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Hej
kontrollant

Vad roligt att er skola är anmäld till Skolval 2018 och vad 

kul att just du är kontrollant. 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 kontrollant för Skolval har du ett viktigt och kul 

uppdrag. Din roll behövs för att det finns regler som 

behöver följas för att valet ska gå rätt till och vara rättvist. 

I det här häftet beskriver vi varför din roll behövs och vilka 

dina uppgifter är. 

    

Frågor? Via skolval2018.se kan du få svar och 

kontaktuppgifter till oss.



Skolval är inte en del av en lektion och det är inte 

obligatoriskt att rösta, även om aktiviteter före och 

efter valet kan vara undervisning. Anledningen till 

att det behövs en kontrollant för varje skola som 

deltar i Skolval är att valet ska gå rätt till och vara 

rättvist. När till exempel en elev deltar är det för att 

ta ställning. När väldigt många elever deltar i ett 

och samma val, runt om i Sverige, 

tar väldigt många personer ställning på en och 

samma gång. En elev som deltar i Trelleborg vill 

naturligtvis att samma regler ska gälla på hens skola 

som i Haparanda. Resultaten ska kunna jämföras 

och alla ska delta på lika villkor. Tillsammans 

med andra kontrollanter i Sverige bidrar ni till att 

valresultatet stämmer.

Du 
behövs





Ditt uppdrag!
1. BESTÄM DAG FÖR VALET
Börja med att bestämma en dag för valet. 

Valdagen hålls under perioden 27 augusti till 

7 september 2018. Välj gärna en dag som ligger så 

nära det ordinarie riksdagsvalet som möjligt. Bra 

att tänka på är att det tar en halv dag att räkna 

röster innan inrapportering.

2. LEDA RÖSTRÄKNINGEN  
Som kontrollant leder du sammanräkningen 

efter att röstningen är avslutad.  

Till din hjälp har du rösträknare. Det är ditt 

ansvar att rekrytera rösträknare i samarbete med 

de som arrangerar valet på din skola. Det kan 

antingen vara de som tidigare varit röstmottagare 

eller nya personer. Det viktigaste är att de måste 

vara oberoende och inte låta sina personliga 

åsikter påverka valet. I valpaketet finns mer 

information om hur sammanräkningen går till.



3. RAPPORTERA IN RÖSTERNA  

Slutligen är det du som kontrollant som rapporterar in 

rösterna. Det gör du på skolval2018.se. För att kunna 

logga in på sidan behöver du inloggningsuppgifter, 

som du och den som är angiven som ansvarig arrangör 

fått skickade till er via mail. Om du inte har kvar 

mailet kan du få inloggningsuppgifterna skickade till 

dig igen via skolval2018.se. Se till att rapportera in 

resultatet i god tid - senast midnatt den 7 september.  



• Skolval 2018 arrangeras under perioden 27 augusti – 7 september.  

• Valet är frivilligt, inga elever får tvingas att delta.  

• Alla elever röstar på vilka partier de vill. 

• Enbart röster från elever i årskurs 7–9 och gymnasiet rapporteras in.  

Vad krävs för att 
få rapportera in 
valresultat?

:)



De allra flesta Skolval går helt rätt till och liknar så mycket som 

möjligt ett ordinarie riksdagsval. Men ibland kan något gå fel 

eller missförstånd uppstå och därför nämner vi nu några saker 

som är viktiga att tänka på för dig som kontrollant.  

Viktigt att 
tänka på



Det är helt frivilligt att rösta. Även om valet kan genomföras 

under lektionstid är det inte en del av en lektion – det är varken 

obligatoriskt eller en del av undervisningen att rösta.  

Frivilligt 
att rösta



Under rösträkningen är det viktigt att du som kontrollant kan svara 

på frågor från rösträknarna, läs därför noga instruktionerna för 

sammanräkningen. Om skolan är stor kan det vara bra att ha många 

rösträknare så att de kan bytas av. Rösträkningen ska även vara 

offentlig för de elever som vill titta på. 

Rösträkning



Er skola kommer få likadana valsedlar som i det ordinarie riksdagsvalet. Alla 

valsedlar ni får ska ligga framme under hela valdagen, i bokstavsordning. 

Fyll på med valsedlar under dagen så att det alltid ligger framme lika 

många valsedlar för alla partier. Valsedlar för ett visst parti får under inga 

omständigheter tas bort.  

På samma sätt som i riksdagsvalet är det möjligt att rösta på vilket parti som 

helst, även om de inte har valsedlar eller är registrerade av Valmyndigheten. 

För att rösta på ett sådant parti skrivs endast partiets namn på en blank 

valsedel. Den som räknar samman rösterna anger det parti som står skrivet 

på valsedeln, även om personen själv inte känner till partiet som står på 

valsedeln.  

Valsedlar



Endast röster från årskurs 7–9 och gymnasiet ska rapporteras in. 

På vissa skolor kan det hända att även årskurs 6 deltar och då är 

det mycket viktigt att rösterna hålls skilda från elever i årskurs 

7–9. Det är en förutsättning om resultatet från er skola ska 

kunna räknas med i valresultatet för hela Skolval. Anledningen 

till det är att resultatet ska bli jämförbart över hela landet, 

årskurs 6 finns inte på alla skolor eller deltar kanske inte av 

andra skäl.  

Skilj på 
rösterna



Som kontrollant för Skolval har du ett viktigt och roligt uppdrag.

Du behövs för att valet ska gå rätt till och vara rättvist. Precis som 

över allt annars så kan inte regler säga allt. Under Skolval kan 

det uppstå situationer eller händelser som är oförutsedda. Då är 

det viktigt att som kontrollant tänka över vad som är möjligt och 

rimligt att göra. Läs igenom instruktionerna i valpaketet igen och 

försök att lösa den situation som uppstått.  

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

till oss. Lycka till och uppdatera oss gärna om just ert val på 

#Skolval2018 

Till sist






