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1. Kontaktperson för arbetet 

Silvia Ernhagen, Chef för kommunikationsavdelningen vid Forum för levande historia 

Telefonnummer: + 46 (0)72-070 62 32                                                                               

E-postadress: silvia.ernhagen@levandehistoria.se 

2. Bakgrund 

Med anledning av att demokratin i Sverige fyllde 100 år 2021 fick Forum för levande 

historia genom regleringsbrevet (Ku2021/00867) i uppdrag att medverka i regeringens 

nationella satsning att uppmärksamma detta. ”Forum för levande historia ska medverka 

genom att genomföra insatser och aktiviteter i sin verksamhet som uppmärksammar det 

demokratiska styrelseskicket och dess värden. Forum för levande historia ska genomföra 

uppdraget i dialog med Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02).” I denna rapport 

redovisas uppdraget.  

I Forum för levande historias instruktion står det angivet att myndigheten ska vara ett 

nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter 

med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten arbetar kontinuerligt med att stärka 

demokratin genom detta instruktionsbundna uppdrag.  

Redan 2018-06-20 uppdrog regeringen åt Forum för levande historia att sprida kunskap 

om faran när demokratin urholkas, genom att ange och diskutera historiska exempel och 

lärdomar. Satsningen skulle bidra till att göra demokratin mer motståndskraftig genom att 

förankra stödet för demokratin som styrelseskick. Syftet var att stärka kunskaper och 

förmågor som krävs för ett aktivt medborgarskap. Myndigheten arbetade under 2018-

2019 med att utveckla pedagogiskt material, filmer och utställningar och andra resurser 

med ovan syfte och målsättningar.  

Vi har sedan dess en särskild satsning på frågor som rör demokrati under rubriken 

”Demokratin och du”. Satsningen har fortsatt även 2022. 

Läs mer om detta på https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/demokratin-och-du 

Vidare fick Forum för levande historia 2020-03-26 i uppdrag av regeringen att under 

2020 och 2021 sprida pedagogiskt material som främjar elevers demokratiska förmågor 

och kunskaper om demokratin. Regeringen uppdrog åt Forum för levande historia att 

utveckla och sprida pedagogiskt material för skolan som syftar till att göra demokratin 
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mer motståndskraftig genom att förankra stödet för demokratin som styrelseskick och att 

stärka elevers kunskaper och förmågor för ett aktivt medborgarskap. Med utgångspunkt i 

historiska exempel ska elevers reflektion över individens ansvar för att försvara 

demokratin i Sverige idag stärkas. 

För att nå ut brett till målgrupperna utformades tre grenar i uppdraget, framtagning av 

resurser till lärare som undervisar i årskurs 4 - 6, fortbildning av lärare och en 

spridningskampanj för att nå lärare i Sverige med information om att Forum för levande 

historia har material om demokrati att använda i klassrummet.Forum för levande historia 

fick 2021-05-27 i uppdrag av regeringen att verka för att samordna arbetet med insatser 

som genomförs av olika aktörer i samband med den nationella satsningen Demokratin 

100 år, (Ku2021/01426). I uppdraget ingick att bilda ett nätverk med myndigheter och 

organisationer som genomför insatser samt andra aktörer som myndigheten bedömer vara 

relevanta. Forum för levande historia ska i genomförandet av uppdraget samråda med 

Statens skolverk, Sveriges Kommuner och Regioner samt Kommittén Demokratin 100 år. 

Forum för levande historia har i uppdraget haft samråd med nämnda parter, genomfört 

djupintervjuer med nyckelaktörer, samt bildat ett nätverk med myndigheter och 

organisationer som genomför insatser inom ramen för den nationella satsningen 

Demokratin 100 år. Inom ramen för nätverket har myndigheten arrangerat två 

nätverksträffar - en med brett deltagande av myndigheter och organisationer som haft 

uppdrag inom satsningen Demokratin 100 år och en med särskilt fokus på 

demokratistärkande insatser gentemot skolan och andra utbildningsformer.  

3. Målgrupper 

Alla våra målgrupper: 

• Civilsamhället 

• Kultur- och samhällsintresserad allmänhet 

• Lärare 

• Yrkesgrupper inom offentlig verksamhet 

4. Aktiviteter 

Utöver de aktiviteter som redovisas i det två inskickade rapporterna för uppdragen 

(Ku2021/01426) och (Ku2020/00709/MD) skrev vi under den deklaration som 

Kommittén Demokratin 100 år tagit fram. Vi offentliggjorde detta genom ett samtal 

mellan Ingrid Lomfors, överintendent Forum för levande historia och Peter Örn, 
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ordförande i Kommittén Demokratin 100 år. Samtalet sändes på myndighetens 

Facebooks-sida och en debattartikel på temat publicerades i landsortspress första veckan i 

juli 2020.  

Vi har under 2021 deltagit på flera av de möten Kommittén Demokratin 100 år kallat till 

för att på bästa sätt säkerställa samverkan mellan oss, kommittén och andra aktörer.  

Under 2021 har vi fortsatt att lyfta frågor om demokrati genom nya material så som 

”Svåra frågor i klassrummet”, debattartiklar, fortbildningar, med mera. Vi planerade 

också under 2021 vår medverkan i form av ett frukostseminarium på Kommittén 

demokrati 100 års slutkonferens 2022. 

 


