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VALÅR I KLASSRUMMET
Det svenska riksdagsvalet är avslutat och vi har en regering på plats. Men valåret i klassrummet tar
inte slut där. I maj är det val till Europaparlamentet och i samband med det har lärare och elever
möjlighet att arrangera Skolval 2019 – självklart med fokus på EU. På vilket sätt påverkar besluten
som tas i Bryssel och Strasbourg vår vardag i Sverige?
Skolval 2019 är ett sätt att undersöka demokratin. Ett sätt att lyfta frågor som rör EU, Europaparlamentet, Sveriges medlemskap och vårt demokratiska samhälle. Precis som inför Riksdagsvalet
har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag av regeringen att
förbereda Skolval 2019.
Häng med! Anmäl din skola till Skolval 2019 och ta del av våra tips och idéer på hur du kan ta Bryssel
och Strasbourg till ditt klassrum! Fler tips hittar du på www.mucf.se/valar-i-klassrummet.

Hör Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF,
berätta om varför Skolval 2019 är viktigt.
Klicka på bilden för att se filmklippet!

”Det är viktigt att unga förstår
vilka beslut som fattas i
Strasbourg och i Bryssel och hur
det påverkar deras vardag.”

INSPIRATION, TIPS & IDÉER
ÄR UNGA INTRESSERADE AV
POLITIK & SAMHÄLLSFRÅGOR?
MUCF:s nationella ungdomsenkät (2018) visar
att 44 % av unga i åldern 16-25 år är ganska eller
mycket intresserade av politik och 59 % av
samhällsfrågor. 21 % har debatterat politik på internet eller i sociala medier. Endast 7 % är medlemmar i ett politiskt parti eller ungdomsförbund.
I filmen kan du höra Anders Johansson, lärare,
prata om elevers engagemang för politik.

FRÅN BRYSSEL TILL DITT
KLASSRUM
Det finns många olika sätt att arbeta med EU och
förbereda sina elever inför skolval. I denna film
får vi ta del av hur lärare, elever och rektorer
arbetar med EU-frågor och demokrati på Agnebergsgymnasiet i Uddevala, Gislaveds gymnasium och Viktor Rydberg Gymnasium i Stockholm.
Hur de väljer att ta Bryssel till sitt klassrum!

SKOLVAL 2019
Skolval vänder sig till högstadie- och gymnasieskolor. Det är ett sätt att låta elever göra sin röst
hörd, ta ställning för ett politiskt parti men också
att praktiskt träna på att rösta. Skolval är ett sätt att
undersöka demokratin. Anmäl din skola på www.
skolval2019.se. Klicka på bilden för att se filmen
Skolval - enligt eleverna själva!

PRATA POLITIK
MUCF har tagit fram ett metodmaterial som heter
Prata Politik! Det är ett stöd för lärare som vill
bjuda in politiska partier till sina skolor. Här finns
metoder, tips och diskussionsfrågor som kan
användas i klassrummet före, under och efter att
partierna besökt skolan.
•
•

Ladda ned eller beställ Prata Politik!
Skolverket om politisk information i skolan.

FOKUS PÅ EU
DITT VAL 2019
Vad tycker EU-parlamentarikerna i olika frågor?
Stämmer deras åsikter överens med dina? På
sajten Ditt val kan elever jämföra sina åsikter
med de beslut som tagits i Europaparlamentet. På
uppdrag av MUCF har Göteborgsregionen tagit
fram en lärarhandledning som kan ge lärare stöd i
undervisningen om EU.
•
•

Länk till www.dittval2019.se
Ladda ned lärarhandledningen

TRÄFFA EU-PARLAMENTARIKER!
Ja, varför inte bjuda in en eller flera av Sveriges
20 EU-parlamentariker till din skola? På EU-parlamentets webbplats finns kontaktuppgifter till
samtliga parlamentariker.
•

Kontaktuppgifter till EU-parlamentariker

VAD GÖR EU FÖR DIG?
På Europaparlamentets webbplats kan du och
dina elever undersöka hur EU påverkar era liv.
Vad har till exempel EU med TV-spel att göra?
På vilket sätt påverkar EU det som händer på er
skolgård? I ert klassrum? Undersök EU: s betydelse nationellt eller titta på vad EU har bidragit
med regionalt där ni bor.
•

Europaparlamentets sajt Vad gör EU för dig?

GÖR DIN RÖST HÖRD!
Ung Media Sverige har tagit fram ett material
och en lärarhandledning för lärare och elever som
vill utforska politiken och Europaparlamentsvalet
2019 genom medieproduktion.
•

www.ungmedia.se.

FLER TIPS & IDÉER
PROPAGANDA & KÄLLKRITIK
Vi matas ständigt av information och försök till
att påverka vårt sätt att se, tycka och agera. I den
här filmen får vi tips från lärare, elever och statens medieråd om att vara mer källkritiska.

Klicka på bilden för att se filmen Källkritik i
klassrummet.

Fler tips som rör propaganda och källkritik:
• Statens medieråd om källkritik
• Forum för levande historia har tagit fram
ett digitalt undervisningsmaterial som heter
Propaganda - risk för påverkan samt workshoparna Uppdrag: demokrati.

DELAKTIGHET & INFLYTANDE
Demokrati handlar mycket om delaktighet och att
alla ska få möjlighet att göra sin röst hörd. I filmen
möter vi lärare och elever som delar med sig av
sina tankar om inflytande och hur det stärker
intresset för demokratiska frågor.
Fler tips på material som gör att alla elever oavsett
behov kan ta del av information om demokrati
och valen 2018/2019.
•
•
•
•

Alla väljare: En lättläst sajt om politik
UR Skola: Vem bestämmer vad?
Myndigheten för tillgängliga medier: Alla
väljare räknas
Riksförbundet FUB: Min röst, vårt val

DET LEVANDE VALET
Varför inte lyfta frågor om demokrati och val
genom rollspel? Tillsammans har Sveriges elevråd (SVEA) och Sverok - spelhobbyförbundet,
tagit fram rollspel som både engagerar och leder
till debatt.
•

Rollspelen finns på www.detlevandevalet.se.

HÄR KAN VI SES!
MUCF PÅ TURNÉ IGEN!

I mars och april ger vi oss återigen ut på
turné i Sverige. Vi vill sprida ännu mer
inspiration och dela med oss av kunskap
och idéer på hur du som lärare eller skolledare kan arbeta med EU och demokrati
i klassrummet - som ett sätt att förbereda
Skolval 2019.

Sundsvall 26 mars

Örebro 2 april

Tillsammans med lärare och EU-skolambassadör Charlotta Granath har vi
tidigare besökt Umeå, Göteborg och
Malmö. Nu är det dags för Växjö,
Norrköping, Stockholm, Örebro och
Sundsvall.
All information om tid, plats och anmälan
hittar du i kalendern på www.mucf.se.

Stockholm 28 mars
Norrköping 19 mars

Växjö 20 mars
Charlotta Granath har bland annat skrivit
en bok om skolans demokratiuppdrag och
är en prisad förstelärare.

MER INFORMATION!
På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles webbplats:
• Fler tips och idéer till undervisningen om EU och valet: www.mucf.se/valar-i-klassrummet
• Vårt uppdrag & arbete med Skolval 2019: www.mucf.se/skolval
Praktisk information & anmälan till Skolval 2019: www.skolval2019.se
Följ gärna MUCF på Facebook & Twitter: @ungciv

