definition framgår dock främst vad resultatet av det pedagogiska ledarskapet bör vara, inte 

hur det faktiskt ser ut. Svedberg (2000) menar dock att för att kunna bedriva ett lyckat pedagogiskt 

ledarskap behöver rektorer finna tid för regelbundna pedagogiska diskussioner med personalen samt 

skaffa en bättre insyn i undervisningen. Rapp (2009, s. 131) skriver att lärare idag också förväntar 

sig att rektorer ska involvera sig aktivt i olika pedagogiska frågor och ta beslut som rör skolan. I 

anslutning till detta menar Hans-Åke Sherp och Gun-Britt Sherp (2007, s. 274) att det pedagogiska 

ledarskapet inte bara bör ses som ytterligare en av rektors arbetsuppgifter. Istället ska det vara ett 

sätt att förhålla sig på och tänka som genomsyrar allt det rektor gör. På grund av brist på tid och hög 

stress känner många rektorer idag dock ett starkt behov av att nedprioritera det pedagogiska 

ledarskapet. Detta kan i hög grad sammankopplas med de krav som många rektorer känner från sina 

huvudmän att prioritera det administrativa arbetet och hålla budgetramarna (Ahlström 2014, s. 180; 

Svedberg 2000, s. 199). Som Viggósson (1998) visar i en komparativ studie mellan svenska och 

isländska skolor ökar riskerna för förtroendeklyftor mellan rektor och lärarna markant när 

rektorerna inte visar sig ute i verksamheten. Åt andra hållet förbättras chanserna för ett ökat 

förtroendeskapande och ett lyckat ledarskap när rektor närvarar i t.ex. klassrumsundervisningen (se 

även Brüde Sundin 2007, s. 200).  

          Nihlfors & Johansson (2013, s. 23f) menar att för att lyckas i sitt arbete behöver rektor idag 

goda kunskaper inom framförallt fyra områden; juridik, ideologi, ekonomi och kontroll. Efter att 

studier visat på stora brister i juridiska kunskaper hos rektorer, något man ansåg kunde får negativa 

konsekvenser för elevers rättsäkerhet, införde staten 2009 en ny rektorsutbildning där rektorer får 

lära sig om bland annat skoljuridik och skolledarskapets innebörder. Idag är det obligatoriskt för 

alla rektorer att genomföra utbildningen antingen innan de påbörjar arbetet eller på deltid medan de 

jobbar (Rapp 2001, s. 196; Erixon Arreman, Holm & Lundström 2017, s. 21f). Som Högstadius 

(2014, s. 78) skriver ställer god juridisk kompentens likväl krav på kontinuerlig uppdatering. Vilka 

möjligheter rektorer får angående juridisk stöd och fortbildning tenderar idag dock att skilja sig åt 

mellan olika huvudmän.  

          En central aspekt att ta upp med rektorerna är sålunda om de anser sig inneha goda kunskaper 

om vad som egentligen gäller juridisk kring att bjuda in politiska partier samt hur de skaffat sig den 

informationen. Diskuterades detta under rektorsutbildningen? Till detta resonemang kan tillfogas att 

Skolledarförbundet har tagit fram en etisk kod bestående av olika riktlinjer som rektorer anses ska 

förhålla sig efter. I denna framhålls bland annat vikten av att rektorer innehar god etisk medvetenhet 

och civilkurage samt ett särskilt ansvar för värnandet om demokratin och yttrandefriheten på skolan 

(Sveriges skolledarförbund 2015, s. 2). Intressant blir därmed även att undersöka om, och i så fall 

hur, rektorerna kopplar frågan om politiska partiers deltagande i skolan till demokrati och yttrande-

frihet. 
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3.5 Att leda i samspel med andra 
Mycket av den tidigare forskningen om rektor behandlar vilket ledarskap som kan bidra till att det 

skapas mer framgångsrika skolor. Enligt Scherp (1998) går det att urskilja två sorters ledarskaps-

strategier bland rektorer. Den serviceinriktade ledaren fokuserar främst på att försöka underlätta för 

lärarna genom att låta dem arbeta med den pedagogik de själva föredrar. Rektorer som intar det här 

förhållningsättet strävar därmed efter att garantera lärarnas professionella autonomi genom att hålla 

avstånd. Dock menar Scherp att det här förhållningsättet i längden riskerar att leda till att rektorerna 

börjar styras av lärarnas uppfattningar och föreställningar om vad som är en bra och effektiv under-

visning. Den utmanande ledaren arbetar i högre grad med att ifrågasätta lärarnas undervisning och 

lyfta fram andra tankesätt och perspektiv på hur man skulle kunna arbeta. Det här förhållningsättet 

är även det som Sherp förordar. Detta för att lärarnas erfarenhetsbaserade lärande kan främjas av att 

avvikelser i arbetsmiljön utmanas och problematiseras. Därmed behöver rektor i vissa lägen agera 

mer en problemskapare än en problemlösare. Sherp menar emellertid att många rektorer idag intar 

ett mer serviceinriktade i sitt ledarskap än utmanande. Inte minst gäller detta de rektorer som själva 

varit lärare innan.  

          Flera forskare menar att om rektor ska lyckas bedriva ett utmanande ledarskap krävs det att 

hen är medveten om både sina styrkor och svagheter, är benägen att tillägna sig nya kunskaper, har 

förmågan att lösa problem samt kan skapa en gemensam vision och kultur på skolan (Thörnsen & 

Ärlestig 2014, s. 27; Leithwood 1992). Ludvigsson (2009) har relaterat till detta undersökt hur de 

vardagliga relationerna mellan rektorer och lärare kan bidra till att forma rektorsrollen. Vad som 

framkommer är att båda parterna anser att ett samspel dem emellan är en förutsättning för att öka 

förståelsen över varandras ståndpunkter i olika frågor. Rektorerna i studien framhåller även att de 

ofta medvetet försöker provocera lärarna till att ingå diskussioner med dem. Det han till exempel 

handla om att man lägger fram förslag som man vet inte är helt genomtänkta. Det rektorerna 

eftersträvar är att skapa en öppen debatt där både lärarna och dem själva får möjlighet att reflektera 

över olika problem och eventuella lösningar. Rektorerna tar sedan med sig lärarnas synpunkter när 

de ska reflektera över lösningar på olika problem och skolutvecklingsfrågor. 

          Som nämns ovan kan rektorer idag uppdra åt andra att ta beslut i enskilda ledningsuppgifter 

på skolan. Kopplat till detta framhäver flera forskare idag vikten av ett distribuerat ledarskap, där 

rektorer får möjlighet att informellt delegera en del av ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet 

och skolans organisering till lärarna. Många rektorer ser idag också ett distribuerat ledarskap som 

en nödvändighet för att kunna lyckas med sitt ledarskap. Likväl tenderar både strukturella och 

kulturella hinder att leda till att arbetet ofta stannar hos rektor eftersom hen innehar det formella 

ledarskapsansvaret. Det existerar även risker med att fördela ledarskapet. Oaktsamhet kan leda till 

att personer som inte har tillräckligt med kunskaper eller erfarenheter för att hantera ansvaret ändå 
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får det. Om fördelningen ska ske på ett bra sätt är det därför viktigt att rektor sätter upp tydliga 

gränser och håller dessa (Leo 2014, s. 152f; se även Hargraves 2007; Spillane 2006). 

          Att fundera på utifrån detta avsnitt är alltså om rektors ledarskap (och därmed också hens 

beslutsfattande) sker relationellt genom att det utövas tillsammans med lärarna eller inte. På samma 

tema har studier även visat att rektorer inte sällan använder andra aktörer kopplade till skolan som 

bollplank i syfte att få input och idéer om hur man kan hantera olika frågor. Främst handlar det om 

ett kollegialt lärande ihop med andra rektorer samt den egna skolchefen och dennes ledningsgrupp 

(Svedberg & Weinholz 2014, s. 136; Møller 2006, s. 233). Det är sålunda intressant att fråga om 

rektor gör frågan om politiska partier i skolan till ett gemensamt samtalsämne där hen söker syn-

punkter från andra aktörer, t.ex. genom att undersöka om rektorer inom en kommun/skolkoncern tar 

ömsesidiga beslut och försöker att etablera en gemensam norm som riktlinje för ett lämpligt sätt att 

handla på (jmf Hallerström 2006, s. 141). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 
I detta kapitel presenteras de perspektiv och teorier som kommer användas för att beskriva rektors 

beslutsfattande och förhållningsätt. Mina val omfattas främst av organisationsteori i form av teorin 

om gatubyråkraten samt beslutsfattarteori. Utifrån dessa utformas slutligen en modell som kommer 

användas för att behandla och analysera det empiriska materialet.  

 

4.1 Beslutsprocessen 
Beslutsfattande handlar i grund och botten om att ta ställning till information. På så vis kan det 

slutgiltiga beslutet också betraktas som resultatet av en process. Processen innefattar flera olika 

handlingar, bedömningar och aktiviteter som dels leder fram till själva beslutet i sig, dels även till 

följderna av beslutet (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 329f). Inom det beslutsteoretiska området finns 

det många olika modeller att använda sig av för att strukturera upp och visa hur en sådan process 

ser ut. De mer klassiska beslutsmodellerna bygger på tanken om rationalitet. Beslutsfattaren 

förutsätts inte ta någon sentimental hänsyn utan väljer istället det bästa alternativet efter att ha tagit 

del av all tillgänglig information kring såväl lösningar som konsekvenser. Rationella besluts-

modeller är dock endast idealmodeller. De beskriver inte hur verkligheten faktiskt ser ut (Elinder 

2015). Därför kommer jag i den här studien istället att utgå från Herbert A. Simons beslutsprocess-

modell. Simon (1997, s. 9ff) menade att det kan vara svårt att fatta rationella beslut eftersom 

människans förmåga att göra korrekta bedömningar alltid kommer påverkas av olika ramfaktorer. 

Mängden tillgänglig information, utbildningsnivå, känslan av samhörighet till en viss grupp samt 
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krav att vara effektiv i sitt agerande är några exempel på sådana faktorer. En följd av detta blir att 

människan ställd inför en beslutssituation sannolikt inte kommer förmå att ta in all tillgänglig 

information, vilket även kommer innebära att hen inte heller förmår att utforma alla tänkbara 

beslutsalternativ. 

          På grund av den ofullständiga informationen tenderar människan istället att lägga stor tillit 

vid sina tidigare erfarenheter. Således får också beslutsfattarens egna känslor ofta en framstående 

roll för vilket alternativ som slutligen väljs. Även etiska dilemman spelar in eftersom beslutsfattaren 

behöver göra avvägningar kring hur stort värde som ska läggas vid de egna etiska och moraliska 

ståndpunkterna under beslutsprocessen. Resultatet av allt detta blir att beslutsfattaren inte 

nödvändigtvis väljer det beslutsalternativ som är det objektivt bästa utan det som istället är det 

tillräckligt bästa. Simon menar därför att människor agerar utifrån en begränsad rationalitet (på 

engelska bounded rationality) (Ibid, s. 88f). Att Simons modell i högre grad än de andra även väger 

in att individens förmåga att hantera information och värdera olika alternativ och konsekvenser är 

begränsad menar jag gör att den kan ses som mer realistisk än de andra modellerna. Därmed blir 

den också mer användbar för den här studien.  

          Simons modell kan brytas ner i tre faser; Analys, Design och Val (på engelska Intelligence, 

Design, Choice) (Simon 1960, s. 3f). Senare har även fasen implementering lagts till. Analysfasen 

består av att hitta, identifiera och formulera det problem eller den situation som kräver ett beslut. 

Det handlar alltså om att avgöra vad man ska bestämma om. För att kunna lyckas med detta krävs 

insamling av tillgänglig information. Utifrån denna görs sedan ordentliga konsekvensanalyser för 

att minimera eventuella risker. Slutresultatet av analysfasen är en beslutsdeklaration. För den här 

studien skulle det kunna handla om att rektor pratar med lärare, elever eller rådfrågar andra rektorer 

om deras synpunkter, eller söker reda på juridisk vägledning med syftet att komma underfund med 

vilka bestämmelser som gäller kring frågan samt vilka beslutsvägar som är möjliga att ta.  

          Nästa steg i processen, designfasen, handlar om att utveckla olika lösningsalternativ. Det görs 

genom att ta fram, analysera och utvärdera olika urvalskriterier kopplade till varje alternativ. Även 

denna fas kan innebära en hel del sökande efter information kring de tillgängliga alternativen. 

Under designfasen anges också målet för beslutet som ska tas. För att kunna utvärdera de framtagna 

alternativen går det att dela upp alternativen i säkra beslut, osäkra beslut eller riskabla beslut. De 

rangordnas alltså efter hur väl det går att förutsäga utkomsten av besluten utefter hur mycket 

information och kunskap som finns tillgänglig. Säkra beslut innebär att beslutsfattaren har full-

ständig kontroll över vilket scenario som kommer utspela sig vid valet av ett visst alternativ. Osäkra 

beslut innebär att beslutsfattaren kan behöva räkna med att valet av ett alternativ kan leda till att 

flera olika scenarion utspelar sig. Riskabla beslut innebär slutligen att beslutsfattaren behöver över-

väga flera olika utgångar för varje alternativ. Detta kallas även för kalkylerad risk. Här gäller det 
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alltså för rektor att sålla mellan olika alternativ för att, utifrån den tillgängliga informationen, ta bort 

de som anses minst bra.  

          Designfasen resulterar sålunda i ett beslutsunderlag bestående av ett antal olika lösnings-

alternativ som beslutsfattaren sedan tar med sig in i valfasen. Här fattas det slutgiltiga beslutet kring 

vilken lösning som anses vara det bästa. Då beslutsfattaren hela tiden förutsätts strävar efter stabila 

lösningar görs här även en sista kontroll av vilka faktorer som skulle kunna ge upphov till en 

förändring av den föreslagna lösningen. När detta är gjort upprättas en plan över hur lösningen ska 

implementeras i verkligheten, vilket är den sista fasen. Skulle det ändå gå fel i denna fas får man 

inför nästa gång problemet uppkommer gå tillbaka i beslutsprocessen och försöka finna andra 

alternativ.  

 

4.2 Rektor som gatubyråkrat 
En central utgångpunkt för studien är teorin om gatubyråkrater och deras handlingsutrymme som 

har formulerats av Michael Lipsky (1980). Teorin avser att behandla vad som händer inom en 

offentlig organisation när en policy eller ett direktiv ska verkställas. Enligt Lipsky är gatubyråkraten 

en person som befinner sig längt ner i den offentliga organisationen och som i sin yrkesroll 

förväntas kunna ta beslut med kort varsel som får direkt (och ofta stor) inverkan på den enskilda 

medborgaren (Ibid, s. 3). Därmed spelar gatubyråkraterna en viktig roll när en ny policy ska 

implementeras. Då det är gatubyråkraten som i slutändan utför eller verkställer policyn i form av 

genomförandet av statliga uppdrag och reformer gentemot medborgarna blir hen i praktiken också 

en policygörare (på engelska policy makers). Hur gatubyråkraten agerar utgör i slutändan alltså 

verksamhetens beteende (Ibid, s. 3-25). 

          Eftersom det är gatubyråkraterna som ska utföra policyn är det väsentligt att de också förstår 

syftet med den. Brist på kunskaper tenderar att öka riskerna för att gatubyråkraterna försöker göra 

motstånd eller att de tolkar policyn på olika sätt (Ibid, s. 40f). Till detta hör att gatubyråkraterna ofta 

även ställs inför två målkonflikter i sitt arbete. Den första konflikten står emellan klientcentrerade 

mål och organisationsmål. Klientcentrerade mål handlar om att se till medborgarnas bästa, i detta 

fall eleverna, och hjälpa dem att på bästa möjliga sätt uppnå de satta målen. Med organisationsmål 

avses de krav och förväntningar som finns på organisationen att den inte får bli ineffektiv utan hela 

tiden måste kunna hantera nya ärenden som uppkommer. För att inte tempot i verksamheten ska 

minska blir ofta följden att individuella bemötanden behöver rutiniseras. Risken att medborgarnas 

behov inte tillgodoses ordentligt ökar därmed. Den andra konflikten handlar om att kunna verkställa 

en policy fullt ut utan att samtidigt riskera att hamna utanför de bestämda budgetramarna. Enligt 

Lipsky känner gatubyråkrater ofta press från bland annat politiker, såväl statliga som kommunala, 
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att implementeringen inte ska leda till några höjda utgifter för organisationen. Detta, tillsammans 

med den direkta kontakten med medborgarna samt ett tungt ansvar och intensiv arbetsbelastning i 

sitt dagliga arbete, gör att många gatubyråkrater ofta känner sig otillräckliga (Ibid, s. 44ff).  

          Utifrån Lipskys resonemang kan rektorer betraktas som gatubyråkrater. Rektor delar idag alla 

dessa typiska drag i form av det yttersta ansvaret för den inre skolorganisationen och för elevernas 

rättssäkerhet. Det är rektor som har på sitt bord att se till så att skolan och elever når upp till de mål 

som har satts upp av staten och huvudmannen, samtidigt som rektor även ska utföra alla de andra 

uppgifter som denne har blivit ålagd, som att agera utvecklings- och personalansvarig, fungera som 

skolans pedagogiska ledare, hantera budgeten med mera. Om det eventuellt skulle uppstå mål- 

och/eller värdekonflikter inom det vardagliga arbetet på skolan är det alltså rektors jobb att lösa 

dessa. Detta resulterar i att rektorer tvingas anta en roll som till stora delar liknar den traditionella 

politikerrollen. Rektor måste dagligen hantera ett korstryck av konkurrerande krav och önskemål 

genom att i praktiken väga dessa emot varandra och prioritera. Resurserna är ju som vi alla vet 

ändliga, allt till alla är bara en utopi. Till detta hör även att rektor måste kunna hantera att balansera 

mellan den professionella roll som hen har tillskrivs av organisationen och den individ rektor 

upplever sig vara utöver denna (Jarl & Rönnerg 2015, s. 17). 

 

4.2.1 Gatubyråkratens handlingsutrymme 

Trots alla krav som ställs på gatubyråkraten menar Lipsky att hen ändå tenderar att förfoga över ett 

relativt stort handlingsutrymme när nya beslut ska verkställas (Lipsky 1980, s. 14; 72f). Denna 

aspekt är värd att syna närmare. Som ovan nämnts inskränks rektors möjlighet att agera av olika 

krav och förväntningar. Berg (2011) skriver dock att detta i sig alltid kommer innebära existensen 

av ett visst handlingsutrymme, eller frirum, för rektorer där hen har makten att självständigt fatta 

egna beslut. Enligt Beckman (1994, s. 91) beror det dock mycket på rektor själv vilka möjligheter 

som öppnas upp för hen att påverka idésystemet på skolan. Här är det även viktigt att minnas att 

rektorer ibland kan behöva begränsa sig själva då utnyttjande av hela handlingsutrymmet innebär en 

risk för att de formella bestämmelserna som finns för skolan överskrids. Det handlar alltså om att 

rektor riskerar att ta beslut som hen egentligen inte har mandat för. Till detta hör även att det kan 

uppkomma situationer där rektorer upplever verksamhetens mål som tvetydiga och svåra att uttolka, 

vilket leder till att beslut ibland tas utan några ordentliga kunskaper (Lindström 1991, s. 90-108). 

För att kunna hålla sig inom det designerade handlingsutrymmet och se till att besluten verkställs på 

ett effektivt och korrekt sätt kan rektor därför behöva söka råd och information från andra aktörer 

(Lipsky 1980, s. 27f; jmf Lennqvist-Lindén 2010, s. 53). Då skolorganisationer inte är statiska över 

tid då förutsättningar kan förändras måste rektor också arbeta med att kontinuerligt uppdatera sig 

gällande information och regler för att inte missa något som skulle kunna vara av stor vikt för de 



	 18 

beslut som ska fattas. Att rektor alltid handlar i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet menar 

bland annat Rothstein (1994, s. 127) måste ses som grundläggande för att det inte ska uppstå en 

legitimitetskris som en följd av beslutsprocessen.  

 

4.2.2 Toleansbegreppet 

I och med sin beslutsmakt skulle man kunna använda begreppet grindvakt (på engelska gatekeeper), 

alltså den aktör som innehar rätten att bedöma vilka andra som ska ges tillträde till skolan utifrån 

deras syften och motiv (Bryman 2011, s. 144; 384f), för att beskriva rektor. Med hänvisning till 

Foucault (1998, s. 353) kan rektorer även betecknas som normaliseringsdomare, alltså den aktör 

som bedömer vilket tillstånd som ska vara normalt och som andra aktörer bundna till skolan 

behöver förhålla sig till angående politiska partiers närvaro. I detta avseende menar jag att det också 

uppkommer ett behov av att föra en diskussion kring begreppet tolerans.  

          I Nationalencyklopedins ordbok definieras tolerans som ”respekt för andras (avvikande) 

åsikter eller beteenden trots att man egentligen inte gillar dem” (Nationalencyklopedin 1996, s. 

373). Därmed kräver toleransen i sig att individen gör ett aktivt ställningstagande i vilken grad hen 

ska acceptera andras åsikter. Bollinger (1986) har ur ett yttrandefrihetsperspektiv lyft fram tolerans-

argumentet, som grundas på vikten av förståelse och öppenhet emot nya idéer. Hans utgångspunkt 

är att individer generellt har en impuls att vilja censurera åsikter som man anser är främmande eller 

avvikande från sina egna. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att man bekämpar dem öppet 

men att det ändå finns en inneboende motvilja gentemot dessa åsikter. Bland annat skriver Bollinger 

att ”Everyone who is perceived as being different, as having different values or beliefs or an interest 

in a different way of life, is a potential victim of an excess of this impulse” (Ibid, s. 111). I grund 

och botten handlar det alltså om existensen av fördomar emot andra individer, vilket i sin tur leder 

vidare till viljan att censurera. Detta menar Bollinger dock ska anses som en karaktärsbrist hos 

individen. För att kunna botas krävs att individen får möta olika åsikter eftersom detta kan lära hen 

att högra grad tolerera existensen av pluralism i samhället, även om hen fortfarande inte behöver 

gilla dem. Resultatet blir att individen får chans att växa intellektuellt. Denna mognad kommer även 

samhället till gagn då fördomsfulla organisationer kan marginaliseras i högre grad (Ibid, s. 120f).  

          Här går också att dra en parallell till filosofen Hanna Arendt (1998) som även hon diskuterar 

människans behov av en mångfald av åsikter. Enligt Arendt är mångfalden inte bara det politiska 

livets ”condito sine qua non”, alltså det villkor utan vilket politiskt liv inte skulle existera. Det är 

även det politiska livets ”condito per quam”, det politiska livets yttersta villkor, förutsättningen för 

det politiska livets existens (Ibid, s. 7). Skulle denna mångfald av perspektiv och aspekter av en 

eller annan anledning ändå utebli riskerar detta, enligt Arendt, leda till att människan förlorar stora 

delar av sin handlingsförmåga, något som i sin tur kommer innebära att den till slut isolerar sig från 
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att delta i det offentliga rummet (Ibid, s. 92). Fler forskare menar också att om skolan ska lyckas 

med det demokratifostrande arbetet måste den uppmuntra till ett mer öppet samtalsklimat. Istället 

för att försöka skygga undan och exkludera antidemokratiska åsikter framhäver man t.ex. att den 

demokratiska värdegrunden bäst försvaras av öppen debatt och diskussion. Kommunikationen i sig 

blir ett verktyg i skolans strävan efter att öka elevernas engagemang för samhällsfrågor och politik. 

Man anser det finnas ett behov av att skolor lägger rädslan för att någon ska bli kränkt åt sidan. Det 

kan ibland vara ett pris värt att betala för att yttrandefriheten ska kunna leva även i framtiden (Davis 

2009; Ahlström 2014; jmf även Petäjä 2006, s. 174f).  

          Jag ser detta som ett viktigt verktyg för att dels kunna analysera var rektorerna sätter sina 

gränser gällande avvikande åsikter som eventuellt kan yttras av politiska partier i skolan, samt dels 

vilka påföljderna kan bli beroende på vilken toleransnivå som intas. 

 

4.2.3 Rektors förhållningsätt – tre utfallsrum 

För att enkelt kunna belysa olika förhållningsätt som rektorer kan inta i frågan om politiska partier 

kommer jag använda en utfallsmodell framtagen av Långström och Virta (2011, s. 240ff). Modellen 

består av tre kategorier; undvikarna, grävarna och taktikerna. Egentligen är modellen framtagen för 

att beskriva hur lärare hanterar kontroversiella frågor. Jag menar dock att den även kan vara lämplig 

att använda för att beskriva rektorers förhållningsätt. Jag återkommer till varför i metodkapitlet. 

          Undvikarna är lärare som bedriver en defensiv undervisning. De vill helst inte gripa sig an 

frågor som de anser är känsliga. Det kan nämligen ge upphov till obehag och bekymmer från chefer 

och vårdnadshavare. Det kan även föra med sig mycket extra arbete. Man väljer därför att undvika 

problemen istället. Den enklaste vägen är att inte engagera sig. I min studie inbegrips de rektorer 

som inte tar några initiativ till att bjuda in partier på grund för hög osäkerhet kring vad utkomsten 

kan bli. Riskerna anses alltså vara för stora. Inte heller svarar man på förfrågningar från politiker 

som söker tillträde. Beslutsprocessen är därmed inte situationsbetingad. Gränsen sätts på förhand - 

inga partier får komma in på skolan. Rektorerna försöker göra skolan till ett safe-space för eleverna, 

alltså en plats eller miljö där eleverna kan känna sig säkra att de inte kommer utsättas för någon 

diskriminering, kritik, trakasserier eller annan emotionell eller fysisk skada (jmf Boostrom 1998).  

          Grävarna vill istället bedriva en mer offensiv undervisning. De tvekar inte utan tar sig an 

problematiska ämnen med spänning och nyfikenhet och njuter nästan av möjligheten att få arbeta 

med något som kan sätta igång en debatt. Det händer för lite på skolan och läraren vill gräva fram 

något nytt och banbrytande, eller ännu hellre, få eleverna att göra det. Samhället bjuds gärna in för 

att ta del av arbetet. Här hamnar de rektorer som kanske inte alltid bjudit in politiska partier men 

som ser det som ett positivt och viktigt inslag framöver, för elevernas skull. Toleransnivån är hög. 

Man tar sig an problem med oförskräckthet. Eventuella incidenter kan alltid hanteras i efterhand.  
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        Taktikerna överväger noga fördelar och nackdelar och försöker utifrån sin kartläggning av var 

minorna finns gömda att välja den mest säkra vägen i varje situation. Dessa lärare använder ofta 

beprövade metoder för att lösa problemen. Ofta försöker de även att förankra ämnet eller arbets-

sättet hos skolledningen. Här hamnar sålunda de rektorer som gärna bjuder in politiska partier men 

som också på förhand försöker neutralisera eventuella risker och problem i så hög grad som möjligt 

genom att göra taktiska val och skaffa sig kontroll. Syftet med detta är att försöka förhindra att det 

uppstår kontroverser på skolan som man kan behöva ta hand om sedan. Om riskerna anses för höga 

kan det även innebära att inga politiska partier/ungdomsförbund får möjlighet att komma till skolan. 

De uppvisar således ett mer neutralt förhållningsätt. Andra aktörer, som till exempel personalen på 

skolan eller andra rektorer, anses vara viktiga samarbetspartners i beslutsfattandet för att ta in råd 

och synpunkter och sedan väga dessa mot varandra.  

 

4.3 Operationaliserad modell 

 
Figur 1: Operationaliserad modell. Rektors beslutsbeteende och förhållningssätt i frågan om 
politiska partiers vara eller inte vara i skolan.	

 

Figur 1 visar den teoretiska modell som kommer användas för att analysera rektorernas berättelser. 

I mitten syns beslutsprocessen och utfallsrummen. Pilarna representerar de kontraster av rektors 

arbete som har lyfts i studien, dvs. korstrycket av förväntningar som omger rektor samt de 

värdekonflikter som finns i form av (1) att låta elever möta andra åsikter för att utveckla deras 

tänkande och demokratiska potential samt att det som yttras kan strida mot skolans värdegrund och 

upplevas som kränkande, samt (2) den eventuella värdekonflikten hos rektor mellan att följa sin 

egna etiska och moraliska kompass och att behöva ta professionella beslut som kan bryta mot den.  
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5. Metod 
Vid en undersökning med vetenskapliga anspråk är det alltid viktigt att ge läsaren goda möjligheter 

att kritiskt granska de tillvägagångssätt som använts under forskningsprocessen. I det här kapitlet 

kommer jag därför att redogöra och diskutera för mina metodologiska val samt hur jag har arbetat. 

 

5.1 Semistrukturerade intervjuer 
Vid val av forskningsmetod är det alltid viktigt att utgå ifrån det man söker svaret på. Då ett centralt 

tema för den här studien är hur rektor ser på, eller förhåller sig till, ett visst fenomen kan kvalitativa 

intervjuer hävdas passar bra som metod (jmf Brinkmann & Kvale 2009, s. 15f). Enligt Ahrne och 

Eriksson-Zetterqvist (2015, s. 53) är kvalitativa intervjuer en lämplig metod om man, som jag, på 

ett djupgående sätt vill komma nära människors tankar och ge dem möjligheten att utförligt berätta 

om sina upplevelser och erfarenheter kring det fenomen som utforskas. Mer precist har jag valt att 

använda semistrukturerade intervjuer. Detta är en relativt fri form av intervjumetod där man utgår 

ifrån ett utarbetat frågeschema bestående av några få huvudfrågor. Schemat behöver dock inte följas 

slaviskt. Istället används det mer som en minneslista över de områden jag avsåg att behandla under 

intervjuerna (se Bilaga 1). Detta tillvägagångsätt gav mig goda möjligheter att under intervjuerna 

spinna vidare på nya trådar beroende på hur samtalen utformade sig, något som innebar att jag 

kunde få svar på fler frågor än vad som var planerat ifrån början (Bryman 2011, s. 415). Det gav 

även rektorerna möjlighet att prata retrospektivt, vilket skapade förutsättningar att studera om deras 

förhållningsätt ändrats över tid (Bryman 2011, s. 441; Denscombe 2009, s. 234f). 

          Jag är en ovan intervjuare, det råder ingen tvekan om det. På grund av min lilla erfarenhet av 

att arbeta med denna metod beslöt jag mig för att genomföra en pilotintervju med en rektor för att 

pröva mina frågor (Bryman 2011, s. 258f). Pilotintervjun påvisade inte några direkta brister i fråge-

schemat. Likväl gjorde den mig medveten om att jag under efterföljande intervjuer behövde vara 

mer vaksam på att försöka styra in samtalen mer på själva beslutsprocessen för att verkligen kunna 

syna hur rektorerna går tillväga steg för steg (Jmf Bryman 2011, s 415ff). Då pilotintervjun inte på 

något avgörande sätt skiljde ut sig kvalitetsmässigt ifrån de andra intervjuerna har jag valt att ta 

med den i studien. Jag hänvisar här till Trost (2010, s. 144) som menar att en forskare bör använda 

sig av det material som finns tillgängligt så länge som pilotintervjuerna inte är mycket dåligt utförda 

eller meningslösa. 

 

5.2 Empiriskt underlag och urval 
Sammantaget intervjuas sju rektorer. För att få god variation, för att spegla en mer realistisk bild, 
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utarbetade jag inledningsvis tre kriterier vid valet av intervjupersoner. Eftersom forskning visat att 

rektorers förutsättningar tenderar att skilja sig beroende på vilken huvudman som hen arbetar för 

(jmf även Jarl 2007, s. 105; Skott 2014, s. 30f) ville jag för det första gärna se en blandning av 

kommunala och fristående skolor. För det andra ville jag att de kommunala skolorna skulle vara 

belägna i olika kommuner. För att kunna undersöka eventuella skillnader mellan skolsystemet olika 

nivåer ville jag också, för det tredje, ha en blandning mellan både högstadie- och gymnasieskolor.  

          Under november år 2017 skickade jag ut mail med information om den tilltänkta studien till 

rektorer runt om i Mellansverige (se Bilaga 2). Av de första 55 utskickade förfrågningarna fick jag 

dock endast tre svar tillbaka, två rektorer som avstod samt en som ville delta. I detta läge förstod jag 

att om studien skulle lyckas genomföras inom de satta tidsramarna skulle jag sannolikt behöva 

använda andra tillvägagångsätt för att få tag på intervjupersoner. Därför började jag istället ta 

kontakt med rektorer via telefon. Detta visade sig också vara mer effektivt. Inom en ganska kort 

period hade jag fått ihop det antal rektorer som jag behövde för att genomföra studien. 

Svårigheterna att få tag på rektorer gjorde att jag i slutändan behövde utgå ifrån ett s.k. 

bekvämlighetsurval, istället för det flerstegsurval som från början var tanken (Ahrne & Eriksson-

Zetterqvist 2015, s. 40f). Jag fick alltså helt enkelt välja de rektorer som sade sig vara villiga att 

delta (Denscombe 2009, s. 251). Trots detta blev ändå urvalet relativt bra sett till mina inledande 

kriterier. Tre av rektorerna arbetar på högstadiet och fyra inom gymnasieskolan. De är även spridda 

mellan fyra olika kommuner av olika storlekar. Det kriterium som inte blev särskilt väl uppnått var 

kommunala skolor/fristående skolor. Endast en rektor arbetar på en fristående skola.  

          En intressant variation som uppenbarade sig, som jag inte tänkt på inledningsvis, är att två av 

gymnasierektorerna arbetar mot praktiska program och två mot teoretiska program. Vid införandet 

av Lgy11 skedde en differentiering av kurser mellan de praktiska och teoretiska programmen. Idag 

läser elever på praktiska program till exempel inte lika mycket samhällskunskap som elever på 

teoretiska program. Bland annat Englund (2012, s. 22f) har framfört kritik emot neddragningarna. 

Englund menar att det kan ses som ett sorts sorteringsverktyg och ett bevis på att skolan som 

medborgarskapande och demokratifostrande institution idag hamnar allt mer i skymundan, något 

som riskerar att få konsekvenser i ett vidare samhällsvetenskapligt perspektiv. Studier har också 

visat att en ökad differentiering riskerar att leda till att lärare undervisar på olika sätt beroende på 

program. Detta medför att elever på praktiska program riskerar att endast få mer basala kunskaper 

än elever som går på praktiska program (Hultin 2012, s. 277-286; Nylund 2013, s. 69ff). 

 

5.3 Att intervjua rektorer – några reflektioner 
En rektor kan benämnas som en elitperson, alltså någon som innehar en betydenade roll med hög 
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status inom sitt speciella område (Repstad 2007, s. 45). Att intervjua elitpersoner kan innebära flera 

utmaningar. De är ofta vana vid att svara på frågor om hur de tänker, vilket också kan medföra att 

de i förväg försöker förbereda samtalets riktning (jmf Bell & Bryman 2013, s. 241f). Detta var även 

anledningen till att jag inte skickade ut några frågor i förväg. Jag såg en risk i att de skulle försöka 

lägga saker tillrätta i förväg på grund av till exempel en farhåga att deras anseende eller betydelse 

skulle kunna påverkas negativt om de råkade säga någonting som människor kan anse som negativt 

eller kontroversiellt. Ett sådant agerande skulle sålunda förhindra att svårigheter blottades kring 

frågan. Under intervjutillfällena ställdes jag också ett par gånger inför situationer där jag behövde 

parera olika sidospår och situationer där rektorerna undvek frågan. Jag upplevde dock att 

intervjuerna fungerade bra. Trots min yngre ålder, lägre utbildning och mindre livserfarenhet tog 

rektorerna mig på allvar. Inför intervjuerna arbetade jag mycket med att försöka väga upp 

eventuella svagheter genom att vara väl förberedd och påläst om ämnet samt ställa väl genomtänkta 

intervjufrågor. Det faktum att studien inriktas på just rektorsrollen tror jag även bidrog till att skapa 

förtroende för mig hos dem. Jag gav dem chans att göra sina röster hörda kring en fråga som de 

oundvikligen kommer att behöva skapa sig en uppfattning både i och om. 

          Alla intervjuer genomfördes ute på rektorernas skolor. Då rektors dagar tenderar att bestå av 

många mindre avbrott (Brüde Sundin 2007, s. 39f) ansåg jag det föreligga ett behov att försöka 

anpassa intervjusituationerna till min egen fördel genom att finna platser där samtalet kunde ske 

ostört (Bryman 2008, s. 419ff). Då alla rektorerna såg det som naturligt att genomföra intervjuerna 

antingen i eller i anslutning till deras arbetsrum hade jag vissa farhågor om att detta skulle innebära 

konstanta störningsmoment. Min oro visade sig dock vara överdriven. Inga större avbrott skedde 

under intervjuerna och de flöt på bra. 

 

5.4 Bearbetning och analys av det empiriska intervjumaterialet  
Respektive intervju varade ungefär 35-40 minuter och spelades in med hjälp av diktafon. Under 

intervjutillfällena hade jag även med mig papper och penna för att kunna anteckna händelser och 

min allmänna känsla om situationen. Efteråt transkriberades det inspelade datamaterialet ner. En 

transkribering kan ske på olika sätt och vara mer eller mindre detaljrik (Ahrne & Eriksson-

Zetterquist 2015, s. 49ff). Formmässigt har jag intagit en sorts mellanposition. Jag har transkriberat 

ner allt som sades under intervjuerna och har språkligt försökt att förhålla mig så nära som möjligt 

hur samtalet faktiskt lät. Jag har inte arbetat med att tidsätta till exempel pauser. Detta eftersom jag 

inte ansåg det vara nödvändigt utifrån det jag ville undersöka. När jag citerar rektorerna i resultat-

delen har jag likväl valt att vid behov justera språket något för att göra det mer läsvänligt. Enligt 

Lennqvist-Lindén (2010, s. 95f) finns alltid risken för deformation när man ändrar vad någon har 
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sagt, även om det bara sker litegrann. Samtidigt finns även risken att intervjupersonerna själva 

reagerar negativt när de ser sitt talade språk i skrift, att de känner sig kränkta. Med detta argument i 

åtanke fann jag ännu större anledning att översätta citaten från talspråk till skriftspråk. Av etiska 

skäl har alla namn på personer och platser i det transkriberade materialet anonymiserats. Rektorerna 

kommer att presenteras var för sig inom ramarna för resultatkapitlet.  

          För att kunna analysera materialet valde jag att hämta inspiration ifrån den hermeneutiska-

fenomenologiska traditionen. Förenklat är fenomenologi läran om fenomen så som de upplevs. Det 

som eftersträvas är alltså att med hjälp av ord försöka formulera människors levda erfarenheter så 

när originalet som möjligt. Därmed ämnar forskaren inte att i första hand tolka det datamaterial som 

samlas in. För att det fenomen som undersöks ska kunna framträda ordentligt gäller det istället att 

försöka hålla tillbaka sina tidigare kunskaper kring det (Denscombe 2009, s. 111ff). Målet är att 

finna en essens i de skilda upplevelserna av det fenomen som studeras, den invarianta kärnan 

(Bjurwill 1995, s. 18). För att kunna strukturera upp materialet på ett bra sätt för att finna denna 

essens har jag under analysprocessen inspirerats av en fenomenologisk analysmetod bestående av 

sex steg som presenteras av Andrzej Szklarski (2015, s. 138ff). Det första steget utgjordes av att det 

transkriberade materialet lästes igenom med syftet att få en god översikt av empirin. Utifrån detta 

gjordes en första uppskattning av vilka delar som kunde vara relevanta för den fortsatta analysen. 

Material som ansågs helt irrelevant plockades bort. Steg två bestod av ytterligare en reducering av 

materialet genom att bryta ner i mindre delar. Syftet med detta var att finna olika meningsbärande 

enheter. För att lyckas med detta utgick jag dels ifrån studiens frågeställningar och teoretiska 

perspektiv, dels den diskussion som förs inom ramarna för kapitlet med tidigare forskning. Steg tre 

innefattade att göra uttolkningar för att finna de underliggande innebörderna i intervjupersonernas 

olika svar. I steg fyra fogades de enskilda meningsbärande enheterna sedan samman till en mera 

enhetlig beskrivelse av varje intervjupersons egen upplevelse. I steg fem identifierades de centrala 

temana i intervjupersonernas olika beskrivningar. Här gjorde jag även en s.k. eidetisk reduktion för 

att finna det utforskade fenomenets essens. Steg sex består egentligen av att forskningsresultatet 

skickas tillbaka till intervjupersonerna för att verifieras. På grund av eventuella svårigheter att få 

kontakt med rektorerna, eftersom analysen skedde över jul och nyår, valde jag dock att frångå detta 

sjätte steg.  

         Vid utformningen av resultat- och analyskapitlen har jag även funnit inspiration i den 

narrativa traditionen (Brinkmann & Kvale 2009, s. 240f). Först beskrivs varje intervju var för sig. 

Sedan lyfts de centrala detaljerna ut för att analyseras utifrån ett jämförande perspektiv. Utifrån 

analysen placeras rektorerna in i de olika utfallsrummen. Jag menar att det här tillvägagångssätt var 

det bästa för att på ett utförligt och nyanserat sätt kunna lyfta fram och granska rektorernas olika 

utsagor.  
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5.5 Etiska överväganden 
När man genomför ett forskningsprojekt är det viktigt att de metodologiska kvalitetskrav som har 

ställts upp av forskarsamhället uppfylls. Detta inbegriper särskilt att undersökningen genomförs på 

ett etiskt korrekt sätt. Som forskare kan det finnas flera olika relevanta etiska aspekter att behöva 

reflektera över under ett forskningsprojekt. Främst handlar det om vad studien kommer innebära för 

deltagarnas (för min studie rektorernas) situation samt hur man bör gå tillväga för att skydda deras 

integritet. I syfte att skydda forskningsdeltagare från skada, kränkningar eller förödmjukelse har 

Vetenskapsrådet ställt upp fyra etiska huvudkrav som varje forskare måste förhålla sig efter; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2017, s. 40f). För att uppfylla kraven klargjordes noga för rektorerna, både skriftligt och muntligt, 

studiens syfte, vilka rättigheter de hade samt att deras deltagande i forskningen var frivilligt och 

kunde avslutas närsomhelst under studiens gång. Jag förklarade även att materialet enbart skulle 

användas för den här studien samt att de hade rätt till största möjliga konfidentialitet, alltså att alla 

uppgifter i materialet som kan leda till att någon spårar reda på dem, ska förvaras på ett säkert sätt 

och inte göras tillgängligt för obehöriga. Som nämns ovan fingerades därför namnen på rektorer, 

skolor och kommuner vid transkriberingen (jmf Ahrne & Eriksson-Zetterqvist 2015, s. 50f).  

 

5.6 Studiens kvalitet och metodologiska reflektioner  
Utöver att göra goda etiska överväganden är det ur kvalitetssynpunkt viktigt att också diskutera hur 

giltiga respektive pålitliga studiens resultat är, samt om de är möjliga att överföra även till andra 

rektorer och skolor. I min studie ingår endast ett fåtal rektorer av dem sammanlagt cirka 6000 som i 

dagsläget finns i Sverige (Weyler 2016-06-02). Följaktligen är det såklart svårt att försöka dra några 

allomfattande slutsatser kring resultaten. Samtidigt betyder inte det att resultaten ska ses som helt 

irrelevanta. De meningar som kommer fram genom intervjuerna kan anses värdefulla för att ge en 

indikation på hur rektorer egentligen tycker och känner kring politiska partiers närvaro i skolan och 

sitt ansvar att ta beslut i frågan. Resultaten kan även stärkas genom att de data som samlas in om 

intervjupersonernas upplevelser och åsikter jämförs mot tidigare forskning. Bryman (2011, s. 369f) 

lyfter i relation till detta även fram begreppet teoretisk generalisering, vilket innebär att resultatet 

av det datamaterial som samlas in generaliseras tillbaka till de abstrakta kategorierna som lyfts fram 

inom ramarna för studiens teoriavsnitt. Styrkan i den teoretiska generaliseringen beror därmed 

mycket på validiteten i operationaliseringen. Som nämns ovan är de olika utfallsrummen egentligen 

från början designade för att beskriva hur lärare agerar i situationer rörande kontroversiella frågor. 

Dessa bör därför endast ses som utgångspunkter och som en representation av hur sådana frågor 

behandlas på skolor. Men eftersom rektorer och lärare kan hävdas jobbar i symbios med varandra, 
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och att många rektorer dessutom ofta är lärare i grunden, anser jag att dessa kategorier även kan 

anses möjliga att utgå från i den här studien där fokus istället läggs på rektorsperspektivet. Jag tror 

dessutom inte att mina intervjupersoner är särskilt unika, inte heller omständigheterna kring dem.  

          Som nämns i slutet av stycket Bearbetning och analys av det empiriska intervjumaterialet har 

jag valt bort att arbeta med s.k. respondentvalidering, alltså att intervjupersonerna får en kopia av 

resultatet för att antingen kunna bekräfta eller avfärda dess riktighet (Bryman 2011, s. 353). Ur 

kvalitetssynpunkt kan detta anses som negativt. Även det faktum att jag enbart använder mig av en 

sorts metod kan ses som ett minus. Här har dock tiden haft inflytande. För att höja studiens kvalitet 

ytterligare hade jag gärna använt mig av metodtriangulering genom att komplettera intervjuerna 

med till exempel fokusgruppsintervjuer, där rektorer i grupper om cirka 6-8 stycken hade diskuterat 

frågor kring fenomenet som utforskas. Fokusgruppsintervjuer lyfts ofta fram som en lämplig metod 

för att synliggöra sådana meningsskillnader och synsätt som annars kanske inte framkommer lika 

tydligt vid enbart enskilda intervjuer (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 81f). 

 

6. Resultat 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att presenteras och beskrivas. De sju intervjuerna 

kommer att redovisas var för sig i den ordning som de genomfördes. Syftet med detta upplägg är att 

kunna ge läsaren en mer fördjupad bild av innehållet i rektorernas berättelser.  

 

6.1 Rektor Johan 
Johan är inne på sitt sjuttonde år som rektor. Sin nuvarande skola har han arbetat på i strax över två 

år. Det är en liten kommunal gymnasieskola med ungefär tvåhundra elever, varav cirka sjuttio är 

nyanlända. Eleverna är fördelade på fyra nationella praktiska program samt diverse specialprogram. 

Även tidigare var han enbart rektor för praktiska program. Från början är han dock civilingenjör. 

Han läste sedan vidare till lärare i matematik och naturvetenskap. Han har gått rektorsutbildningen. 

          Johan berättar att sedan han blev rektor på skolan har inga politiska partier närvarat. Ett antal 

gånger har han personligen kontaktat politiker och frågat om de vill komma och prata inför eleverna 

men ingen har varit särskilt intresserad. Detta ointresse kopplar han löst samman med att skolan är 

invandrartät. Bland annat säger han; ”Jag vet inte om politikerna är så intresserade under valår att 

gå och prata med nyanlända. Jag vet faktiskt inte riktigt. Kanske prata om nyanlända men inte med 

dem”. Inte heller brukar några partier eller ungdomsförbund ta kontakt med skolan. Han kan endast 

minnas ett tillfälle då detta har hänt. Då handlade det om att Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) 

ville komma till skolan och ställa upp ett bokbord för att informera eleverna om hur man såg på att 
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priserna på busskort skulle höjas. Det hade i slutändan dock inte blivit någonting av eftersom de 

ville komma en tid då Johan visste att det inte skulle vara några elever närvarande på skolan.  

          I grunden ser han mycket positivt på att låta politiska partier medverka i undervisningen. Det 

kan stärka den demokratiska legitimiteten genom att eleverna blir mer bekanta med de som styr i 

samhället. Johan kopplar således samman detta främst med skolans demokratiuppdrag. Fakta-

kunskaper är något som kommer med på köpet. Att arbeta mer med politiska frågor anser han även 

att det finns stort behov av idag. Eleverna verkar generellt sett ha ett svalt intresse för politik, något 

han utrycker ledsnad över: 

 

Om man utrycker så här. Jag tror inte att vi har så många elever som är politiskt 

intresserade. Vi har nog väldigt få som engagerar sig överhuvudtaget. Om det är 

någon överhuvudtaget. Jag tror som sagt att det är nog fler på andra skolor där de 

har teoretiska program, där är det nog oftast lite mer. Men om vi nu bjöd in till en 

paneldebatt och det skulle vara frivilligt att komma hit, eleverna, jag tror inte det 

skulle komma många. [...] Det är ju jättesynd att de inte är intresserade. 

 

Min tolkning av det Johan berättar är att elevernas ointresse också har varit en anledning till att man 

inte har tagit fler initiativ till att bjuda in partier. Vad som skapas är därmed ett moment 22. Skolan 

bjuder inte in för att det saknas intresse, men att bjuda in menar man samtidigt kan skapa intresse.  

          Inför det kommande valet kommer skolan dock försöka ta ett mer samlat grepp. Johan 

medger att det pånyttfödda intresset har med vår intervju att göra. Han utrycker till exempel; ”Ja, 

det är ju kul att sitta här för nu vet jag att vi ska ha en paneldebatt i vår. Det ska vara obligatoriskt. 

Alla behöver komma dit. Jag fick en idé nu. Det var bra!” Innan han beslutar någonting kommer 

han dock att först diskutera frågan ordentligt med skolans samhällskunskapslärare. Det ter sig 

naturligt att försöka prata ihop sig kring sådana här frågor hur man ska tänka. 

          Angående urval framhåller Johan att det mest sannolika är de partier som finns representerade 

i kommunfullmäktige. Hans motivering lyder att då många elever verkar se på politiker som att de 

befinner sig på en helt annan nivå än de själva, en som de inte ser sig som kapabla att uppnå, eller 

ens har möjlighet att påverka, kan det vara bra att få möta politiker verksamma på den kommunala 

nivån, folk som de till vardags kan springa på i den lokala ICA-butiken, och få prata med dem om 

vardagsnära frågor. Detta skulle kunna vara ett sätt att öka elevernas intresse. De kan se att bara 

man aktiverar sig kan man påverka.    

          Johan medger att även om politiker brukar sköta sig väl finns det alltid risker med att bjuda 

in. Särskilt när de kommer till partier som uppvisat främlingsfientliga tendenser innan. Särskilt då 

det går många nyanlända på skolan vet man aldrig vad som kan hända. Han minns från sin tid som 

lärare att hans dåvarande skola ibland bjöd in politiska partier. Då pågick mycket diskussioner kring 
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hur man skulle förhålla sig till SD och om partiet drev en linje som gick emot det skolan stod för 

eller inte. Även om han personligen anser sig ha en negativ bild av SD menar Johan att det vore fel 

att behandla dem annorlunda än något av de andra partierna. Det är en självklarhet att även de ska 

vara med. Det skulle dessutom vara intressant att höra vad de har att säga. Han understryker att det 

ska krävas mycket för att han ska ställa in ett planerat evenemang. Men om stämningen blir för 

osund kan det likväl krävas. Det är inget han räds för att göra.  

          När jag går in på mina frågor om stödmaterial och tidigare praxis svarar Johan att det är något 

som han har mycket dålig koll på. Han har aldrig läst stödmaterialet eller diskuterat frågan på till 

exempel rektorsutbildningen. Detta blir också märkbart när jag förklarar praxis. Den enda regel han 

säger sig varit medveten om sedan tidigare och förhållit sig till har varit alla eller ingen. Samtidigt 

menar han att man som rektor behöver kunna ta sig möjligheter att fatta avgörande beslut om man 

inser att något skulle kunna orsaka väldiga problem på skolan angående säkerheten. Han tillägger 

även; ”Och det tror jag de flesta rektorer gör oavsett vad lagen säger där. Då tar man nog smällen 

efteråt.” Skulle han dock känna en stor osäkerhet kring juridiska frågor finns det alltid en jurist på 

kommunen nära till hands för att svara på frågor. 

          Kopplat till detta ser han positivt på den nya lagen. Den tydliggör på ett bra sätt var rektor 

kan sätta gränser. Angående partier som hamnar utanför urvalet till den kommande paneldebatten 

kan de gärna få möjligheten att i efterhand ställa upp bokbord på skolan. Detta måste emellertid 

organiseras på ett bra sätt eftersom skolan är liten. 

          Gällande krav och förväntningar framhåller Johan att han aldrig direkt har känt av några 

sådana. Beslutet ligger helt och hållet hos honom. Vid samtal med kommunpolitiker har han likväl 

mellan raderna ändå uppfattat det som att de gärna skulle vilja se att skolan arbetade mer med att 

försöka förbereda eleverna inför det kommande valet. Han utesluter heller inte att frågan kommer 

att behandlas av skolchefen på ett kommande ledningsgruppsmöte. 

 

6.2 Rektor Kajsa 
Kajsa har varit rektor i snart tio år. Idag är hon rektor för högstadiedelen på en stor kommunal 

grundskola i en av de större kommunerna i Mellansverige. På skolan arbetar även två andra rektorer 

som ansvarar för låg- respektive mellanstadiedelen. Tidigare var hon rektor i en annan närliggande 

kommun. Hon har även arbetat som lärare i de naturorienterande ämnena på bland annat Komvux 

och högstadiet. Hon har gått rektorsutbildningen.  

										Kajsa berättar att hon i grund och botten är positivt inställd till att bjuda in politiska partier. 

Skolan ska vara en del av samhället. I detta ingår att ha en bra kontakt med olika organisationer och 

individer som är verksamma utanför skolans väggar. Skolan brukar dock inte vara särskilt aktiv 



	 29 

angående att låta politiska partier komma dit. Man har aldrig haft några paneldebatter eller politiker 

som ställt upp bokbord i korridorerna. Kajsa menar dock att detta är en spännande tanke och något 

hon varit med om tidigare kring valen när hon arbetade som lärare.  

          Att skolan inte bjuder in mer beror främst på två omständigheter. För det första brukar trycket 

på skolan vara hårt. Det handlar inte bara om partier som söker tillträde utan även andra sorters 

föreningar och organisationer som vill träffa eleverna. Skolan får även många förfrågningar ifrån 

forskare som vill komma och genomföra undersökningar. Kajsa menar att det därför kan vara bra 

att ibland försöka bromsa ner lite för att trycket mot eleverna inte ska bli för hårt. Aktiviteten ökar 

främst kring valen. Under mellanvalsperioderna är det lugnare. Då verkar politikerna främst vilja 

komma ut för att se hur arbetet går till i klassrummen.  

          För det andra måste skolans SO-lärare vilja bjuda in politiska partier som en del den ordinarie 

undervisningen. Att bara bjuda in utan ett specifikt syfte anser Kajsa inte är effektivt för elevernas 

lärande. Det krävs att man förbereder dem och att partiernas medverkan blir en del av ett större 

tema. Därmed ställs krav på lärarna att de tar initiativ och har tänkt till hur undervisningen ska 

genomföras innan man bjuder in. Det har även hänt att SO-lärarna försökt kontakta politiker på 

egen hand för att bjuda in dem att delta i undervisningen men utan lyckat resultat.  

          Relaterat till detta berättar Kajsa att hon ibland har pratat med andra rektorer för att inhämta 

råd och tankar hur de hanterat frågan tidigare samt vilka problem som de anser kan uppstå:  

 

Det händer ju att man checkar lite med andra rektorer, men sen kan det ju vara 

strömningar på skolan, kanske inte så mycket på högstadiet men på gymnasiet, och 

då så kan det bli onödiga spänningar kring vissa partier och så. Och det kan man ju 

behöva tänka på som rektor. 

 

Kajsa beskriver även hur hon skulle hantera en eventuell situation där ett beslut är taget men elever 

på skolan försöker göra motstånd: 

 

Alltså de kan ju inte ha inflytande på så vis att det förändrar de förutsättningar som 

finns. Vi måste ju vara objektiva när vi väljer ut. Men sen kan det ju också vara så 

att elevernas yttringar påverkar hur vi gör. Det kan man ju behöva ta hänsyn till så 

att det inte blir några onödiga spänningar eller så. Om det finns liksom vissa åsikts-

yttringar på en skola, då kan det ju bli spänningar i vissa kombinationer. Då kan 

man ju behöva tänka lite extra kring det som rektor och skolpersonal. 

 

Om hon kände av främlingsfientliga eller andra extrema tendenser på skolan skulle detta kunna leda 

till att hon inte tillät några partier att komma dit. Kajsa säger att hon är klart medveten om att detta 
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ökar riskerna för att skolan gör eleverna en björntjänst. Det är inte bra att ducka för svårigheter och 

kontroversiella frågor egentligen. Dock har hon mycket att jobba med på skolan och det går inte att 

gå alla matcher. Därför måste man ibland välja prioriteringsområden. Av den anledningen kanske 

fokus behöver hamna på annat eller att man väljer att lägga upp det på ett annat sätt. Kajsa säger att 

ur detta avseende är denna fråga är lite jobbig. Elever behöver få ta del av olika åsikter men 

samtidigt är risken stor att diskussionen främst hamnar kring ”dunkla åsikter”. Även det faktum att 

SD tagit plats i allt fler politiska församlingar menar hon har försvårat arbetet med att bjuda in. 

Innan behövde man inte ägna lika mycket tanke på att oroa sig över att det som sades kunde 

upplevas som kränkande av elever. Nu behöver man tänka till mer om var partierna står i olika 

frågor. Dock är det givet att låta SD vara med. Att försöka förhindra vore att agera på ett felaktigt 

sätt. Ett sätt att dämpa problematiken menar hon kan vara att försöka få till en bra bredd när man 

bjuder in. Det blir ett sätt att utmana det SD står för ifrån flera håll. Samtidigt kan urvalet inte vara 

för stort. Därför är det mest naturligt att bjuda in de partier som finns representerade i riksdagen. 

Det är en tydlig gräns. Kajsa säger även att hon av erfarenhet vet att det fungerar. På så vis blir det 

bekvämt och tydligt objektivt.  

          Kajsa anser sig idag inte känna något tryck ifrån andra aktörer kring den här frågan. På flera 

tidigare skolor har det dock hänt att vårdnadshavare ifrågasatt hur man tänkt kring att låta vad de 

ansett är ett främlingsfientligt parti få komma in på skolan. Vårdnadshavarna har upplevt detta som 

något obekvämt. Kajsa förklarar att man då får säga att det ändå är ett parti som har si och så många 

röster och att skolan måste förhålla sig objektiv. Åsikter kommer alltid att finnas men bara man har 

tänkt igenom sitt beslut genom att bolla frågan med lärarna och belägger det i förväg brukar de 

flesta förstå. Därför har Kajsa heller inte upplevt den här sortens åsiktsyttringar som en större nagel 

i ögat. 

          Kajsa påpekar att hon läst Skolverkets stödmaterial men det var länge sedan. Hon diskuterade 

även frågan under rektorsutbildningen, inom ramarna för juridikdelen. Främst handlade det om att 

vissa partier kunde anses som kontroversiella och hur man kunde tänka kring det. Under intervjun 

märker jag dock att hon inte har särskilt god koll på vilka riktlinjer som har gällt kring att bjuda in. 

När jag förklarar några av de beslut som tagits av JO och JK utrycker hon till exempel: ”Och det var 

lite det jag var inne på. Så då gick det i linje med det då. Det var ju skönt!” Även om Kajsa säger att 

hon ibland är inne på Skolverkets hemsida för att söka information och prenumererar på veckobrev 

som skickas ut av samma myndighet indikerar hennes kommentar ändå att hon inte har uppdaterat 

sig kring praxis gällande denna fråga under en längre tid. Veckobreven var också hur hon fick reda 

på den nya lagen. Hon ser positivt på tillägget även om det fungerade bra innan med att referera till 

att skolan inte är en allmän plats. Kajsa menar att hon i allmänt ser positivt på beslut som ger rektor 

mer förutsättningar att kunna ta ansvar för den verksamhet som man faktiskt är satt att styra och 
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leda. Det här är ett sådant beslut. Det är även bra att det nu finns något att luta sig tillbaka mot när 

man ska sätta gränser gällande urval. 
	
	

6.3 Rektor Göran 
Göran har varit rektor ungefär tio år. Idag arbetar han på en fristående högstadieskola med cirka 400 

elever belägen i en stor mellansvensk kommun. Tidigare arbetade han som idrottslärare men har 

också drivit egna företag. Göran berättar att rektorsyrket aldrig var något som lockade honom. Med 

egna ögon hade han sett hur lite handlingsfrihet rektorer hade i det dagliga arbetet med politiker 

över sig och personalen under sig som hela tiden sökte inflytande. Att behöva tryckas ihop där 

emellan var inte något som han själv ville uppleva. Att han ändå blev rektor till slut hade mycket att 

göra med att de nya skolreformerna gav rektorer större mandat att kunna fatta olika beslut. Ansvaret 

gentemot de övre nivåerna i skolsystemet samt elever och deras vårdnadshavare finns självklart 

kvar men detta är mer hanterbart idag menar Göran. Också att han jobbar på en friskola ser han som 

en fördel i detta avseende. När han tidigare arbetade som rektor på en kommunal skola var 

möjligheterna mycket mindre att verkligen kunna bestämma över verksamheten. Inte sällan försökte 

politiker gå in och detaljstyra arbetet, även gällande frågan om hur man skulle hantera inbjudan av 

politiska partier. Idag anser han beslutsmandatet vara helt och hållet hans eget.  

           Skolan brukar inte aktivt bjuda in politiska partier. Istället brukar skolan invänta att politiker 

ska initiera den första kontakten. Det är emellertid sällan som detta sker. Inte ens under valår har 

han kunnat se någon tydlig ökning av intresseanmälningar. Att skolan inte arbetar mer aktivt menar 

han till stor del beror på skolans SO-lärare. De har varit dåliga på att ta initiativ. Om de varit mer 

drivande hade man varit i ett annat läge. Samtidigt utrycker han förståelse för att de inte arbetar mer 

med detta. Det är något som tar mycket tid och kraft. För lärarna är det inte alltid enkelt att hinna 

inkludera allt det som de egentligen kanske vill i sina undervisningsupplägg. De har idag istället 

fullt upp med att följa de styrdokument som finns för att se till att eleverna får det stöd och hjälp 

som de behöver och som det också står att de har rätt till:  

 

Går det bort några timmar här och var så funkar det inte. Jag tyckte det var enklare 

förr. 10-15 år sedan kunde man ta det lite mera piano. Det fanns liksom lite mer luft i 

systemet. Idag finns det ingen luft i systemet. Det är mycket som trycker på du vet. 

PISA-studier exempelvis som det pratas så mycket om. Man blir ju trött bara man 

hör ordet PISA snart. Nej vi har varit dåliga på det.  

 

En annan faktor som Göran menar kan ha betydelse för att politiker inte bjuds in mer till skolan är 

att de inte verkar stå särskilt högt i kurs varken bland lärare eller elever. Han framhåller dock att om 
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politiska partier deltog i skolan skulle det kunna bidra till att man fick till stånd fler diskussioner om 

just det allmänna debattklimatet i samhället, vilket skulle kunna öka den demokratiska legitimiteten.  

          Göran betonar att han i grunden anser sig vara positivt inställd till att bjuda in. För eleverna är 

det bra att få en bred bild av hur det politiska arbetet ser ut. Det hjälper även till i arbetet med att 

föra in verkligheten i skolan. Det är en jätteviktig del, menar han, eftersom framtidens samhälle till 

stora delar formas i just skolan. Då ter det sig även vara naturligt att ha representation från de 

politiska partierna på något sätt i skolan. Detta måste dock ske på rätt sätt. Det behöver bearbetas i 

förväg. Eleverna behöver förstå vad ett politiskt parti är och vilka rättigheter och skyldigheter alla 

inblandade parter har. Göran ser detta som ett handlingssätt för att försöka förhindra att det uppstår 

situationer där elever kan känna sig otrygga. Generellt anser han att ungdomar idag tenderar att vara 

väldigt lättkränkta. Alla vill vara i centrum och når de inte sina mål är det någon annans fel. Han 

kopplar samman det här beteendet med framväxten av social medier. Risken att en elev anser sig 

kränkt av ett partis åsikter gör honom emellertid inte mindre benägen att bjuda in. Tvärtom. Elever 

måste lära sig att även lyssna på sådant de egentligen kanske inte vill höra. Det är en del av den 

demokratiska processen. Om någon blir kränkt får man ta hand om det i efterhand och om någon 

klagar får man lugnt och sansat förklara hur man resonerat.  

          På grund av vår intervju har Göran börjat resonera kring att det vore spännande inför det 

kommande valet att kanske ordna en mindre paneldebatt. Eleverna verkar i allmänhet inte särskilt 

intresserade av politik. Men en debatt likt de på tv som återspeglar verkligheten på ett realistiskt sätt 

skulle kanske kunna göra att de blir mer intresserade. Likväl kommer han först att diskutera frågan 

med både lärare och elever. De måste få en chans att säga vad de tycker. Även om han inte tar upp 

alla frågor med lärarna eller eleverna menar Göran att det ibland kan vara ett bra sätt för att få nya 

infallsvinklar och perspektiv på olika handlingsalternativ.  

          Angående urval brukar Göran sätta en gräns vid riksdagspartierna. Det blir tydligt och hjälper 

till att ta bort de egna värderingarna i beslutet. Det blir istället vad det svenska folket har valt. En 

avspegling av det svenska samhället. Att inte blanda i de egna värderingarna i den här frågan ser 

han annars som svårt. Hur professionell man än försöker vara kommer de alltid att spela in i någon 

grad. Göran framhäver att det idag finns ett parti i riksdagen han inte tycker om. Han nämner inte 

detta vid namn men jag förstår att han syftar på SD. Helst hade han velat att de inte kunde komma 

in på skolan men att stänga dem ute på grund av egna åsikter vore att begå tjänstefel. Istället gäller 

det att acceptera läget och försöka göra det bästa av situationen. Att hans urval medför att partier 

som Feministiskt Initiativ (FI) hamnar utanför säger Göran att han tycker är tråkigt. Att försöka 

finna ett annat urval som gör att även FI får vara med påpekar han kan emellertid leda till en 

situation där han i slutändan sitter med skägget i brevlådan. Om han släpper in ytterligare ett parti 

kan andra börja undra varför han skiljer på dem. Slutresultatet kan då bli att han måste bjuda in alla. 
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Då är det bättre att sätta en tydlig gräns som man sedan håller fast vid. Göran tillägger att han aldrig 

hamnat i denna sits och han hoppas även slippa uppleva den i framtiden.  

          Göran menar att han har dålig koll på vad som gäller juridiskt kring att bjuda in partier och att 

han behöver läsa på inför framtiden. Att redogöra på stående fot vad som faktiskt gäller anser han 

sig inte kunna göra. Utöver att inte ha läst stödmaterialet kan han inte minnas att frågan kom upp 

under rektorsutbildningen. Inte heller har han diskuterat frågan med andra rektorer efteråt. Det enda 

han utgått ifrån tidigare har varit principen alla eller ingen. Dock bröt han emot denna en gång på en 

annan skola när han valde att utesluta ett parti ifrån en debatt. Han var då orolig över implikationer 

efteråt men ingenting hände. Om han skulle känna en stor osäkerhet har koncernen som skolan 

ingår i en jurist som går att kontakta. Denna resurs har han också använt tidigare för att få råd hur 

han skulle hantera situationer rörande hets mot folkgrupp och tveksamma dekaler på jackor. Dock 

upplevde han det som att juristen inte heller hade bra koll. 

            Den nya lagen hade han koll på sedan innan. Jag upplyste honom dock mer tydligt om den. 

Göran har som åsikt att det är positivt att det nu kommer en lag. Det blir något att falla tillbaka på i 

beslutsfattandet. Beträffande vissa delar känns den dock oklar. Dels att bjuda in används åt båda 

hållen. Detta anser han är ett snällare sätt att skriva en lag på. Det hade varit bättre med en tydligare 

formulering. Dels att rektor kan tillåta andra partier utanför det formella urvalet att få sitt material 

spritt i skolan. Om man väljer detta innebär det en ökad risk att hamna i en situation där man 

behöver motivera sitt beslut. Det tar då bort hela syftet med den nya lagen.  
	
	

6.4 Rektor Björn 
Björn har arbetat som rektor i snart sju år. Sedan två år tillbaka arbetar han på en stor kommunal 

gymnasieskola i en av Sveriges största städer med särskilt ansvar för tre olika teoretiska program. 

Han har även varit rektor för högstadiet i en närliggande kommun. Innan arbetade han som lärare 

inom idrott, historia och specialpedagogik.  

          Björns grundsyn är att politiska partier i skolan kan vara positivt om det sker på rätt sätt. Det 

kan bidra till att elever får möta olika åsikter och infallsvinklar i olika politiska frågor, något som 

förhoppningsvis kan leda till att de får ett ökat intresse för politik och en förbättrad förmåga att göra 

egna ställningstaganden. I detta ingår även att höra åsikter de inte själva håller med om. Det är i sig 

en del av skolan uppdrag. Han tillägger även att möjligheter att få uppleva åsiktsutbyten mellan 

politiker borde anses särskilt viktigt för elever på de teoretiska programmen då elever på praktiska 

program har praktik i mycket högre utsträckning och där kan ta del av fler åsikter.  

										Arbetet inför valet 2018 har ännu inte påbörjats men Björn säger att det börjar bli dags. Hans 

uppfattning är att skolan varit dålig på att ta initiativ och bjuda in. Istället brukar det vara ungdoms-
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förbunden som kontaktar skolan under valåren om att få komma dit och ställa upp bokbord. En 

anledning till att det blivit såhär är att frågan till stora delar ligger på lärarnas bord, eftersom de har 

kontrollen över vad som ska ingå i deras undervisning. Under senare år har skolan anställt flera nya 

samhällskunskapslärare med erfarenhet av att bjuda in politiker till sina lektioner. Björns 

förhoppning är att detta ska bidra till en ny kultur på skolan där man bjuder in mer än tidigare.  

          Vid inbjudningar av utomstående aktörer betonar Björn betydelsen av att etablera ordentliga 

rutiner och riktlinjer. På skolan finns fyra riktlinjer. Möjligheten till bokbord har centraliserats till 

en viss period på cirka en vecka varje läsår. Politikerna måste alltid hålla sig vid sina bord och inte 

vandra runt i skolan. Inte heller får politikerna initiera kontakt med eleverna. Om eleverna vill prata 

med politikerna får eleverna istället söka upp dem. Dessa tre första riktlinjer finns dels för att spring 

i korridorerna ska minimeras, dels förhindra att partier söker upp elever som inte vill ha något med 

dem att göra. Det kan skapa onödiga situationer som stör ordningen på skolan. Det ställer även krav 

på de partierna att agera professionellt. Den sista riktlinjen handlar att besök också behöver passa 

med det ordinarie undervisningsupplägget. Eleverna måste i förväg ha fått en förståelse för varför 

politiska partier kommer till skolan.  

          Björn menar dock att han inte ser några större risker med att tillåta partier i skolan. Skulle det 

uppstå problem får man hantera detta. Bara man är professionell i sitt agerande och kan grunda sina 

beslut brukar några problem dessutom sällan uppstå. Även om folk inte alltid håller med brukar de i 

allmänhet förstå. Viktig är bara att man inte viker ner sig. Kopplat till detta börjar Björn resonera 

kring urval. Riksdagspartierna anser han vara det mest logiska valet. Skolan har få lokaler att hålla 

stora evenemang i. Åtta partier är görbart. Ett annat urval skulle dessutom kunna leda till en debatt 

man inte vill ha. Fokus hamnar då på fel sak. Samtidigt betonar han att det är tråkigt att partier som 

FI och Piratpartiet (PP) hamnar utanför. Personliga värderingar måste dock alltid hållas utanför. Om 

elever ifrågasätter beslutet kommer han förklara att det ibland är viktigt att sätta gränser för att 

saker ska kunna fungera. Hans uppfattning är dock att chansen är minimal att detta kommer hända. 

Eleverna verkar i allmänhet inte ha ett särskilt aktivt intresse gällande politiska frågor. 

          Att det existerar ett korstryck är Björn medveten om. Han anser sig dock inte känt av några 

krav eller förväntningar gällande den här frågan. Hur mycket man låter sig påverkas av korstrycket 

beror på hur trygg man är i sin rektorsroll. Det är en trygghet som ökar med åren. Det kan också 

bero på vilken huvudman man arbetar för och hur politikerna beter sig. Olika personer är olika 

kunniga på skollagen. Alla förstår inte riktigt sin roll. Därför agerar de på olika sätt. Stöter man på 

problem har man dock lagen på sin sida och då får man tydliggöra detta. Han säger även:  

 

Vi hade en lärare på rektorsprogrammet som varit domare i högsta domstolen. Och 

hon sa att när du sätter på dig skolledarrollen då tar du på dig en peruk, och så går 
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du efter skollagen. Och så lägger man känslorna åt sidan. Du går in i en roll. Och 

det har jag tagit med mig någonstans att i den här frågan så är jag ledaren. Och jag 

menar det är ju många obekväma beslut som du måste fatta med elever, föräldrar, 

media och så vidare. Så jag tror någonstans att du bygger nog upp en bank, en 

ryggsäck som du kan plocka fram gällande olika frågor. Sen gör det ju ingenting att 

vi är tre rektorer här som kan gå en gemensam linje utåt där vi har diskuterat saker 

och ting och vad kan vi få för frågor mot oss och så vidare. Det vara tuffare än att 

du som rektor står själv i korstrycket.  

 

Att det finns två andra rektorer på skolan ser Björn alltså som en fördel. Det skapar möjligheter att 

tillsammans diskutera t.ex. hur man ska hantera frågan om politiska partier i skolan. Beslutet är ju 

dessutom deras gemensamt. Gällande stödmaterial och praxis anser han sig ha ganska bra koll. Han 

har läst materialet men det var ett tag sedan. Han kan inte heller minnas att man pratade om frågan 

under rektorsprogrammet. I så fall endast i förbifarten. Om han känner osäkerhet kring det juridiska 

kan han alltid ringa en jurist på förvaltningen.  

          Den nya lagen har han hört talas om innan jag tog kontakt. Med anledning av intervjun har 

han dock granskat den mer noggrant. Björn menar att han fortfarande inte ha koll fullt ut på vad den 

innebär. Att det nu kommer en lag är emellertid positivt. Den förenklar eftersom det nu finns något 

att förhålla sig till. Den tredje paragrafen är dock är lite svår. Egentligen ser han inga större problem 

vid att låta även andra partier utöver riksdagspartierna sätta upp information på skolans 

anslagstavlor. Ett sådant beslut kräver dock enligt den nya lagen att man motiverar varför. Då 

hamnar man lätt i det där trångmålet man som rektor bör se upp för. 

 

6.5 Rektor Per 
Per har arbetat som rektor i cirka tio år. De senaste åren har han varit rektor på en stor gymnasie-

skola som är del i ett utbildningsförbund med tre medlemskommuner. Han är en av åtta rektorer på 

skolan och ansvarar för två praktiska program. Innan arbetade han som lärare och SYO-konsulent. 

Han har gått rektorsutbildningen.  

          Per berättar att skolan inte brukar vara särskilt aktiv att bjuda in politiska partier. Det händer 

att rektorerna får förfrågningar av samhällskunskapslärarna att tillåta politiker att medverka i deras 

undervisning eller i paneldebatter men det är sällan. Istället brukar det vara att de politiska partierna 

som tar kontakt. Störst tryck blir det inför valen. Det är då som politikerna verkar mest intresserade 

av att komma ut och möta eleverna. Främst handlar det då om att kunna få ställa upp bokbord ute i 

korridorerna. Ibland har skolan även ordnat debatter. Gällande bokbord infördes riktlinjer på skolan 

inför valet 2014 att partier endast får stå utanför matsalen. Detta är en plats som är mer avskärmad 
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än korridorerna där elever inte rör sig hela tiden under dagarna. Det blir sålunda ett sätt att 

avgränsa. Annars finns inte några mer direkta riktlinjer mer än att politikerna måste bete sig som 

folk. Per utesluter emellertid inte att skolan i framtiden kan komma att implementera en tydligare 

policy på detta område. För ungdomar kan det ibland vara svårt att bemöta argument i vissa frågor. 

Om en elev och en politiker står långt ifrån varandra i en fråga vet man aldrig vad som kan hända. 

Likväl har han aldrig upplevt att det hänt några sådana incidenter.  

          Under valår har skolan en specifik regel som gäller att partierna måste söka tillträde genom 

en viss person på skolan som utses som kontaktansvarig. Man har valt att göra på detta sätt eftersom 

det blir enklare att hänvisa till en person istället för att beslut tas på olika håll. Detta tillvägagångs-

sätt har också fungerat bra. Även gällande urval har rektorerna tillsammans med chefen för det 

utbildningsförbund som skolan ingår i beslutat att enbart de partier som finns i riksdagen får komma 

in. Per är nöjd med detta beslut eftersom det både möjliggör en spegling av hur verkligheten ser ut 

på nationell nivå samt gör att man drar en tydlig gräns som gör att endast demokratiskt valda partier 

kan komma in på skolan. Han är medveten om att det funnits tveksamheter kring SD men ser det 

dock som viktigt att inkludera även dem. Om de skulle säga något som anses extremt gäller det bara 

att bemöta på rätt sätt. Det finns ett demokratiskt värde i det med. Med andra partier som är öppet 

antidemokratiska och uttalat jobbar för någonting helt annat än demokrati är det en annan sak. 

          Arbetet inför det kommande valet 2018 har ännu inte påbörjats. Det brukar dock lösa sig till 

slut. Partierna kommer snart börja kontakta. Sedan blir det mycket upp till lärarna hur man vill göra. 

De är de som måste visa vilja. Personligen skulle debatter gärna vara någonting som Per såg mer av, 

så länge det finns en tydlig koppling till undervisningen. Bland annat ser han det som ett sätt att 

påvisa för eleverna vikten av demokrati i ett samhälle samt skapa en bättre medvetenhet kring vilka 

åsikter det finns att välja mellan. Att urvalet gör att exempelvis FI inte får vara med har han inte 

funderat på. Personligen har han inga problem med dem och tycker det är synd att de blir utanför. 

Per betonar dock att detta är en personlig ståndpunkt som inte ska blandas in i beslutet. Om det 

beslut som har fattats medför att några partier hamnar utanför får det bli så. Att börja bjuda in även 

andra partier ökar bara risken för att det öppnas upp en Pandoras ask. Per har dock aldrig hört några 

kommentarer eller önskemål ifrån elever gällande detta. Han anser inte heller sig ha känt av ett 

tryck ifrån något annat håll.  

          Eftersom Per är rektor för praktiska program frågar jag om han någon gång resonerat kring 

om elever på hans program kanske skulle ha större behov av att få möta politiska partier än elever 

på teoretiska program. Han svarar att han aldrig tänkt på det men att de möjligtvis kan ses som ännu 

viktigare att ge just elever på praktiska program en god insyn i hur det politiska systemet fungerar 

och vilka alternativ som finns. Hans uppfattning är nämligen att dessa elever generellt brukar vara 

mycket ointresserade av politik. Per kopplar också samman detta med en förhöjd risk att eleverna 
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kan komma att utveckla främlingsfientliga tendenser i framtiden. Därför behöver man ta vara på 

alla chanser att diskutera frågor som rör allas lika värde och hur man bör se på andra människor. 

Eleverna behöver förstå att öppenhet är viktigt. Sålunda går det heller inte att försöka censurera 

sådant som är obekvämt.  

          Per säger att frågan om politiska partier i skolan aldrig togs upp på rektorsutbildningen. Inte 

heller har han läst något av de stödmaterial som finns tillgängliga. Den nya lagen ser han som bra 

och förklarar att det nu blir mycket enklare. Man behöver inte fundera lika mycket. Likväl kommer 

den inte att innebära några direkta förändringar sett hur man tidigare arbetat med frågan. Det blir 

mest att det nu kommer finnas något man kan falla tillbaka på regelmässigt. Den tredje paragrafen 

menar han dock motsäger den första paragrafen till viss del. Det blir att man först gör ett urval som 

man sedan kan frångå. Detta kommer emellertid inte att skapa några större bekymmer. Det går alltid 

att föra in information ifrån andra partier i den vanliga undervisningen. Det sker ändå naturligt.   

 

6.6 Rektor Filip 
Filip är inne på sitt tolfte år som rektor. Den nuvarande skolan har han arbetat på i två år. Det är en 

stor kommunal högstadieskola i en mindre kommun. Tidigare arbetade han som rektor på en annan 

högstadieskola en närliggande kommun. Innan det var han lärare i matematik, naturvetenskap och 

teknik. Han har även varit ämnesutvecklare i matematik. Rektorsutbildningen slutförde han för fem 

år sedan.  

          Vår intervju kommer lägligt berättar Filip. Den bidrog till att trigga igång beslutsprocessen 

tidigare än vad som egentligen var tänkt. Inför vårt möte har han ihop med personalen beslutat att 

innan valet bjuda in politiska partier till en paneldebatt som SO-lärarna ska ansvara för. Det blir 

främst kring valår som skolan bjuder in. Att bjuda in ser han som positivt. Det kan vara ett sätt att få 

eleverna att förstå vikten av att som medborgare i en demokrati ta sitt ansvar och engagera sig. Det 

är en rättighet vi har fått och som vi alltid måste slå vakt om. 

          Att beslutet föll på att arrangera en paneldebatt var för att man då bättre kan kvalitetssäkra 

arbetet och se till att eleverna får ut så mycket som möjligt av partiernas medverkan. Detta koncept 

har Filip tagit med sig ifrån en tidigare skola. Han vet att det fungerar. Att låta partier ställa upp 

bokbord i korridorerna är han mer skeptisk till och kommer inte tillåta. Riskerna blir då för stora att 

partierna får stå där oemotsagda och kan säga vad som helst till eleverna. Då är det bättre att kunna 

ha kontroll över läget och styra vilka frågor som ska diskuteras i form av en debatt. Av erfarenhet 

vet han även att det vid bokbord kan bli att vissa partier eller ungdomsförbund tar över och äger 

arenan. En särskild fördel får de stora partierna eftersom de kan skicka mer folk. Genom att ha en 

debatt kan man jämna ut villkoren och skapa mer allsidighet för elevernas skull. Då eleverna ännu 
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är unga ska de inte behöva bli påprackade för mycket. Därtill finns alltid risken att vissa personer 

kanske pekas ut, som elever från andra länder, vilket inte får ske. Filip nämner SD och menar att 

frågan var lättare innan de kom in i riksdagen. Likväl går det inte att försöka bortse från dem. Det 

vore bara konstigt. Men även om de är precis lika välkomna som alla andra har de vissa åsikter som 

behöver utmanas. Detta kan de andra partierna göra under debatten. Han säger:  

 

Alltså alla deras saker stämmer ju inte med skolans värdegrund och deras rötter 

stämmer inte alls med skolans värdegrund. Men jag tror det här med att bara tysta 

ner någonting, det leder inte någonstans. Jag tycker att det är felet som många av 

de andra partierna har gjort. Men just att vi styr debatten, det är det viktiga. Vad 

ska vi diskutera och hur länge ska vi diskutera det. Så att man inte bara kommer in 

på vissa avarter, som till exempel det vi hörde nu på Sverigedemokraternas 

konferens där man jämförde muslimer med att de inte är människor, eller vad det 

var de sa. Sådant styr vi ju självklart bort. Och där har vi så pass rutinerade lärare 

att jag inte är det minsta orolig.  

 

När Filip införde sitt koncept med enbart debatter på sin förra skola slutade SD dyka upp. Det var 

synd menar han men det får stå för dem, det är deras val. Att han idag har byggt på sig erfarenhet 

samt arbetar med erfarna lärare underlättar beslutfattandet i den här sortens frågor. Det skapar en 

trygghet. 

          Urvalet har fallit på riksdagspartierna. Filip menar att riksdagen speglar samhället på ett mer 

verkligt sätt än kommunfullmäktige. I fullmäktige kan det antingen finnas små lokala partier som 

inte har mycket att komma med eller att något av de större partierna inte finns representerade. 

Eleverna får då inte se hela helheten av åsikter. Att partier som FI, eller andra liknande, hamnar 

utanför är han medveten om. Han anser det dock vara viktigare att sätta tydliga gränser och förhålla 

sig efter dessa, även om det t.ex. skulle finnas elever som önskar annorlunda. Annars ser han 

elevernas åsikter som ett viktigt inslag i beslutsfattandet. Eleverna kommer inför debatten främst att 

ges inflytande över vilka ämnen som ska diskuteras. Eleverna kommer även ges möjlighet att ställa 

sina frågor till politikerna under debatten. Viktigast är att det blir seriöst. Då gäller det att eleverna 

har fått chansen att förbereda sig. Debatten måste därför inkluderas som en del av den ordinarie 

undervisningen. Hur det ska gå till mer exakt måste dock SO-lärarna styra över. 

          Under sina två år på skolan har Filip aldrig känt några krav eller förväntningar på sig att han 

borde agera på ett särskilt sätt i frågan. Beslutet ligger i hans händer. Där han arbetade innan var det 

skillnad. Vårdnadshavare framförde flera gånger kritik över att skolan tillåtit SD att vara med. Det 

hände även att vissa ungdomsförbund hörde av sig till kommunens ledande politiker för att få dem 

att sätta press på Filip att ändra sina riktlinjer och börja tillåta bokbord. Politikerna framförde sedan 
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detta till honom. Att det förekommer lobbying är emellertid inte särskilt konstigt menar han. Det 

ligger i deras intresse. I ett sådant läge gäller det bara att stå stadigt och förklara sitt beslut. Om de 

anser att beslutet är fel får de leva med det. Han medger dock att om man är ny som rektor kan det 

säkert vara svårare att stå emot.  

          Efter att det nya beslutet togs på skolan har Filip även föreslagit för de andra högstadie-

rektorerna i kommunen att alla borde förhålla sig lika. Vid tiden för intervjun är ingenting beslutat 

men de andra rektorerna tyckte det lät som en klok idé och skulle diskutera frågan med sin personal. 

En gemensam linje utåt menar han är en styrka.  

          Filip säger att han aldrig läst igenom något stödmaterial. Inte heller pratades det om frågan 

någon gång under rektorsutbildningen. Han anser sig ändå ha förhållandevis bra koll. Det han har 

utgått ifrån är att urval måste göras objektivt och att skolan inte är en offentlig plats. Därmed kan 

inget parti få fritt spelrum där. Oavsett om det har blivit rätt eller fel har det i alla fall fungerat bra. 

Han lyfter även fram att det inte går att ha koll på allt det juridiska. Istället för man försöka 

uppdatera sig så gott det går allteftersom. Blir det kämpigt finns kommunens jurist att kontakta om 

råd. Den nya lagen visste han om men inte den exakta utformningen. Han förklarar att det är bra att 

det nu kommer finnas ett mer tydligt lagrum som går att referera tillbaka till om något parti skulle 

reagera på att de blir utestängda. Tillägget innebär dock inga förändringar sett till den policy som 

skolan nu har tagit. Att rektor nu ges ett större mandat ser han inte som något konstigt. Det ligger i 

linje med hur yrket har utvecklats där de övre nivåerna puttar över allt fler beslut på rektor för att 

man anser det vara rektor som kan verksamheten bäst. Den tredje paragrafen tycker han är luddig 

och ett bra exempel på hur det brukar se ut i skolvärlden. Han säger: ”För mig som mattelärare är 

det ju ofta att antingen är det så här eller så är det såhär. Det finns ett ja eller ett nej. I skolvärlden är 

det oftast nja på allting”. Att även låta andra partier få föra ut sitt material anser han likväl inte är 

något jätteproblem. Skolan har en läroplattform där information läggs upp digitalt. Lärarna kan 

även integrera informationen i den ordinarie undervisningen om de anser att den passar in.  

	

6.7 Rektor Margareta 
Margareta har tjugo års erfarenhet bakom sig som skolledare. Först som biträdande rektor, sedan 

som rektor. Innan det arbetade hon som lärare i samhällskunskap och historia men bara under en 

kort period. Idag arbetar hon som rektor för en stor kommunal gymnasieskola med enbart teoretiska 

program. Skolan finns i en av Sveriges största kommuner. Hon har gått rektorsutbildningen. 

          I grunden ser Margareta positivt på att låta partier komma till skolan. På skolan har det länge 

funnits ett uttalat mål att eleverna ska få komma i kontakt med samhället utanför. Detta står dock 

inte bara och faller med att bjuda in partier till skolan. Det kan även innebära att elever får besöka 
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riksdagen eller valstugor. Varje år bjuder skolan dock in riksdagspartiernas ungdomsförbund till en 

paneldebatt. Man bjuder även in andra organisationer. Veckan efter vår intervju ska bland annat den 

lokala Amnestyföreningen komma till skolan för att ställa upp ett bokbord. Gällande partier tillåter 

hon inte bokbord. Anledningen till detta är att hon vill kunna ha kontroll över vad som försiggår ute 

i korridorerna. Det krävs för mycket resurser att övervaka så det inte uppkommer några situationer 

där elever råkar illa ut eller kränks. Annars hade hon gärna tillåtit det. Av erfarenhet vet hon även 

att det nästan bara är de redan frälsta som söker upp politikerna vid bokbord. Då måste skolan 

finnas där som en plattform för att hjälpa elever. Att arrangera en debatt möjliggör istället för alla 

elever att ta del av vad politikerna har att säga. Att få möta människor som brinner för något kan 

vara ett sätt att inspirera dem. Förhoppningsvis tänds en låga hos eleverna att i framtiden själva 

engagera sig. Det ställer även krav på politikerna. De måste vilja engagera sig i undervisningen. Det 

får inte bara bli att de kommer dit för att försöka vinna röster. Det verkar emellertid alltid vara deras 

yttersta mål. Inte minst märks det genom att de oftast mobiliserar och tar kontakt inför valen. 

          På skolan har det tidigare hänt att elever känt sig kränkta när politiker närvarat. Det handlade 

egentligen inte om att de gjorde eller sa något på skolan utan att de gjort uttalanden tidigare i andra 

sammanhang. Elever kände då oro över att något kunde hända. Innan Margareta började på skolan 

inträffade också en incident där en elev kastade ett ägg på en representant ifrån SD. Frågan menar 

hon har blivit svårare sedan SD kom in i riksdagen. Även om hon är skeptisk till partiets politik 

menar Margareta att personliga värderingar måste läggas åt sidan. De har all rätt att vara med. Hon 

tillägger samtidigt att det inte spelar någon roll om de är eller inte är ett rasistiskt parti. Många 

elever uppfattar SD som det. Då kommer det sätta agendan oavsett. Hennes upplevelse är att det är 

starkare känslor idag och att samhället blivit mer polariserat. På skolan går även många invandrar-

elever som ännu inte har det svenska språket, vilket gör det ännu viktigare att ha kontroll. Eleverna 

måste förstå det som sägs, vad partierna står för och vilka rättigheter och skyldigheter parterna har. 

          Enligt Margaretas uppfattning behöver eleverna sålunda även möta åsikter som de inte tycker 

om, bara det sker under organiserade former: 

 

Skolan kan inte vara ett säkert rum är min uppfattning. Om det är någonstans där 

man måste kunna möta jobbiga saker är det i skolan. För där finns det profession 

som kan vara med och ta hand om det, både i form utav lärare och pedagoger men 

också elevhälsa och kuratorer. [...] Vi måste våga möta saker som är otäcka eller 

obehagliga. Och det handlar ju inte bara om politiska åsikter utan även lidande i 

världen, förtryck, orättvisor. 

 

Margareta anser sig inte ha känt av några särskilda krav eller förväntningar rörande den här frågan. 

Hon tillägger samtidigt att det finns en uppenbar värdekonflikt där två mål i styrdokumenten ställs 
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mot varandra. Samtidigt som eleverna ska ges verktyg till att vara aktiva demokratiska medborgare 

och förstå det demokratiska systemet har hon även en skyldighet att garantera deras trygghet. De får 

inte utsätts för några hot eller kränkningar. Det är där som det krockar. Man ska uppfylla både 

målen på samma gång utan att sätta det ena över det andra. Än mer komplext blir det då vad som är 

kränkt är eller inte är någonting subjektivt. Om någon känner sig kränkt är den det. Men så ser 

lagstiftningen ut och det måste man försöka förhålla sig till. Då Margareta ibland uppfattar lagarna 

som oklara blir det istället att hon utgår ifrån sin egen erfarenhet och vad hon tror kommer fungera 

bäst. Om man hamnar rätt eller fel kan man inte bekymra sig över. Det får man veta om man blir 

anmäld. Då får det prövas i efterhand. Som ansvarig för skolan är det enda man behöver bekymra 

sig över om det blir fel för eleverna. Eleverna måste få vad de har rätt till. Där ligger utmaningen.  

          Att skolan har valt enbart riksdagspartierna är av taktiska skäl. Skolan får ofta förfrågningar 

från politiker som vill komma och delta. Någonstans måste man begränsa. Regeln alla eller ingen 

tycker Margareta är märklig. Hon menar att yttrandefrihetsargumentet har varit för starkt. Det blir 

mer att det handlar om politiska partiers rätt att komma till skolan än elevers rätt att få möta 

politiska partier. Det måste istället ske på skolans premisser. Det har även hänt att hon struntat i att 

följa praxis. En gång blev hon kontaktad av Nordiska Motståndsrörelsen men sa nej. Efteråt fanns 

en oro över att beslutet skulle kunna få konsekvenser. Därför är det skönt med den nya lagen. Man 

slipper känna oro. Nu går det att säga nej och sätta tydliga gränser. Det blir enklare att kunna sortera 

bort antidemokratiska partier eller andra som inte tillför något vettigt till debatten. Med det nya 

tillägget blir det mer på skolans villkor.  

          Eftersom FI sitter i kommunfullmäktige frågar jag varför man inte istället gjort det urvalet. 

Margareta berättar att det aldrig skett någon diskussion kring det. Man har bara lutat sig emot hur 

man brukar göra. Policyn med riksdagspartierna är dock inte ristad i sten. Skulle elever komma med 

förfrågan om ett annorlunda urval, som kommunfullmäktige, för att få med FI, skulle det vara helt 

okontroversiellt. Skulle någon ha andra åsikter är det bara att motivera hur man har tänkt. Att låta 

eleverna vara delaktiga i beslutsprocessen är självklart. De kommer även få inflytande kring vilka 

frågor som ska tas upp under debatten. Det enda motargumentet hon kan se är att fler partier skulle 

göra debatten mer svåröverblickbar. Dock måste lärarna tillfrågas först hur de ser på saken. Det är 

lärarna som måste ta rodret och forma undervisningen som de vill ha den. 

          Margareta är väl inläst på stödmaterialet. Både innan och efter valet 2014 diskuterade hon 

frågan med andra rektorer. Det blev ett sätt att stötta varandra och dela med sig av råd och tips. Den 

nya lagen fick hon vetskap om genom att läsa tidningsartiklar och skolbrev. Hon har också studerat 

den noggrant innan intervjun. Hon kan inte minnas att frågan diskuterades på rektorsutbildningen. 

Hon kopplar samman det med att den har blivit svårare med tiden, samt att den förr inte kom upp på 

rektors bord särskilt ofta eftersom lärarna ofta skötte detta inom ramen för sin undervisning.  
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7. Analys 
I detta kapitel kommer jag koppla det empiriska materialet som redovisar i kapitel sex till studiens 

teoretiska ramverk. Genom detta ämnar jag hjälpa läsaren att bättre förstå de olika innebörderna av 

rektorernas berättelser samt söka efter svaren på studiens frågeställningar.  

 

7.1 Beslutsprocessen 
Enligt Simon (1960) handlar första fasen av en beslutsprocess, analysfasen, om att olika identifiera 

problem samt samla in information. Trots närheten till valet 2018 har endast ett fåtal av rektorerna 

börjat resonera kring hur de ska göra gällande politiska partier. Flera, som Filip och Johan, medger 

även att mitt besök gjort att de påbörjat tankeprocessen tidigare än vad de annars hade gjort samt att 

deras intresse för frågan ökat. Margareta är den enda rektorn som har en plan färdig sedan länge. 

Detta beror mycket på att det finns en inarbetad tradition på skolan. Hon har därför inte behövt ägna 

särskilt mycket tanke hittills åt frågan.  

          Studier har visat att rektorer känner att de behöver prioritera mellan frågor på grund av stress 

och hög arbetsbelastning (Ahlström 2014, s. 180; Svedberg 2000, s. 199). Att frågan inte har ägnats 

mer tid åt menar jag indikerar att den inte är särskilt högt prioriterad bland rektorer. Istället verkar 

den mest bara passera dem förbi. Mest aktuell blir frågan under valår. Under mellanvalsperioderna 

görs inga större ansträngningar för att anordna några mer allmänna arrangemang som bland annat 

debatter. Istället handlar det då mest om att partier kontaktar för att få ställa upp bokbord. Om inte 

partierna visar vilja och tar initiativ minskar således chanserna avsevärt att det kommer ske några 

politikerbesök. Tydligt är även att samhällskunskapslärarna spelar en viktig roll för att besluts-

processen ska initieras. De måste vilja och planera för att inkludera partier i undervisningen. 

Lärarnas betydelse avspeglas kanske särskilt tydligt genom Björns berättelse. Han hoppas på att de 

nya samhällskunskapslärarnas tankesätt och idéer ska bidra till att gamla mönster bryts och att 

skolan därigenom i framtiden blir mer aktiv gällande att ta initiativ till att bjuda in. 

          Angående informationsinhämtningen framkommer att läsning av stödmaterial endast har skett 

sparsamt. Främst inför valen. Några ger utryck för att de knappt visste om att ett sådant fanns. Inte 

heller verkar det vara en fråga som diskuteras under rektorsutbildningen. Flera har likväl diskuterat 

frågan med andra rektorer efteråt. Det som påvisas här är alltså existensen av ett kollegialt lärande 

där rektorerna försöker få bättre koll på hur man kan gå tillväga genom att föra samtal med andra 

som befinner sig i en liknande situation (Svedberg & Weinholz 2014, s. 136; Møller 2006, s. 233). 

Även lärarna anses av rektorerna vara viktiga ur detta hänseende. Överlag visar berättelserna att 

rektorerna haft olika bra koll på det juridiska. Hos flera går det att uttyda stora brister. Regeln man 

har följt är alla eller ingen och att man ska vara objektiv. Sedan har man agerat tämligen fritt. 
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          I beslutsprocessens andra fas, designfasen, identifieras enligt olika handlingsalternativ och 

urvalskriterier (Simon 1960). Samtliga rektorer utrycker att det alltid finns risker med att låta 

politiska partier komma till skolan. Därför framhäver de betydelsen av att kunna skapa och behålla 

kontroll. Detta är en utgångspunkt i processen. Viktigt anses vara att närvaron av politiska partier 

inte på något sätt får störa den ordinarie undervisningen. Besök måste istället ske som en del av den. 

I grunden handlar det om att man vill göra besöken så effektiva och fördelaktiga för eleverna som 

möjligt. De måste vara informativa. Möjliga tillvägagångsätt som lyfts fram av rektorerna är bland 

annat att politiker kan få delta i klassrummet, paneldebatter i aulaformat och att ställa upp bokbord. 

Margareta för även fram perspektivet att möten med partier inte står och faller med att de kommer 

till skolan. Skolan kan även söka upp dem i riksdagen eller vid valstugor. Ett viktigt kriterium vid 

urval anses vara att det måste spegla det svenska samhället på ett verklighetstroget sätt samt att 

eleverna ges möjligheten att få höra ett brett spektrum av åsikter. Det anses även viktigt att kunna 

sätta gränser. Partierna får inte bli för många. Detta menar man kan leda till minskad kontroll samt 

att eleverna upplever situationen som rörig.  

          I valfasen används kriterierna för att utvärdera alternativ samt utifrån dessa ta beslut (Ibid.). 

Flera rektorer har antingen valt bort att låta partier/ungdomsförbund ställa upp bokbord på skolan 

eller infört riktlinjer. Man menar att eftersom det inte går att övervaka vad som sker i korridorerna 

blir detta sätt att riskminimera genom att arbeta förebyggande. Vad som antyds är att rektorerna ser 

korridorerna som problematiska platser, där liv, rörelse och pågående diskussioner eventuellt skulle 

kunna få en negativ effekt på den allmänna skolmiljön och elevernas trygghet. Då rektorer idag 

sällan kan sätta undan tid till att vara ute och synas i skolverksamheten (Ahlström 2014, s. 180; 

Svedberg 2000, s. 199) menar jag att det här förhållningsättet kan ses som ett medel för rektorerna 

att skapa sig makt över korridorerna fast att de själva inte befinner sig där. På Margaretas skola har 

det tidigare skett incidenter. Även om hon inte var rektor då kan det vara sådant som sätter trauma i 

väggarna. Hon och lärarna vet att händelser kan inträffa och därför finns en beredskap som många 

av de andra rektorerna inte är vana vid. Flera av de andra verkar inte tro att någonting liknande 

verkligen ska hända på deras skolor fast att det ibland ändå händer. Margareta är även intressant 

eftersom hon inte tillåter partier att ställa upp bokbord men tycker det är okej för andra 

organisationer, som Amnesty International, att göra det. Men kan inte Amnesty anses som minst 

lika politiska som de politiska partierna? Likt partierna kommer även Amnesty försöka sprida sina 

värderingar och åsikter samt värva medlemmar i syfte att nå sina mål. Hon värderar alltså de två 

organisationssorterna olika. Amnesty anses vara ett mer säkert beslut än politiska partier, som anses 

mer osäkra eller till och med riskabla. Detta hör även samman med en effektiv undervisning. Filip 

utrycker som exempel att diskussionen vid bokbord lätt bli ensidig och ojämn. För att inte de starka 

ska ta över behöver man finna sätt där alla kan spela på lika villkor. Därför har han valt bort det. 
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          Johan, Per och Björn kommer förmodligen kombinera bokbord med paneldebatter. Kajsa är 

mer otydlig. Hon kan tänka sig både formerna. Dock framgår inte om hon menar kombinerat eller 

att skolan väljer ett av alternativen. Göran nämner att det finns olika tänkbara tillvägagångsätt men 

att en debatt är det mest sannolika. Rektorerna verkar sålunda vara överens om att debatter är det 

bästa lösningsalternativet för att anordna något som verkligen kan gynna eleverna i deras lärande.  

          Gällande urval råder nästan samstämmighet om att riksdagen är det bästa alternativet för att 

uppfylla kriterierna man satt upp. Bland annat anses det vara ett sätt att plocka bort mindre partier 

samt antidemokratiska partier som man anser inte skulle tillföra något vettigt till diskussionen. 

Johan skiljer ut sig genom att välja kommunfullmäktige. Han är den enda som lyfte fram den lokala 

kontexten som ett argument gällande urval. Att Johan arbetar i en liten kommun och är den enda 

gymnasierektorn där kan säkerligen ha inflytande på hans val. Om det behövs är det enkelt att få tag 

på kommunens politiker. Endast Margareta är öppen för att ändra urval om eleverna önskar detta. 

Hennes medvetenhet om att jämställdhetsfrågor är viktiga för eleverna samt att frågan är i ropet har 

bidragit till att hon inte enbart har ett handlingsalternativ klart för sig utan även en plan B. Hon är 

även den enda som endast kommer bjuda in politiker från ungdomsförbunden, med motiveringen att 

unga måste få chans att bli inspirerade av andra unga. Övriga verkar se ungdomsförbunden som mer 

ett komplement eller att de inte tänkt så mycket på saken. Flera rektorer lyfter annars fram eleverna 

som en viktig del i beslutsfattandet. Främst genom att låta dem i samråd med lärarna få inflytande 

över vilka ämnen som ska tas upp under debatterna. Inflytandet sker således mestadels i slutet av 

beslutsprocessen kring detaljer. Eleverna konsulteras inte kring de inledande, större, besluten som 

om eller hur inbjudningar ska ske. Intresseväckande är bland annat att rektorerna inte diskuterar 

med eleverna hur de ser på bokbord innan detta sorteras bort. 

          Efter att beslut tagits distribuerar rektorerna i implementeringsfasen sedan det operationella 

ansvaret till samhällskunskapslärarna att verkställa dessa praktiskt. Lärarna får bland annat ansvar 

för att organisera besöken och utforma detaljerna. Detta anses vara ett mer effektivt tillvägagångsätt 

(jmf Leo 2014, s. 152f; se även Hargraves 2007; Spillane 2006).  

          Allmänt menar jag att det under beslutsprocessen råder viss passivitet bland rektorerna när 

frågan hanteras. Istället läggs mycket av ansvaret på lärarna. Resultatet kan kopplas till det Sherp 

(1998) lyfter fram om att många rektorer som själva har varit lärare, vilket stämmer i det här fallet, 

ofta ger lärarna stor frihet att själva styra över undervisningsinnehållet. Lärarnas agerande, eller 

icke-agerande, utmanas inte i särskilt hög grad av rektorerna. Istället inväntar man att lärarna ska ta 

fler initiativ. Precis som Sherp varnar för blir således en majoritet av rektorerna i hög grad styrda av 

lärarnas förhållningsätt. Om lärarna finner det vara mest intressant att bjuda in till debatter främst 

vid valen blir det också då det händer. Det här kulturella beteendet normaliseras även av rektorerna 

genom deras fördelning av ansvaret (jmf Foucault 1998, s. 353).  
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7.2 Korstrycket 
Enligt tidigare studier befinner sig rektor i ett konstant korstryck som påverkar hur de kan agera 

(Berg 1995; Svedberg 2000). I sina berättelser utrycker flera av rektorerna att de tidigare känt av ett 

korstryck beträffande frågan om politiska partier. Främst har det handlat om olika åsiktsuttryck från 

vårdnadshavare och politiker. Detta menar man dock har varit hanterbart. I nuläget anser ingen att 

de upplever något som sätter gränser utan beslutet ligger helt i deras händer. Likväl framkommer 

samtidigt att de i allra högsta grad påverkas, bara att de själva inte verkar vara medvetna om det. 

Göran säger t.ex. att kraven som ställs i styrdokumenten blir så pass styrande att det uppkommer 

tidsbrist. Det gäller att man kan finna luft i systemet för att man ska bjuda in. Kajsa lyfter i sin tur 

fram att trycket på skolan ifrån olika aktörer som vill komma dit och visa upp sig eller genomföra 

undersökningar medför ett stort behov att försöka dämpa detta. Även Björn är inne på en liknande 

linje.  

          Som även diskuteras ovan har lärarna och sätten de väljer att lägga upp sin undervisning stor 

betydelse för hur hela processen utvecklar sig och om några partier bjuds in. Som Berg (2011) lyfter 

fram tenderar lärarna att som grupp inte sällan agera skolans kodbärare. De sätter upp de kulturella 

normerna för arbetet på skolan. Detta märks här. Hur den interna kulturen på skolan ser ut får stor 

betydelse för hur skolan arbetar med att bjuda in politiska partier. Traditioner och normer, både 

sådana som sedan länge existerar på skolan och sådana som lärare och rektorer bär med sig sedan 

innan, bidrar till att sätta formerna för hur man agerar. Det går även att se på problemet ifrån andra 

hållet. Eftersom få egna initiativ tas ifrån skolan sida minskar även chanserna att partier bjuds in om 

partierna i låg grad försöker söka tillträde till skolan.  

          En slutsats jag drar utifrån detta är att korstrycket idag tycks vara så pass närvarande i rektors 

vardag att de inte ens verkar märka av det. Särskilt existensen av de inre gränserna verkar ha blivit 

någonting normaliserat. Formellt ligger det slutgiltiga beslutet i rektors händer. Informellt styrs 

dock rektors beteende mer av olika faktorer än vad hen själv inser. Rektors handlingsutrymme blir 

därmed inte lika stort som de upplever att det är. För att rektor ska kunna ta kommandot och utmana 

det rådande mönstret med lyckat resultat behöver hen således först öka sin medvetenhet om vilken 

betydelse skolans interna kultur har för hur frågan hanteras (jmf Beckman 1994, s. 91).  

 

7.3 Värdekonflikter 
Under längre tid har det funnits en debatt kring hur skolan ska förhålla sig till partier vars åsikter 

kan anses som extrema och/eller går emot skolans värdegrund (Arneback & Jämte 2015, s. 43). En 

intressant aspekt är att alla rektorerna förutom Björn självmant väljer att under intervjuerna gå in på 

SD, antingen genom att nämna dem vid namn eller ge antydan till att det är dem man menar. Det är 
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uppenbart att det ännu råder osäkerhet kring vad ett besök ifrån detta parti kan innebära säkerhets-

mässigt. Flera medger även att frågan om politiska partier har blivit svårare sedan SD kom in i riks-

dagen. Några liknande utsvävningar kring de andra riksdagspartierna görs inte.  

          Några av rektorerna utrycker också att de personligen inte har en särskilt positiv bild av SD 

och menar att vissa av partiets åsikter inte går i linje med skolans värdegrund. Dock finner man det 

inte vara etiskt hållbart att försöka stänga dem ute genom att till exempel ställa in ett evenemang 

bara för att de delta. Samtliga rektorer framhäver att det är viktigt att lägga de egna värderingar åt 

sidan när beslut ska fattas i den här frågan. Eftersom SD idag finns representerade i riksdagen och 

kommunfullmäktige kommer man att bjuda in dem utan några tveksamheter. Rektorerna anser alltså 

att det är viktigt att hela tiden utgå mer ifrån sin professionella tjänstemannaroll än de egna politiska 

ståndpunkterna angående SD (jmf Jarl & Rönnerg 2015, s. 17). Fortfarande finns dock tecken på att 

egna värderingar tidigare har spelat in vid beslut. Främst har det handlat om att ta beslut som gör att 

antidemokratiska partier inte får möjlighet att komma in på skolan. Vad detta tyder på är en ökad 

toleransnivå över tid bland rektorer. SD har idag normaliserats. Istället har gränslinjerna förflyttats 

utåt. Så som många rektorer förr agerade emot SD har numera reserverats till mer extrema partier, 

som Nordiska motståndsrörelsen. I likhet med flera forskare och filosofer (Bollinger 1986; Arendt 

1998; Davis 2009; Ahlström 2014; Petäjä 2006, s. 174f) menar rektorerna istället att det är viktigt 

att hålla det demokratiska samtalet levande och att partier med tveksamma åsikter måste bemötas 

öppet. Det anses viktigare för elever att få hålla kontroversiella åsikter än att försöka plocka bort 

dem. Genom att släppa in SD uppfattar jag det som att rektorerna med öppenhet vill försöka 

avmystifiera partiet. Under kontrollerade former kan eleverna få de insikter och förutsättningar som 

behövs för att själva skapa sig en egen uppfattning. Risken anses annars finnas att eleverna kommer 

försöka söka reda på information om partiet på annat håll (jmf Nygren 2008, s. 287). Att elever kan 

känna sig kränkta är rektorerna medvetna om. Därför försöker man hålla ett vakande öga. Om det 

ändå skulle inträffa något anses det alltid vara möjligt att hantera detta i efterhand.   

 

7.4 Rektorernas syn på det nya tillägget i skollagen 
Rektorerna verkar ha befunnits sig på olika nivåer av medvetenhet rörande den nya lagen. Generellt 

ser de positivt på att det nu införs en lag. Den anses bidra med att de har något att förhålla sig efter 

och kan hänvisa till när de ska sätta gränser vid främst urval. Jämfört med tidigare praxis blir det nu 

mera tydligt hur man ska förhålla sig. Man behöver inte oroa sig för att man kan göra fel. Därtill ges 

man som rektor ett större ansvar för den verksamhet som man är satt att leda, vilket välkomnas. 

Flera rektorer antyder dock att lagen i praktiken inte kommer innebära några större förändringar då 

man tidigare hanterat frågan på sätt som ligger inom ramarna för vad den utrycker.  
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Den tredje paragrafen verkar det råda konsensus om att den är mer oklar än de två första. Även om 

rektorerna menar att det praktiskt är fullt möjligt att även föra in information ifrån partier utöver det 

formella urvalet menar man samtidigt att ett sådant beslut ökar risken att hamna i den situation som 

den nya lagen egentligen är menad att förhindra. Som Lindström (1991, s. 90-108) skriver upplever 

rektorer ibland skolans mål som dubbeltydiga och svårtolkade. En följd kan bli att beslut tas utan att 

man egentligen vet vad som gäller. För att hjälpa rektorer och motverka att de hamnar i situationer i 

framtiden där de inte vet vad som gäller kring den nya lagen behövs sålunda att de ges fortbildning 

om den (Lipsky 1980, s. 27f; jmf Lennqvist-Lindén 2010, s. 53). Detta ställer såklart även krav på 

rektor att hen läser igenom material som tas fram och försöker hålla sig uppdaterad. Det skulle även 

kunna medföra ökad legitimitet hos rektor vid beslutsfattandet (Rothstein 1994, s. 127).  

 

7.5 De tre utfallsrummen 
Även om det råder viss osäkerhet bland rektorerna finner jag inte att någon intar ett förhållningssätt 

vilket skulle innebära inplacering i kategorin undvikarna. Rektorerna framhäver förvisso att skolan 

måste vara en trygg plats för eleverna och att de innehar ett särskilt ansvar för detta. Frågan anses 

dock inte vara så pass riskabel, obehaglig eller problematisk att man medvetet försöker undfly den. 

Ingen har heller satt upp ett definitivt nej i förväg utan frågan hanteras allt eftersom. Ingen försöker 

således att medvetet skapa ett safe-space för eleverna (jmf Boostrom 1998). Istället framhålls att 

eleverna även behöver lära sig möta åsikter som de inte tycker om eller ser som obehagliga.  

          I kategorin grävarna inplaceras Johan. Även om frågan inte alltid har prioriterats högt 

tidigare har han vid flera tillfällen kontaktat politiker med syftet att bjuda in dem till skolan. 

Resultatet har dock inte varit särskilt lyckat. Framåt kommer han likväl att intensifiera arbetet 

genom att anordna en debatt. Möjligheterna ser han som stora att detta kan bli ett nyskapande sätt 

för skolan att arbeta på. Förhoppningsvis kan det även bidra till att eleverna får ett ökat intresse att 

engagera sig politiskt. Även om Johan säger att han inte är rädd att avbryta ett evenemang vid 

behov visar han heller ingen större oro för eventuella problematiker som skulle kunna uppstå. Man 

får pröva och se hur det går. Skulle något inträffa går det att hantera i efterhand. 

          Övriga sex rektorer har placerats in i taktikerna. Hos dessa framkommer mer tydligt att de 

noggrant försöker kartlägga eventuella problem som kan uppstå för att minimera risker. Det anses 

vara väsentligt att kunna hålla kontroll över situationen. Skolan ska vara en social arena där nya 

relationer skapas, men det måste ske på skolans villkor. Den ordinarie verksamheten får inte störas. 

I arbetet att utforma handlingsalternativen söker de samråd med andra aktörer, som lärarna på 

skolan och andra rektorer. Att förankra beslut hos personalen anses viktigt. Som jag är inne på ovan 

indikerar det här resultatet rektorer generellt ser det som betydelsefullt att besök av politiska partier 
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förbereds noggrant. Fördelarna måste vara fler än nackdelarna. Det måste finnas ett syfte med att de 

ska bjuda in. Yttrandefriheten är viktig men den har gränser. Det får helst inte bara vara något som 

sker inkastat i vardagen. Kanske kan detta också ses som en anledning till varför skolor främst 

bjuder in kring valår. Det anses vara den mest naturliga tiden att bjuda in då det inte stör. 

          Det ska tilläggas att det var tre rektorer som jag menar kan ses som gränsfall. Göran låg på 

gränsen till att kvala in i gruppen grävarna. Han menar det vore kul att försöka utveckla arbetet 

genom att bli mer aktiv och bjuda in till en debatt. Tidigare har han varit mer inväntande och har 

låtit andra aktörer ta tag i frågan. Görans förfaringssätt signalerar dock att han tidigare medvetet har 

valt att inta denna mer neutrala position. Detta påvisar att han i hög grad har resonerat över olika 

för- och nackdelar. Samma gäller Filip. Filip är den rektor som utmanar sina lärare mest. Det märks 

att han gärna vill utveckla verksamheten genom att finna nya sätt att arbeta på. Filips beslut att inte 

tillåta bokbord och att sättet har tänkt ut debattformatet gör honom likväl till en taktiker istället för 

grävare. Kajsa befinner sig nära undvikarna. Min tolkning är att hon tidigare varit på defensiven 

gällande att låta politiska partier komma till skolan. Det har ansetts vara bättre att hålla ordningen 

än att riskera något. Det faktum att hon tycker att det vore spännande att i högre grad ta tag i frågan 

i framtiden samt att hon utför taktiska konsekvensanalyser vid varje förfrågning ifrån politiska 

partier medför dock att hon inte placerades in i denna grupp. 

 

8. Avslutande diskussion 
Resultatet i studien visar att rektorer har likartade hållningar till politiska partiers närvaro i skolan. 

De förhåller sig antingen positiva eller neutrala. De menar att partiernas medverkan kan understödja 

arbetet gällande att få eleverna att intressera sig av politik och utvecklas till att bli aktiva 

demokratiska medborgare i framtiden. I detta arbete anses det viktigt att eleverna får ta del av ett 

brett spektrum av åsikter. Här ingår även att låta elever möta partier med åsikter som vissa hävdar 

strider emot skolans befästa värdegrund. Förekomsten av ett främlingsfientligt parti i riksdag och 

kommun har över tid förvisso gett upphov till huvudbry. Ovissheten är dock inte stor att man väljer 

bort att låta partier komma till skolan. Istället förhåller man sig vaksam. Antidemokratiska partier 

som inte är invalda i några politiska församlingar märks ännu en mer negativ inställning till.  

          Kopplat till detta ser rektorerna positivt på den nya lagen. Den skapar mer tydlighet kring hur 

man kan agera gällande gränssättning. Det blir ett sätt att sortera bort partier man inte vill ha in. 

Därmed förenklar den. Om någon ifrågasätter deras beslut kan de numera peka på lagen. Generellt 

menar dock rektorerna att lagen inte kommer medföra några större förändringar. På de flesta skolor 

har arbetet skötts på ett sådant sätt att det faller inom ramarna för vad den nya lagen utrycker.  
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        Två viktiga ståndpunkter rektorerna har för att bjuda in är att åsiktsutbytena behöver ske under 

kontrollerade former samt är besöken måste vara informativa för eleverna. Besöken får inte bli till 

några torgmöten. Detta har medfört att flera rektorer valt att frångå konceptet med att låta politiska 

partier eller ungdomsförbund ställa upp bokbord i korridorerna, eller infört restriktiva riktlinjer som 

partierna måste förhålla sig till. Paneldebatter verkar vara det tillvägagångssätt som främst föredras. 

Det anses ge fler elever möjlighet att ta del av informationen. Just utifrån ett informationsperspektiv 

anses riksdagen generellt vara det mest självklara gällande urval. Man menar att det bäst speglar hur 

det svenska samhället ser ut politiskt, något som kan bidra till att eleverna får en klarare bild än vi 

ett annat urval som kan innebära något av de större partierna inte kommer med eller att man måste 

bjuda in småpartier som inte kommer tillföra särskilt mycket. Endast en rektor tänker annorlunda.  

          Även om huvudansvaret formellt ligger på rektors bord framkommer tydligt att besluten 

växer fram på ett organiskt sätt, särskilt i samarbete med samhällskunskapslärarna. Om inte lärarna 

tar initiativ att på något sätt inkludera politiska partier i sin undervisning minskar sannolikheten att 

några partier faktiskt kommer att närvara på skolan. Ansvaret att politiska partier bjuds in är därmed 

delat. Som en del i att kunna uppfylla demokratiuppdraget fullt ut menar flera av rektorerna även att 

det är viktigt att eleverna tillåts vara en del av beslutsprocessen i någon grad. Dock begränsas hur 

och vad eleverna ska få inflytande över av rektor och lärare. Även andra rektorer rådfrågas i hög 

grad kring frågan för att få input kring tillvägagångsätt. Särskilt handlar det om rektorer på den egna 

skolan eller som arbetar för samma huvudman.  

          Indirekt knutet till studiens frågeställningar går det inte att se några direkta skillnader mellan 

hur man förhåller sig på olika typer av skolor. Inte heller mellan praktiska och teoretiska program 

på gymnasiet. De berörda rektorerna verkar förövrigt inte ha tänkt särskilt mycket på detta. 

          En intressant aspekt avslutningsvis är att trots att närvaro av politiska partier sammankopplas 

i hög grad med att få eleverna att effektivt delta i samhället är det främst under valår som skolorna 

faktiskt bjuder in. Om rektorerna verkligen ansåg politiska partier vara ett viktigt verktyg i det 

demokratifostrande arbetet kan tyckas att de, trots en ansträngd arbetssituation, borde visa mer vilja 

att försöka hålla det demokratiska samtalet levande även mellan valen. Istället blir det nu mest att 

elever får chansen att utvärdera partierna inför valen för att kunna göra ställningstaganden om vilket 

parti de kan tänka sig ge sitt förtroende vid valurnorna. Den här studien påvisar sålunda att rektorer 

i högre grad behöver börja omsätta ord till handling och prioritera frågan mer i framtiden. Även 

samhällskunskapslärarna spelar en viktig roll här. Lärarna behöver i högre grad börja visa initiativ 

till att bjuda in även mellan valen. För mig som framtida samhällskunskapslärare kommer jag ifrån 

den här studien därför bära med mig att det är viktigt att tänka på att inkludera politiska partier 

fortlöpande i undervisningen, samt att även föra upp frågan på dagordningen om jag anser det talas 

för lite om den på skolan. Förhoppningsvis kommer det leda till fler vinster för eleverna i framtiden. 
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Bilagor 
	

Bilaga 1: Frågeschema 
	

1. Berätta lite om dig själv! Hur ser din professionella bakgrund ut? Vad har du haft för olika 

jobb? Är du lärare i grunden, i så fall i vilka ämnen? Varför blev du rektor? 

2. Brukar ni bjuda in politiska partier till skolan under? Om JA/NEJ – Varför/Varför inte? Är 

det någon skillnad mellan valår och år när det inte är något val? 

3. Brukar partier kontakta er om tillträde?  

4. Berätta hur ni tänk att gå tillväga inför valet 2018! Hur kom ni fram till det beslutet/Varför 

har beslut inte fattats?  

5. Har du (eller kommer du) tillfrågat skolans samhällskunskapslärare om deras åsikter i 

frågan? Har de något inflytande över beslutet? 

6. Sker beslutet kollegialt tillsammans med andra rektorer inom kommunen/koncernen eller 

den kommunala ledningsgruppen/koncernledningen? I vilken mån spelar andra skolors 

beslut någon roll? 

7. Involveras eleverna på något sätt inför ett sådant beslut? 

8. Varför ska skolan bjuda in/släppa in politiska partier?  

9. Vilken betydelse har det allmänna debattklimatet för ert beslut? 

10. Om ni märker av främlingsfientliga tendenser hos eleverna på skolan, skulle det göra er mer 

eller mindre benägna att bjuda in kontroversiella partier till skolan? 

11. Anser du att de riktlinjer som funnits kring politisk information på skolor har varit 

klargörande kring vad som har gällt i frågan? Har du haft hjälp av dem? 

12. Är detta en fråga som ni har diskuterat på rektorsutbildningen? 

13. Hur fick du kännedom om den nya lagförändringen? Var det jag som upplyste om den? 

14. Vad anser du om det nya lagförslaget? 

15. Varför tror du att du har fått det här i din hand? Vill du vara den som bestämmer? 

16. Om du själv fick bestämma hur en sådan här lagstiftning/regelverk ska se ut – hur skulle du 

bestämma? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Albin Hellström och jag är lärarstuderande vid Örebro Universitet. Den här terminen 

skriver jag mitt examensarbete och är i behov av din hjälp. Undersökningen kommer behandla 

rektorers förhållningsätt till politiska partier i skolan. Ämnet är aktuellt dels på grund av den nya 

lagstiftningen som är planerad att införas i januari 2018, som är tänkt ska ge rektor ett tydligare 

mandat att bestämma över vilka politiska partier som ska få besöka skolan, dels eftersom det 

numera är mindre än ett år kvar till valet. 

  

Intervjun beräknas kommer ta cirka 45-50 minuter. Exakt tidpunkt och plats bestämmer du. Dock 

helst någon gång under perioden från 20 november till 12 december för att studien ska hinna bli 

färdig i tid. 

  

Är detta en fråga som det finns osäkerhet kring gör det ingenting. Inte heller är det några problem 

om ett beslut ännu inte har fattats på din skola. Se i så fall intervjun som ett tillfälle att påbörja 

tankeprocessen inför valet 2018! 

  

Intervjun kommer att spelas in på band och sedan transkriberas ner på papper och analyseras. 

Materialet kommer självklart att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att det kommer att 

avidentifieras och behandlas i enlighet med de bestämmelser som finns i Sekretesslagen. Du 

kommer följaktligen att vara helt anonym. Tack på förhand!  

  

Med vänlig hälsning,  

Albin Hellström 

 

 

 

	


