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Du	  bor	  i	  Sverige!	  

	  
Sverige	  är	  en	  demokrati.	  Du	  bor	  i	  Sverige.	  Som	  svensk	  medborgare	  har	  du	  i	  Sverige	  
rättighet	  och	  skyldighet	  att	  delta	  i	  grundskoleundervisning	  från	  det	  år	  du	  fyller	  sju	  år.	  
Detta	  pågår	  i	  nio	  läsår	  framåt.	  I	  Sverige	  är	  barnarbete	  förbjudet	  och	  utbildning	  anses	  
vara	  en	  central	  del	  av	  ett	  fullvärdigt	  liv	  för	  alla	  barn.	  
	  
Enligt	  svensk	  lag	  finns	  det	  vissa	  grundläggande	  kunskaper	  och	  färdigheter	  som	  alla	  barn	  
ska	  ha	  med	  sig	  in	  i	  vuxenlivet.	  Till	  stor	  del	  är	  det	  frågan	  om	  ämneskunskaper	  och	  
färdigheter	  i	  olika	  skolämnen.	  Dessa	  kunskaper	  och	  färdigheter	  är	  en	  förutsättning	  för	  
att	  demokratin	  ska	  fungera	  över	  huvud	  taget.	  Om	  befolkningen	  inte	  har	  vissa	  
grundläggande	  kunskaper	  och	  färdigheter	  –	  fungerar	  inte	  demokratins	  principer.	  
	  
-‐Läs-‐	  och	  skrivförmåga	  (analfabeter	  kan	  inte	  delta	  i	  samhällslivet	  på	  lika	  villkor)	  
-‐Grundläggande	  matematik	  (vad	  betyder	  statistiken	  vi	  hör	  om	  på	  nyheterna?)	  
-‐Samhällskunskap	  (hur	  styrs	  landet?)	  
-‐Historia	  (varför	  är	  det	  som	  det	  är?)	  
	  
Allt	  detta	  har	  vi	  svenskar	  tillsammans	  bestämt	  att	  vi	  vill	  att	  alla	  medborgare	  ska	  
kunna/veta	  för	  att	  SÄKRA	  DEMOKRATIN!	  Det	  här	  kanske	  ni	  aldrig	  har	  tänkt	  på	  
eftersom	  det	  inte	  anses	  fruktbart	  att	  berätta	  det	  för	  sjuåringarna	  som	  börjar	  ettan	  och	  
sedan	  blir	  det	  ofta	  inte	  av.	  
	  
När	  du	  går	  ut	  nionde	  klass	  är	  du	  fri	  att	  göra	  vad	  du	  vill	  med	  din	  tid.	  Om	  du	  vill,	  väljer	  du	  
själv	  att	  fortsätta	  i	  skolbänken	  i	  någon	  form,	  det	  vill	  säga	  du	  söker	  in	  till	  gymnasieskolan	  
som	  är	  treårig.	  Här	  är	  du	  nu.	  	  
	  
I	  gymnasieskolan	  ändrar	  utbildningen	  till	  viss	  del	  karaktär.	  Här	  är	  huvudmålet	  med	  
utbildningen	  att	  lägga	  en	  grund	  för	  din	  personliga	  framtid	  och	  tanken	  är	  att	  utbildningen	  
ska	  hjälpa	  dig	  att	  utveckla	  dig	  själv	  som	  person.	  Men,	  demokratiuppdraget	  är	  inte	  slut	  
för	  det.	  Även	  i	  gymnasieskolan	  ska	  du	  fortsätta	  att	  inhämta	  färdigheter	  och	  kunskaper	  
som	  är	  värdefulla	  för	  demokratin.	  Detta	  är	  naturligtvis	  bra	  för	  din	  personliga	  utveckling,	  
men	  det	  är	  framförallt	  viktigt	  för	  samhället.	  Och	  det	  är	  samhället	  som	  betalar	  och	  
bestämmer	  innehållet	  i	  utbildningen.	  Med	  samhället	  menas	  då	  naturligtvis	  alla	  svenska	  
medborgare	  som	  har	  rösträtt.	  
	  
	  

Samtliga	  läroplaner	  slår	  inledningsvis	  fast	  att	  verksamheterna	  
	  

”vilar	  på	  demokratins	  grund”.	  
	  
Kom	  ihåg	  att	  demokrati	  inte	  alls	  betyder	  att	  varje	  individ	  har	  rätt	  att	  besluta	  om	  allt	  som	  
gäller	  dem.	  Det	  är	  bara	  ett	  statsskick	  som	  betyder	  att	  det	  är	  folket	  som,	  via	  
majoritetsbeslut,	  bestämmer	  vem	  som	  ska	  styra	  landet.	  
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Skolans	  uppdrag	  
Skolan har i uppdrag att förmedla kunskaper om demokrati och mänskliga 
rättigheter, förankra grundläggande demokratiska värderingar, tillgodose och 
utveckla barns och elevers rätt till inflytande och delaktighet samt möjliggöra 
utvecklandet av demokratisk kompetens. 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 

Skolan ska förbereda eleverna för ett liv som samhällsmedborgare och 
medlemmar av en social samhällsgemenskap. Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är därför centrala 
världen som skolan ska gestalta och förmedla. 

 

Alltså; vi kommer den närmaste tiden att, helt enligt uppdraget, ägna oss åt att  

utveckla vår demokratiska kompetens. 

 

Grattis, det kommer att bli kul! 
Försök att hålla humöret under kontroll bara. Du har rätt att 

tycka vad du vill under resans gång men glöm inte att det har 
alla andra också. Alla har också rätt att ändra sig. Det vore ju 
märkligt om ens demokratiska kompetens var fullt utvecklad 

vid 17 års ålder. Eller ens vid 42. 


