
Nu lyfter vi skolans demokratiuppdrag 
med Skolval 2022 till riksdagen!

Ett seminarium av MUCF i 
samarbete med Skolverket



”Skolvalet ser till att alla unga, 
oavsett bakgrund och intresse, får ta 
del av svensk demokrati. 

Det är viktigt för skolans 
demokratiuppdrag och ett jämlikt 
demokratiskt deltagande.”

/Jeanette Gustafsdotter, kulturminister

Skolval 2022 är en av Sveriges största 
demokratisatsningar för unga



Sveriges ungdomspolitiska mål

Alla unga ska
 ha goda levnadsvillkor,
 makt att forma sina liv och
 inflytande över samhällsutvecklingen



Sida 4Skolverket

Demokratiuppdraget
- om skolans ansvar och Skolverkets och 
Forum för levande historias uppdrag om 
demokratistärkande insatser

Hugo Wester, undervisningsråd Skolverket
Skolledarkongressen mars 2022
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•Höga förväntningar och 
stora utmaningar

•Många överlappande 
uppdrag

•Öppna formuleringar i 
bestämmelserna

•Begränsad tid för 
utvecklingsarbete
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Värdegrund och demokrati

• Utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden

• Utbildningen ska utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar 
och de mänskliga rättigheterna

• Barn och elever utvecklar kunskaper om
demokrati och förmågor för ett aktivt 
medborgarskap. Lärande sker genom att 
demokrati och mänskliga rättigheter 
genomsyrar utbildningen i sin helhet
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Uppdrag om 
demokratistärkande insatser

• Tillsammans med Forum för levande historia

• Långsiktigt och permanent

• Verktyg för systematiskt arbete

• Processtöd verksamhet/huvudman

• Utgångspunkt i norska DEMBRA-modellen och 
Europarådets ramverk om demokratiska 
kompetenser





• 1718 skolor 

• 591 000 elever nåddes 

• 391 045 elever röstade (80 %)

• Ökat deltagande sedan 2002 
- god vana!

Skolval 2018 till riksdagen



Fokus Skolval 2022
Vi ska nå så många elever som 
möjligt, men särskilt fokus på:

• särskolor
• skolor i socioekonomiskt svaga 

områden

MUCF vill även nå fler:
• yrkesprogram
• friskolor



Vilka effekter vill vi nå?
• Ungas förståelse för och delaktighet i vår 

demokrati och valförfarande stärks.

• Skolledning och personal stärks inom olika 
metoder och tillvägagångssätt för att 
systematiskt arbeta med skolans 
demokratiuppdrag.

• Lokala beslutsfattare får en ökad förståelse
för vikten av att skolan arbetar systematiskt 
med sitt demokratiuppdrag.

• Den allmänna kunskapen om skolvalens 
betydelse höjs.



När och hur genomförs skolvalet?

• Anmälan öppen till 30 april för alla högstadium och 
gymnasium.

• Startpaket skickas ut under våren
• Valpaket skickas ut under sommaren
• Den röstande delen av skolvalet kan genomföras 

17 augusti – 7 september
• Rapportera in resultat senast 8 september
• Valvaka den 12 september



Stöd till skolor

• Team som kontaktar skolor.

• Webbinarium och erfarenhetsträffar
för elever och personal.

• Spridning, bl.a. via debatter och 
nyhetsbrev, sociala medier

• Demokratipaket till skolan med stöd 
till lärare, elever, skolledare/rektorer.



MUCF:s demokratipaket

Unik i 
skolan

Utvecklat 
tillsammans med 
Västerås stad

Bra material för skolledare

mucf.se/demokratipaketet

https://vimeo.com/604662308
https://www.mucf.se/demokratipaketet


Filmer:
Om skolval
Att rösta i skolval
Ta emot röster
Räkna röster

https://www.youtube.com/watch?v=ODeamUSgcOM
https://www.youtube.com/watch?v=LKgaf51jylY
https://www.youtube.com/watch?v=kCPGy0nNXn4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xrcV1Evi800&feature=youtu.be




• Pedagogiska utvecklingsgrupper.

• Mandat och tid i kalendariet.

• Arbetssätt och metoder.

• Vi synliggör demokrati i och 
utanför undervisningen.

• Skolvalet är en del av skolans 
demokratiarbete.

• Demokrativecka.

• Skolbibliotek som nav – tema fact control.



Intervju med en skolledare



Tack!
skolval.mucf.se
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