
Tidningsveckan 2014

Valresultatet

Måndagen den 15 september kommer 
tidningarna att fyllas av resultat, intervjuer 
och analyser. I det materialet finns naturligtvis 
massor att arbeta med.

Uppgifter
1. Gå igenom resultatet i riksdagen, ditt land-
sting och din kommun och notera förändrin-
garna jämfört med förra valet.
2. Analysera: Vilka är de viktigaste skälen 
till att det gick som det gick? Gå igenom vad 
politiker och experter säger, men diskutera 
också i klassen vad ni tror. Sammanfatta och 
lista skälen i viktighetsordning.
3. Vilka förändringar i vardagslivet kommer 
valresultatet att innebära för just dig och din 
familj, eller närmaste släkt och vänner? Tänk 
inte bara vad gäller riksdagsvalet utan framför 
allt det som gäller ditt landsting och kommun!
4. Hur har personvalet gått? Är det personer 
som lyckats profilera sig extra bra i valkam-
panjen och blivit inkryssade av väljarna? Vad 
har i så fall varit avgörande faktorer?
5. Skriv om valet.
Ge din egen bild av valet och öva din 
förmåga att skriva journalistiskt. Lägg dig verk-
ligen vinn om att göra ett bra jobb antingen 
du skriver en faktatext (nyhetsartikel eller re-
portage) eller en åsiktstext (krönika, insändare 
eller ledartext).

Att göra ett bra jobb innebär att du är nog-
grann med faktagranskning, använd trovär-
diga källor!
Du hinner kanske inte göra egna intervjuer, 
använd i så fall citat från din egen tidning.
Kom ihåg att dina faktatexter ska redovisa 
fakta och inte innehålla dina egna åsikter. 
De är ett referat av vad du sett och hört. I en 
krönika är du betydligt friare och i en in-
sändartext eller ledartext är det ju åsikter som 
ska framföras, dock väl underbyggda.

Uppgifter
1. Skriv en nyhetsartikel om valresultatet och 
krydda den med citat från vinnande och 
förlorande partier. Låt den vara 1500 – 2000 
tecken.

2. Skriv en krönika som ger din personliga 
bild av årets val, helst på lokal nivå. Använd 
cirka 2000 tecken.

3. Skriv en insändare där du ger uttryck för 
någon tanke kring valet som gjort dig glad 
eller upprörd.

4. Skriv en ledare med klar politisk utgång-
spunkt. Du representerar ett visst parti!


