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Årskurs 4 – 6, Övning 1, SO

Vilka är partierna?
Introduktion
Det är i riksdagen som alla beslut om lagar fattas. När vi
väljer våra 349 riksdagsledamöter vart fjärde år utser vi
vilka som ska representera folket i riksdagen och vilken
fördelning vi ska ha mellan de olika partierna. Det är
också riksdagen som efter valet utser statsminister. Den
som utses till statsminister väljer därefter sin regering.
Det är regeringen som sedan styr Sverige genom att
följa de beslut som riksdagen fattar.
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Moment 1

Beroende på vilka förkunskaper eleverna har kan läraren välja att i olika utsträckning gå
igenom den politiska processen och hur riksdag, regering och partier fungerar. Begrepp
som riksdagsledamot, mandatfördelning, valkrets, partier, partiprogram och partiledare
är viktiga.

Moment 2 – Samla fakta om partierna
Eleverna samlar fakta om de olika partierna. Klassen kan delas in i grupper så att varje
grupp undersöker varsitt parti som lottas ut. Läraren avgör om endast riksdagspartier
ska vara med, eller även partier på lokal nivå. Använd Riksdagen.se och de olika
partiernas sajter för bakgrundsinformation. På riksdagens hemsida kan man se vilka
ledamöter som kommer från de olika valkretsarna i landet. Undersök även partiernas
distriktssidor. Leta också efter nyhetsartiklar som berör de olika partierna.

Moment 3 – Redogör om partierna
Läraren avgör om eleverna ska redogöra muntligt, skriftligt eller i annan form. När de
presenterar sina respektive partier bör följande redogöras för: partinamn, ledare och
symbol. Vilka ledamöter är från er valkrets? Kort om partiets politik och deras viktigaste
frågor, hur stora de är i riksdagen samt någon/några tidningsartiklar som handlar om
partiet på lokal- eller riksnivå.

Källor och information
Riksdagen: http://www.riksdagen.se/sv/

mediekompass.se

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/

mediekompass.se

