
SKOLVAL OCH SÄRSKOLAN





Skolval 2018 är ett val på er skola som ger elever chansen att ta 

ställning genom att rösta på ett parti. Det är också en möjlighet att 

diskutera frågor som demokrati och inflytande. Elever i särskolan 

deltar på lika villkor som andra elever. Alla har rätt att rösta. I det här 

häftet finns information och tips på hur det blir möjligt.

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

till oss.

Alla har rätt 
att rösta





SKOLVAL OCH SÄRSKOLAN
Skolval 2018 riktar sig till elever i årskurs 7-9 

och gymnasiet. Det är årskursen som avgör, inte 
väljarens ålder eller vilken typ av skola eleven 

går på. Alla elever deltar på lika villkor och 

röster räknas och redovisas på samma sätt. Det 

vanligaste är att det hålls ett gemensamt val för 

alla elever på skolan. 

ASSISTANS VID RÖSTNINGEN
Vi har hemliga val i Sverige, det betyder att 
ingen ska få veta vad en väljare har röstat på. 
Därför är det viktigt att elever som kan röstar 
på egen hand och använder sig av valsedlar 
och valkuvert från Skolval. Elever med 

funktionsvariationer har rätt till assistans. En 

väljare som behöver stöd vid röstning kan be 

någon i lokalen om hjälp och bestämmer själv 

vem som assisterar. Den som hjälper en väljare 

får inte avslöja vad väljaren har röstat på. 

:)



TIPS PÅ MATERIAL
Det finns massor med saker ni kan göra på er skola för 
att få igång samtal och diskussioner både före och efter 
valet. Det kan vara föreläsningar, diskussioner eller 
temadagar om politik. Skolval blir då ännu roligare.

För att elever i behov av lättläst material ska kunna 
delta på lika villkor i Skolval tipsar vi här om bra 
informationskällor och material. Till exempel sidan 
www.allavaljare.se. Den är en del av 
www.8sidor.se som är en lättläst nyhetssajt. 
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ansvarar för 
utgivningen av 8 Sidor.

Ett annat tips är att kika på Mitt Val, ett studiematerial 
för personer med intellektuell funktionsvariation. 

Materialet är producerat av Studieförbundet 
Vuxenskolan och är tänkt att användas i 
studiecirkelformat: 
www.sv.se/projektsajter/mitt-val

Valmyndigheten har även en sida med lättläst 
information: www.val.se/lattlast

I april släpper föreningen FUB filmen
”Min röst - Mitt val” som vänder sig till elever i 
särskolan. Den handlar om demokratiska rättigheter 
och hur viktigt det är att rösta. Mer information 
kommer finnas på www.fub.se



TILL SIST
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. En åsikt kan vara en politisk fråga utan att en inser 

det. Skolval är ett tillfälle att ta vara på den nyfikenhet som 

valet väcker. Ta chansen och samla elever för olika samtal 

och diskussioner.

Lycka till och uppdatera oss gärna om just ert val på 

#skolval2018




