Tidningsveckan 2022

Årskurs 1–3, Övning 3, SO

Valets frågor
Introduktion
I tidigare övningar har eleverna fått bekanta sig med
olika texter i tidningen men även prova på att göra
analys av tidningens bilder. Nu är det dags att dyka
ner i hur valets frågor uppmärksammas i tidningen.
I den här övningen ser vi närmare på vilka särskilda
frågor partierna vill lyfta inför valet, och vilka frågor
som får mest uppmärksamhet i tidningen. Kan
eleverna hitta artiklar som handlar om valet, de
politiska partierna och om olika valfrågor?
Eleverna kan förberedas genom att ges några
förslag på sökord. Skriv upp riksdagspartiernas namn på tavlan. Skriv även upp ord med
koppling till valet. Några exempel är polis, skola, sjukvård, jämställdhet och klimat.
Det kan vara svårt för de yngre att själva hitta artiklar. Läraren kan därför själv välja ut
några texter som eleverna kan arbeta med. Läraren avgör bäst om eleverna ska arbeta
med sin dagstidning – tryckt eller digitalt – eller kanske SvD Junior eller MiniBladet som
bägge är anpassade för yngre barn. Låt eleverna i mindre grupper bläddra i tidningarna
eller söka på sajten.

Moment 1 – Valfrågor i tidningen
Dela ut artiklar eller låt eleverna söka själva. Låt dem hitta några exempel per grupp.
Frågor som kan besvaras är: Vilka frågor uppmärksammas i tidningen? Går det att se
vilka frågor som hör ihop med vilka partier? Räkna antalet artiklar som handlar om
respektive fråga. Klipp ut och sortera i högar om tidningen är tryckt eller om artiklarna är
utskrivna på förhand. Gruppen kan sedan presentera för klassen hur de har svarat på
respektive fråga och vilken fråga som de tror tar störst plats i tidningen och om det är
någon viktig fråga som saknas.

Moment 2 – Politiker för en dag
Nu när eleverna vet vilka frågor som tar plats i tidningen kan de själva gå in i rollen som
politiker. I sina grupper kan de nu prata ihop sig om vilka frågor de skulle
uppmärksamma om de var politiker.
Börja med att förklara vad en politiker är. Låt sedan eleverna rangordna vilka av följande
valfrågor de anser är viktigast. De måste komma överens inom gruppen.
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Skola, sjukvård, vägar, bussar och tåg, bostäder, militär, klimat, kultur, polis, jämställdhet.
Skriv upp gruppernas svar på tavlan och jämför. Om det hinns med kan eleverna få
presentera sina rangordning själva och förklara hur de har tänkt. Vad vill de förändra i
Sverige, i er region eller kommun som politiker?

Källor och information
Respektive partis hemsida, dels på riksnivå, dels distriktssidorna.
Dagstidningar, samla in tidningar i tid för Tidningsveckan. Ofta går det att beställa
klassuppsättningar av din lokaltidning, se om du hittar den på Mediekompass:
http://www.mediekompass.se/hitta-din-tidning/
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