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Introduktion
I övning 2 tittade vi på vad som menas med en politisk
ideologi, vilken ideologi de olika partierna har och hur
detta syns i media. I den här övningen ser vi närmare
på vilka särskilda frågor partierna vill lyfta inför valet,
och vilka frågor som får mest uppmärksamhet i media.
Det finns ofta tydliga kopplingar mellan ett partis
politiska ideologi och de frågor som partiet driver
hårdast; ett uttalat liberalt parti värnar ofta om
personlig valfrihet och företagsamhet, medan ett med
exempelvis uttalad feministisk profil gärna betonar
frågor som föräldrapenning och rätten till heltid.
Moment 1 – Partiernas valprogram
Läraren avgör om eleverna ska arbeta med samma parti under hela Tidningsveckan, eller om de ska byta mellan
grupperna/eleverna. Oavsett vilket tilldelas varje grupp eller elev varsitt parti från riksdagen och/eller kommunen.
De olika partierna formulerar de frågor de anser viktigast inför valet i sin valplattform eller valprogram, som man
hittar på partiernas hemsidor. Låt eleverna använda sig av dessa för att undersöka vilka frågor de olika partierna vill
föra fram. Tänk på att de kan vara skillnad på vilka frågor som är viktigast på nationell respektive regional nivå.
Frågor som kan besvaras är: Vilka frågor tycker de olika partierna är viktigast? Varför tycker de att just dessa frågor
är viktiga? Vad vill de i dessa frågor, vad är deras ståndpunkt och hur argumenterar de? Kan eleverna se hur
partiernas valprogram stämmer överens med den ideologi de beskrev i övning2?
Moment 2 – Vilka frågor får mest plats i media?
Använd dagstidningar i tryckt och/eller digital form för att se vilka valfrågor som får mest uppmärksamhet.
Lokalpressen har oftast större kunskap och intresse av regionalpolitiken än rikspressen.
Eleverna bör söka svar på frågor som: I vilken utsträckning får de olika partiernas valfrågor utrymme i media? Är det
några frågor som syns mer? Fundera gärna på vilken typ av frågor som bevakas mest. Är det kanske frågor om vård
och omsorg, infrastruktursatsningar eller brott och trygghet? Varför skrivs det olika mycket om olika frågor? Vilket
partis frågor får mest respektive minst utrymme?
Moment 3 – Redogör för partiernas huvudfrågor
I den form som läraren väljer redogör eleverna för sina respektive partiers valfrågor, hur de argumenterar för dem
samt hur och vilken utsträckning frågorna syns i tidningarna.
Källor och information
Respektive partis hemsida, dels på riksnivå men även 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/

