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Vi har olika partier för att det finns olika sätt att
se på hur Sverige ska fungera. Olika frågor är
olika viktiga för människor, och det finns olika
sätt att se på hur man bäst löser problem, och
vad som är ett problem. Det är det som utgör de
politiska partiernas olika ideologier, synen på hur
samhället bör vara ordnat. Det är också
utgångspunkten till vilka frågor de engagerar sig
i, och hur de argumenterar i dessa frågor. I den
här övningen tittar eleverna närmare på
partiernas ideologiska ståndpunkt.

Moment 1 – Undersök ideologierna
Låt eleverna arbeta med de partier de hade i övning 1, eller gör en ny indelning i grupper
eller individuellt. Beroende på elevernas förkunskaper om informationssökning på
internet, kan läraren behöva gå igenom grunderna för digital källkritik. De viktiga frågorna
att ställa sig är: Vem är avsändaren? Vilket är syftet? Vilken är målgruppen? Finns
samma information på andra ställen? Mer information om källkritik hittar du i
Publicistguiden.
Låt eleverna identifiera vilken ideologisk tillhörighet de olika partierna har. De använder
sig av partiernas egna hemsidor och uppslagsverk som Nationalencyklopedin. Frågor
som ska besvaras är: Vilken politisk ideologi har partiet? Vad är det centrala i den
ideologin? Finns det andra partier som har samma ideologi?

Moment 2 – Hur syns partiernas ideologi?
Låt eleverna använda dagstidningar som samlats in tidigare. Förbered genom att
kontakta din lokaltidning för att beställa klassuppsättningar om så är möjligt, på
Mediekompass kan du få hjälp att hitta din tidning.
Leta i annonser, artiklar och debattexter för att se hur partiernas olika ideologier syns.
Vilken typ av bilder används? Vilket budskap försöker partierna få fram? Hur
argumenterar de?
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Moment 3 – Redogör för partiernas ideologi
I den form som läraren väljer redogör eleverna för sina respektive partiers ideologier, vad
denna ideologi innebär och på vilket sätt man kan se i tidningarna hur partierna
presenterar sin ideologi.

Källor och information
Internetstiftelsen i Sverige, om källkritik på internet:
https://internetkunskap.se/amne/kallkritik/
Respektive partis hemsida, dels på riksnivå men även distriktssidorna.
Nationalencyklopedin: www.ne.se
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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