
Genom kunskap och stöd gör vi 
nytta för Sveriges unga och för 
det svenska civilsamhället

Särskolans Rikskonferens, Växjö, 220516
Rebecka Hinn, uppdragsledare Skolval 2022 till riksdagen



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



• har påtagligt sämre möjligheter att 
engagera sig i samhället

• vittnar om upplevelser av maktlöshet och 
att inte själva kunna påverka viktiga delar i 
vardagen

• lägre valdeltagande

Unga med intellektuella 
funktionsnedsättningar



”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



• 1718 skolor 

• 591 000 elever nåddes 

• 391 045 elever röstade (80 %)

• Få särskolor, yrkesprogram 
och friskolor

• Ökat deltagande sedan 2002 
- god vana!

Skolval 2018 till riksdagen



• Sk renodlade särskolor 
deltog i betydligt mindre 
utsträckning

• Endast 5 % av fristående 
särskolor deltog, jämfört med 
46 % av de kommunala.

• Särskolors deltagande i 
skolval har vuxit sedan 2002. 

Skolval 2018 till riksdagen 
– fokus särskolor



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



Vårt stöd för särskolor

• Materialet Prata demokrati i gymnasiesärskolan
• Riktat nyhetsbrev (inkl. hänvisar till andras material)

• Erfarenhetsträffar och demokratimentorer
• Rundringning och dialog med särskolor
• Särskolans rikskonferens!



MUCF:s demokratipaket

Unik i 
skolan

Utvecklat 
tillsammans med 
Västerås stad

Dessa två finns i tryckt form

Samtliga går att ladda ner här:  
mucf.se/demokratipaketet





• Stöd till lärare och annan 
skolpersonal

• Stöd till elever som är med och 
arrangerar skolval.

• Bygger erfarenhetsträffarna 
tillsammans med oss

• Ger oss värdefull input

Demokratimentorer



20 maj kl. 11.30-12.30: Om skolval på särskola
tillsammans med UR

23 maj kl. 15.30-16.30: Om skolval på yrkesprogram

30 maj kl. 15.30-16.30: Om skolval i praktiken
tillsammans med Myndigheten för     
tillgänglighet (för både 
skolpersonal och elever)

31 maj kl. 15.30-16.30: Om trygga samtal 
tillsammans med Statens medieråd

2 juni kl. 16.00-17.00: Öppet hus
(för både skolpersonal och elever)

Digitala erfarenhetsträffar



När och hur genomförs skolvalet?

• Anmälan öppen till 10 augusti för alla högstadium och 
gymnasium. Önskas startpaket behöver man anmäla sig senast 31 maj. 

• 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 7 september
• Digital valvaka den 12 september, på skoltid



skolval.mucf.se

skolval@mucf.se



Fler tips 
från MUCF 
för er som 
arbetar på 
särskolor



Vi tar fram och 
förmedlar kunskap
om unga och det 
civila samhällets 
villkor och 
utveckling. 



Ny webbutbildning om

Hedersrelaterat 
våld och förtryck
För dig som möter och samtalar 
med unga som utsätts för eller 
riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tre perspektiv: intellektuella 
funktionsnedsättningar, hbtq 
och utsatthet för rasism.

Lanseras 20 maj 
utbildning.mucf.se



Beslut om unga ska bygga på 
kunskap om unga
Vi erbjuder alla kommuner och regioner att 
kostnadsfritt genomföra ungdomsenkäten LUPP, 
under stöd och vägledning av MUCF.

• Tre åldersgrupper: 13-16, 16-19 och 19-25 år
• Fem språk: svenska, arabiska, dari, engelska och somaliska
• Åtta områden: fritid, skola, familj, hälsa, trygghet, samhälle & 

demokrati, arbete och framtiden

Vi har tagit fram en enkät för anpassad skolgång, 
som vi vill testa och granska. Vill du hjälpa oss? Hör 
av dig till lupp@mucf.se. 



Besök vår webbplats
» mucf.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev
» mucf.se/nyhetsbrev

Följ oss i sociala medier
» facebook.com/ungciv
» instagram.com/ungciv
» twitter.com/ungciv


