
 

 

 

 

I Vi förklarar- Valspecial 2022 tar Lilla Aktuellt teckenspråk upp ämnen som hör ihop med valet 2022. 
Arbetsbladet består av uppgifter som knyter an till programmet. Programmen hittar du här:  
Lilla Aktuellt teckenspråk - valet | UR Play  
 
 
 
  

 
       

 

 Begreppslista till Vi förklarar-Föreningar och elevråd: 

     förening 

     organisation 

     medlem 

     styrelse 

     samhället  

     elevråd 

     representant  

 

 

 

Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken. 

https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet
https://forms.office.com/r/cxZ7jqhT2H


                       
 
 

 

 

1. På vilket sätt är föreningar bra för demokratin? 

 

a. man får lära sig hur man kan påverka 

b. man får betala för att vara med 

c. man får medlemskort 

5. I vilken lag står det att ni elever ska kunna påverka i skolan?  

a. diskrimineringslagen 

b. skollagen 

c. barnlagen 

2. Vilka bestämmer egentligen i en förening?  

 

a. styrelsen 

b. medlemmarna 

c. ordföranden 
 

3. Vad gör Röda Korset? 

 

a. hjälper människor i olika länder 

b. hjälper djur i olika länder 

c. hjälper miljön i olika länder 

4. Vilka brukar delta i elevrådet?  

a. två lärare  

b. två representanter från varje klass 

c. två föräldrar från varje klass 



                       
 
 

 

 Diskussionsfrågor 

 

1. Förening 

Är du med i någon förening? Det kan vara en idrottsklubb eller ungdomsklubb eller 

någon annan förening. Hur fungerar det för dig att påverka i föreningen? Skulle du 

vilja sitta med i styrelsen? Om ja/ nej, varför?  

 

2. Elevråd 

Vet du vilka som sitter med i din skolas elevråd? Hur ofta har de elevrådsmöten? Har 

du möjlighet att påverka frågorna de tar upp?  Hur ofta har ni klassråd i din klass? 

Vilka frågor tycker du är viktiga att ta upp i elevrådet och klassrådet?   
 

 

 

 

Ta reda på: 

 

 

 

 

Fridays for Future startades av Greta Thunberg. Hur startade hon den rörelsen och 

varför? Ta reda på mer om henne och föreningen.  

 

Det finns fler föreningar/rörelser som har bildats av barn runtom i världen? Känner 

du till Malala Yousafzai? Ta reda på mer om henne och vad hon kämpar för. Fler 

namn att ta reda på mer om är: Gloria Ray Karlmark, Nkosi Johnson, Louis Braille, 

Gloria Ray Karlmark, Boyan Slat, Melati & Isabel Wijsen, Coy Mathis och Liam 

Hannon  
 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

 

Vår reporter Kristoffer träffade en ungdomsrådsordförande, tillsammans med knattereportern 

Leopold. Där kan ni se hur barn kan påverka i föreningar. Programmet Föreningar och elevråd i 

praktiken hittar ni här: https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet 

Lilla aktuellt skola - valet: Elevråd | UR Play (Endast textat)  

 

Facit: 1a,2b,3a,4b,5b 

https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet
https://urplay.se/program/226891-lilla-aktuellt-skola-valet-elevrad

