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Moment A – introduktion
Många kallar 2014 för ett ”supervalår”, eftersom
det är fyra olika val under ett och samma år. Samtala med eleverna:
Varför kallas det supervalår?
Besökte någon av eleverna en vallokal vid EU-valet den 25 maj?
Berätta: Hur gick det valet till?
Moment B – fördjupning
Lär ut några centrala begrepp: allmän rösträtt,
röstkort, valsedel, personrösta, valkuvert,
valskärm, vallokal, röstmottagare, valurna, valresultat.
Moment C1 – Besök en vallokal
Be eleverna att besöka en vallokal tillsammans
med någon vuxen på valdagen, eller försök hitta
klipp på nätet som visar hur ett val går till.
Moment C2 – Skriv en faktatext om hur valet går
till
Texten ska innehålla en beskrivning av hur man
gör när man röstar.
Moment D1 – Uppföljning: Valresultatet
Följ nyhetsflödet efter valet.
Låt eleverna ta reda på följande:
1. Vilka partier kom in i Riksdagen? Hur många
mandat fick varje parti?
2. Vilka partier kom in i landstingsfullmäktige? Hur
många mandat fick varje parti?
3. Vilka partier kom in i kommunfullmäktige? Hur
många mandat fick varje parti?
Resultaten redovisas ofta i tabell- och diagramform. Anknyt gärna till matematikämnet! Samtala!

Moment D2 – Uppföljning: Resonemang
1. Låt eleverna föra resonemang kring valresultatet. Arbeta gärna så här:
Läraren (LF) ställer kvalitativa/öppna frågor.
Exempel: Vilken politiker kan bli Sveriges nästa
statsminister? Motivera varför.
Elev 1 (E1S) svarar.
Elev 2 (E2) kommenterar svaret från E1.
Elev 3 (E3) kommenterar svaret från E1 och/eller
E2 och så vidare.
Sammanfatta och fördjupa svar och kommentarer.
Moment D3 – Uppföljning: Regeringen
Följ nyhetsflödet.
Vilka partier kommer att bilda regering?
Samtala om regeringens uppdrag.
Bakgrund
Följ tidningar på nätet, eller på papper, för att
hitta dagsaktuellt material till arbetet.
Lättläst och talsyntes
Material på valmyndighetens hemsida finns både
i lättläst version och med talsyntes, så att eleverna
kan lyssna samtidigt som de läser.
Hur ett val går till
http://www.val.se/lattlast/index.html
Broschyr om val till Riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige:
http://www.val.se/val_rkl_2014/information/2_
lattlast_RKL_webb.pdfRegeringens nyhetsbrev
Supervalår: http://www.regeringen.se/sb/
d/14468/a/228290

