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Utskottet behandlar i detta betänkande 7 motioner, varav en väljs ut för debatt 

och beslut i kammaren. 

 

1. Politiker och skolan 

 

1.1. Framtidens demokrati ligger i ungdomarnas händer! 

 

Motion 2019:4UbU64Mo 

 

Förbättra unga medborgares relation med politiker obligatoriskt besök på riks-

dagen och medlemskap i ungdomsförbund. 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: Bifall: 6, Avslag: 11) 

Motivering: Utskottet delar andemeningen i motionen, men anser att det finns 

praktiska svårigheter att införa obligatoriska besök i riksdagen. Vidare är det 

enligt utskottets mening heller inte lämpligt att införa obligatoriskt medlem-

skap i ungdomsförbund. Motionen bör därför avslås. 

 

Klass NA19, Jensen Gymnasium Malmö 
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1.2. Ett bättre utbildningssystem för hur det demokratiska systemet i Sverige 

fungerar 

 

Motion 2019:4UbU10Mo 

 

1. Inför krav på politiker att besöka studenter och föreläsa om partier och de-

mokrati 

2. Nya medborgare måste gå en kurs och göra ett test på hur Sverige styrs 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: Bifall: 9, Avslag: 8) 

Motivering: Utskottet ställer sig bakom förslagen i motionen om att dels införa 

krav på politiker att besöka studenter och föreläsa om partier och demokrati, 

dels att nya medborgare måste gå en kurs och göra ett test i hur Sverige styrs. 

Enligt utskottets mening är det viktigt för demokratin att alla medborgare har 

kunskap om hur det demokratiska systemet fungerar. För att demokratin ska 

kunna vara stark och levande behövs också tillit och förståelse för våra politi-

ker och det politiska systemet. Därför behövs det forum där politiker och ele-

ver kan mötas. Vidare är det viktigt att nya medborgare har kunskap om det 

svenska samhället. Därför bör alla nya medborgare gå en kurs och genomföra 

ett test för att säkerställa att de har grundläggande kunskaper om det svenska 

samhället. 

 

Klass SA2E, Luleå Gymnasieskola Kv. Hackspetten 

 

 

1.3. Åtgärder för att få fler unga att engagera sig i politiska frågor 

 

Motion 2019:4UbU125Mo 

 

Partier ska använda sig mer av sociala medier och besöka skolor än de gör idag 

för att nå unga 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: Bifall: 5, Avslag: 10, Avstår: 2) 

Motivering: Utskottet anser att politiker redan i dag är väldigt aktiva på nätet 

och i sociala medier. Mot den bakgrunden anser utskottet att det inte finns 

anledning att ta något initiativ med anledning av motionen. Motionen bör där-

för avslås. 
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Klass NA19B, Malmö Borgarskola 

 

 

1.4. Öppet hus för demokratin 

 

Motion 2019:4UbU193Mo 

 

Varje år ska samtliga gymnasium i Sverige få träffa partirepresentanter från 

kommun, riksdag och Europaparlamentet som berättar om sina mål och pro-

gram och diskutera med eleverna 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: Bifall: 3 Avslag: 14) 

Motivering: Utskottet delar visserligen motionärernas intentioner, men anser 

att det finns praktiska svårigheter att genomföra förslaget. Utskottet konstate-

rar också att det redan i dag finns möjlighet att bjuda in politiker och partier 

till landets skolor. Utskottet anser mot den bakgrunden att något initiativ inte 

är motiverat med anledning av motionen, och motionen bör därför avslås.  

 

 

Klass SA19, Mönsteråsgymnasiet 

 

 

1.5. Träffa kommunens politiker 

 

Motion 2019:4UbU90Mo 

 

Samtliga kommuner ska erbjuda elever årskurs 4-9 att träffa en kommunpoli-

tiker en gång per år 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: Bifall: 13, avslag: 2) 

Motivering: Utskottet ställer sig bakom förslaget i motionen om att samtliga 

kommuner ska erbjuda elever i årskurs 4–9 möjlighet att träffa en kommunpo-

litiker varje år. Detta som ett kompliment till den ordinarie samhällskunsun-

dervisningen. Enligt utskottets mening skulle en kontakt med politiker redan i 

mellanstadiet ge barn och ungdomar en större inblick i och förståelse för hur 

demokratin fungerar och vad politiker gör. Förhoppningsvis kan en direkt kon-

takt med politikerna också öka barns och ungdomars möjlighet att påverka 
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politiken. Sammantaget bedömer utskottet att det som föreslås i motionen 

skulle kunna öka intresset för politik redan i unga år och att fler skulle enga-

gera sig. 

 

 

Klass 19TEB, Peder Skrivares skola 

 

1.6. Varför har inte alla ungdomars röster lika värde? 

 

Motion 2019:4UbU150Mo 

 

Politiker ska föreläsa på skolor och vara aktiva i sociala medier för att öka 

ungas engagemang för politik och demokrati.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: Bifall: 6 Avslag: Avslag: 10, 1 avstår) 

Motivering: Precis som utskottet anförde i behandlingen av motion 

2019:4UbU125Mo anser utskottet att politiker redan i dag är väldigt aktiva på 

nätet och i sociala medier. Utskottet anser att det inte finns anledning att ta 

något initiativ med anledning av motionen och motionen bör därför avslås. 

 

 

Klass FT18 A, SG Södra Viken 

 

 

1.7. Politiska mässor för ökat ungdomsengagemang 

 

Motion 2019:4UbU12Mo 

 

Skapa specifika mässor för olika ämnesområden inom svensk politik för att 

engagera befolkningen.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: Bifall: 4 Avslag: 12) 

Motivering: Även om utskottet delar intentionerna i motionen, anser utskottet 

att det redan i dag finns andra forum och organisationer att organisera sig i om 

man är intresserad av vissa frågor. Utskottet ser också vissa praktiska svårig-

heter i genomförandet och att det finns en risk att man missar helheten om man 

bara fokuserar på en fråga och inte tar hänsyn till andra viktiga frågor. Mot-

ionen bör därför avslås. 

 



 

2020:4UbUU1 
 
 

5 

Klass EK18a, YBC 

 

 

2. Utskottet beslutar att motion 2019:4UbU90Mo 
framförs i plenisalen för debatt och beslut. 

 

 

Stockholm den 21 januari 2020 

 

 

På fjärde utbildningsutskottets vägnar 


