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 – 4 %-spärren:

bilda nytt parti
ett parti – många partier
riksdagen
4%-spärren
att rösta
över 4% av alla röster

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

Fyraprocentspärren

1 Får vem som helst bilda ett politiskt parti?
a Ja, vem som helst som bor i Sverige
b Nej, bara politiker får bilda ett parti
c Nej, bara riksdagens ledamöter får bilda ett parti

2 Hur kommer ett parti in i riksdagen?
a det måste få 4 % av partiets röster
b det måste ha ett bra partiprogram
c det måste få över 4% av rösterna i valet

3 Vad är syftet med 4%-spärren?
a riksdagen vill alla ska tycka likadant
b riksdagen vill ha kontroll på vilka som kommer in
c det blir svårt att ta beslut om det är för många små partier

4 Ungefär hur många röster är 4%?
a 150 000 röster
b 300 000 röster
c 30 000 röster

5

Hur många partier kom in i riksdagen förra valet?

a fem partier
b tio partier
c åtta partier

Fyraprocentspärren
Diskussionsfrågor
1.

4%-spärren

Vad är syftet med 4%-spärren? Tycker du det är bra att den finns?
2.

Bilda nytt parti

Tycker du det är bra att vem som helst kan bilda ett nytt parti? Hur kommer ett nytt parti in i
riksdagen? Tror du det är lätt att komma in i riksdagen som ett nytt parti? Känner du till
något litet parti som inte är med i riksdagen?

Fördjupningsuppgift:

Bilda grupper och skapa ert eget parti, bestäm tillsammans vilka frågor ert parti tycker
är viktigast.
▪
▪
▪
▪

Hur vill ert parti finansiera det som är viktigast?
Hur vill ert parti att samhället ska se ut framöver?
Fundera på en symbol för ert parti, rita upp den på ett stort papper och skriv
ner några viktiga punkter för ert parti.
Hur skulle ni kampanja, dvs locka folk att rösta på er?

Kluring:
Hur många måste rösta i valet för att 300 000 röster ska bli 4% av totala antalet
röstande?

Tips på länkar för dig som vill veta mer

Fatta Sveriges demokrati - teckenspråkstolkat: Fyraprocentspärren och ideologi | UR Play (år 7–9)

Valresultat - Valmyndigheten – här kan ni läsa hur många som röstade i valet 2018 och hur många
procent de olika partierna fick.

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

