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DAGS ATT RÖSTA… 
 Veckorna 34-37

Material: 
Keynote
Häftet om EU
Fakta om partier som du 
hittar på internet och/
eller från 
partistugorna

”ALL OFFENTLIG MAKT I SVERIGE UTGÅR FRÅN FOLKET” 
Så står det i inledningen till regeringsformen, som är en av våra grundlagar. Under några veckor ska vi 

studera hur makten utgår från folket. När dessa veckor gått kommer du ha kunskaper om varför det varit val 
och hur Sveriges styrelseskick fungerar.  Du kommer för dig själv kunna förklara vilket parti du skulle rösta 
på och varför (utan att redovisa det såklart- sånt är ju hemligt) och du kommer vara insatt i övriga partier. 

Centralt innehåll: 
Sveriges politiska system med riksdag, regering, landsting och kommuner. 
Politiska ideologier 

”Att rösta är inte 
bara en rättighet utan 
också en skyldighet”

Redovisningsformer: 
Test: 
Fokus på keynote ”Valet” och häftet om EU 

Eget arbete: 
En text där du förklarar varför en fiktiv person röstar på ett visst parti och 
verkligen inte alls på ett annat. 

Partiledardebatt: 
En lektion där ni kommer få sitta i partier och debattera. 

Filmer på www.sli.se 
(om du behöver repetera på ett 
annat sätt) 
* Dröm om demokrati: Hundra år i 

Sverige 
* Dröm om demokrati: 

Grundlagarna 
* Dröm om demokrati: Att rösta 
* Varför ska vi rösta? 
* Så styrs Sverige 
* Offentlig förvaltning i Sverige 
* Kommuner  - behövs dom 
* Landsting & Regioner 
* Vem bestämmer vad? - på lätt 
svenska : Riksdagen	  
* Vem bestämmer vad? - på lätt 
svenska : Kommunen	  
* Vem bestämmer vad? - på lätt 

svenska :  Landstinget 
På www.sli.se finns filmer som 
presenterar alla partier i riksdagen

http://www.sli.se
http://www.sli.se


Redovisningsformer lite mer förtydligat: 
Test: 
Fokus på keynote ”Valet” och häftet om EU vecka 36, 9a torsdagen och 9b fredagen. 

Eget arbete: 
Du ska skriva en text där du, utifrån de partier som blivit slumpade till dig, tar ställning till varför din karaktär 
absolut röstar på på det ena och absolut inte röstar på det andra. Vilket parti som är vilket är också givet i 
förväg. Du väljer själv vad det är för karaktär du skriver utifrån. Lägg inte ord på att berätta om karaktären om 
det inte är relevant för argumenten. 
Du har max 500 ord på dig att formulera dig så tydligt och klart du kan med ”dina” politiska ståndpunkter!  

Partiledardebatt:  
En lektion där ni kommer få sitta i partier och debattera!  
Ni kommer bli indelade i partigrupper där ni röstar fram en partiordförande.  
Frågeställningen som kommer debatteras är ”Hur ska vi förminska klimatförstöringen?” 


