
Interpellation om lärares opartiskhet 
Under de senaste åren har jag tagit del av en rad larm om att lärare bedriver privat åsiktsbildning på 
lektionstid. En del anser att yttrandefriheten medger att lärarna får uttrycka privata åsikter på lektionstid, 
medan andra anser att lärarna ska agera opartiskt. 

Skolverket är däremot tydligt med vad som gäller. Bland annat står följande i läroplanen för 2011: "Alla 
föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir 
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen." 

Jag möttes av ännu ett e-postmeddelande om att detta inte efterlevs, varför jag har valt att författa en 
interpellation i ärendet. I det senaste e-postmeddelandet tog jag del av en nervös moders problem på 
området. Hennes dotter i mellanstadieålder hade kommit hem en dag nyligen och berättat att hennes SO-
lärare spridit egna åsikter på lektionstid. Enligt dottern hade läraren sagt följande: "Jag kan säga något bra 
om alla partier utom SD för de är rasister". 

Dottern ville inte hamna i problem med skolan, varför modern inte kunde göra annat än att anonymt 
tillskriva skolan, där rektor och lärare samstämmigt endast framförde att någon privat åsiktsbildning inte 
alls har förekommit. Modern skrev därefter till mig då hon inte visste vad hon skulle göra när skolan inte 
tar företeelsen på allvar. 

Detta är en fråga som är relevant att diskutera och aktivt arbeta med för att upprätthålla en opartisk skola, 
i enighet med vad Skolverket föreskriver. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd och ordförande 
för utbildningsnämnden Caroline Andersson: 

• Hur ser du på att lärare använder sin auktoritet till att utöva privat åsiktsbildning på lektionstid? 
• Vad gör Uppsala kommun idag för att undvika att lärare använder lektionstid till att sprida sitt 

privata tyckande om politiska frågor eller om politiska partier? 
• Vad rekommenderar du elever eller deras föräldrar att göra när undervisningstiden används till 

att exempelvis förkunna åsikter som "inget gott kommer från Socialdemokraterna"? 

Skyttorp den 20 september 2016 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) 
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