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 - Begreppslista:

partiledare
block
vågmästare
ideologi
demokrati
diktatur
grundlag
riksdag
regering
4%-spärren
mandat

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

Begreppslista

1 Vad är en partiledare?
a den som är chef i ett parti
b den som är ledare i politiken
c den som leder riksdagen

2 Vad är ett block?
a en grupp med folk som diskuterar mycket
b en grupp med politiker som blockerar varandra
c en grupp med flera partier som håller med varandra

3 Vad betyder ordet vågmästare?
a ett parti som vågar möta väljarna
b ett parti som inte tillhör ett block
c ett parti som ligger högt upp på listan

4 Vad handlar ideologi om?
a tankar om hur man möter väljarna
b idéer till bostäder
c tankar om hur samhället ska styras och vara

5 Vad är en demokrati?
a ett land där man får rösta, tycka och tänka nästan vad man vill
b ett land där de rika bestämmer
c ett land där minoriteten bestämmer

Begreppslista

6 Vad betyder ordet diktatur?
a ett land där de fattiga bestämmer
b ett land där en ledare eller grupp bestämmer vad folk ska tycka och tänka
c ett land där alla får tänka fritt

7 Vad är grundlagarna?
a lagar för trafiken
b grunden till hur man bygger bostäder
c viktiga lagar som bestämmer hur landet ska styras och våra rättigheter

8 Hur många sitter i riksdagen?
a 349 personer
b 365 personer
c 23 personer

9 Vilka sitter i regeringen?
a kungen och drottningen
b statsministern och ministrar
c statsministern och riksbankschefen

10 Vad är 4 %-spärren?
a den spärr som stoppar regeringen
b det antal ministrar som sitter i regeringen
c det antal röster ett parti måste ha för att komma in i riksdagen

11 Vad är ett mandat?
a kungens plats i riksdagen
b en plats som en person har i regeringen
c en plats som en person har i riksdagen
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Diskussionsfrågor

Begrepp
Här förklaras många olika begrepp. Varför är det viktigt med ord/tecken som är särskilda för
det här området – politik? Känner du till andra områden där det finns särskilda begrepp,
kanske inom idrotten eller någon förening du är med i?

Ta reda på:

Alla partier har en partiledare utom Miljöpartiet som har två språkrör. Varför har de två
språkrör?

Facit: 1a ,2c ,3b ,4c ,5a ,6b, 7c, 8a, 9b, 10c, 11c

