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Information om politiska partier i skolan  

Sveriges Elevkårer ser positivt på politiska aktiviteter i skolan – framför allt under ett 
valår. Antingen kan det vara skolan själva som arrangerar till exempel debatter eller 
så gör elevkåren det. I media och den allmänna debatten har det funnits ett antal 
frågetecken om vad som gäller vid olika tillfällen. Vi vill med den här korta 
informationen ge dig som medlem en fingervisning om vilka regler ni och skolan har 
att förhålla er till och hur vi rekommenderar att man förhåller sig. 

Alla eller ingen när skolan arrangerar  
En skola som arrangerar aktiviteter med politiska partier, till exempel en bokbordsdag, måste ge alla 
partier likvärdiga möjligheter att komma till tals och berätta om sin politik till eleverna. Det betyder 
att även partier med åsikter som är odemokratiska ska släppas in om de tar kontakt med skolan och 
vill få tillträde. Skolan kan neka partier av ordningsskäl men det får inte ha med det partiets åsikter att 
göra. Skolan kan också fatta beslut om att inte ha några partier i skolan. Både Skolverket och vi anser 
att det är en mindre lyckad situation när skolan säger nej till alla partier. 

Kränkningar är aldrig tillåtna  
Det är förbjudet att kränka elever i skolan. Om inbjudna gäster – oavsett vilket parti de tillhör – 
kränker en elev är skolan skyldig att ingripa. Ett förebyggande arbete ska också bedrivas.  

Elevkårer kan bjuda in vilka partier de vill  
En elevkår som arrangerar en aktivitet i skolan ansvarar själva för innehållet - inte skolan. En elevkår 
måste alltså inte ge alla partier samma utrymme. De kan neka enskilda partier utan att bryta mot 
några lagar. För att detta ska gälla är det viktigt att aktiviteten inte är obligatorisk för några elever. Då 
anses den inte vara en självständig elevkårsaktivitet.  

Tänk på att elevkåren är partipolitiskt obunden  
Precis som de flesta ideella organisationer är elevkårer partipolitisk och religiöst obundna. Detta är 
den princip som ska gälla när elevkårer arrangerar politiska aktiviteter på skolan. Det innebär att man 
ska använda sig av objektiva urvalskriterier när man väljer vilka partier som ska bjudas in till debatter 
och liknande. Exempel på objektiva kriterier är alla partier som sitter i riksdagen eller kommun- och 
landstingsfullmäktige.  

 
Några objektiva skäl att bjuda in nazistiska partier finns i praktiken inte. Frågor om detta? Kontakta 

oss så hjälper vi dig att resonera. Vi finns alltid tillgängliga på info@sverigeselevkarer.se  och på 
sociala medier. 
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