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Utskottet behandlar i detta betänkande 6 motioner, varav en väljs ut för debatt 

och beslut i kammaren. 

 

1. Politik i undervisning och andra skolfrågor 

 

1.1. Regelbundna demokratitillfällen i skolan 

Motion 2019:3UbU37Mo av klass NA17, Gislaveds gymnasium. 

Inför obligatorisk demokratiundervisning på regelbunden basis i grundskolan 

och gymnasiet. 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 15, varav 5 för och 10 emot) 

Motivering: 

Förslaget kommer att kräva mer av redan belastade mentorer eftersom 

undervisningen ska vävas in i befintliga ämnen. Det finns också en risk för att 

mentorerna inte skulle vara opartiska i undervisningen. 

 

1.2. Obligatorisk gymnasieutbildning 

Motion 2019:3UbU124Mo av klass S2b, Hagagymnasiet. 

Gör gymnasieskolan obligatorisk. 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 15, varav 5 för och 10 emot) 

Motivering: 

Gymnasiet passar inte lika bra eller alls för alla. Det ges redan mycket stöd 

av olika slag för den som går i gymnasiet i dag och det skulle bli kostsamt med 

ett obligatorium, som skulle innebära ytterligare kostnader för skolskjuts och 
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skolmat. Det senare skulle bli nödvändigt att erbjuda i ett obligatoriskt gym-

nasium. 

 

1.3. Införa politik som ett kärnämne i gymnasieskolan 

Motion 2019:3UbU91Mo av klass E18a, Lundellska skolan. 

Inför politik som ett kärnämne i gymnasieskolan.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 15, varav 2 för och 13 emot) 

Motivering: 

Detta ämne finns redan i läroplanen inom ramen för samhällskunskapen. 

Eftersom ämnet skulle vara valbart kommer det inte att väljas av den som är 

ointresserad. Det är alltså tveksamt om förslaget skulle öka valdeltagandet.  

 

1.4. Aktiv undervisning om de politiska ungdomsförbunden i skolan 

Motion 2019:3UbU186Mo av klass SA18B, Njudungsgymnasiet. 

Inför obligatorisk undervisning om de politiska ungdomsförbunden i högsta-

diet och gymnasiet. 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 15, varav 5 för och 10 emot) 

Motivering: 

Också detta ämne ingår redan i läroplanen inom ramen för samhällskun-

skapen. Det är vidare tveksamt om förslaget skulle ha någon effekt på elever-

nas intresse för att engagera sig politiskt. 

 

1.5. Politik som separat ämne i skolan 

Motion 2019:3UbU183Mo av klass EK3A, ProCivitas privata gymnasium 

Helsingborg. 

Politik ska bli ett obligatoriskt ämne i grundskolan och en valbar kurs i gym-

nasiet.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 15, varav 10 för och 5 avstår) 

Motivering: 

Att samla undervisningen inom ämnet politik under ett moment vore bra. På 

det viset får eleverna samlat lära sig att delta i politiska diskussioner och ta 

ställning i olika frågor. Med kunskap i retorik är det lättare att tala för sin sak 

och att analysera motståndarens inlägg. Det kommer inte att kräva mer 
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undervisningtid eftersom tid kan tas från andra ämnen, där det redan undervi-

sas i delar av ämnet. 

 

1.6. Introduktionskurs för nyanlända i Sverige 

Motion 2019:3UbU44Mo av klass SA19 av Stockholms Idrottsgymnasium. 

Nyanlända över 15 år ska gå en obligatorisk språkkurs som även innehåller 

grundläggande kunskaper om det svenska statsskicket, lagar och kultur.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 15, varav 4 för, 8 emot och 3 avstår) 

Motivering: 

Det finns redan undervisning om svenska samhället och språket genom Sfi. 

När det gäller undervisning i vad som ska vara svensk kultur kan det ifråga-

sättas hur det ska avgöras vad som avses med just svensk kultur. Det kan även 

ifrågasättas att det ska vara tillräckligt med ett års deltagande för att bli svensk 

medborgare. Därtill kommer att det är tveksamt om alla som redan är svenska 

medborgare skulle klara kunskapstestet. 

 

2. Utskottet beslutar att motion 
2019/20:3UbU124Mo framförs i plenisalen för 
debatt och beslut. 

(Utskottets motion, reservation och talare har meddelats till Linnéa Tolf, enligt 

dagordningen.) 

 

Stockholm den 21 januari 2020 

 

På tredje utbildningsutskottets vägnar 
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