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Hej arrangörer!
Vad bra att er skola är anmäld till Skolval 2022 till riksdagen! Genom 
skolval ger ni elever på skolan möjlighet att göra sin röst hörd i en av 
Sveriges största demokratisatsningar för unga. Det är stort!

Skolval är ett simulerat val som i grund och botten handlar om att ta 
ställning för och rösta på ett politiskt parti på valdagen. Men det är 
också ett tillfälle att prata demokrati och politik i klassrummet och att 
arrangera spännande aktiviteter både inför, under och efter valdagen. 
Till er hjälp finns MUCF:s demokratipaket till skolan. Här finns massor
med tips och idéer på lektionsupplägg och aktiviteter som får igång 
samtalen och som gör skolvalet ännu roligare och mer lärorikt! Mer om 
det finns på sidan 10-11.

Som arrangörer är ni huvudansvariga för valet och därmed också
oberoende. Det innebär att era personliga åsikter inte ska påverka valet. 
På följande sidor beskriver vi hur valet ska genomföras. 

Välkomna till Skolval 2022 till riksdagen!

Hör av dig till oss!
webb: skolval.mucf.se
e-post: skolval@mucf.se
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Det stora ordet 
demokrati
Ordet demokrati är en sammansättning av grekiskans ”demos” som 
betyder folket och ”kratos” som betyder styre. Folkstyre. Demokrati är 
något vi skapar tillsammans. Där alla får komma till tals och människor 
tillåts växa och skapa. Där människor respekterar varandra. 

I Sverige och i andra demokratiska länder arbetar vi med vår demokrati 
varje dag. Det är kanske inget vi funderar över, men faktum är att 
demokratin påverkar våra liv, överallt, hela tiden. Beslut som rör skolan, 
vår fritid, våra arbetsplatser, hälso- och sjukvård - ja, det allra mesta 
påverkas av politiska beslut och vilka partier som styr vårt land.

Ibland kan det vara bra att påminna sig om att självklarheter för oss i 
Sverige, till exempel att lyssna på vilken musik vi vill, att arrangera 
demonstrationer eller att surfa fritt på Internet och använda sociala 
medier, är förbjudet eller kontrollerat i andra länder.

I skolan fattas många beslut tillsammans av elever, lärare och rektorn. I 
klassrummet tas kanske beslut genom handuppräckning och kanske 
röstar ni fram personer till elevrådet eller elevkårens styrelse. Det är 
också en form av demokrati. Skolval 2022 till riksdagen är en unik 
möjlighet att möta demokratin, förbereda sig med kunskap och öva 
inför kommande demokratiska val!

Visste du att...
391 045 elever röstade i Skolval 
2018 till riksdagen? 

4



Fria val
I alla demokratier har folket den yttersta politiska makten. Demokratier 
kan fungera på lite olika sätt. I Sverige har alla invånare som fyllt 18 år 
på valdagen, rätt att rösta i valen till riksdag, regionfullmäktige och kom-
munfullmäktige vart fjärde år och till Europaparlamentet vart femte år.

I alla val har vi möjlighet att ta ställning för ett politiskt parti. I Sveriges 
riksdag finns idag åtta partier representerade. De har olika åsikter i olika 
frågor och har också olika åsikter om vilka frågor som är mest viktiga. 
Genom att läsa på, undersöka och ställa frågor till politiska partier går 
det att ta reda på vilket parti som tycker ungefär likadant som en själv. 

I en demokrati har alla väljare en röst i varje val. Ingen kan tvinga dig att 
rösta och du väljer själv vilket parti och vilken person du vill rösta på. 
Det går också bra att rösta blankt om du inte vill välja ett parti. Valet är 
fritt och alla röster är exakt lika mycket värda. 

Visste du att...
... 87,18 procent av de röstberättigade 
deltog i riksdagsvalet 2018?
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Före skolvalet
1. BESTÄM DAG FÖR VALET
Börja med att bestämma en dag för valet. 
Valdagen ska hållas någon gång mellan den 
17 augusti och den 7 september. Senast den 
7 september ska ert resultat rapporteras in till 
skolval. Tänk på att det kan ta en halv dag att 
räkna röster. 

2. BOKA LOKAL
När datum är spikat är det dags att boka en lo-
kal för valet. Tänk på att det ska vara en lokal 
som är tillgänglig för alla elever. Ett tips är att 
fundera på om ni ska ha en gemensam vallokal 
med andra skolor i er kommun. 

I valpaketet från MUCF får ni information om 
hur lokalen ska inredas med till exempel valbås 
som är tillgängliga för alla.

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 genomföras. Det är bra om ni 
som arrangörer pratar ihop er först och att ni 
därefter sprider informationen till alla klasser 
och lärare. Berätta också gärna för kommu-
nens demokratisamordnare och lokal media.

4. FIXA VALSKÄRMAR
Till valet behövs valskärmar. Kolla om det 
finns valskärmar på skolan, kontakta er kom-
mun och se om de kan låna ut eller gör egna 
valskärmar av till exempel kartong.

5. HITTA RÖSTMOTTAGARE OCH 
RÖSTRÄKNARE
Hitta lämpliga röstmottagare och rösträknare. 
En röstmottagare är den som tar emot röster-
na 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, 17 augusti-7 september,  
skickar MUCF ett valpaket till alla anmälda 
skolor. Paketet innehåller bland annat valsed-
lar, valkuvert och instruktioner. Kontrollera att 
ni har fått tillräckligt många valsedlar. Kontak-
ta skolval@mucf.se om ni saknar valsedlar.

7. INSTRUKTIONER TILL ALLA ELEVER
Det är viktigt att alla elever förstår hur själva
röstningen går till. I valpaketet som skickas ut 
inför valet finns material med instruktioner.
Sprid det till alla!

8. FÖRBERED LISTOR
Det behövs en röstlängd till valet, det är en lis-
ta där det går att bocka av vilka som har röstat.
Exempelvis klasslistor. Förbered listorna inför
valdagen.
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Visste du att...
... vi inte får presentera resultatet i Skolval 2022 förrän 
vallokalerna till riksdagsvalet, region- och kommunfull-
mäktige har stängt? Även om skolvalsresultatet inte 
räknas i riksdagsvalet, så kan det påverka!



Under skolvalet
1. KONTROLLERA IDENTITET
Den som röstar måste identifiera sig för att 
få rösta. Det är för att valet ska gå rättvist till 
och säkerställa att alla endast röstar en gång 
var. Det är röstmottagaren som kollar välja-
rens identitet. I valpaketet, som ni får inför 
valet, finns instruktioner.

2. RÄKNA RÖSTERNA
I valpaketet finns förklarat hur rösterna ska
räknas. Det är kontrollanten som har ansva-
ret för sammanräkningen. Se till att kontrol-
lanten, oavsett om det är en elev, lärare eller 
annan skolpersonal, har läst häftet för kon-
trollanter och instruktionerna noga.
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Efter valet
1. RAPPORTERA IN RESULTATET
För att det ska finnas ett gemensamt natio-
nellt valresultat för alla skolor som deltar be-
höver rösterna rapporteras in. Det är kontrol-
lanten som rapporterar in rösterna.

Inrapporteringen görs via skolval.mucf.se. Ni 
behöver ha tillgång till de inloggningsuppgif-
ter som ni fått via e-post till den kontrollant 
och de arrangörer som angetts vid anmälan.

2. DELTA PÅ SKOLVALS VALVAKA!
Hur gick Skolval 2022 till riksdagen? MUCF 
direktsänder från Växjö den 12 september 
och förutom att presentera valresultatet gör vi 
bland annat nedslag på en del skolor runt om 
i Sverige. Håll utkik efter mer information på 
skolval.mucf.se. Vi ses!

Visste du att...
... vi kommer att skicka ut cirka 
5,5 miljoner valsedlar till Sveriges 
skolor inför skolvalet? 
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Demokratipaket 
Det finns massor med saker ni kan göra på er skola för att få igång samtal om politik och 
demokrati både före, under och efter skolvalet. För att underlätta ert arbete har MUCF 
tillsammans med lärare tagit fram ett demokratipaket fyllt av lektionsupplägg, utbild-
ningsmaterial, tips, råd och idéer. Välj det som passar just er skola! Allt finns att ladda 
ned kostnadsfritt på mucf.se/demokratipaketet.



Lycka till!
skolval.mucf.se
skolval@mucf.se


