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-namninsamlingar och medborgarförslag
demonstrera
medborgarförslag
namninsamlingar
namnteckning
förslag
skriftlig
folkomröstning
påverka
politiker
tydligt

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

Quiz
1. Vad är en namninsamling?
a en insamling där man får in pengar till en idé man har
b en lista där man ber folk skriva på för att stödja en idé man har
c en närvarolista för att se vilka som är här

2. Hur många måste ha skrivit på för att en namninsamling ska kunna leda till
en folkomröstning?

a 10 % av dem som bor i kommunen
b 1000 av dem som bor i kommunen
c. hälften av dem som bor i kommunen

3. Dessutom måste ett antal politiker stödja förslaget, innan det kan bli en
folkomröstning, hur många?
a hälften av politikerna
b 33 % av politikerna
c 50 % av politikerna

4. Vad är ett medborgarförslag?
a ett förslag man lämnar till politikerna som sen diskuterar och kanske
genomför det
b ett förslag man skriver till tidningen om
c ett förslag man lämnar till kungen

5. Vilka tre frågor är viktigt att tänka på när man skriver ett medborgarförslag?
a vem, var och vilka
b när, var och hur

c vad, var och varför

Diskussionsfrågor

1.
Namninsamlingar
Har du, eller någon du känner, genomfört en namninsamling någon gång? Finns det något
förslag du skulle vilja starta en namninsamling för? Finns det något du vill förändra där du
bor? Kanske finns det en fråga från elevrådet på din skola som ni kan driva?
2.
Medborgarförslag
Har du, eller någon du känner, lämnat ett medborgarförslag någon gång? Finns det något
förslag du skulle vilja lämna? Finns det något du vill förändra där du bor? Du som är under 16
år måste ha förälders underskrift på det medborgarförslag du lämnar.

Ta reda på:

Hur fungerar det med medborgarförslag där du bor? Det är inte alltid kommunen som tar
emot medborgarförslag, ibland är det regionen. Kanske ditt elevråd har en fråga som ni kan
driva genom en namninsamling?
Det är ungefär 20 % av medborgarförslagen som godkänns. Kanske du kan ta reda på några
förslag som godkänts i din kommun?

Tips på länkar för dig som vill veta mer:
Vår reporter Kristoffer träffade en regionpolitiker, tillsammans med knattereportern Mary-Lou. Där
kan ni se hur barn kan lämna medborgarförslag. Programmet Namninsamlingar och
medborgarförslag i praktiken hittar ni här: https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprakvalet

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

