
ARRANGÖRSHÄFTE





Hej 
arrangör
Vad roligt att er skola är anmäld till Skolval 2018 
och vad kul att just du är arrangör. Er skola kommer 
genom Skolval ge eleverna chansen att ta ställning 
och rösta på ett parti. Det är också en möjlighet att 
diskutera frågor som demokrati och inflytande. 
    Skolval är mycket mer än själva valet. Ni kommer 
även ha möjlighet att anordna spännande aktiviteter 
både före och efter. Skolval skapar möjligheter till 
kunskap, samtal och utveckling.
    Som arrangör för Skolval har du ett viktigt och 
kul uppdrag. Du är huvudansvarig för valet och en 

oberoende arrangör på det sätt att dina personliga 
åsikter inte påverkar valet. Det blir som bäst om 
elever arrangerar valet eller gör det tillsammans 
med lärare. I det här häftet beskriver vi hur valet 
genomförs. Vi ger även tips och inspiration på olika 
aktiviteter som kan arrangeras i samband med valet 
för att få igång samtal och diskussioner. Valet blir då 
ännu roligare!

Frågor? Via skolval2018.se kan du få svar och 
kontaktuppgifter till oss.
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Genomförande



Före valet
1. BESTÄM DAG FÖR VALET
Börja med att bestämma en dag för valet. Valdagen 

hålls under perioden 27 augusti till 7 september 

2018. Bra att tänka på är att det tar en halv dag att 

räkna röster innan inrapporteringen.

2. BOKA LOKAL
När datum är spikat är det dags att boka en lokal 

för valet. I valpaketet får ni information om hur ni 

inreder lokalen.

3. INFORMERA LÄRARE OCH    
ELEVER
Det är viktigt att alla på skolan i god tid får 

information om Skolval och när, var och hur 

det kommer att hållas. Prata med rektor och 

besök lärarmöte för att berätta. Sprid sedan 

informationen i alla klasser. Är ni ett antal 

elever som genomför valet är det en bra idé 

att gå ut i klasser och berätta. Även lärare kan 

informera elever.



4. FIXA VALSKÄRMAR
Till valet behövs valskärmar. Kolla om det finns 

valskärmar på skolan. Kontakta annars kommunen 

och se om de kan låna ut. Det går även att göra 

egna valskärmar av till exempel kartong.

5. HITTA RÖSTMOTTAGARE OCH  
RÖSTRÄKNARE
Hitta lämpliga röstmottagare och rösträknare. En 

röstmottagare är den som tar emot rösterna och 

kontrollerar identiteten på röstaren. En rösträknare 

räknar rösterna. Om skolan är stor kan det vara bra 

att ha många rösträknare så att de kan bytas av. 

6. TA EMOT VALPAKET MED 
VALSEDLAR
Innan valperioden som startar 27 augusti skickar 

vi valpaketet till alla anmälda skolor. Paketet 

innehåller bland annat valsedlar, valkuvert och 

instruktioner. Kontrollera att ni har fått tillräckligt 

många valsedlar. 

7. INSTRUKTIONER TILL 
ALLA ELEVER
Det är viktigt att alla elever förstår hur själva 

röstningen går till. I samma utskick som 

valsedlarna finns material med instruktioner. 

Sprid det till alla!

8. FÖRBERED LISTOR
Det behövs en röstlängd till valet, det är en lista 

där det går att bocka av vilka som har röstat. 

Exempelvis klasslistor. Förbered listorna inför 

valdagen.





Under valet
9. KONTROLLERA IDENTITET
Den som röstar måste identifiera sig för att få rösta. 

Det är för att valet ska gå rättvist till, alla har en 

röst var. Kontrollen gör röstmottagaren, se till att 

hen läser instruktionerna i valpaketet.

10. RÄKNA RÖSTERNA
I valpaketet finns förklarat hur rösterna ska 

räknas. Det är kontrollanten som har ansvaret för 

sammanräkningen. Se till att kontrollanten, oavsett 

om det är en elev eller lärare, har läst häftet för 

kontrollanter och instruktionerna noga.



Efter valet
11. RAPPORTERA IN RESULTATET
För att det ska finnas ett gemensamt valresultat för 

alla skolor som deltar behöver rösterna rapporteras 

in. Det är kontrollanten som rapporterar in rösterna. 

Inrapporteringen sker på skolval2018. se och det behövs 

inloggningsuppgifter som ni fått via mail till den 

kontrollant och arrangör som angivits vid anmälan. 



Demokrati
Vi bor i en demokrati. Det kanske är något som en 

inte tänker på. Demokratin bara finns där. Men i 

själva verket påverkar demokratin våra liv, över 

allt, hela tiden. Du kan till exempel hitta spåren av 

demokratin i skolan och på vilket sätt du får vård 

när du är sjuk.

    Du lyssnar till exempel på den musik som du 

gillar och det finns ingen som hindrar dig från det. 

I andra delar av världen har de som styr förbjudit 

musik av till exempel Lady Gaga. De menar att 

musiken kan hota statens säkerhet.

Många beslut i skolan fattas tillsammans av elever, 

lärare och skolans ledning. När ni beslutar något 

tillsammans i klassen så är det kanske genom 

handuppräckning eller omröstning på något annat 

sätt, det vill säga någon form av demokrati. Kanske 

röstar ni också fram personer till elevrådet eller 

elevkårens styrelse. Då använder ni också en form 

av demokrati. :)



Fria val
Demokrati betyder ”folkstyre”. I alla demokratier är 

det alltså folket som har den politiska makten. 

Demokrati kan fungera på olika sätt. I Sverige 

röstar väljarna fram politiker till riksdagen, 

landsting och kommunfullmäktige vart fjärde år.

    I riksdagen beslutas det om Sveriges politik som 

till exempel lagar och skatt. Folket väljer vilka 

personer som sitter i riksdagen. Dessa personer 

kallas för ledamöter och kommer från olika partier. 

Ett parti är en grupp personer som organiserar sig 

kring politiska frågor. 

Det finns även kommuner, landsting och regioner i 

Sverige. Där fattas beslut om frågor på lokal nivå, det 

område som finns nära dig. Till exempel beslut om 

skolorna och sjukvården där just du bor.

    Alla väljare har en röst. Ingen kan tvingas att rösta.  

Du väljer själv vad du vill rösta på – valet är fritt.



Vart femte år finns även möjlighet att rösta i Europaparlamentsvalet. 

Det är medborgarna i EU-länderna som röstar fram ledamöterna 

i Europaparlamentet och där beslutas bland annat om lagar som 

påverkar alla svenska medborgare. 2019 är det dags för nästa 

Europaparlamentsval och er skola kommer ha möjlighet att arrangera 

Skolval även då. Håll utkik efter anmälan!

Europa-
parlamentsvalet 
2019



Inspiration!
Det finns massor med saker ni kan göra på er skola för att få 
igång samtal och diskussioner både före och efter valet. Här 
kommer förslag på olika aktiviteter ni kan göra. Välj det som 
passar just er skola!



Föreläsning
Bjud in föreläsare till skolan. En föreläsning kan 
handla om alltifrån miljöpolitik till skolpolitik 
och ungdomars inflytande. Det går att vända 
sig till olika organisationer för att djupdyka i 
ett ämne eller bjuda in unga engagerade för att 
berätta om sina perspektiv.

Debatt
Det är intressant att anordna debatter med 
politiskt aktiva från till exempel partipolitiska 
ungdomsförbund. Diskussioner fortsätter ofta i 
korridorerna även efter debatten.

Temadag
Det är kul att anordna en temadag där ni 
kombinerar föreläsningar, debatter, workshops 
och seminarier. Det kan exempelvis handla om 
mänskliga rättigheter eller demokrati.

Valvaka
Ett roligt sätt att öka spänningen under valet är 
att anordna en valvaka i väntan på resultatet. 
Det kan fungera som ytterligare ett forum för 
diskussion och som ett roligt arrangemang där ni 
samlar skolan.





Visste du?
Att ni kan styla ert material? Håll 
utkik på vår Instagram @skolval2018 
för inspiration.

Material
Att det finns både förtryckta och blanka 
valsedlar där ni själva kan skriva in 
namn på det partiet ni vill rösta på?

Valsedel

Att ni själva väljer datum för er valdag 
under perioden 27 augusti 
– 7 september.

Datum
Att ni kan göra valet hur kul som helst 
och utforma det så att det passar just er? 
Uppdatera vad ni gör under #skolval2018

Kul

Att ni kan hitta mer info om material, 
valdatum, turnén och annat på 
skolval2018.se

Hemsida
Att vi håller informationspass runt 
om i Sverige om Skolval. Anmäl er på 
skolval2018.se

Turné



Gör 
något 
kul!



Tips
Vi har samlat ihop olika tips om hur ni kan anordna grymma 

aktiviteter, håll utkik på vår Instagram: @skolval2018



Passa på och bjud in politiskt aktiva till skolan. De kan medverka 

på föreläsningar, debatter och/eller temadagar. Att få höra deras 

perspektiv kan ge mycket.

    När ni bjuder in partier är det viktigt att tänka på att vara 

objektiv i sitt urval av partier, alltså inte utgå från sin personliga 

åsikt. Till exempel kan inbjudan skickas till de partier som sitter 

i riksdagen eller i kommunfullmäktige för just er kommun. På 

de olika partiernas hemsidor finns kontaktuppgifter och mer 

information om varje parti.

Politiska 
partier i 
skolan





Ta chansen!
Alla människor har något som de bryr sig om. 

Kanske vill en förändra något eller behålla en 

sak som är bra. Det kan vara något i ens närhet 

eller en sak som berör alla. I många fall är det 

en politisk fråga trots att en inte tänker på det 

som politik. 

    Tack vare att du är arrangör till Skolval ges 

eleverna möjligheten att ta ställning och rösta 

på ett parti. Det är också en möjlighet att 

diskutera frågor som demokrati och inflytande. 

Det är ett tillfälle att ta vara på den nyfikenhet 

som valet väcker. 

Ta chansen och samla elever för samtal och 

diskussioner. Lycka till och uppdatera gärna 

varandra om just ert val på #skolval2018






