
 

 

 
 
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-Inte ett val - utan tre: 

      

     riksdag 

     lagar  

     region 

     kommun 

     rösträttsålder 

     kollektivtrafik 

     sjukvård 

      

     

 

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/MxHHNEkU4Z


  

 
 
 

 

1. Vilka tre val är det man ska rösta i på valdagen? 

 

a. Riksdagsval, regionval och kommunval 

b. Riksdagsval, skolval och EU-val 

c. Skolval, djurval och miljöval 

2. Hur många regioner är Sverige uppdelat i? 

 

a. 20 regioner 

b. 12 regioner 

c. 21 regioner 

4. Vad bestämmer kommunerna över till exempel? 

a. hur många flyktingar Sverige ska ta emot 

b. hur sjukhuset ska fungera 

c. om det ska finnas en simhall 

3. Hur många kommuner finns i Sverige? 

 

a. 250 kommuner 

b. 290 kommuner 

c. 190 kommuner 

5.Hur gammal ska man vara för att få rösta i Sverige?   

   a.21 år 

   b. 18 år 

c. 16 år 



  

 
 
 

 

 

 Diskussionsfrågor 

   
 

 

1. Röstålder 

Hur gammal ska man vara för att få rösta i Sverige? Ibland har det diskuterats om man ska få 

rösta i kommunvalet när man är 16 år, vad tycker du om det? Är man mogen att rösta då?  

 

  

 

Ta reda på:  

   
 Tre olika val 

Det är tre olika val på valdagen. Vad bestämmer de inom de tre olika valdistrikten? Var 

bestäms hur skolor, sjukhus, skatter, simhallar, idrottsplatser, militären/försvaret, lagar och 

utrikespolitik ska fungera.  

 

Du och kommunen/regionen 

 

Vilken region bor du i? Vad heter din kommun? Vilken kommun ligger din skola i?  

 

  

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

 

 Pi hur funka? - Valet - YouTube - En serie som med humor förklarade valet 2018, men observera, då 

var det landsting, inte regioner i Sverige.  

 

 

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

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3FOSVnVnlhol0nZ-9LrBkF05rZDcIMYw

