Tidningsveckan 2022

Årskurs 4 – 6, övning 5, SO

Dags att rösta
Introduktion
Efter att vi i de tidigare övningarna gått igenom de olika riksdagspartierna och deras
politik, är det nu dags för röstning till riksdag, kommun och landsting. I den här
övningen får eleverna undersöka vilka som får rösta, hur det går till och vad som
händer efter omröstningen. Bra källor att hämta information från är Valmyndigheten
och Riksdagen. Se också vad tidningarna skriver om att rösta i valet. Läraren kan
dela in eleverna i grupper som jobbar med några frågor var, och sedan berättar för
de andra i en gemensam diskussion.

Moment 1 – Vilka får rösta?
Låt eleverna använda sig av
Riksdagens och Valmyndighetens
hemsidor för att svara på:
Vilka har rösträtt i de olika valen för
riksdag, kommun och landsting. Får
alla i Sverige rösta? Vad är ett
röstkort? Vad är en valkrets? Vad menas med valdistrikt?

Moment 2 – Hur röstar man? Vad röstar man på?
På Valmyndighetens och Riksdagens hemsidor hittar man också information hur
valet går till. Låt eleverna undersöka och svara på:
Var röstar man? Hur röstar man? Vad är en valsedel? Vad röstar man på? Vad är
personval? Vem kan man rösta på?
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Moment 3 – Vad händer sedan med rösterna?
Vad händer med rösterna när vi lagt dem i valurnorna? Både hos Valmyndigheten
och Riksdagen finns information om vägen från vallokalen till
riksdagssammansättning och regeringsbildning. Frågor att försöka besvara är:
Hur räknas rösterna och när presenteras resultatet? Hur fördelas riksdagens 349
mandat? Vad menas med spärregeln? Vi röstar till riksdagen, men hur bildas en
regering? Riksdagen förklarar här.

Moment 4 – Vad skriver tidningarna om att rösta?
Låt en grupp elever gå igenom veckans tidningar. Vad skriver de om själva
röstningen? Har de frågat folk på stan vad de ska rösta på? Diskuterar man
rösträtten eller antalet förstagångsväljare? Presenteras några
opinionsundersökningar eller funderingar om hur valresultatet kommer att bli?

Källor och information
Valmyndigheten om det svenska valsystemet, även lättläst svenska:
https://www.val.se/svenska-valsystemet.html
Riksdagen har information om valet, även på lättläst svenska:
http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/
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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