
 

 

 

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 - Demokrati: 

     demokrati 

     folkstyre 

     politiker 

     representativ demokrati 

     val – välja - rösta  

     grundlagen 

     majoriteten  

     minoriteten 

     Gustav Vasa 

     rättigheter 

     skyldigheter 

 

 

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/mQX2tA4q5q


       
 

 

 

Quiz 

 

1. Vad betyder ordet demokrati? 

a. grekiska 

b. politik 

c. folkstyre 

 

2. Vad är representativ demokrati?  

 

a. att vi ska vara med på möten och ta beslut 

b. att vi får besöka riksdagen 

c. att vi röstar på politiker som tar beslut åt oss 

 

3. Hur ofta har vi val i Sverige? 

 

a. varje år 

b. vart 4:e år 

c. vartannat år 

 

4. Vem blev kung under 1500-talet? 

 

a. Carl Gustav 

b. Erik Segersäll 

c. Gustav Vasa 

 

5. När blev Sverige en demokrati? 

 

a. för hundra år sen 

b. för femhundra år sen 

c. för femtio år sen 

 



       
 

 

 

 Diskussionsfrågor 

 

 

1. Representativ demokrati 

I Sverige har vi representativ demokrati, vi väljer vilka politiker som ska sitta i riksdagen och 

ta beslut åt oss. Har ni representativ demokrati på er skola, med klassråd – elevråd? Hur 

tycker du det fungerar?  

 

Vad är viktigt att tänka på när man röstar på en person som ska representera en?  

 

Motsatsen till representativ demokrati är direkt demokrati, som sker vid folkomröstning. 

Senast Sverige hade folkomröstning var 2003, då handlade det om Euron, om Sverige skulle 

gå över till Euro. Vilka frågor tycker du är viktiga att folkomrösta om? 

 

 

 

2. Länder som ej har demokrati 

  

I länder som ej har demokrati får människorna inte säga vad de tänker och tycker om allting. 

De kan bli förföljda, hamna i fängelse eller behöva fly till ett annat land. Känner du till något 

land där det inte är demokrati? Hur tror du det skulle vara att leva i Sverige om det inte var 

demokrati?  

 

Ta reda på  

Gustav Vasa. Hur mycket vet du om Gustav Vasa? När blev han kung? Hur kunde han ta 

makten från prästerna? Det finns ett skidlopp som går varje år i februari som heter 

Vasaloppet, varför heter det Vasaloppet? Ta reda på detta och lite till.  

 

Sverige har haft folkomröstning 6 gånger från 1922 fram till 2003. Vad handlade de om, och 

vad blev resultatet?  

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer:  

 

Grejen med demokrati | Vad är demokrati? | För åk F-3 | UR Play 

Demokrati helt enkelt - teckenspråkstolkat | UR Play ( år 7-9)  

 

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

https://urplay.se/serie/226972-grejen-med-demokrati-teckensprakstolkat
https://urplay.se/serie/227947-demokrati-helt-enkelt-teckensprakstolkat

