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VÄLKOMMEN

Det här materialet vänder sig till dig som är arrangör för Skolval 2014 på din skola. Som arrangör har 
du tagit på dig ett viktigt och roligt uppdrag. Du ska inte bara arrangera ett skolval – du har ännu en roll 
att fylla – att få korridorerna att sjuda med politiskt liv. Till skolval kan man göra massor av intressanta 
aktiviteter. I det här häftet tipsar vi om ett par exempel.

Skolval 2014 genomförs på en mängd olika skolor över hela landet. I år hålls skolval till två val. Oavsett 
om du ska arrangera skolval till Europaparlamentet, till riksdagen eller till båda så är chansen stor 
att grannskolan också kommer att göra det. Ta tillfället i akt och gör något intressant tillsammans. 
Bjud in, hitta gemensamma frågor eller debattera sinsemellan. Om de inte är anmälda så se till att de 
anmäler sig. När resultaten sedan kommer kan ni jämföra och diskutera varför resultatet blev så olika 
(eller lika) från skola till skola.

Skolval 2014 drivs av organisationerna Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Europeiska 
Ungdomsparlamentet men det är inte vi som gör skolval möjligt. Det är alla arrangörer, från 
Trelleborg till Kiruna, som gör att supervalåret 2014 också får sin plats i skolan. Vi har sammanställt 
detta material för att ge tips och inspiration om vad man kan göra. I slutändan är det dock du som 
bestämmer vad ni gör på er skola. Idéerna är dina att genomföra!

Vänliga Hälsningar,
Mattias Hallberg
Ordförande Sveriges Elevkårer



VARFÖR ÄR SKOLVAL VIKTIGT?

Skolan är en del av samhället. När det sker stora och viktiga politiska händelser, så som ett val, 
måste det också speglas i skolan. Det gör skolan till en levande plats, med samtal och diskussioner 
i korridorerna och organiserade debatter och föreläsningar att ta del av. Genom att locka till 
engagemang bidrar skolval till politisk insikt. Det stärker samhället och är en förutsättning för 
demokrati.

Att omvandla sina åsikter och värderingar till en röst är ett handgripligt sätt att närma sig 
politik. För många är det här första tillfället då man får chansen att själv göra ett politiskt 
ställningstagande. Skolval ger elever möjlighet att bilda sin egen politiska uppfattning och 
samtidigt lära sig om den demokratiska processen. För en skola är det här ett bra tillfälle att ta vara 
på den nyfikenhet och intresse som en valrörelse väcker.

POLITIK I SKOLAN

En valrörelse är en tid då många ungdomar för första gången hittar sin politiska identitet och 
ställer sig nya frågor om samhället. Därför är det viktigt att man enkelt kan komma i kontakt 
med olika politiska ungdomsförbund och andra ungdomsorganisationer för att på så sätt kunna 
utveckla och fördjupa sig i de funderingar man har.

I kontakten med unga politiskt aktiva kan de privata samtalen i korridorerna bli en del av den 
offentliga debatten. Även här är det viktigt att skolan speglar samhället i övrigt. De politiska 
organisationerna som verkar i samhället ska även finnas representerade i skolan. Skolan får inte 
verka fristående från resten av samhället och den debatt som äger rum där.

Eleverna ska inte känna sig exkluderade från det politiska samtalet. De har samma rätt till sin åsikt 
och sin rätt att uttrycka den som alla andra. 



SKOLVAL 2014:s FEM PRINCIPER

SKOLVAL 2014 ÄR ETT SÄTT ATT VISA VAD MAN TYCKER
Precis som att gå i ett demonstrationståg, skriva under en namninsamling eller sprida en kampanj 
på Facebook är Skolval 2014 ett enkelt sätt att visa vad man tycker. Det gör man genom att rösta 
på ett parti. Efter att alla röstat sammanställs rösterna och resultatet presenteras.

SKOLVAL 2014 ÄR INTE ETT RIKTIGT VAL
Även om skolval ska likna ett riktigt val så långt det är möjligt, är det naturligtvis inte ett riktigt val. 
Valresultatet har ingen faktisk påverkan. Poängen med skolval är inte att tillsätta ett parlament, 
utan att ge ungdomar en chans att reflektera politiskt och göra ett ställningstagande.

SKOLVAL 2014 ÄR INTE EN DEL AV EN LEKTION
Även om diskussioner om politik, temadagar och andra skolvalsaktiviteter kan göras i klassrummet 
på skoltid är Skolval 2014 inte en del av en lektion. Skolval 2014 handlar om att diskutera, tänka, 
känna efter och ta ställning. Det finns inga rätt eller fel och det går inte att sätta ett betyg på 
deltagande i skolval. Precis som ett riktigt val är skolval inte obligatoriskt. Ingen ska känna sig 
tvungen att rösta.

SKOLVAL 2014 ÄR ETT TILLFÄLLE ATT DISKUTERA POLITIK
Skolval är en möjlighet för att sätta den aktuella valrörelsen i ett skolsammanhang. Skolval 2014 
handlar lika mycket om själva skolvalet som det handlar om aktiviteterna före och efter. Med 
föreläsningar, debatter, temadagar, valvakor och andra aktiviteter blir skolan en plats för politisk 
debatt och diskussion.

SKOLVAL 2014 ÄR ROLIGT
Skolval arrangeras av elever själva och är roligt att anordna. Det är kul att diskutera och se vilka 
åsikter andra har. Skolval 2014 handlar om engagemang och att vara en del i samhället. Möten 
mellan olika människor och olika åsikter är intressant, givande och roligt att ta del av.



1. BESTÄM VILKEN DAG 
SKOLVALET SKA ANORDNAS

Först och främst behöver ni 
bestämma vilken dag skolvalet 
ska anordnas. Välj gärna en 
dag som ligger så nära de 
riktiga valen som möjligt, men 
kom ihåg att ni behöver en 
halv dag på er att räkna röster 
innan inrapporteringen. Skolval 
2014 Europaparlamentet kan 
arrangeras mellan 12 – 23 maj. 
Skolval 2014 Riksdagen kan 
arrangeras mellan 
1 – 12 september. 

2. INFORMERA ALLA ELEVER 
OCH LÄRARE 

Det är viktigt att alla på skolan 
i god tid innan informeras om 
vad skolval är och när, var och 
hur det kommer att hållas. Gå 
ut i klasserna och berätta om 
Skolval 2014. Se till så att det 
finns ordentlig information i 
god tid före valet. 

Är ni ett antal elever som 
genomför valet är det en bra 
idé att prata igenom valet med 
rektorn och att kanske besöka 
ett lärarmöte, för att berätta 
mer om valet där. 

3. SPRID TILL 
GRANNSKOLORNA

Kolla upp vilka av era 
grannskolor som har anmält 
sig till Skolval 2014. Om det 
är någon som inte har gjort 
det, ta kontakt med dem och 
försökt få dem att anmäla 
sig. Samla sedan ihop alla 
skolvalsarrangörer i närheten 
och undersök om ni kan 
göra något gemensamt. 
Valresultatet blir mer intressant 
om man kan jämföra det 
mellan de lokala skolorna.

4. KONTAKTA MEDIA

Media, TV och radio kommer 
att vara intresserade av det 
ni gör när ni ordnar skolvalet, 
både av själva valet och av 
aktiviteterna före och efter. 
Uppmärksamma media 
på att ni ordnar skolval på 
er skola och bjud in dem. 
Kontakta lokaltidningen i er 
stad eller län. Sveriges Radio, 
SVT och TV4 har även lokala 
radiostationer respektive 
lokala TV-kanaler – hör av 
er till dem också! Ni kan 
ringa, e-posta eller skicka ett 
pressmeddelande.

5. ORDNA INTRESSANTA 
KRINGAKTIVITETER

Ett skolval blir alltid mycket 
bättre om man arrangerar 
intressanta aktiviteter i 
anslutning till valet. Framför 
allt är det viktigt att det innan 
valet anordnas åtminstone 
en debatt, eller särskild 
undervisning i politik från 
skolans sida, så att alla får en 
chans att ta ställning till vilket 
parti de vill rösta på.

6. FÖRBERED VALET

Börja med att hitta lämpliga 
röstmottagare och rösträknare. 
Om skolan är stor kan det 
vara bra att ha många så att 
de kan bytas av. Boka en lokal 
som fungerar som vallokal 
och förbered valskärmar. För 
att få tag på valskärmar kan 
ni till exempel vända er till 
valnämnden i kommunen och 
se om de har möjlighet att låna 
ut sådana. Var ute i god tid.

Ungefär en vecka innan 
skolvalet får ni instruktioner för 
valets genomförande. Där finns 
information om hur ni inreder 
vallokalen. 

SÅ GENOMFÖR NI SKOLVAL 2014!



7. TA EMOT VALSEDLARNA 

Cirka en vecka innan 
valperioden skickar vi ut 
valpaketet till alla anmälda 
skolor, till den leveransadress 
som ni har angett i anmälan. 
Paketet innehåller bl.a. 
valsedlar, valkuvert och 
instruktioner. Dyker de inte upp 
i god tid innan valet, kontakta 
Skolval 2014. Kontrollera också 
att ni har fått tillräckligt många 
valsedlar.

8. INSTRUERA ELEVERNA

Det är viktigt att samtliga 
elever är väl införstådda 
med hur själva röstningen 
går till. I samma utskick som 
valsedlarna kommer det även 
finnas med kopieringsunderlag 
med instruktioner. Se till att 
distribuera dessa och säkerställ 
att alla har fått information om 
valdagen.

9. TA EMOT RÖSTERNA 

Tänk på att ha en röstlängd, 
exempelvis en uppsättning 
klasslistor, så att man kan 
bocka av vilka som har 
röstat. Det är också viktigt 
att kontrollera väljarens 
identitet, samt att granska 
valkuvertet, så att en person 
inte lagt fler röster än en i 
kuvertet. I instruktionerna 
för valets genomförande 
finns fler anvisningar om vad 
röstmottagarna gör.

10. RÄKNA RÖSTERNA 

I instruktionerna för valets 
genomförande finns mer 
anvisningar för hur ni ska 
räkna rösterna. I skolvalen 
är det kontrollanten och 
inte arrangören som 
har huvudansvar för 
sammanräkningen av röster. 
Se till att kontrollanten på 
skolan, oavsett om det är 
en elev eller lärare, har läst 
instruktionerna noga och 
även läst handledningen för 
kontrollanter.

11. RAPPORTERA IN 
RESULTATET 

Det är kontrollanten som har 
hand om inrapporteringen 
av valresultatet. För att 
rapportera in rösterna går ni in 
på skolval2014. se och klickar 
på ”Rapportera valresultat”. 
För att kunna logga in behöver 
ni inloggningsuppgifter som 
ni fått via e-post till den 
kontrollant samt den arrangör 
som angivits vid anmälan.

12. SPRID VALRESULTATET 

Sprid valresultatet på skolan 
efter att valet är avslutat. 
Även efter skolvalet kan 
diskussionen och debatten om 
politik fortsätta på skolan – 
kanske med valresultatet som 
utgångspunkt. Glöm inte att 
kontakta lokala medier och 
berätta om resultatet - efter att 
det nationella resultatet har 
presenterats.



Skolval 2014 arrangeras till Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet. Precis som 
i ett riktigt val kommer valet att vara väldigt självklart för vissa. De har i princip 
redan bestämt sig och har koll på partier och ideologier. Andra kommer att gå 
in mer förutsättningslöst, lyssna in och tänka efter. För dig som arrangör är det 
viktigt att se till att alla får ut någonting av diskussionerna.

Oavsett hur politiskt insatt man må vara, är det inte alltid helt tydligt vad 
kopplingen mellan varje medborgare och de stora folkvalda församlingarna är. 
Varför ska jag bry mig om vad de pratar om i riksdagen? Hur kan jag påverka vad 
som händer i Bryssel?

Skolval handlar om att sätta politik i ett sammanhang som alla kan relatera till. 
Som arrangör är det ditt uppdrag att försöka visa de sammanhangen.



LOKALT

REGIONALT

NATIONELLT

EUROPEISKT

Alla människor har något som de bryr sig om. Kanske vill de 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 man inte tänker på det som politik. En åsikt kan vara en laddad politisk fråga utan att man 
inser det. 

När ni diskuterar en fråga som engagerar människor, försök att hitta kopplingen mellan åsikten och 
politiken. Börja lokalt. Hur ser det ut för er på skolan? Hur blir ni påverkade och hur kan ni påverka? 
Vem bär ansvaret?

Flytta sedan gradvis fokus utåt. Vilken roll har regionpolitikerna? Hur kan riksdagen påverka? Vilken 
skillnad kan Europaparlamentet göra?

Testa också att vända på det. Börja med en fråga som diskuteras på europeisk eller nationell nivå. Vad 
är kopplingen mellan det som partiledarna pratar om i TV-debatten och ditt liv?



KRINGAKTIVITETER

Ett skolval är intressant i sig. Men för att göra det ännu mera intressant gäller det att arrangera 
relevanta och engagerande kringaktiviteter. Ju fler möjligheter människor får att diskutera, debattera 
och tänka efter, desto mer givande kommer själva skolvalet att bli.

Din roll som arrangör är att få skolan fylld med politiska samtal. Samtalen kan vara i klassrummet, 
korridoren, matsalen eller till och från skolan.

Senare i häftet finns ett par exempel på kringaktiviteter. Exakt vad ni gör på er skola är upp till er att 
bestämma. Fundera på vad som hade varit en bra aktivitet på din skola. Tänk stort och smått.

KOLLA UPP

Undersök vad som får människor på 
skolan engagerade. Vilka frågor skulle vara 
intressanta att diskutera? Vilka skolor i 
närheten kan vara kul att samarbeta med? 
Vilka politiker hade varit roligt att få på 
besök? Hör runt bland eleverna vad de 
brinner för och hur de ser på samhället, 
politik och valet. Tänk och känn efter själv. 
Kanske finns det en lokal fråga som ligger 
alla nära om hjärtat. Kanske upptäcks 
en ingång som alla kan relatera till. Hitta 
kopplingar mellan det som är viktigt för 
eleverna på skolan och partipolitiken!

KOM PÅ

Bestäm vad det är ni vill göra. Nu gäller det 
att bolla idéer och fastställa vilka aktiviteter 
som ska arrangeras. Tänk högt och lågt, 
stort och smått. Ska det vara en aktivitet 
som samlar skolan på en gång, eller ska 
varje klass träffas var för sig? Ska det vara 
en aktivitet som är vid ett tillfälle, eller ska 
det vara en process som sträcker sig över en 
längre tid? Hur blir hela skolan engagerad?

De tre viktigaste frågorna för ungdomar 
generellt är utbildning, arbete och 
sjukvård. Kan ni göra dessa frågor 
relevanta i ert skolval?

Anordna en idéträff och låt 
tankarna vandra fritt. Inga idéer 
är dåliga idéer och inga tankar är 
feltänkta. De bästa idéerna är ofta 
de som först verkar helt tokiga och 
orealistiska. Tänk utanför lådan!



Har ni gjort någon riktigt bra aktivitet 
på er skola? Glöm inte att berätta det 
för världen!

           #skolval2014

Vi vill också gärna veta!
E-posta oss på: info@skolval2014.se.

KOORDINERA

Fixa allting som måste göras i förväg. Se 
över vad mer ni behöver planera, förbereda 
och ta hand om. Bjud in de som ska 
komma på besök, boka lokaler och stäm 
av planerna med lärare och rektor. Nyckeln 
till ett bra arrangemang är att vara väl 
förberedd och vara ute i god tid.

Om aktiviteterna kommer att kosta 
pengar, fundera på hur ni kan 
finansiera dessa. Prata med en lärare 
eller rektor om skolan kan bistå med 
pengar. Ofta har även skolans elevråd 
eller elevkår en budget som de kan 
använda till aktiviteter. Det går också 
att ta kontakt med kommunen för att 
se om det går att få ett bidrag.

KOMMUNICERA

Tala om för elever och skolpersonal vad 
som ska hända. Berätta om aktiviteten. 
Sätt upp affischer på skolan och sprid det i 
sociala medier. Försök skapa lite surr kring 
evenemanget. Kontakta lokalmedia och 
berätta om skolval och aktiviteterna som 
planeras.

Försök att involvera alla på skolan 
så tidigt som möjligt. Informera 
inte bara om vad som kommer 
att hända, försök även släppa in 
i förberedelserna. Om er aktivitet 
involverar en besökare kanske ni kan 
få alla på skolan att förbereda frågor?

En kringaktivitet kan anordnas före, 
under och efter att skolval genomförs. 
Utvärdera vilka aktiviteter som 
uppskattades mest och fundera på om 
det kanske går att följa upp med något 
liknande efter skolvalet.

KÖR BARA KÖR!

Genomför aktiviteten och se till att allt flyter 
på. Se till att alla som vill får komma till tals 
och delta i diskussionerna. 
Glöm inte bort att ha kul!



DEBATT

I en debatt kan såväl politiska partier som enskilda debattörer ställas mot varandra. Här handlar det 
om att plocka fram de bästa argumenten och övertyga flest.

Börja med att bjuda in politiska företrädare. Oftast är det företrädare för de partipolitiska 
ungdomsförbunden som ställer upp i debatter som sker i skolan. Enklast är att ta kontakt med 
lokalavdelningen i er kommun eller region. På ungdomsförbundens hemsidor finns information om 
hur ni ska gå tillväga.

De partipolitiska ungdomsförbunden blir mer och mer upptagna ju närmare man kommer valdagen. 
Ofta går det ändå bra att arrangera en debatt precis innan valet, men se till att boka in den i god tid.

För att göra en debatt riktigt bra bör man ha en erfaren moderator, alltså en person som leder 
debatten. Moderatorn kan till exempel vara en samhällslärare eller elevrådets eller elevkårens 
ordförande, men har ni möjlighet att låna in någon utomstående med erfarenhet av att leda debatter 
kan det vara ännu bättre.

TRE BRA TIPS
• Se till att ha lagom många ämnen, tre kan vara lagom. Samla in frågor innan debatten, och kolla vilka 
ämnen som behandlas på TV-debatterna.

• Gör ett upplägg tillsammans med moderatorn innan debatten.

• Låt publiken ställa frågor i slutet av debatten. Gör det möjligt att ställa frågor via sociala medier både 
innan och under debatten. 



UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Vid universitet och högskolor brukar det 
alltid finnas massvis med intressanta 
föreläsare. Om ni vet vad ni är ute efter kan 
ni ringa direkt till närmsta lärosäte.

FÖRELÄSNING

En föreläsning kan få åhörarna att tänka i helt nya banor och skapa debatt långt det efter att 
föreläsningen har slutat. En partipolitiskt obunden föreläsning kan vara en bra grogrund för att 
diskutera ett ämne på djupet.

En föreläsning kan i princip handla om vad som helst: miljö, integration, jämställdhet, mänskliga 
rättigheter, skolan, fildelning, djurrätt, utrikespolitik, internationella frågor, diskriminering, skatter, 
brott och straff, säkerhet, försvar, yttrandefrihet, högre utbildning, EU-politik, näringspolitik, 
företagande, arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik...

Ett sätt att hitta bra föreläsare är att kontakta organisationer som sysslar med det ni är intresserade av 
eller se om det finns någon extra bra föreläsare på en högskola nära er.

TRE BRA TIPS
• Informera föreläsaren om vad ni är intresserade av och vad ni redan vet.

• Ordna noggrant alla detaljer kring föreläsarens resa och vistelse.

• Testa all teknik i förväg så att ni vet att allt funkar.



HEARINGS

En hearing är en utfrågning där man ställer någon eller några till svars, till exempel en riksdagspolitiker 
från staden eller en kommunpolitiker. Vad har hänt sedan förra valet? Har politikerna hållit sina 
vallöften? Om inte, varför?

En hearing är en lite annorlunda form av debatt där publiken är mer aktiv. Ofta inleds en hearing med 
ett anförande. Därefter får publiken ställa frågor, och deltagarna på scen får svara. På plats finns också 
en moderator, som leder hearingen och kan ställa kompletterande frågor.

Inför skolval kan ni passa på att bjuda in riksdagsledamöterna från er stad. Varje måndag är alla 
ledamöter på resande fot i sin valkrets. Kika på www.riksdagen.se för att hitta rätt politiker! Vill ni kan 
ni även rikta in er hearing mot kommunpolitikerna. Bjud in politiker från båda sidor.

TRE BRA TIPS
• En hearing kan kräva en mer erfaren moderator. Kolla efter någon utomstående som har erfarenhet. 
Kanske finns det en journalist i staden som vill ställa upp?

• Ta reda på i förhand vilka vallöften som avgetts och vilka som uppfyllts.

• Rikta gärna in hearingen mot några få frågor.



WORKSHOP

En workshop är en aktivitet där det aktiva deltagandet står i fokus. Fokus kan vara att få igång en 
diskussion där alla deltar eller få en grupp att göra något konkret. En workshop kan ha olika teman, 
men det viktiga är att deltagaren står i centrum.

Syftet med en workshop är ofta kreativt. Det handlar om att sätta igång tankar eller stöta olika 
värderingar mot varandra. För att få en så bra workshop som möjligt gäller det att alla känner att de vill 
vara med och delta. Blanda samtal med praktiska övningar!

Det finns massor av tips på workshops att hitta i böcker och på Internet. Många ideella 
ungdomsorganisationer kommer gärna till skolan och håller workshops i sitt specialområde.

TRE BRA TIPS
• Ha högt i tak och låt alla få komma med sitt perspektiv. Ha inte en dold agenda eller ”rätta” svar.

• Låt deltagarna få använda olika metoder för att hålla intresset uppe. Prata, skriv, rita, sitt ner, rör på er.

• En workshop ska vara rolig! Tillåt misstag och skratt så kommer kreativiteten att flöda.



ETT EXEMPEL PÅ TEMADAGSSCHEMA

9.00-10.00 Föreläsning i aulan
De som har anordnat temadagen hälsar välkomna 
i aulan, går igenom schemat och välkomnar den 
första föreläsaren. Alla elever deltar.

10.00–12.00 Valbara workshops och föreläsningar
Ett antal organisationer har bjudits in för att ha 
workshops i klasserna. Det hålls också minst en 
större föreläsning i aulan. Alla elever får välja 
vad de är mest intresserade av och gå på dessa 
aktiviteter individuellt.

12.00–13.00 Lunch
Lunchen börjar olika tidigt för att hela skolan ska 
hinna äta, exempelvis så att det är möjligt att äta 
efter en workshop och sedan gå på ytterligare en 
efter lunchen medan andra äter.

13.00–14.00 Diskussioner i klasserna
I början av eftermiddagen kan det vara bra att 
ha diskussioner i klasserna, antingen genom att 
blanda olika grupper av elever eller genom att låta 
alla elever vara i sina klasser. Innan diskussionerna 
har arrangörerna skrivit ned bra diskussionsfrågor 
eller värderingsövningar, som den elev eller den 
lärare som leder diskussionen kan använda sig av.

14.00–15.00 Föreläsning eller debatt i aulan
Avsluta med att samla alla elever i aulan igen och 
ha en sista föreläsning eller debatt. En debatt 
fungerar särskilt bra att ha som avslutande 
moment. Kom ihåg att tacka alla för deras 
medverkan under dagen och försök att knyta ihop 
säcken genom att anknyta till det som dagen har 
handlat om.

TEMADAGAR

En temadag är ett lite större 
arrangemang, där man belyser ett visst 
ämne eller en samling av ämnen med 
olika aktiviteter runt om på skolan. 
Temadagar passar särskilt bra att 
anordna inför skolval.
Första steget för att göra en bra temadag 
är att bestämma ett ämne. När ni har 
valt ämne gäller det att bestämma vilka 
aktiviteter som ska ingå. Det kan vara 
föreläsningar, debatter, seminarium 
eller workshops. En bra idé är att blanda 
klasser och årskurser.

När ni har ämnen, aktiviteter och 
lokaler gäller det att fylla dem. 
Bjud in intressanta föreläsare och 
hitta organisationer som kan hålla i 
workshops ute i klasserna. Kombinera 
gärna gemensamma aktiviteter och 
valbara aktiviteter.



ATT LEDA EN DEBATT

En moderators främsta roll är att se till att en debatt, paneldiskussion eller hearing är saklig, fokuserad 
och begriplig för publiken. Moderatorn är den som presenterar debattämnet och talarna och gör den 
relevant för åhörarna samt fungerar som en mellanhand mellan dem. 

Moderatorn ska ha möjlighet att angripa ämnet utifrån olika perspektiv, ställa relevanta frågor och 
hålla debatten på en intressant nivå. Det innebär att den som modererar måste ha insikt både i 
publikens förväntningar och förkunskaper och i talarnas argument och åsikter. 

Att moderera innebär att behålla spänningen och intresset under en debatt. Det är moderatorn 
som ser till att det finns ett bra flöde, att det inte blir flummigt eller långtråkigt, att publiken hänger 
med i debatten och att debatten är välbalanserad. För att klara av detta måste moderatorn vara väl 
införstådd i ämnet som diskuteras och ha en tydlig bild av hur publiken uppfattar debatten.

POLITISKA PARTIER OCH UNGDOMSFÖRBUND I SKOLAN 

Skolan är inte en allmän plats utan det är rektorn som bestämmer vem som får vistas 
i skolan. Det innebär att det är upp till rektorn att besluta om politiska partier eller 
ungdomsförbund ska få besöka skolan.

Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan och måste alla partier 
behandlas på samma sätt och få samma chans till att opinionsbilda. Urvalet av inbjudna 
partier måste ske objektivt. Ett sätt att närma sig frågan är att bjuda in de partier som är 
representerade i det aktuella val man ska arrangera skolval till.

Alla partier behöver inte bjudas in vid samma tillfälle men det är då viktigt att de partier 
som inte bjuds får chansen att komma till skolan vid ett annat tillfälle under likvärdiga 
förutsättningar.

Som arrangör kan det vara bra att tillsammans med rektorn ta fram en strategi för 
samverkan med politiska organisationer för att alla ska få komma till tals på samma villkor.
I Skolverkets material “Politik i skolan” som kan laddas ner på deras hemsida finns tydliga 
riktlinjer för hur skolan ska förhålla sig till detta.



POLITISKA PARTIER

Centerpartiet
www.centerpartiet.se

Feministiskt initiativ
www.feministisktinitiativ.se

Folkpartiet liberalerna
www.folkpartiet.se

Junilistan
www.junilistan.se

Kristdemokraterna
www.kristdemokraterna.se

Miljöpartiet de gröna
www.mp.se

Moderata samlingspartiet
www.moderat.se

Piratpartiet
www.piratpartiet.se

Sverigedemokraterna
www.sverigedemokraterna.se

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
www.socialdemokraterna.se

Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se

POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND

Nästan alla politiska partier har ett 
ungdomsförbund knutet till sig. De tar oftast 
hand om skolpresentationer och auladebatter 
när det är valrörelse. Det brukar finnas 
lokalavdelningar i de flesta städer.

Centerpartiets ungdomsförbund
www.cuf.se

Grön Ungdom
www.gronungdom.se

Kristdemokratiska ungdomsförbundet
www.kdu.se 

Liberala ungdomsförbundet
 www.luf.se

Moderata ungdomsförbundet
www.muf.se

Sverigedemokratisk Ungdom
www.sdu.nu

Socialdemokratiska ungdomsförbundet
www.ssu.se

Unga feminister
www.ungafemister.se

Ung pirat
www.ungpirat.se

Ung Vänster
www.ungvanster.se

KONTAKTUPPGIFTER TILL POLITISKA PARTIER, 
UNGDOMSFÖRBUND OCH ANDRA ORGANISATIONER



ANDRA UNGDOMS- OCH 

INTRESSEORGANISATIONER

LSU, Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer, är en 
samlingsorganisation för Sveriges 
ungdomsorganisationer. LSU kan ge er tips om 
andra ungdomsorganisationer att kontakta. 
www.lsu.se

Europaparlamentet i Sverige har ett 
informationskontor i Stockholm. De har även en 
hemsida dit du kan vända dig för kontakt och 
information. www.europaparlamentet.se

Europeiska Ungdomsparlamentet kan 
bistå med information och metod om 
Europaparlamentet och valet. www.eup.se

Ung Media Sverige är en intresseorganisation 
för skol- och ungdomsmedia som 
bevakar, uppmuntrar och bidrar till ökad 
medieproduktion bland unga. www.ungmedia.se

Ungdom Mot Rasism är en partipolitisk och 
religiöst obunden ungdomsorganisation, med 
syftet att stödja ungdomars engagemang mot 
rasism och främlingsfientlighet. www.umr.nu

Rädda barnens ungdomsförbund arbetar 
för att det som står i FN:s konvention om 
barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli 
verklighet. www.rbuf.se

Röda Korset är en världsomspännande 
organisation som arbetar med humanitärt 
hjälparbete. Adressen är till Röda korsets 
ungdomsförbund. www.rkuf.se

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter. www.rfslungdom.se

Unga Humanister verkar för en vetenskaplig 
världsbild och en sekulär värdegrund. 
www.unghum.se

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är 
en ungdomsorganisation som arbetar för en 
helnykter livsstil. www.unf.se

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk 
rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. 
www.svenskakyrkansunga.se

Sveriges Unga Muslimer är en 
intresseorganisation för muslimer i Sverige. 
www.ungamuslimer.se

Utrikespolitiska förbundet Sverige är de 
utrikespolitiska föreningarnas samarbetsorgan 
i Sverige. De har ofta bra koll på intressanta 
föreläsare om internationella frågor.
www.ufsverige.org

Amnesty Internationals vision är en värld där 
varje människa åtnjuter alla de rättigheter som 
ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. www.amnesty.se

Naturskyddsföreningen är en ideell och 
partipolitiskt obunden miljöorganisation. 
www.naturskyddsföreningen.se

Roks, riksorganisationen för kvinnojourer 
och tjejjourer i Sverige, är den största 
medlemsorganisationen för kvinnojourer och 
tjejjourer i vårt land. www.roks.se



www.skolval2014.se
www.facebook.com/skolval2014

Twitter: @skolval2014


