Organisationens interna åtagande
Skolverket värnar om de mänskliga fri- och rättigheterna genom att i våra arbetsprocesser och
rutiner lyfta in kunskap om människors olika förutsättningar, behov och lika rättigheter. Vi ökar
kunskapen hos medarbetarna genom regelbundna utbildningsinsatser med fokus på mänskliga
rättigheter, antidiskriminering och det demokratiska ansvar du har som medarbetare i staten.
Organisationens externa åtagande
Skolverket arbetar på flera sätt för att stödja skolan i dess demokratiska uppdrag. Inom ramen för
myndighetens prioriterade områden arbetar vi på ett övergripande plan för att värna demokratin. Vi
kan vid behov erbjuda ett riktat stöd direkt till enskilda huvudmän och erbjuder också ett generellt
stöd till demokratiarbetet i skolorna, både till undervisningen och till utbildningen i stort . Ett arbete
som förutsätter en aktiv och ständig förvaltning av befintligt stödmaterial. Samverkan med andra
myndigheter, nätverk och arbetsgrupper – både nationellt och internationellt – är av stor betydelse
för detta arbete. Under 2020–2021 kommer vi även att genomföra ett antal åtgärder och aktiviteter
på demokratiområdet. Vi publicerade nyligen ett stöd för skolans arbete med jämställdhet och
kommer även att ta fram stöd till rektorer om elevinflytande samt utarbeta en kunskapsöversikt om
mobbning.
Organisationens kommunikativa åtagande
Skolverket erbjuder sina målgrupper ett stort urval av material för stöd och kompetensutveckling
inom demokratiområdet. Ett exempel är vårt material för kompetensutveckling, som ska stärka
demokratiska arbetssätt samt möjliggöra delaktighet och inflytande inom skolan. Materialet är
utformat för att genomföras kollegialt. Vi erbjuder också stödmaterial till skolornas arbete mot
kränkningar och diskriminering, för ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete, för jämställdhet,
mot främlingsfientlighet och sexuella trakasserier samt för ett kollegialt lärande för att hantera
kontroversiella frågor i klassrummet. Under 2021 kommer vi att fokusera på skolans demokratiska
uppdrag, bland annat med hjälp av kommunikation som bygger på nytt stödmaterial om värdegrund
och demokrati samt stödmaterial som vi har tagit fram om elevers inflytande.
Om aktören
Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan,
skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är
likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
Underlag

