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Context 
 
Democracy issues has been an interest of mine for some time now. As a teacher of civics I 

feel that I have a big responsibility to teach the fundamental democratic values on which our 

society rests. This can be done in many different ways. One method that I believe is very 

successful is to include the surrounding society in my teaching. When it comes to democracy 

in general and lectures on the political system I think that it is of great value to cooperate with 

the different political organizations. Therefore I decided to find out how common it is that 

schools benefit by such opportunities. I suspected that principals and teachers feel insecure 

about what is adequate in these matters. Which is the correct way of doing it, who are they 

allowed to invite and how are they expected to motivate their decisions?  

 

I have been questioning four principals about their schools and if they are involving local 

politicians in their education. I have also questioned if their schools have a plan for how they 

interact with the politicians.  

 

In my studies I found that the principals over all are positive in their connections with local 

politicians. Most of them are glad to invite them to their schools and their opinion is that this 

is good for the students education. Nevertheless my opinion is that they have poor knowledge 

in what regulations apply in contact with the political parties´ possibilities to participate and 

contribute in our work to create democratic citizens in our schools.  

 

 

  



Sammanfattning 
 
Demokratifrågor har länge intresserat mig. Som gymnasielärare i samhällskunskap har jag ett 

stort ansvar att förmedla de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar 

på. Detta kan ske på många olika sätt. En metod som jag tror är bra är att använda sig av är att 

inkludera det omkringliggande samhället i sin undervisning. När det handlar om 

demokratifrågor generellt och undervisning om det politiska systemet, är det värdefullt att 

samarbeta med de politiska organisationerna. Men hur vanligt är det att skolan tar till vara på 

denna möjlighet? Jag upplever att rektorer och lärare känner en osäkerhet om vad som 

verkligen gäller. Vad har de rätt att göra, vilka får de bjuda in och hur ska de kunna motivera 

sina beslut.  

 

För att om möjligt ta reda på hur det förhåller sig om att involvera politiker i undervisning och 

politikers möjligheter att verka i skolor har jag intervjuat fyra rektorer. Jag har också ställt 

frågan, om deras skolor har någon beredskap, någon handlingsplan för kontakten med 

politiska partier. 

 

Slutsatser som jag har dragit är att rektorerna är positiva till kontakten med politikerna. Att de 

flesta gärna bjuder in dem till sina skolor och att de ser detta som ett bra inslag i 

undervisningen. Men jag menar att de har ganska lite kännedom om de bestämmelser som styr 

politiska partiers möjlighet att verka och medverka i deras skolor. 
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1 Inledning  
 

1.1 Ämnesval 

Som lärare i samhällskunskap på gymnasiet undervisar man inom en mängd olika områden, 

till exempel hur Sverige styrs, om ekonomi, lag och rätt samt om arbetsmarknadsfrågor. Man 

vill som lärare rusta eleverna så bra som möjligt för deras tid efter gymnasiet. Ämnet syftar 

bland annat till att ge en allsidig bild av förhållandena i samhället för att de unga ska få en god 

grund att stå på. En ytterligare intention med ämnet är att eleverna skall få goda redskap för 

att aktivt kunna engagera sig i samhällsfrågor.  

  

För att förverkliga ovannämnda intentioner är det enligt min mening nödvändigt, att man 

engagerar de delar av samhället som kan komplettera undervisningen i ämnet. Antingen att 

man bjuder in politiker till skolan, till lektioner i samhällskunskap eller att jag tillsammans 

med aktuella klasser gör studiebesök. Till exempel att man engagerar arbetsförmedlingen 

under kapitlet arbetsmarknad. När man skall undervisa om hur Sverige styrs, så skulle det 

kännas relevant att besöka riksdagen eller bjuda in lokala politiker till skolan.  

Men hur vanligt är det att skolledare/lärare i sin undervisning engagerar det omkringliggande 

samhället?  Detta varierar säkert i stor utsträckning.    

 

Jag möter då och då lärare som tycker det är svårt och problematiskt att bjuda in 

representanter för politiska partier till sin skola. De anger olika skäl, men den röda tråden i 

deras funderingar är att de tycker det är oklart hur regelverket ser ut. De är också tveksamma 

till att bjuda in partier, därför att de inte vill ha in Sverigedemokraterna i sin skola, utifrån 

tanken: Bjuder man in ett parti, måste man också ta emot alla andra partier som vill in. Genom 

dessa samtal med lärare har jag blivit intresserad av vad som egentligen gäller, hur regelverket 

ser ut och hur rektorer arbetar med sådana här frågor för att hjälpa och stötta sin personal.  

 

Jag anser det vara av stor vikt att skolorna har ett väl genomtänkt samarbete med det 

omkringliggande samhället och att detta samarbete också inkluderar kontakter med de 

politiska partierna. Det finns säkert i dag många goda exempel på samverkan skola-samhälle, 

t ex samverkan med arbetslivet, med aktiva intresseorganisationer och med de lokala politiska 

avdelningarna. Att skolan bjuder in aktörer från samhället för att komplettera och bredda 

undervisningen är kanske den vanligaste modellen. Detta anser också skolverkets f d 

generaldirektör Pia Enochsson.  
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1.2 Syfte       

Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur några högstadieskolor respektive 

gymnasieskolor arbetar för att inkludera det omkringliggande samhället i allmänhet och de 

politiska partierna i synnerhet. Hur går de då till väga och har de stött på några problem i 

försöken att inkludera det omkringliggande samhället?       

 
1.3 Avgränsning och forskningsfrågor 

Medvetenheten om innehållet i Politik i skolan borde bidra till en ökad kontakt mellan skola 

och företrädare för samhällets politiska organisationer.  Även om det kan finnas många skäl 

till att en skola kör på sparlåga när det gäller kontakterna med det övriga samhället, så hävdar 

jag, att dessa kontakter skulle vara betydligt bättre om skolledare/lärare ägde god insikt om 

spelreglerna. Därför vill jag formulera följande tes: Okunskapen om vad regelverket säger är 

ett väsentligt hinder i kontakten skola – samhälle.  

 

Utifrån mitt syfte med denna uppsats väljer jag att avgränsa arbetet till att undersöka hur 

högstadierna och gymnasierna i Säffle och Åmål arbetar med att öppna skolorna för politiska 

organisationer. Jag har valt dessa enheter eftersom jag bor i Säffle kommun och har haft min 

praktik i Åmål. Jag har intervjuat fyra rektorer, två gymnasierektorer och två 

högstadierektorer.  

 

För att kunna förverkliga mitt syfte har jag formulerat följande relativt sett öppna 

forskningsfrågor: 

 

1. Vilka uppfattningar har rektorer i Säffle och Åmåls kommuner om att möjliggöra för 

politiska partier att verka och medverka i skolan? 

 

2. Har skolorna någon handlingsplan eller ordningsregler som gäller för organisationer 

och politiska partier när dessa ska verka eller medverkan i skolorna? 

 

Varför valde jag då de här forskningsfrågorna? Jag valde att ha med fråga 1 därför att jag ville 

ta reda på rektorernas inställning till att använda sig av omvärldskontakter, i det här fallet 

politiska partier. Det känns relevant att undersöka om de jobbar för det eller om de inte bryr 

sig så mycket om det. Det är också av betydelse att veta varför de har valt den hållning som 
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de har. Fråga 2 tog jag med för att det enligt skolverket är av stor hjälp för personalen på en 

skola om det finns en handlingsplan att arbeta efter i sådana här frågor. Planen kan vara ett 

bra redskap för lärarna i deras verksamhet. Ett stöd i hur de ska agera. 
 

1.4 Metod och material 

Det material som jag har använt till min uppsats är litteratur i ämnet, intervjuer och 

tidningsartiklar. Vilka texter jag har använt mig av framgår av litteraturlistan. Jag vill här ta 

möjligheten att argumentera för en del av den litteratur som jag har använt mig av. Jag vill 

börja med skolverkets rapport, Politik i skolan. Det är en mycket innehållsrik skrift som 

behandlar det område som jag skriver om. Rapporten är väldigt konkret i sitt budskap och det 

finns mycket användbart som går att härleda till mina frågeställningar. Det är framförallt 

denna rapport som jag har använt mig av i min teorianknytning.  

En bok som jag har hämtat lite material från är Axel Hadenius bok, Demokrati en jämförande 

analys. Författaren belyser frågan om att engagemanget hos folk är kopplat till hur den 

politiska processen fungerar. Är det en bra process vill folk engagera sig och vice versa. Jag 

tycker att detta perspektiv är mycket intressant. Har man t ex ett bra fungerande samarbete 

mellan de lokala politikerna och skolan, så är det nog lättare att skapa förståelse för den 

politiska processen bland eleverna. Engagemanget leder enligt Hadenius till att man får mer 

kunskap och kan därigenom påverka. Man vill ju som lärare ge eleverna redskapen för att 

kunna förstå och påverka samhället omkring dem.  

 

För att kunna undersöka hur rektorers uppfattning är inom mitt forskningsområde har jag 

intervjuat rektorer på högstadier och gymnasier i Säffle och Åmåls kommuner. Den 

intervjuteknik som jag har använt mig av är informell/ostrukturerad modell. Annika Lantz 

kallar denna intervjuform halvstrukturerad. Intervjuaren har en bestämd följd på frågorna men 

man kan komplettera med följdfrågor om det behövs. En annan stor fördel med denna modell 

är att man ganska så lätt kan jämföra data när man sammanställt intervjuerna1.  

 

Jag ringde upp rektorerna och bestämde tid för intervjuerna. De var direkt positiva till att vara 

med. Jag gjorde intervjuerna på rektorernas arbetsrum. Vi satt på var sin sida av ett bord. 

Intervjuernas längd varierade och rektorerna hade gott om tid avsatt för intervjun. Under 

intervjuerna använde jag öppna frågeställningar, så att respondenten fritt kunde utveckla sina 

                                                 
1 Annika Lantz, Intervjumetodik (Lund:Studentlitteratur, 1993), s.21. 
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svar. De frågor som jag ställde finns med i bilaga 1.  Frågorna låg till grund för intervjuerna, 

men beroende på respondentens svar gick jag vidare med följdfrågor. Jag har dokumenterat 

intervjuerna genom att göra stödanteckningar och jag spelade in dem på band. Jag skrev ned 

stödanteckningar och kunde därför lyssna aktivt på de svar som gavs.  

 

Enligt min mening fungerade det bra med öppna frågeställningar. Om jag skulle göra om 

intervjuerna idag skulle jag formulerat om frågorna 2,3 och 4. De går kanske lite väl mycket 

in i varandra. Men å andra sidan så är frågor om handlingsplaner centralt i detta arbete.    

 

1.5 Centrala begrepp 

Det kan nu vara på sin plats att definiera ett par begrepp. De begrepp som behöver definieras 

är medverka och verka.  

 

Medverka – innebär att skolan tar initiativet och bjuder in ett politiskt parti på skolans villkor.  

Läraren kan därmed styra upplägget för besöket utifrån sin planering av lektionen. Denna typ 

av besök syftar till att eleverna skall kunna tillgodogöra sig kunskap.  

 

Verka – detta begrepp innebär att man låter politiska organisationer verka i skolan utifrån sina 

egna syften. De väljer själva vilken information de behagar presentera. Motiven till att de 

kommer till skolorna är att de vill nå ut med sitt budskap för att värva väljare, speciellt i 

valtider. Metoderna för denna typ av verksamhet brukar vara bokbord, flygblad och debatter. 

 
1.6 Disposition  

Inledningskapitel följs av kapitel 2 som är ett bakgrundskapitel. I kapitel 3 behandlar jag 

skolans demokratiarbete. Där skriver jag om lärarens uppdrag, kursplanen för 

samhällskunskap, vidare om skolans demokratiuppdrag och om den politiska processen samt 

om skolans juridik. I kapitel 4 behandlar jag resultatet av de intervjuer jag har gjort. I kapitel 5 

analyserar jag intervjuerna som följs av en avslutande diskussionen i kapitel 6. Detta följs av 

en referensförteckning och av mina intervjufrågor.    
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2 Bakgrund 
 

Pia Enochsson menar att skolorna måste bli betydligt bättre på att öppna sig för politiska 

partier. Orsakerna till att de inte gjort detta tidigare har enligt Pia Enochsson att göra med att 

skolledare och lärare känner en stor osäkerhet, när det handlar om att samverka med politiska 

organisationer. Denna osäkerhet att bjuda in politiska partier menar hon kan bero på att man 

vill hindra antidemokratiska organisationer från att komma in på skolan. Denna attityd menar 

hon kan leda till att skolor väljer att inte kalla på något parti alls, vilket i sin tur leder till att 

eleverna går miste om ett bra inslag i undervisningen. Det är med andra ord inte självklart, att 

lärare kallar på representanter för politiska partier för att dessa ska integreras i skolans 

verksamhet. Denna problematik tar skolverket upp i sin rapport, Politik i skolan. Men enligt 

rapporten är det också angeläget att skolorna har god beredskap för att möta de politiska 

organisationerna. Att man som skola vet hur man ska agera när det omkringliggande 

samhället vill komma och besöka skolan, t ex när politiska partier vill träffa klasserna inför ett 

val. Skolverkets rapport beskriver just denna problematik.  

 

Våren 2002 antog Riksdagen propositionen Demokrati för det nya seklet. Syftet med 

propositionen var att den skulle verka för att öka medborgarnas demokratiska medvetenhet. 

Regeringen ville få igång ett demokratiarbete. Anledningarna till detta var bl a att 

valdeltagandet 1998 var rekordlågt, 81.4 procent, Den fick också signaler om att allt färre 

valde att engagera sig politiskt. Misstron mot det politiska systemet visar sig också allt mer. 

Det kan röra sig om att medborgare i stället för att engagera sig politiskt väljer att driva 

frågorna på ett annat sätt. Man såg också med oro på de antidemokratiska krafter som gör sig 

gällande2.  

   

Regeringen skriver i propositionen På ungdomars villkor – ungdomspolitik för demokrati, 

rättvisa och framtidstro, att det är väldigt viktigt att skolorna har ett gott samarbete med det 

omkringliggande samhället i allmänhet och med politiska organisationer i synnerhet. En typ 

av bra samarbete är att politiska organisationer kommer till skolor och medverkar eller verkar. 

Men de politiska partiernas möjlighet att komma in på skolorna har varierat. De har mötts av 

olika argument till varför de inte får komma in på skolorna. Som en följd av detta gav 

regeringen i början av 2002 Skolverket ett uppdrag. Uppdraget gick ut på att Skolverket skulle 

                                                 
2 Skolverket publikation, Politik i skolan, s. 16 (http://www.skolverket.se) 
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undersöka vilka möjligheter de politiska partierna har att verka på skolorna utifrån gällande 

regelverk. Skolverkets arbete med dessa frågor har resulterat i ett antal rapporter, till stöd för 

lärare ute på skolorna3. 

 

Skolorna runt om i vår värld har tillsammans med andra instanser i samhället en stor 

möjlighet att bidra positivt i demokratiarbetet. Ja, skolan är säkerligen en av de största 

påverkansfaktorerna för eleverna inom detta område. Men hur skolor valt att arbeta med 

demokratifrågor varierar nog i stor utsträckning.  

 

I propositionen, Demokrati för det nya seklet, betonas vikten av att få in ett demokratiskt 

arbete i skolorna. Den svenska demokratin bör kännetecknas av ett brett medborgerligt 

deltagande inom ramen för den representativa demokratin. En viktig förutsättning för att 

demokratin ska vara hållbar är att den förankras bland barn och ungdomar samt att deras 

deltagande i samhället uppmuntras och utvecklas. I en demokrati ska alla ha en möjlighet att 

delta4. Lärarna har ett stort ansvar när det gäller att forma eleverna till ansvarskännande, 

demokratiska medborgare och ge dem de grunder och analytiska redskap som krävs för att de 

ska kunna vara delaktiga i samhällets demokratiska arbete. Det varierar säkerligen också hur 

mycket lärarna tar vara på möjligheten att arbeta fokuserat med demokratifrågor5.  

 

Men idag råder som sagt en stor osäkerhet bland skolans ledare hur man skall hantera 

kontakter med politiska organisationer, osäkerheten handlar främst om vad skolor får och inte 

får göra. Detta har lett till att de politiska partiernas chanser att medverka eller verka på 

skolorna varierar stort mellan landets skolor. Skolverkets uppdrag från regeringen som jag 

nämnde tidigare, syftade till att redogöra för skolans ansvar och möjligheter att rusta eleverna 

för att de sedan skall kunna verka aktivt i den representativa demokratin. Uppdraget skulle 

också visa på de förutsättningar, som skall möjliggöra en förbättrad kontakt mellan skolan och 

det omkringliggande samhället. Det gällde också att skolorna vet vilken rätt politiska partier 

har att verka och medverka i skolan och klargöra vilka möjligheter skolan har att styra sin 

verksamhet samt ge några exempel på hur politiska organisationer har medverkat på skolor 

och på vilket sätt detta har påverkat undervisningen6. 
 
                                                 
3 Skolverket publikation, Politik i skolan, s. 5,6 
4 Proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet (http://www.riksdagen.se) 
5 Politik i skolan, s. 6 
6 Politik i skolan, s. 6,7 
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Rapporten vill bl a vara en hjälp för rektorer och lärare att hantera frågor i mötet med 

företrädare för politiska partier, där det verkar råda osäkerhet om vad man får samtidigt som 

det tycks råda olika praxis i vårt land. Politik i skolan skulle enligt mig kunna fungera som en 

mall för riket. Detta dokument framhåller att en väl utnyttjad kontakt mellan skolan och 

samhället i övrigt gynnar demokratiprocessen. När demokratiprocessen är en del av skolans 

värdegrund, sätter denna samtidigt en spärr för antidemokratiska organisationer. Politik i 

skolan påtalar också möjligheten, att varje skola kan bestämma och skriva ned sina egna 

ordningsregler, som kan åberopas och vara en hjälp i tveksamma fall7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Pressmeddelande av Myndigheten för skolutveckling, 2004-03-30 
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3 Skolans demokratiuppdrag 

 
Men hur ska skolan agera för att få till bra möten med samhället? Jag ska i det här kapitlet 

resonera kring hur skolans demokratiuppdrag ser ut. Vad har egentligen den enskilde läraren 

för uppdrag och vad har hon/han för redskap för att forma eleverna till ansvarstagande 

medborgare. Detta är ett oerhört brett uppdrag som ska genomsyrar hela skolans verksamhet. 

Men jag har valt att lyfta fram några byggstenar i detta viktiga arbete. Nedan följer några av 

de områden som jag anser vara viktiga i detta arbete. Jag behandlar också skolans juridik, 

såsom åsiktsfrihet, tryckfrihet, allmän plats och skolans ordningsregler. 
 

På skolverkets hemsida kan man under punkten demokrati och värdegrund läsa om skolans 

demokratiuppdrag. Uppdraget kan delas upp i tre delar. Så här skriver skolverket:  

”En del handlar om att utveckla elevernas kunskap om demokrati och värdegrund och denna 

del återfinns till stor del i ämnesundervisningen. Den andra delen innebär att förskolor och 

skolor ska verka i demokratiska arbetsformer, där såväl elever som personal har ett reellt 

inflytande över och delaktighet i sitt skolarbete och sin lärmiljö. Detta inflytande kan både 

vara formellt, t.ex. genom olika råd, och informellt, t.ex. genom möjlighet att diskutera och 

påverka arbetssätt och innehåll i undervisningen. Den tredje delen av uppdraget handlar om 

att skolor och förskolor ska fostra demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och verka 

i ett demokratiskt samhälle. Detta innebär ett arbete med värdegrunden, dvs. de demokratiska 

värdena, till exempel solidaritet, människors lika värde och jämställdhet. Sammantaget kan 

sägas att dessa delar i det demokratiska uppdraget bidrar till att utveckla demokratisk 

kompetens hos barn, unga och vuxna”8. 

 
 
3.1.1 Demokratiuppdraget 

Skolans demokratiuppdrag kan alltså delas in i tre delområden. För det första handlar det om 

att eleverna får kunskaper om hur det politiska systemet är uppbyggt, från det lokala planet 

upp till riksnivå. Det andra området handlar om att man skall förbereda eleverna för att verka i 

ett demokratiskt samhälle. För att de skall kunna detta, är det viktigt att man under skoltiden 

använder sig av demokratiska arbetsformer. Jag återkommer längre fram i arbetet om vilka 

arbetsformer det gäller. För det tredje handlar det om att man hos eleven förankrar samhällets 

                                                 
8 Skolverket, styrdokument för det demokratiska uppdraget, 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/25/38/115153_Demokrati_vardegrund_styrdokument.pdf 
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värdegrund. I skolans demokratiska uppdrag ingår det att motarbeta alla former av kränkande 

behandling, främlingsfientlighet och andra former som strider mot människors lika värde. För 

att man skall lyckas med detta uppdrag, menar myndigheten för skolutveckling att man skall 

samverka med de politiska organisationerna. Just samverkan med de politiska partierna kan 

vara ett bra inslag i skolans undervisning som belyser värdegrundsfrågor. 

Regeringen lyfter fram vikten av detta i en proposition, där det heter ”Skolan har en central 

roll för att främja demokratiska idéer. Uppgiften är så viktig att den har fått komma till uttryck 

i skollagen. (1 kap. 2 § skollagen, 1985:1100). I den s k  Portalparagrafen. Det är därför 

angeläget att den enskilda skolan har ett väl utvecklat kontaktnät gentemot det övriga 

samhället, vilket också betonas i läroplanen. Detta bör omfatta olika samhällspolitiskt 

engagerade organisationer, men det är särskilt viktigt att skolan också har en öppen dörr till de 

politiska partierna och de politiska ungdomsförbunden”9  

 

När man vill integrera politiska partier i skolarbetet, använder man, som jag redan framhållit, 

två centrala begrepp. Dessa begrepp är verka och medverka. I skolverkets rapport, Politik i 

skolan redogörs det för organisationers möjlighet att medverka och verka i skolan. 

Beredskapen för att möta politiska organisationer som vill in på skolorna varierar. För att 

förbättra förhållandena rekommenderar skolverket i sin rapport Politik i skolan att skolorna 

skapar en handlingsberedskap, t ex en policy – särskilt viktigt i konfrontation med 

organisationer. Rapporten betonar bl a att främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och andra aktiva insatser10.   

 

3.1.2 Lärarens uppdrag 

Uppdraget är inte enbart att förmedla kunskap utan det handlar också om att forma människor 

som kan fungera och bidra till samhällets utveckling, nu och i framtiden. Förutom att utveckla 

elevernas kunnande omfattar uppdraget fostran och personlighetsdaning liksom skapandet av 

en samhällig gemenskap11.   

 

Skolans personal skall förmedla och hos eleven förankra de värden som vårt samhälle vilar 

på, vilket bl a omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

                                                 
9 www.riksdagen.se Prop. 1998/99:115 På ungdomarnas villkor, s. 40 
10 På ungdomarnas villkor s. 37 
11 Ingrid Carlgren, Ference Marton, Lärare av i morgon, (Lärarförbundets förlag, 2001), s. 70 
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människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta 12.  

 

I läroplanen, Lpf 94, kan man läsa följande: "Det är inte tillräckligt att i undervisningen 

förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas 

i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att ta ett personligt ansvar. Genom att 

delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 

teman och aktiviteter kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar"13 

 

Uppdraget att vara lärare har många olika sidor. Om man frågar ett flertal lärare hur de 

uppfattar sitt uppdrag och vad de tycker bör ingå i detta, så får man med all säkerhet en hel 

del skiftande svar. Jag har under den senaste praktikperioden erfarit att synen på uppdraget 

kan skilja sig från lärare till lärare och jag har också märkt att det är skillnad mellan lärare 

inom samma ämnesområde.    

   

Men vad ingår då i lärarens uppdrag? Jag läser till gymnasielärare, varför det är naturligt att 

jag riktar mig mot den yrkeskategorin när jag funderar kring dessa frågor.   

Som blivande gymnasielärare skall jag rusta eleverna inför det som väntar dem efter 

gymnasiet. En del elever kommer att gå direkt ut i arbetslivet, medan andra, och kanske 

flertalet, med all säkerhet kommer att läsa vidare. Oavsett deras vägval blir mitt uppdrag att 

väl förbereda dem inför vuxenlivet och utifrån mina förutsättningar bidra till att de blir goda 

samhällsmedborgare som känner ansvar för sina liv. Skolan kan inte ge allt men det är viktigt 

att ge eleven redskap för att kunna möta den värld som väntar efter studenten14.   

 

Undervisningen i skolans ämnen skall bygga på de mål som finns framtagna för respektive 

ämne. Detta är nödvändigt enligt boken ”Lärare av i morgon” av den anledningen att eleverna 

skall få en likvärdig utbildning. Jag tror dock att utbildningen kommer att skilja sig åt 

beroende på vilken lärare eleverna får. Lärare formar sina kurser på olika sätt. För att det skall 

bli en så likvärdig utbildning som möjligt, krävs det att jag i min planering av undervisningen  

inkluderar målen för kursen på ett konkret sätt och att jag inkluderar betygskriterierna i 

arbetet.  

                                                 
12 Ingrid Carlgren, Ference Marton, Lärare av i morgon, (Lärarförbundets förlag, 2001), s. 42 
13 Lpf 94. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
14 Lärarens handbok, ISBN 91-85096-830 (Solna: Tryckindustri Information, 2001), s. 45, 46  
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Gemensamt för alla lärare är att de ska organisera och leda elevernas aktiviteter15. Hur får 

man eleverna att göra det man har tänkt? Jag tror att det krävs att man är flexibel till hur 

gruppen är, hur den fungerar. Det gäller också att vara lyhörd för olika önskemål inom 

gruppen. Det talas mycket om att man skall planera upplägget på undervisningen tillsammans 

med eleverna. Boken tar bl a upp en fördel med att ha eleverna involverade i processen att 

forma undervisningen, de kan då inte i efterhand vara oppositionella16. Läroplanen betonar att 

man inte bara skall undervisa om de demokratiska värdena, utan att även undervisningen skall 

bedrivas demokratiskt17. Man måste som lärare vara tydlig med de demokratiska spelreglerna.  

 

Läraren har ansvaret att frågor som tas upp av partierna blir allsidigt belysta och att argument 

möts med motargument. Här har läraren en kompensatorisk uppgift, att komplettera med 

argument och upplysningar som inte kommit fram. Läraren har ansvar för att det som 

presenteras av partierna kritiskt granskas och diskuteras18.   

 

3.1.3 Kursplanen för samhällskunskap  

Inom ämnet samhällskunskap finns det stora möjligheter att arbeta med demokratifrågor.   

Ämnet syftar bl a till att eleven skall få en god grund att stå på i samhället. En ytterligare 

intention med ämnet är att eleven skall få goda redskap för att kunna vara en aktiv 

medborgare, att aktivt delta i samhället för att kunna påverka. Skolan skall i sin undervisning i 

ämnet samhällskunskap sträva efter att eleven omfattar och praktiserar demokratins 

värdegrund, visa hur olika perspektiv och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället och 

utveckla elevens egen förmåga att aktivt delta i samhällslivet och påverka 

samhällsutvecklingen samt ge kunskaper om individernas rättigheter och skyldigheter i 

samhället19. 

 

 

 
 

                                                 
15 Lärarens handbok, ISBN 91-85096-830 (Solna: Tryckindustri Information, 2001), s. 72  
16 Ingrid Carlgren, Ference Marton, Lärare av i morgon, (Lärarförbundets förlag, 2001), s. 89 
17 Lärarens handbok, s. 43  
18 Skolverket, Politik i skolan, sid. 12 
19 Skolverket, Kursplanen i samhällskunskap, se länk: 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=8&skolform=21&id=SH&extraId= 
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3.1.4 Omvärldskontakter 

Vikten av att skolorna har en etablerad kontakt med omvärlden betonar verkligen skolverket i 

sin rapport Politik i skolan. Den visar att det finns många goda exempel på lyckade 

samarbeten mellan skolan och de lokala partierna. Ur politikernas synvinkel är orsaken till 

samarbete att man vill skapa ett så bra underlag till sina beslut som möjligt. Att man verkligen 

vet hur den verksamhet man ska besluta om fungerar i praktiken. Informationen om beslutens 

konsekvenser är viktig för en politiker att få med sig från verksamheten. Exempel på former 

för samverkan som tas upp är, faddersystem, att politiker besöker skolorna och att man har 

öppna nämndmöten. Man använder också skolorna som remissinstans i olika politiska frågor. 

Skolorna kan använda sig av politiken på så vis att man inkluderar den politiska processen i 

undervisningen, t ex att man följer en politisk fråga från förslag till beslut. Det är också bra att 

ta vara på möjligheten att koppla aktuella frågor till undervisningen så att eleverna ser en 

tydlig verklighetskoppling20.  

 

Justitieombudsmannen (JO) konstaterar att rektor eller lärare inte får förhandsgranska tryckt 

material i syfte att hindra spridning av de åsikter som det kan innehålla. JO menar att 

respekten för yttrandefriheten bör medföra att t ex en skolledning är återhållsam med att 

undertrycka åsikter, när det inte påkallas av ordningsskäl. Skrifter får enligt JO enbart 

beslagtas, om man hänvisar till ordningsskäl. Man får inte beslagta flygblad p g a att detta 

strider mot läroplanens intentioner21.    

 

3.1.5 Den politiska processen 

Enligt Axel Hadenius kan man bedöma den politiska processen utifrån hur mycket folk 

engagerar sig. Med andra ord, är det en bra process, så vill folk engagera sig. Engagemanget 

leder enligt Hadenius till att man får mer kunskap och kan därigenom påverka. En annan 

konsekvens av engagemanget är att den engagerades perspektiv vidgas, vederbörande får 

inblick i hur det politiska systemet fungerar i praktiken. En ytterligare konsekvens är att man 

får insyn i många olika ärenden och träffar kanske de personer som berörs av besluten som 

man tar22. 

   

                                                 
20 Skolverkets publikation Politik i skolan, s. 14 
21 Skolverkets publikation Politik i skolan, s. 13  
22 Hadenius, Axel, Demokrati en jämförande analys, (Lund: Liber, 2001), s. 63 
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För att elever ska kunna tränas i den politiska processen, är de viktigt att förmedla att 

demokrati är något som berör dem. Demokratiska processer kan på ett tydligt sätt praktiseras 

under skoltiden. Skolan kan ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i de beslut som rör dem. 

Ett sätt kan vara att en nämnd som skall ta ett beslut som angår ungdomarna bjuder in till ett 

stormöte för att diskutera sakfrågan. Eller så kan politikerna bjuda in representanter från 

elevrådet för att delta under ett nämndsammanträde. 

 

3.2    Skolans juridik 
 

3.2.1 Åsiktsfrihet och tryckfrihet 

Skolverket betonar att det finns givna regler som är viktiga att ta hänsyn till när det gäller 

skolans kontakter med politiska organisationer såsom åsikts-, yttrande-, tryck- och 

mötesfrihet. När det gäller åsiktsfriheten, så får individen ha vilka åsikter som helst – också i 

skolan. Men att ge uttryck för sina åsikter begränsas av lagen om yttrandefriheten23. Sägs det 

sådant som bryter mot lagen, exempelvis hets mot folkgrupp eller annan lagstridig kränkning, 

skall skolan reagera och agera. Tryckfriheten fungerar i praktiken så på våra skolor, att skolan 

inte har rätt att i förväg granska vad som skall finnas med, t ex på ett bokbord. Det är för 

övrigt utgivaren som ansvarar för materialet. Men - liksom med tryckfriheten - sker brott mot 

bestämmelserna skall skolan aktivt agera och polisanmälan göras24. 

 

3.2.2 Allmän plats och ordningsregler 

Alla skolor ska ha regler som syftar till att eleverna har en lugn och trygg studiemiljö. Dessa 

regler är också bra redskap för rektorn och dennes personal för att kunna lösa 

problemsituationer som uppstår. De regler som jag har utgått ifrån är hämtade från 

skolverkets dokument, Ordningsregler för en trygg och lärande miljö. Där kan vi bl a annat 

finna att det är skolans rektor som har ansvar för att det finns ordningsregler på skolan. När 

skolan ska ta fram ordningsregler menar skolverket att det är av stor vikt att det sker genom 

en dialog som omfattas av alla på skolan. Att man har en process där alla känner sig delaktiga. 

Viktigt att förankra reglerna bland personal och elever. Men skolverket menar också att 

arbetet är långt ifrån klart när man har formulerat reglerna. Det är den kontinuerliga 

diskussionen om dem som är det stora arbetet.  

                                                 
23 Skolverkets publikation, Politik i skolan, s. 7 
24 Skolverkets publikation, Politik i skolan, s. 20 
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Skolverket är väldigt tydligt med att skolan inte är någon allmän plats, varför mötesfrihet inte 

råder i skolans lokaler. Det är skolans rektor eller huvudman som avgör, vad som får komma 

in på skolan av denna typ av aktiviteter. Skolan får dock inte enligt JO stänga ute politiska 

organisationer med anledning av deras ideologi. De får inte heller utestängas därför att de inte 

ingår i kommunfullmäktige eller i riksdagen. Skolan skall ge en allsidig presentation av 

ideologier, och man får som skola inte favorisera någon. Om inte alla partier kan komma till 

en debatt, får läraren i efterhand komplettera med information, så att det ges en allsidig bild 

av det politiska läget. Man kan också stoppa politiska organisationer, om skolan åberopar 

ordningsskäl. Det kan t ex vara att man befarar att besöket skulle leda till bråk mellan elever. 

Om så sker är det klokt att man väldigt noga dokumenterar, varför man säger nej och att man 

beskriver varför ordningen skulle störas25.  

 

I lokala ordningsregler kan skolan reglera vad som med hänsyn till ordning ska gälla ifråga 

om affischering, flygbladsutdelning, möten, demonstrationer, utställningar, filmvisningar, 

bärande av symboler m m. Skolledningen kan t ex besluta om hur många personer som 

samtidigt får dela ut flygblad, att inga föreningar alls får dela ut flygblad p g a att det blir 

stökigt eller att särskilt tillstånd skall ges vid varje enskilt tillfälle. Däremot får skolan inte 

reglera vilka som får dela ut flygblad. I ordningsreglerna kan man alltså fastställa hur 

spridning av information ska ske utanför undervisningen. Men ska den ske under ett 

undervisningspass, är det den ansvarige läraren som styr. Lärare skall tillsammans med 

skolledningen komma fram till vilken modell man skall arbeta efter, hur mycket information 

eleverna skall få etc. 

 

Ansvaret för vad som sker på en skola ligger helt och hållet hos dess huvudman och hos 

skolans rektor. Dessa ansvarar för att det råder en god ordning. Det finns som redan framgått 

två perspektiv som redovisas när det gäller politiska organisationers rätt att agera i skolmiljö, 

nämligen medverka och verka.  

 

 

 

 

 

                                                 
25 Skolverkets publikation, Politik i skolan, s. 17,20 och 21 
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3.2.3 Sammanfattning av kapitel tre 

Här summerar jag de områden i kapitel 3 som jag kommer att belysa i den avslutande 

diskussionen av mitt arbete. De områden som jag kommer att lyfta i diskussionen är: 

Betydelsen av att rektor är insatt i regelverket så att han/hon kan agera tryggt utifrån detta. 

Kontinuitet i skolans demokratiarbete är också ett område som jag kommer att ta med till 

diskussionen, att det inte enbart är i samband med valen detta sker utan enligt min mening ska 

vara ett ständig pågående arbete. Ett exempel på ett sådant arbete är att inkludera eleverna i 

beslut som tas på skolan och därigenom konkret praktisera demokratiska arbetsformer. Att 

låta politiska partier verka och medverka på skolan och den problematik och de avvägningar 

som skolan då bör tänka på. Just samarbete med de politiska partierna betonas av bland andra 

Myndigheten för skolutveckling. Många är fördelarna av ett sådant arbete. Ett konkret 

exempel är att de politiska partierna kan få ett bättre beslutsunderlag genom ett sådant 

samarbete. Också arbetet med kursplanen i samhällskunskap är av stor vikt liksom att läraren 

ständigt är tydlig med de demokratiska spelreglerna. 
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4 Resultat  
 

I detta kapitel redogör jag för resultatet av intervjuerna.  

 
4.1 Intervjuer med rektorer 

För att få reda på hur det ute i verksamheten förhåller sig har jag intervjuat fyra rektorer. Jag 

är medveten om att det är få intervjuer. Men det visar i alla fall något av hur det kan förhålla 

sig med dessa frågor ute i två kommuner. För att få en fylligare bild av hur det verkligen är, 

krävs det en djupare och bredare undersökning. Jag benämner de fyra rektorerna enligt 

följande: R1, R2, R3 och R4. Nedan finns de frågor som jag ställde till rektorerna. Jag har 

skrivit in svaren under respektive fråga.    

 

Fråga 1  

Hur arbetar ni för att möjliggöra möten med politiska organisationer? Arbetar ni för ökad 

samverkan med politiska organisationer? Former för samverkan? 

 

R1: Vi ser mycket positivt på att möten sker mellan politiska organisationer och våra elever. 

Vår skola har en total öppenhet när det t ex gäller bokbord. Partier får ställa upp bokbord i 

cafeterian när som helst under skolåret, de är faktiskt alltid välkomna till oss. Men det är 

viktigt att de meddelar när de vill komma, så att de kan få hjälp med de praktiska sakerna. Det 

blir smidigare då.   

 

R2: Vi arbetar med detta område på flera sätt. Dels gentemot skolnämnden genom att 

skolledningen regelbundet träffar politikerna. Men jag som rektor träffar också elevrådet 

regelbundet. Vi försöker att jobba mycket med elevdemokrati, att integrera eleverna i skolans 

beslut och utveckling. Viktigt att de känner att de kan vara med och påverka men också 

väldigt betydelsefullt att de tränas i att vara med och besluta om olika frågor.     

 

R3: Vi arbetar väl inte så mycket med att möjliggöra direkta möten med just politiker. Men 

det beror ju också mycket på vilket område man skall samarbeta kring. Vi samarbetar t ex en 

del med polisen, fritidsgården och kyrkan. Vi anser som skola att det är viktigt att vi 

tillsammans med andra samhällsaktörer jobbar fokuserat med olika samhällsfrågor. Biologin 

har t ex jobbat med mödravård och ungdomsmottagning.  
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R4: Det aktualiseras vart fjärde år om inte annat. Vi bjuder in politiska partier till oss i 

samband med valrörelser. Vi på skolan gör ett upplägg på hur information och möten med 

eleverna ska gå till. Som det var senast 2006 så var det möjligt för samtliga elever att träffa 

alla politiker. Vi arrangerade en heldag i gymnastiksalen. Man kunde både gå runt och prata 

med de olika partierna men man hade också möjlighet att lyssna till en debatt som inledde 

dagen. Vi upplever att vi fick ut mycket av det upplägget. Samtliga riksdagspartier var 

inbjudna och representerade. Inga andra partier hade hört av sig. Urvalet av partier var av 

praktiska skäl. Andra partier hörde heller inte av sig. Det är också de här partierna som är 

representerade i kommunfullmäktige. Vi gav också partierna möjlighet till att under några 

veckor före valet ställa ut bokbord i kafeterian på skolan. Inför valet fick vi också frågor från 

partier att komma in i klassrum men det sa vi nej till p g a att det bara hade blivit den klassen 

som hade träffat politikern. Vi menar att alla elever skall ha den möjligheten. Alla partier skall 

ha samma möjligheter att träffa alla klasser och det är inte genomförbart. 

  

Fråga 2 

Har ni något policydokument som gäller för organisationer när de kommer och vill besöka 

skolan? 

 

R1: Nej, det har vi inte 

 

R2: Nej, vi har inga fasta policydokument 

 

R3: Nej, det finns ingen utarbetad strukturerad plan för detta men vi är öppna för idéer. 

 

R4: Inte ett dokument men ett beslut, en gemensam hållning från lärarna i samhällskunskap 

som de har arbetat fram. Den hållningen är också förankrad i skolledningen.  

 

Fråga 3 

Vad har ni för regelverk att utgå ifrån när det gäller politiska partiers medverkan eller verkan 

på skolan? Tycker du att det är ett bra regelverk, eller ser du några brister? 

 

R1: Har inget lokalt regelverk. Vi utgår ifrån skollagen och läroplaner. Men det gäller att ha 

bra på fötterna när man nekar t ex Sverigedemokraterna tillträde.  



Skolors möten med det omkringliggande samhället 
 

  Markus Bäckström   Sida 18 
 

R2: Vi har inget regelverk att utgå ifrån. Men vi anser att partierna får komma hit och ha 

bokbord. Med partier syftar jag på de partier som är representerade i vårt kommunfullmäktige. 

Vi menar också att det är av vikt att det är en politisk bredd som är representerad, t.ex. att man 

bjuder in båda Socialdemokraterna och Moderaterna.  

 

R3: Vi har inget formellt regelverk. Men när det gäller medverkarperspektivet så brukar 

skolans SO-lärare bjuda in politiska företrädare till en debatt i samband med valrörelsen. När 

politiska partier skall komma till skolan och verka på något sätt så vill jag gärna ha inblick i 

vad de skall presentera för material.  

 

R4: Det regelverk som styr vår verksamhet d v s lagar och förordningar. Vi har inte gjort 

något lokalt dokument. Har tagit del av olika policys som skolverket har givit ut, t ex ”Politik 

i skolan” 

 

Fråga 4  

Vilken handlingsplan har skolan för mötet med odemokratiska organisationer och mot 

odemokratiska uttryck på skolan?   

 

R1: Vi har ingen lokal arbetsplan utan vi arbetar utifrån skollagen och läroplaner. 

 

R2: Vi har inga handlingsplaner. När det kommer någon politisk gäst är det viktigt att det 

framgår vem det är. Vi brukar därför be vederbörande tydligt visa vem de är, t ex genom en 

namnskylt.  

 

R3: Har ingen handlingsplan. Sverigedemokraterna kommer inte in på min skola. Efter att jag 

har nekat dem letar jag upp argument och stöd för mitt beslut. 

 

R4: Rutinerna är så att man skall anmäla sig om man t ex vill ha bokbord. Anledningen till 

varför vi vill att de ska anmäla sig är av ordningsskäl. Om någon organisation skulle höra av 

sig för att vilja komma in i skolan med sitt budskap som vi befarar skulle störa allmän ordning 

eller kränka någon så får vi agera. Jag vill understryka att det är viktigt att de anmäler sig i 

förväg om de ämnar besöka skolan.    
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Fråga 5  

Hur ställer du dig som skolledare till att skolan använder sig av politiska organisationer i 

undervisningen? 

 

R1: Det är jag mycket positiv till. Samhällskunskapslärarna får fritt spelrum när det handlar 

om att organisera kontakter med de politiska partierna. 

 

R2: Vi har ingen tradition om att ha val på skolan. Arbetet med valen integreras på ett 

naturligt sätt i undervisningen.    

 
R3: Jag är positiv till det Men det gäller att det är balanserat och att SO-lärarna får vara 

inkluderade i detta arbete så att det implementeras på ett bra sätt i undervisningen 

 
R4: I samhällskunskap B- och C- kursen bjuder lärarna in politiker för att prata om 

kommunens verksamhet. Hur den är organiserad och hur det är att jobba som 

kommunpolitiker. Värdefullt att ha kopplingen med de lokala politikerna.   
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5. Analys av intervjusvaren 

 
Som framgår av min undersökning är skolornas rektorer mycket positiva till att använda sig 

av det omkringliggande samhället i sin verksamhet. En av dem medger dock att hans skola 

inte arbetar så mycket med politiska partier, nämligen R3. Men vederbörande lyfter fram att 

skolan istället samarbetar med andra samhållsaktörer för att förbereda eleverna för livet efter 

gymnasietiden.  

 

Det bemötandet politikerna får när de vill besöka skolor varierar och avslöjar skolans vilja att 

öppna sig för det omkringliggande samhället. Några av de rektorer, som jag har intervjuat, 

betonar att de vill att politikerna skall höra av sig när de tänker komma till skolan. En av 

rektorerna, R1, ställer upp när som helst under läsåret - till skillnad från R4, som endast 

erbjuder besök under en viss tid. Att R4 inte vill ta emot lika generöst som R1 angavs bero på 

ordningsskäl. Här finns en tydlig skillnad mellan rektorerna, hur de har valt att förhålla sig till 

förfrågningar från organisationer. Man kan ju som lärare se fördelar och nackdelar med båda 

rektorernas förhållningssätt. Att partierna kan komma till skolan när de önskar bidrar 

förmodligen till många möten mellan politiker och elever. Kontakten dem emellan blir mer 

kontinuerlig. Nackdelen med R1:s upplägg kanske skulle kunna vara att några eller något 

parti utnyttjar denna möjlighet till max. En av fördelarna med den modell som R4 förespråkar 

är att skolan kan planera mötet mellan skolans elever och de politiska partierna på ett 

genomtänkt sätt och på så vis få med det i undervisningen. Negativt med denna modell är att 

antal möten mellan skola och partier kan bli få. Och att en hel årskurs går miste om skolans 

kontakt med politiker, om denna begränsas till enbart valår. R2 vill att politikerna ska bära 

namnskyltar, vilket jag tycker är ett gott förslag för att det tydliggör vilka utöver skolans 

elever och personal som rör sig på skolans område. R3 vill veta innehållet i vad politikerna 

tänker föra fram. Jag hävdar att det räcker att man vet vilket parti de företräder. Om det är 

något extremt parti, kan man i undantagsfall tillämpa R3:s modell.      

 

Av svaren framkommer också att samtliga rektorer låter partier verka och medverka på sina 

skolor. De exempel på politisk medverkan som har förts fram är följande: bokbord, möten 

med skolnämnden, organiserade debatter och möjlighet för partierna att genom representanter 

presentera sitt program för eleverna.  
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De skolor jag har undersökt saknar lokala planer och policydokument, avsett att reglera de 

politiska partiernas möjligheter att verka och medverka på skolorna. Dock är rektor R4 

närmast ett sådant genom den gemensamma hållning som samhällslärarna på hans skola 

arbetat fram, vilket också som sig bör är förankrat hos rektorn. Det är nästan samma 

förhållande, när det gäller frågan om lokalt regelverk, dvs skolan saknar också detta.   

 

På frågan om regelverk svarade R1 och R2 att de använder sig av lagar och förordningar. R4 

hade tagit till sig skolverkets rapport ”Politik i skolan”. Det var lite förvånande att det endast 

var två av rektorerna som sa att de använder sig av lagar och förordningar. Kan det möjligen 

innebära att de andra två rektorerna inte ser lagar och förordningar som regelverk. R1 utgår 

också från skollagen och läroplanerna i mötet med odemokratiska organisationer. R1 var den 

enda av rektorerna som tydligast tog upp skollagen under fråga 4. R3 letar stöd för sitt 

agerande, sedan han kört i väg Sverigedemokraterna från sin skola. Att åberopa ordningsskäl 

som argument för att politikerna skall anmäla sig innan de dyker upp i skolan kan bero på att 

rektorerna ser själva anmälan av besöket som en viktig del i något som kan betecknas som en 

handlingsplan. 

 

Rektorerna är alltså i stort sett överens om att kontakten med de politiska partierna är 

betydelsefull. Flera av dem betonar detta i sina svar. De är måna om att ha kontakt med det 

omkringliggande samhället. Men de skiljer sig något åt. En del svar är identiska, andra olika 

som nedanstående jämförande analys visar.  

 

 Fråga 1. Möjliggöra möten med politiska organisationer. 

R1 mycket positiv, politiker som i förväg tagit kontakt är alltid välkomna, 

bokbord hela läsåret. 

R2 besvarar inte frågan men framhåller den regelbundna kontakten med 

skolnämnd, elevråd och jobbar mycket med elevdemokrati. 

R3 arbetar inte så mycket med politiker men samarbetar med polis, fritidsgård 

etc. 

R4 inbjöd senaste valår till en politisk heldag, debatt och information efter 

skolans upplägg, elever fick träffa politiker. Nej till ”klassrumspolitik”. 
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Fråga 2: Policydokument för möten med politiska organisationer 

R1, R2 och R3 saknar sådant. 

R4 har tagit beslut om gemensam hållning, baserat på samhällslärarnas 

överenskommelser, förankrat hos skolledningen.  

 

Fråga 3. Regelverk för politikers medverkan/verkan. 

R1, R2 och R3 saknar sådant.  

R4 hänvisar till lagar och förordningar samt ”Politik i skolan”  

 

Fråga 4. Handlingsplan för möte med odemokratiska organisationer. 

R1, R2 och R3 saknar sådan. 

R4 har rutin att agera om någon skulle störa ordning eller uppträda kränkande. 

  

Fråga 5. Att använda sig av politiker i undervisningen.  

R1, samhällslärarna har fritt spelrum att organisera kontakterna.  

R2, arbetet med de politiska valen integreras naturligt i undervisningen.  

R3 är positiv, att SO-lärarna får vara inkluderade i arbetet.  

R4, lärarna bjuder in politiker att informera om kommunens organisation och 

verksamhet.  
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6. Avslutande diskussion 

 

Det borde ligga i både våra skolors och i våra kommuners intresse att ha ett gott samarbete. 

Skolans uppgift är ju att förmedla kunskaper och att fostra ungdomarna till goda 

samhällsmedborgare, så att de är redo för livet efter avslutad skolgång. För att kunna fostra 

eleverna till goda samhällsmedborgare så krävs ett gott samarbete med bl a organisationer och 

myndigheter, så att eleverna kan se hur det fungerar i praktiken. Teoretiska studier i all ära, 

men den praktiska kopplingen är också viktig.   

 

Min undersökning visar att rektorerna gärna vill samarbeta med de politiska partierna, men 

formerna för detta samarbete är inte alltid självklara. Man har kanske som rektor eller lärare 

visioner om att i sin undervisning inkludera det omkringliggande samhället, men man vågar 

kanske inte ta steget fullt ut, eftersom man saknar formerna för samarbete. Det är synd om det 

är sådana orsaker som hindrar utvecklingen av undervisningen.  

 

Det har ju också visat sig i denna undersökning att det inte hör till vanligheten att man har 

något uttalat regelverk eller någon framtagen tydlig handlingsplan att åberopa vid 

förfrågningar från politiska partier som vill verka och medverka på skolan. Jag tror att det är 

värdefullt att man har ett ordentligt genomarbetat system att använda sig av, när man får en 

förfrågan från ett politiskt parti, att man som personal på skolan oavsett om man är rektor eller 

lärare vet hur man skall gå till väga. Risken kan annars bli att de politiska partierna utnyttjar 

sig av skolans osäkerhet. Med ett antaget policydokument kan man säga ja eller nej till en 

förfrågan, man vet hur man skall agera. Man kan kanske då i större utsträckning ta emot 

politiska representanter som kan vara ett nyttigt och bra inslag i undervisningen.    

 
Jag är övertygad om att både skolorna och kommunerna kan tjäna på att ha ett gott samarbete. 

Det är betydelsefullt för kommunen att ta till vara på de resurser, idéer och erfarenheter som 

finns ute på skolorna. Ett exempel på samarbete kan vara att en skolpolitiker är fadder för ett 

par skolor. Detta ger en god möjlighet för politiker att träffa elever och lärare för att prata 

skolutveckling och höra vad eleverna tycker, hur de uppfattar skolan och hur de vill påverka 

den. En annan modell kan vara att man regelbundet kallar kommunpolitiker till skolan för att 

svara på elevernas frågor för att på detta sätt få mer kunskap och överbygga eventuella klyftor 

mellan politiker och skola. 
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Bara en av de fyra rektorerna hänvisade till skolverkets rapport ”Politik i skolan”. Det hade 

varit önskvärt att fler rektorer refererat till rapporten. Men detta visar att denna inte har fått 

den genomslagskraft som den förtjänar. Jag anser att den ska vara ett levande dokument ute 

på skolorna. Men det är nog svårt att ta sig an alla nya rapporter som kommer från centralt 

håll. Man måste hitta former på skolorna, så att man kan ta vara på det som är bra av det nya 

som kommer. En lösning kunde vara att några från skolverket åkte ut och presenterade 

materialet, när det kommer en ny rapport. Då fick man ju också en möjlighet att diskutera 

innehållet direkt med insatta personer.  

 

Rektorer och samhällslärare bör utnyttja de möjligheter till kontakt med samhället som 

regelverket tillåter. Varje skola kan dessutom komplettera de nationella lagarna med ett 

konkret lokalt dokument, vilket kan tjäna som en handlingsplan. En sådan kan vara till god 

hjälp, när t ex odemokratiska rörelser vill in på skolan. Dessa ordningsregler måste också på 

ett konkret sätt förankras bland personalen på skolan. All undervisande personal bör känna till 

dem och agera utifrån dem. Det underlättar, som jag redan framhålligt att man vet hur man 

ska svara på en förfrågan från ett politiskt parti. Och det är väldigt viktigt att man är tydlig, att 

man ger raka och klara besked. 

 

Ett sätt att förbereda och rusta eleverna inför mötet med extrema och antidemokratiska 

uppfattningar/organisationer är att man diskuterar vad ideologierna verkligen står för och att 

eleverna på så sätt kan få en bättre kunskap. Man kan också ha värderingsövningar, där 

eleverna får ta ställning till vissa påståenden och sedan argumentera för sina 

ställningstaganden. I sådana övningar ska eleverna uppmuntras till att vara frimodiga. De ska 

också få möjligheten att ändra sina ställningstaganden. Jag anser att skolan ska vara en trygg 

plats, där eleverna frimodigt vågar ge uttryck för sina erfarenheter, tankar och känslor. 

  

Det får inte bara vara i samband med de politiska valen till kommun, landsting och riksdag 

som skolan har kontakt och i bästa fall engagerar de politiska partierna. Om kontakten bara 

tas var fjärde år blir ju konsekvensen att många gymnasieelever inte får möjligheten att träffa 

politiker, p g a att det inte är val under deras gymnasietid. Det är därför nödvändigt att man 

som skola bygger upp ett fungerande samarbete med politikerna, t ex med ett faddersystem 

som jag nyss nämnde. Kontinuitet och långsiktighet måste vara ledord i detta arbete. Detta 

kräver engagemang och energi från skolan, att man aktivt tar kontakt med partierna. När 

skolan är först med kontakt-tagandet, kan läraren lättare styra upplägget.  
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Den rektor, som öppnar upp skolan när som helst under året, ger ju sin skolas elever och 

personal förhoppningsvis många möjligheter till möten med det omkringliggande samhället. 

Den här typen av öppenhet handlar nog främst om att organisationer verkar på skolans 

område, t ex genom informationsmontrar och bokbord. Men skolan måste ju också ha en 

tydlig strategi i fråga om vilka den tar emot så att den håller sig inom skollagens ramar. Den 

rektor däremot som endast erbjuder organisationer att komma till skolan under en viss tid kan 

givetvis planera besöket på ett bra sätt. Det kan t ex handla om att bjuda in politiska partier till 

paneldebatter, respektive politiker som med montrar upprättar stationer dit eleverna kan gå för 

information och diskussion. Nackdelen med detta upplägg anser jag är att man kan gå miste 

om en del spontanbesök till skolan.           

 

Jag har märkt att det finns en viss rädsla bland rektorerna, en rädsla för att deras skola skall 

besökas av främlingsfientliga organisationer. Jag har förståelse för denna oro och läroplanen 

är oerhört tydlig med vad som gäller, nämligen att främlingsfientlighet och intolerans måste 

motarbetas genom att bemötas med kunskap och dialog. Ibland kan nog en lärare känna sig 

lite ensam i sitt arbete vid konfrontationen med politiskt extrema grupper. Det är då en 

tillgång om skolledningen har en plan för hur skolans lärare skall bemöta sådana.  

 

I början av denna uppsats formulerade jag två relativt sett öppna forskningsfrågor.  

Min första forskningsfråga löd, Vilka uppfattningar har rektorer i Säffle och Åmåls kommuner 

om att möjliggöra för politiska partier att verka och medverka i skolan? De rektorer som jag 

har intervjuat är överlag positiva till att inkludera det omkringliggande samhället i sina 

skolors undervisning. De är positiva till att besök på skolor görs, men när och hur detta ska 

ske varierar. Rektorerna är också positiva till att låta sina lärare sköta kontakten med dem som 

vill besöka skolan. Det är ju läraren som utifrån sin kursplanering kan avgöra när det passar 

med ett besök i kursen. Det tycker jag låter som en bra modell, att rektorn delegerar den 

kontakten initialt till sina lärare och att de när det krävs checkar av med sin rektor. Jag kan 

också tänka mig att det kan vara nödvändigt att checka av när det uppstår nya fall av 

förfrågningar. Och när en samhällslärare kallar på ett parti måste hon/han också inbjuda andra 

partier för att inte vara partisk.    

 

Min andra forskningsfrågor löd, Har skolorna någon handlingsplan eller ordningsregler som 

gäller för organisationer och politiska partier när dessa ska verka eller medverka i skolan? 
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Av intervjusvaren kan jag utläsa att här råder olika praxis. Ingen av skolorna har något lokalt 

dokument som reglerar organisationers besök på skolan. Jag hävdar ju att det skulle vara 

skolorna till stor hjälp om man gemensamt formulerade ett sådant, så att man har någonting 

att utgå ifrån vid förfrågningar om besök. I intervjusvaren hänvisar några till lagar och 

förordningar som de använder sig av. En rektor avvisar först och letar fram argument efteråt.  

 

Skolverket ha tydligt formulerat att det är skolans rektor som är ansvarig för att det ska finnas 

ordningsregler på skolan. Verket betonar också vikten av att alla skall vara delaktiga när 

ordningsreglerna formuleras. När man har fastställt ordningsreglerna, är det viktigt att man 

förankrar dessa bland skolans personal och elever. Enligt skolverket är skolan inte någon 

allmän plats och det är skolans rektor som får avgöra, vilka som får besöka skolan. Så ytterst 

är skolans rektor ansvarig och väljer hur mycket han/hon vill engagera den övriga personalen. 

R4 hade en ganska bra modell anser jag. Där hade lärarna i samhällskunskap arbetat fram ett 

gemensamt förhållningssätt som de ville jobba utifrån som de sedan förankrade hos sin rektor. 

Detta verkar bra, att de aktuella lärarna får fundera ut hur de vill jobba med det 

omkringliggande samhället och sen förankra denna plan hos sin skolledning.  

 

Apropå elevernas delaktighet i beslut som tas. Om man ska få eleverna att acceptera t ex val 

av arbetsformer, så är det oerhört betydelsefullt att eleverna känner sig delaktiga i processen, 

att de kan få vara med och diskutera och påverka utfallet.  Beslut som berör elever bör ju 

eleverna själva få vara med och diskutera. Det är också bra om läraren planerar och utvärderar 

tillsammans med eleverna. Att eleverna får tycka till om olika saker som berör dem är viktigt. 

Men det gäller då att lärare och övrig personal tar deras idéer och förslag på allvar. Att 

eleverna upplever att deras röst räknas och kan göra skillnad. Om allt detta förverkligas, ger 

det en god träning i den demokratiska processen.   

Detta ligger ju helt i linje med läroplanens intentioner, att skolan skall vara öppen för olika 

uppfattningar och uppmuntra till pluralism. Skolan ska främja personliga ställningstaganden. 

Då värderingar redovisas skall det alltid framgå vem som står för dem. Eleverna behöver 

tränas i kritisk granskning, så att de inte köper allt som politiker säger utan prövar mot andra 

källor. Alla som verkar i skolan, rektor och lärare, skall alltid hävda de grundläggande värden 

som anges i skollagen och i läroplanen och klart ta avstånd från det som strider mot dessa.  

Den som gör så har en bra grund att utgå ifrån att förmedla till eleverna.    
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Om jag skulle söka tjänst hos någon av de fyra rektorerna, vem skulle jag välja? Kanske R1:s 

skola.  

• Där håller rektor öppet för politiker under hela läsåret. 

• Där hänvisar rektor till skollag och läroplan. 

• Där saknas policydokument, regelverk och handlingsplan, dvs lokalt upprättade.  

(Jag skulle bidra till att få till sådana.) 

• Där har samhällslärarna fria händer att organisera kontakter med politikerna.  

Men oavsett skola och geografisk plats, vill jag arbeta för nära relationer till det 

omkringliggande samhället.  
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Förslag till vidare forskning 

 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att man undersöker, om det är skillnad mellan 

stora och små kommuner hur man i sin undervisning arbetar med att inkludera det 

omkringliggande samhället och vilka orsaker eventuella skillnader har.  

 

Det skulle också vara intressant att studera, om det är någon skillnad mellan äldre erfarna 

samhällslärare och yngre, dels beträffande deras intresse att inkludera det omkringliggande 

samhället och dels deras bemötande av politiska partiers förfrågningar om att komma till 

skolan.   
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Fråga 1. 

Hur arbetar ni för att möjliggöra möten med politiska organisationer? Arbetar ni för ökad 

samverkan med politiska organisationer? Former för samverkan? 

 

Fråga 2. 

Har ni något policydokument som gäller för organisationer när de kommer och vill besöka 

skolan? 

 

Fråga 3. 

Vad har ni för regelverk att utgå ifrån när det gäller politiska partiers medverkan eller verkan 

på skolan? Tycker du att det är ett bra regelverk, eller ser du några brister? 

 

Fråga 4. 

Vilken handlingsplan har skolan för mötet med odemokratiska organisationer och mot 

odemokratiska uttryck på skolan?   

 

Fråga 5.  

Hur ställer du dig som skolledare till att skolan använder sig av politiska organisationer i 

undervisningen? 
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