
  samtr

SAMHÄLLSKUNSKAP

50    hur Sverige StyrS

Ta reda på elevernas förkunskaper
Innan ni påbörjar arbetet med kapitlet behöver du ta 
reda på elevernas förkunskaper, så att du kan anpas-
sa din undervisning efter deras behov. För att göra 
det kan du använda K5 (sidan 66). I uppgifterna ska 
eleverna visa vad de känner till om demokratibe-
greppet och om hur Sverige styrs.

Syfte i ämnet samhällskunskap

Undervisningen ska ge eleverna  
förutsättningar att utveckla: 

• kunskaper om demokratiska värden och
beslutsprocesser samt om mänskliga
rättigheter

• kunskaper om sociala, ekonomiska, poli-
tiska, rättsliga och mediala förhållanden
och strukturer i samhället

• förmåga att analysera samhällsfrågor ur
olika perspektiv och kritiskt granska hur
de framställs i olika källor.

Centralt innehåll, samhällskunskap

Samhällsresurser och fördelning

• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är
och vad kommuner, regioner och stat
använder skattemedel till.

Beslutsfattande och politiska idéer 

• Vad demokrati är och hur demokratiska
beslut fattas. Hur individer och grupper
kan påverka beslut, genom att rösta i
allmänna val och till exempel genom
elevråd i skolan eller genom att skapa
opinion i sociala medier.

• Riksdagen och regeringen och deras
olika uppdrag. Politiska val och partier
i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella
politiska frågor.

Granskning av samhällsfrågor 

• Aktuella samhällsfrågor och olika
perspektiv på dessa.

Lgr22

För din undervisning behöver du
• lärmål till kapitlet, se sidan 16 och lärarwebben

• material från lärarwebben

• kopieringsunderlag K5– K11

• information om aktuella politiska frågor och 
hur olika partier ställer sig till dessa

• aktuell information om mandatfördelningen i 
riksdagen samt namn på talman och 
statsminis-ter (finns på lärarwebben).

I det här kapitlet får ni läsa om 
• politiska val och partier i Sverige

• regeringen och riksdagen

• hur lagar kommer till

• vad staten, regionerna och kommunerna
använder samhällets pengar till.

I det här kapitlet får eleverna läsa om politiska partier och hur val går till i Sverige. De 
får kunskap om hur regering och riksdag bildas samt hur dessas uppdrag ser ut och hur 
beslut fattas där. Eleverna läser även om hur pengar fördelas och vilket arbete som görs 
i regionerna och kommunerna. Därmed får eleverna fortsätta tillägna sig kunskaper om 
värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Eleverna får även möjlig-
het att ytterligare fördjupa sin förståelse för hur individ och samhälle påverkar varandra.

Hur Sverige styrs
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Introduktionsuppslag s. 24 –25

Så här kan du göra

• Inled med att visa samtalsbilden från grund- 
boken på storskärm (finns på lärarwebben) och 
låt två elever läsa pratbubblorna. Lyssna till och 
samtala om elevernas spontana tankar utifrån 
bilden. Använd sedan EPA för att låta eleverna 
diskutera detta: 
– Pojken säger att det ”går så himla långsamt 
med demokrati”. Varför kan demokrati ibland 
kännas som en långsam ordning, att alla bara 
pratar och diskuterar?

Demokrati innebär att alla som sitter i riksdagen, 
i ett elevråd eller i en basketklubbs styrelse har rätt 
att komma till tals. Allas åsikter ska komma fram. 
Det är ofta nödvändigt att diskutera ganska myck-
et innan man kommer överens tillräckligt mycket 
för att det ska gå att bestämma, besluta, hur något 
ska bli eller hur man ska göra.

I diskussionen finns möj lighet att repetera de 
kunskaper om demokrati som eleverna förväntas 
ha med sig från tidigare undervisning.

– Flickan undrar om pojken tycker att en enda 
person i stället ska bestämma allt. När det går till 
på det sättet, att en person bestämmer, är det 
inte demokrati. Vad heter det styrelseskicket?

Diktatur.

– Även om man kan tycka att det ibland är 
enklare när en person bestämmer, är det i stora 
frågor viktigt att låta många människor kom-
ma till tals. Många människor har mer kunskap 
tillsammans än vad en person har själv. 

• Låt eleverna berätta vad de minns mer om hur en 
demokrati fungerar. Visa fotot från sidan 24  
i grundboken på storskärm (finns på lärarweb-
ben) och låt det komplettera samtalet. På bilden 
syns bland annat Riksdagshuset, Rosenbad  
(där regeringen samlas), Sagerska huset (där 
statsministern bor), Utrikesdepartementet och  
Kungliga slottet. Bilden finns både med och utan 
bildtext.

• Titta på och läs kapitlets första uppslag i grund-
boken tillsammans. Här presenteras vad kapitlet 
kommer att handla om. Samtala med eleverna 
om vad begreppen i texten betyder men förklara 
samtidigt att de kommer att få läsa och lära mer 
om dessa senare i kapitlet.

Begrepp

skattepengar       effekt på lång sikt

SAMHÄLLSKUNSKAP • LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP • LAG OCH RÄTT

Hur många timmar matematik ska eleverna ha i sexan?  
Behövs det fler tåg i Sverige? Hur ska skattepengarna 
fördelas? De som styr ett land måste fatta tusentals beslut 
varje år. Vissa beslut påverkar oss som bor i landet direkt 
och andra ser vi effekterna av först på lång sikt. 

Besluten i Sverige fattas demokratiskt. De som fattar besluten 
är politiker som är valda av folket. Alla vuxna medborgare får 
vara med och rösta fram vilka politiker som ska styra landet. 

Demokratin är ingen självklarhet, utan något som vi alla 
har ansvar för att ta hand om.
 

Hur Sverige styrs I det här kapitlet får du läsa om 
• politiska val och partier i Sverige

• regeringen och riksdagen

• hur lagar kommer till

• vad staten, regionerna och kommunerna 
använder samhällets pengar till.

Det går så himla 
långsamt med demokrati. 
Alla ska bara prata och 
diskutera hela tiden. Men skulle du vilja 

att en enda person 
bestämde allt i stället?

2524

SAMHÄLLSKUNSKAP
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Så här kan du göra

• Inled med att visa illustrationen från sidan 26  
i grundboken på storskärm (finns på lärarweb-
ben).
– Barnen på bilden sitter i ett möte. Vad kan det 
vara för möte som elever är med på i en skola?

Klassråd, elevråd, matråd eller liknande.

– Varför är elever med på dessa?

Möten som klassråd, elevråd och matråd är till 
för att de vuxna som arbetar i skolan ska få veta 
hur eleverna tänker kring olika saker som pågår i 
skolan. Genom dessa möten har eleverna möjlighet 
att få inflytande över klassens och skolans arbete 
samt hur det fungerar i matsalen med maten och 
trivseln där.

– Hur skiljer sig demokratin i klassrådet från 
den i elevrådet?

I klassrådet är alla med och säger sin mening (di-
rekt demokrati). I elevrådet sitter representanter 
från de olika klasserna (representativ demokrati).

Skriv upp direkt demokrati och representativ  
demokrati på tavlan. 

I PULS SO åk 4 finns ett kapitel som specifikt 
handlar om demokrati. Där tas begrepp som 
dessa upp.

Folket bestämmer i Sverige s. 26 –27

Elevrådet är ett exempel på representativ 
demokrati. Alla elever på skolan finns 
representerade genom att alla elever i 
varje klass får vara med och välja sina 
elevrådsrepresentanter.

Folket bestämmer i Sverige
Sverige är en demokrati. Det har du antagligen 
hört ända sedan du var liten. I skolan tränar  
du och dina klasskamrater demokrati genom 
klassråd och elevråd och ni har säkert demo-
kratiska omröstningar i klassen då och då.  
Men vad betyder det egentligen? 

Vad innebär det att Sverige  
är demokratiskt?
Själva ordet demokrati betyder folkstyre. Det 
innebär att folket ska ha inflytande över hur landet 
ska styras. För att demokratin ska fungera är det 
många bitar som måste vara på plats. En av de 
viktigaste är att det är allmän och lika rösträtt.  
I Sverige har alla medborgare över 18 år varsin 
röst. Allas röster är lika mycket värda och ingen 
har rätt att veta vad någon annan röstar på. 
Det är några exempel på vad som gör vårt land 
demokratiskt.

Vår demokrati är representativ  
och parlamentarisk
Sverige är en representativ demokrati.  
Det innebär att folket röstar på vilka politiker  
som ska representera dem då beslut ska fattas. 
Det är mer praktiskt än direkt demokrati, där  
alla medborgare är med och röstar i alla frågor. 

Vår demokrati är också parlamentarisk. 
Det betyder att våra folkvalda politiker sitter  
i ett parlament. Sveriges parlament heter 
riksdagen. 

Flera olika val
Det hålls flera olika politiska val i Sverige. Vart fjärde år är 
det val till riksdagen, regionen och kommunen. Det året 
brukar kallas för valår. Inför valet är det extra mycket fokus 
på de olika partierna i medierna. EU-val hålls vart femte 
år. Då väljer svenska medborgare vilka politiker som ska 
representera dem i Europaparlamentet. 

Ibland händer det att politikerna behöver hjälp att 
fatta beslut i svåra frågor. Då kan det bli folkomröstning 
om just den frågan. Så var det i frågorna om att byta från 
vänstertrafik till högertrafik och vårt medlemskap i EU.

För riksdagen är folkomröstningar bara rådgivande. 
Den kan alltså gå emot folkets röstresultat. I regionen och 
kommunen är en folkomröstning däremot avgörande.

Namnunderskrifter 
för folkomröstning
Om du vill att din kommun 
ska låta folket få folkomrösta 
om en fråga kan du ordna en 
namninsamling. Om du lyckas 
samla underskrifter från 
10 procent av de röst-
berättigade, är kommunen 
skyldig att genomföra folk-
omröstningen.

Riksdagshuset i Stockholm. Här sitter Sveriges folkvalda parlament, riksdagen.

Carl XVI Gustaf är kung i Sverige.

Sverige är en monarki
Sverige är även en monarki. Det 
betyder att en kung eller drottning 
är statschef. I Sverige har statschefen 
ingen politisk makt men är den som 
öppnar riksdagen varje höst. 

Ett land som i stället har en vald 
president kallas för republik.
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– Eleverna får alltså vara med och bestämma 
över en del i skolan. På liknande sätt är Sve-
riges medborgare med och bestämmer i vårt 
land. Ibland genom direkt demokrati, ibland 
genom representativ demokrati.

• Läs texten i grundboken högt, uppmärksamma 
de begrepp som kan behöva förklaras och fortsätt 
arbeta med uppslaget på det sätt som passar din 
klass. Återgå sedan till de två demokratibegrep-
pen som du skrev på tavlan.
– Vilka av dessa demokratier är riksdagen ett 
exempel på?

Representativ demokrati.

– När används direkt demokrati?

Vid folkomröstningar.

• Låt eleverna repetera begrepp från uppslaget med 
hjälp av K6 (sidan 67). På skrivraderna skriver 
eleverna förklaringar alternativt sätter in begrep-
pen i ett sammanhang.
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ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 10  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Folket bestämmer i Sverige, de samtal ni har haft 
och de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven fyller i begrepp i en lucktext.

2  Eleven jämför representativ demokrati med 
direkt demokrati och reflekterar över fördelar 
och nackdelar med båda systemen.

3–6  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om vad en demokrati är och hur den 
fungerar.

7  Fördjupande uppgift. Eleven jämför en 
monarki med en republik.

Ämnesrelaterade begrepp
demokrati – folkstyre, när alla får vara med och  
bestämma

inflytande – möjlighet att påverka

rösträtt – rätt att delta i val

representativ demokrati – system där valda företrä-
dare har beslutsrätt

direkt demokrati – system där beslut fattas direkt  
av de röstberättigade

folkvald – vald av folket

parlament – det högsta beslutande organet, riks- 
dag

riksdagen – samling med de som representerar det 
svenska folket och beslutar om lagar som styr hela 
landet

monarki – statsskick där en kung, drottning eller 
kejsare är statschef

statschef – den högsta titeln i ett land

president – statschef i en republik

republik – statsskick där en vald president är stats-
chef

folkomröstning – tillfälle då alla röstberättigade  
får rösta i en fråga

Ämnesneutrala begrepp
fokus på  medier

rådgivande  avgörande

PULS-kollen

Är Sverige en monarki 
eller en republik? 
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Politiska partier s. 28–29

Så här kan du göra

• Inled med att visa bilden av partisymbolerna. 
Dessa finns på lärarwebben och som bildkort  
på K7 (sidan 68).
– Vad är det här för symboler?

De politiska partiernas symboler.

– Vilket parti har vilken symbol?

Skriv upp partierna namn i samband med att 
eleverna nämner dem, gärna på en plats där de 
kan stå kvar i några dagar.

– Vad är ett parti egentligen?

En förening, en organisation där medlemmarna 
tycker ganska lika. Partier finns i hela landet och 
styr i kommuner och regioner. Några partier sitter 
i riksdagen. 

– Varför finns det så många partier?

De tycker olika i olika frågor och har olika frågor 
som de tycker är särskilt viktiga.

• Läs texten i grundboken högt, uppmärksamma 
de begrepp som kan behöva förklaras och fortsätt 
arbeta med uppslaget på det sätt som passar din 
klass.

I samband med att ni läser texten på sidan 29  
kan det vara bra att exemplifiera med en aktuell 
politisk fråga och förklara den för eleverna. Sam-
la gärna tidnings- eller nyhetsklipp som visar hur 
olika partier ställer sig i frågan. Samtala utifrån 
dessa frågor:

 f Vilka tycker lika, vilka tycker olika? 

 f Kan ni se att partier som befinner sig nära 
varandra på GAL–TAN-skalan tycker mer lika 
än de som befinner sig långt från varandra? 

 f Vilka åsikter har de som befinner sig längre till 
vänster på skalan och vilka åsikter har de som 
befinner sig längre till höger?

Skiljelinjerna är tydliga i frågor som exempelvis 
kärnkraft, EU-samarbete och skatter.

• Låt eleverna befästa partiernas namn och symbo-
ler genom att para ihop korten på K7 (sidan 68).

Politiska partier
Ett politiskt parti har en ideologi, alltså en idealbild av hur det 
ska vara i ett land och hur landet ska styras. I en demokrati är 
det viktigt att vi har flera partier att rösta på. De flesta partier 
som finns i dag har vuxit fram under lång tid och förändrats  
en del på vägen. 

Nya partier kommer till
Nya partier startas när en grupp människor tycker att det 
saknas ett parti som känns rätt. Ofta handlar det om en speciell 
fråga som gruppen tycker behöver få större fokus. På så sätt har 
till exempel Miljöpartiet bildats. Även om inte alla nystartade 
partier kommer in i riksdagen brukar de påverka befintliga 
partier så att de också börjar tänka på deras frågor. 

Alla är fria att starta ett eget parti men för att det inte ska 
bli för många partier i riksdagen finns det begränsningar. För 
att komma in i riksdagen måste ett parti få minst 4 procent av 
rösterna. I kommunen och regionen räcker det med 3 procent. 

Vilka partier som sitter i riksdagen kan ändras efter ett 
val. Socialdemokraterna och Moderaterna har varit de största 
partierna länge. 2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen 
och var fyra år senare det tredje största partiet. Vissa partier är 
med och styr i kommuner, regioner och EU-parlamentet men 
inte i riksdagen.

Medlemmarna påverkar partiet
För att få veta mer om ett parti kan du läsa deras partiprogram. 
Partierna bestämmer vad som ska stå i partiprogrammet 
genom att rösta under partistämman, vilket är ett stort möte 
för medlemmarna. Inför stämman kan medlemmarna lägga 
fram förslag. Sedan bestämmer stämman om förslaget ska 
godtas eller inte. Även om medlemmarna delar ideologi så är 
det långt ifrån alla i ett parti som tycker lika i alla frågor. 

Partierna har också ungdomsförbund där unga kan 
engagera sig. Ungdomsförbunden är ofta lite kaxigare och 
modigare än resten av partiet. 

Olika sätt att sortera partier
Vissa partier tycker ibland ganska lika, ibland väldigt olika. 
Man kan sortera partierna på olika sätt utifrån deras åsikter 
i olika frågor.

Vänster–höger
Partier brukar ibland delas in i vänster- och högerpartier. 

De partier som är mer mot vänster tycker att stat och 
kommun ska ta ett stort ansvar och att skatterna ska vara 
höga. Verksamheter som skola och vård ska då finansieras 
med skattebetalarnas pengar.

Partier till höger tycker i stället att företag och individer 
ska ta stort ansvar och att skatterna ska vara låga. Låga 
skatter gör att människor får behålla mer av sina pengar  
och i stället betala mer själva när de till exempel söker vård.

GAL–TAN
Ett annat sätt för att dela in partierna 
är att använda GAL−TAN-skalan. 
GAL står för Grön, Alternativ, 
Libertär. TAN står för Traditionell, 
Auktoritär, Nationalistisk. GAL−
TAN-skalan är tänkt att visa vad 
partierna tycker i frågor som 
miljö, brottslighet, invandring och 
jämställdhet. För partier högt upp är 
sådant som nationalism och hårda 
straff för brottslingar viktigt. För 
partier långt ner är till exempel miljö 
och att ta emot flyktingar viktigt.

Valaffischer är ett sätt för partierna att 
övertyga väljarna att rösta på dem.

I den här figuren går det att se var partierna befinner sig  
på vänster−högerskalan och på GAL−TAN-skalan samtidigt. 

vänster höger

TAN

GAL

GAL

TAN

vänster höger

GAL-TAN

VÄNSTER HÖGER

Grön
Alternativ

Libertär

Traditionell
Auktoritär

Nationalistisk

Sveriges största partier:

Socialdemokraterna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet

Källa: Chapel Hill expert survey, 2019
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Ämnesneutrala begrepp
idealbild   begränsning   godtas

långt ifrån alla   engagera sig   kaxig

verksamhet
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Ämnesrelaterade begrepp
ideologi – samling av idéer och föreställningar om 
hur "det goda samhället" bör se ut

partiprogram – text där ett parti beskriver sina vär-
deringar

partistämma – möte där ett parti samlar represen-
tanter av sina medlemmar för att besluta om parti-
ets linje i olika frågor

finansieras – bekostas, får sina pengar från

vänster−högerskalan – schematisk bild som åskåd-
liggör ideologiska skillnader mellan politiska partier, 
främst gällande ekonomisk politik

GAL−TAN-skalan – schematisk bild som åskådlig-
gör ideologiska skillnader mellan politiska partier, 
främst gällande kulturella värderingar

grön – ideologi förknippad med miljörörelsen, 
fredsrörelsen, djurrättsrörelsen och feminismen

alternativ – folkrörelse utan tydlig definition där 
anhängarna fokuserar på alternativa sätt att utföra 
och ordna olika saker

libertär – betoning på individens frihet

traditionell – betoning på traditionella regler, värde-
ringar och vanor

auktoritär – förespråkande att man ska lyda en stark 
ledare 

nationalistisk – betoning på att människor som 
talar samma språk och har samma kultur ska ha ett 
eget land

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidorna 11–12 
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Politiska partier, de samtal ni har haft och de 
övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven tränar på riksdagspartiernas namn i en 
ordfläta.

2–6  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om politiska partier och partiernas 
olika åsikter.

7  Fördjupande uppgift. Eleven reflekterar 
över fördelar och nackdelar med partiernas 
ställningstaganden i olika frågor

   Att tänka på
Följ medias rapportering om politiska frågor under 
en tid och låt eleverna vid flera tillfällen fundera över 
dessa och sedan diskutera dem. Syftet är inte att 
eleverna ska ta ställning för eller emot ett visst parti 
eller i en viss fråga, men de bör i samtal med andra 
få pröva sina åsikter. Till diskussionen kan det passa 
bra att stötta eleverna med inledande fraser. Se för-
slag på sidan 21 i handledningen.

 !

PULS-kollen

Nämn tre av Sveriges 
största politiska  

partier.
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Så går valet till s. 30 –31

Så här kan du göra

• Inled med att visa illustrationen från sidorna 30–
31 i grundboken på storskärm (finns utan bild-
texter på lärarwebben). Använd EPA och fundera 
tillsammans över vad som syns i illustrationen.
– Vad står det i rubriken ovanför bilden?

Så går valet till.

– Bilden visar alltså hur det går till vid ett val, 
hur man gör för att rösta. Vi ska prata om vad 
vi ser på bilden. Längst till vänster ser vi någon 
som kommer in i vallokalen. Han har något i 
handen. Vad kan det vara?

Identitetshandling/legitimation och röstkort.

– Det står två personer utanför vallokalen. Vad 
gör de där?

Det är medlemmar från olika politiska partier som 
delar ut sitt partis valsedlar.

– Vad gör kvinnan bakom skärmen?

Lägger de valsedlar som hon har valt i kuvert, 
kryssar eventuellt för en eller flera personer på val-
sedlarna.

– En man står vid bordet. Vad gör han där och 
vad gör de två som sitter vid bordet?

Mannen lämnar sin valsedel till röstmottagarna. 
De prickar av mannen i röstlängden.

Låt eleverna berätta om sina erfarenheter och 
kunskaper om hur ett val går till.

• Läs det första stycket på sidan 30 tillsammans. 
Läs aktivt genom att knyta an till sådant som 
eleverna har läst tidigare.
– Så vart fjärde år är det val. När var det val  
senast? När är det val nästa gång?

Låt eleverna svara.

– Det står att val ska vara demokratiska. Vad 
innebär det? Vad betyder ordet demokrati?

Det innebär att det är folkets vilja som ska styra 
hur valresultatet blir. Ordet demokrati betyder 
folkstyre.

• Läs resten av texten på sidan 30 tillsammans. 
Stanna upp vid rutan om digitala val för att för-
tydliga vad ”påverka resultatet” innebär.
– På vilket sätt kan någon vilja påverka resulta-
tet i ett val?

Ett parti kan vilja påverka så att det verkar som 
att partiet har fått fler röster än vad det egentligen 
har fått. Det kan också vara ett annat land som vill 
påverka hur valresultatet blir i Sverige. Genom att 
hacka systemet kan någon se till att resultatet blir 
så som de önskar.

1. På valdagen tar man 
med sig sitt röstkort och 
en identitetshandling 
och går till vallokalen.

2. Utanför vallokalen delar de politiska 
partierna ut valsedlar. Det finns också 
bord med valsedlar inne i lokalen. 

3. När man har tagit 
valsedlar går man in bakom 
en skärm, så att ingen ska 
se vilket parti man röstar på.

5. Kuverten läggs 
i olika lådor som 
kallas valurnor och 
röstmottagaren 
prickar av i röst-
längden vem som 
har röstat.

4. Bakom 
skärmen lägger 
man valsedlarna 
för det parti man 
röstar på i ett 
kuvert. Om man 
vill kan man 
också kryssa 
för en person i 
partiet som man 
väljer att lägga 
sin röst på.

Så går valet till
Andra söndagen i september, vart fjärde år, är det val till 
riksdagen, kommunen och regionen. För att val ska vara 
demokratiska måste man kunna lita på att de går rätt till. 
Det är också viktigt att de val som varje person gör är 
hemliga − den som röstar måste få göra det anonymt. 

Vilka får rösta?
För att rösta i riksdagsvalet måste man vara 18 år och 
svensk medborgare. I regionval och kommunalval räcker 
det att man är myndig och har sin bostad i regionen och 
kommunen. För att veta vilka som får rösta gör man en 
röstlängd. Det är en lista över alla ungefär 7,5 miljoner 
röstberättigade i Sverige. 

Alla som har rösträtt får hem ett röstkort i god tid före 
valet. På det står det bland annat vilken vallokal man ska  
gå till. De som inte kan gå till vallokalen på valdagen kan 
rösta i förväg. 

Rösterna räknas
När vallokalen har stängt öppnas valurnorna och röstmottagarna 
räknar rösterna en första gång. Det tar tid att räkna alla miljoner 
röster. Vid midnatt brukar man veta valresultatet ganska säkert. 
För säkerhets skull räknas alla röster en gång till. Efter en vecka 
ska det vara klart vilka personer som kommit in i riksdagen.

Att bestämma sig för vad man ska rösta på
Alla partier vill ha så många röster som möjligt i valet för att 
kunna påverka politiken. Därför genomförs en valrörelse inför 
valet. Den är också viktig för att väljarna ska veta vad de olika 
partierna tycker och få möjlighet att ställa frågor till politikerna. 
Under valrörelsen håller politikerna tal och deltar i debatter 
med andra partier. För att övertyga folk att rösta på en brukar 
politikerna komma med vallöften där de lovar att göra vissa 
saker om de får makten. om de får makten. Vissa väljare röstar 
på samma parti som de alltid har gjort, medan andra bestämmer 
sig på valdagen.

Det är förbjudet att påverka andra vad de ska rösta på genom  
att hota eller muta. Politiker som får pengar av personer eller 
företag måste redovisa varifrån pengarna kommer. Den regeln 
finns för att ingen ska kunna köpa sig fördelar i politiken.

Valsedlarna har olika färger.  
Riksdagsvalets är gula, 
regionvalets är blå och 
kommunalvalets är vita. 

Varför inte digitala val? 
Mycket av arbetet med valet görs 
för hand, med papper och penna. 
Man kan tycka det är konstigt att 
vi inte röstar digitalt. Det beror på 
att det är för stor risk att hackare 
ska ta sig in i systemen och 
påverka resultatet. Så länge vi inte 
kan garantera att ingen kan hacka 
systemet och att alla kan rösta 
anonymt, måste vi fortsätta rösta 
med papper och penna. 

31
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Ämnesrelaterade begrepp
anonymt – utan att avslöja vem man är

myndig – ha rätt att bestämma över sitt liv, i Sverige 
blir man myndig vid 18 år

röstlängd – lista över alla som har rätt att rösta vid 
ett val

röstberättigad – person som har rätt att rösta

röstkort – papper som visar att man har rätt att 
rösta

vallokal – plats dit man går för att rösta

valdag – dag då val hålls

identitetshandling – intyg som styrker en persons 
identitet, t.ex. pass

valsedel – papper med partiets namn och de per- 
soner som det går att rösta på

valurna – låda som kuverten läggs i vid röstningen

röstmottagare – person som arbetar i en vallokal

valrörelse – verksamhet före val då partierna försö-
ker övertala väljarna att rösta på dem

debatt – diskussion där deltagarna har olika åsikter

vallöfte – åtgärd som politiker lovar att genomföra 
om de får makten

muta – gåva som lämnas till en makthavare i syfte 
att påverka beslut som denne ska fatta

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 13 
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Så går valet till, de samtal ni har haft och de 
övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring.

2–6  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om hur valet går till.

7  Fördjupande uppgift. Eleven föreställer sig 
vilka vallöften hen skulle vilja ge inför ett val och 
förklarar hur dessa skulle kunna uppfyllas.

 – Varför är det så viktigt att var och en får rösta 
anonymt?

Alla ska känna sig fria i och trygga med att få 
rösta på det parti de vill. Det är en viktig del i vårt 
demokratiska system. Detta kallas valhemligheten 
och beskrivs i regeringsformen.

• Läs resten av texten i grundboken högt, upp-
märksamma de begrepp som kan behöva förkla-
ras och fortsätt arbeta med uppslaget på det sätt 
som passar din klass.

• Använd K8 (sidan 69) för att repetera begreppen 
på uppslaget. Dela in eleverna i par eller grupper. 
Dela ut en uppsättning kort till varje par/grupp 
eller låt eleverna klippa isär korten själva. Dela 
även ut illustrationen från sidan 30–31 (K9, sidan 
70) i A3-format. Låt eleverna placera korten med 
begreppen vid rätt plats på bilden. Eleverna får 
därefter i par/grupp träna på att berätta hur valet 
går till.

Ämnesneutrala begrepp
hackare  garantera   övertyga

   Att tänka på
Ordna gärna, någon gång under läsåret, ett val i 
klassen eller i skolan där eleverna får ta ställning i 
en fråga som är viktig för dem. Om klassrådet och 
elevrådet får förarbeta en fråga där eleverna kan få 
ha inflytande i beslutet blir det ett val som engage-
rar på riktigt. Det kan handla om hur en förändrad 
skolgård ska utformas, vilken typ av möbler som ska 
köpas in, en förändring av någon av skolans regler 
eller något annat som direkt berör eleverna. Se gär-
na till att vallokalen möbleras med nödvändig rekvi-
sita i form av röstsedlar, valbås, röstlängd (klasslistor) 
och valurna.

 !

PULS-kollen

Vem får rösta i 
riksdagsvalet?
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Riksdag och regering s. 32–33

Så här kan du göra

• Inled med att visa bilden av riksdagens kammare 
från sidan 33 i grundboken på storskärm (finns 
på lärarwebben). Samtala om riksdagen och arbe-
tet som sker där.
– Det här är platsen där beslut om bland annat 
nya lagar fattas. Vad är det vi ser på bilden?

Riksdagens kammare.

– Vilka är det som arbetar där?

Politiker/riksdagsledamöter.

– Hur får någon det jobbet, jobbet som riks-
dagsledamot?

Man blir inröstad när det är val till riksdagen.

– Riksdagsledamöterna tillhör olika politiska 
partier. Vilka partier är representerade i riksda-
gen i dag?

Låt eleverna räkna upp partierna medan du skri-
ver upp dem på tavlan, om ni inte har kvar listan 
från tidigare lektion.

• Läs texten i grundboken högt och uppmärksam-
ma de begrepp som kan behöva förklaras. Här är 
ett förslag på hur ni kan repetera texten i respek-
tive stycke efter läsningen:

SAMHÄLLSKUNSKAP • HUR SVERIGE STYRS

Riksdag och regering
I riksdagen finns 349 platser, som kallas för mandat. Mandaten 
är proportionellt fördelade efter hur folket har röstat. Det betyder 
att varje parti får ett visst antal mandat efter hur många röster 
som de har fått i valet. När valresultatet är färdigt samlas alla 
riksdagsledamöter, alltså de 349 personer som har röstats in.

Riksdagen börjar med att välja en talman. Talmannen har 
i uppgift att leda riksdagen och föreslå en statsminister.  
Det vanliga är att det största partiets ledare blir statsminister.

Regeringen 
Statsministern utser sin regering. Medlemmarna i regeringen kallas 
för ministrar eller statsråd. Det är statsministern som bestämmer 
hur många ministrar det ska finnas, men det brukar vara runt  
20 stycken. Ministrarna hör till olika departement som har hand 
om specifika frågor, till exempel utbildning, försvar, kultur och 
miljö. Det finns 11 departement. Utrikesministern, till exempel, 
ansvarar för Utrikesdepartementet och finansministern ansvarar  
för Finansdepartementet. Vissa statsråd har flera ministerposter.

Regeringens uppdrag är att komma med förslag på hur Sverige 
ska styras och vilka lagar landet ska ha. Men de kan inte fatta beslut 
om nya lagar. Det är det riksdagen som gör. 

Regeringen ska också se till att det som riksdagen beslutar 
genomförs. Hur det ska göras fattas det beslut om varje vecka  
på regeringssammanträden. 

Ministrarna i regeringen träffas 
och har sina möten i huset 
Rosenbad i Stockholm.

Magdalena Andersson blev 
år 2021 Sveriges första 
kvinnliga statsminister.

Platserna i utskotten är 
proportionellt fördelade 
mellan partierna, precis som 
mandaten i riksdagen.

Riksdagen
Riksdagen beslutar om lagar som styr hela landet. För att 
ledamöterna ska kunna ta ställning till frågor som rör allt 
från skolan till försvaret finns det 15 utskott för olika frågor. 
Utbildningsutskottet, till exempel, hanterar frågor om skolan 
och försvarsutskottet har hand om försvaret. Det är riksdagens 
ledamöter som sitter i utskotten. 

Riksdagen har också som uppgift att granska regeringens  
arbete. Det gör riksdagsledamöterna genom att ställa frågor  
till ministrarna.

En riksdagsledamot har många arbetsuppgifter. För det första 
är det viktigt att hen håller sig uppdaterad om vad som händer 
i Sverige och i världen. En del av arbetet går ut på att ta reda på 
vad det egna partiet tycker i olika frågor och vilka nya förslag 
som partiet ska lägga fram. Arbetet i utskottet är också en viktig 
del. Vi ser oftast bara riksdagsledamöterna när de är på plats i 
kammaren för att debattera eller rösta i olika frågor, men mycket 
av arbetet sker på andra platser i riksdagshuset eller i ledamöternas 
hemkommuner.

I riksdagens kammare fattar 
riksdagen beslut genom att rösta.

SAMHÄLLSKUNSKAP • HUR SVERIGE STYRS32

RIKSDAG OCH REGERING

Visa en bild av den fördelning som är just nu i 
riksdagen (finns på lärarwebben). Använd begrep-
pen mandat, fördelning och val när ni pratar om 
hur fördelningen ser ut. 

– Hur många sitter alltså i riksdagen?

349 ledamöter.

– Vilken var den första uppgiften som dessa le-
damöter hade efter att de valts in i riksdagen?

Att välja en talman.

– Vilka uppgifter har talmannen?

Att leda riksdagen och föreslå en statsminister.

– Vad heter vår nuvarande statsminister? Vilket 
parti tillhör hen?

Namn och bilder på talmannen och statsministern 
finns på lärarwebben.

REGERINGEN

– Vad gör statsministern efter att hen har blivit 
vald av riksdagen?

Statsministern utser sin regering.

– Vad kallas medlemmarna i regeringen?

Ministrar eller statsråd.
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ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 14  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Riksdag och regering, de samtal ni har haft och 
de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven fyller i begrepp i en lucktext.

2–6  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om riksdag och regering.

7  Fördjupande uppgift. Eleven fördjupar sig i en 
aktuell politisk fråga.

Ämnesrelaterade begrepp
mandat – uppdrag, plats i t.ex. riksdagen eller full-
mäktige

proportionellt fördelat – fördelning som står i rela-
tion till något annat, t.ex. till an talet erhållna röster

riksdagsledamot – representant i riksdagen

talman – person som leder arbetet i riksdagen

statsminister – person som leder arbetet i en 
regering

regering – styrelsen för ett land

minister/statsråd – medlem i ett lands regering

departement – avdelning som lyder under Sveriges 
regering

ministerpost – ministerplats i en regering

utskott – avdelning inom riksdagen

– Ministrarna jobbar i olika departement.
Nämn några frågor som departementen arbe-
tar med.

Utbildning, försvar, kultur och miljö.

– Vad är regeringens uppdrag?

Att komma med förslag på hur Sverige ska styras 
och vilka lagar landet ska ha. Regeringen ska också 
se till att det som riksdagen beslutar genomförs.

RIKSDAGEN

– Vad är riksdagens uppdrag?

Att besluta om lagar som styr hela landet. 
Att granska regeringens arbete.

– Vad heter de grupper som riksdagsleda- 
möterna samlas i för att arbeta med sina
olika frågor?

Utskott.

– Vad heter salen där riksdagsledamöter debat-
terar och röstar?

Riksdagens kammare.

• Hur bevakas regeringens och riksdagens arbete
just nu? Välj några lämpliga reportage, artiklar,
notiser eller inslag från rörlig media. Hjälp elev-
erna att sätta sig in i vad som är aktuellt i politi-
ken just nu. Upptäcker ni frågor som berör? Låt
eleverna diskutera. Anordna eventuellt en panel- 
debatt så att de får träna på att formulera och
uttrycka sina åsikter.

Ämnesneutrala begrepp
sammanträde  granska

hålla sig uppdaterad kammare

   Att tänka på
På Valmyndighetens webbplats, val.se, finns sam-
manfattningar av valresultat och hur mandaten 
fördelats i de olika valen till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige.

 !

PULS-kollen

Hur många mandat 
finns i riksdagen?
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Från förslag till ny lag s. 34 –35

Så här kan du göra

• Inled med att visa bilden från sidan 35 i grund- 
boken på storskärm (finns på lärarwebben).
– I riksdagen fattas mängder av beslut varje år.
Många av besluten handlar om att införa nya
lagar. Ett annat viktigt beslut är att bestämma
om Sveriges statsbudget. Vad är en stadsbud-
get?

En lista över statens inkomster och utgifter under 
det kommande året. 

– Känner du igen det vi ser på bilden?

Diskutera innehållet i bilden där riksdagshuset 
syns i bakgrunden. Läs även bildtexten. 

– Varför är det så många journalister på plats?

Statsbudgeten är ett beslut som berör alla. Arbetet 
med statsbudgeten följs noggrant av media. Stora 
delar av Sveriges befolkning intresserar sig för hur 
den kommer att se ut för det kommande året.

• Läs texten i grundboken högt, uppmärksamma
de begrepp som kan behöva förklaras och fortsätt
arbeta med uppslaget på det sätt som passar din
klass. Samtidigt som ni läser texten på sidan 34
kan du visa illustrationerna från sidan på stor-
skärm (finns på lärarwebben).

Budgetarbetet
En stor del av arbetet i riksdagen handlar om Sveriges 
statsbudget. Vilka skatter ska medborgarna betala och vad 
ska skattepengarna gå till? Här kan partierna tycka väldigt 
olika. De behöver förhandla med varandra och komma 
överens för att få fram en budget som majoriteten av 
riksdagen kan gå med på. 

Regeringen lämnar en budgetproposition som 
behandlas i alla utskott som budgeten berör. Utskotten 
utreder propositionen och lämnar besked om hur de 
tycker att riksdagen ska rösta. Därefter får alla riksdags-
ledamöter möjlighet att debattera budgeten i riksdagen. 
Till sist fattar riksdagen beslut genom röstning. 

Det är många som ska läsa, tänka och tycka. Sedan ska 
alla komma överens om det bästa förslaget. Det tar alltså 
oftast ganska lång tid att fatta beslut som är demokratiska.

Från förslag till ny lag
Regeringen och riksdagen har ett gemensamt ansvar för att 
ta fram nya lagar. Både regeringen och riksdagsledamöter 
kan lämna in förslag som riksdagen beslutar om.

Om ett förslag kommer från regeringen kallas det  
för en proposition. Om ett förslag kommer från 
en riksdagsledamot kallas det för en motion.

1. Ett förslag till en ny lag 
kommer till riksdagen som  
en proposition eller motion.

2. Förslaget hamnar först hos 
det utskott som har hand om 
frågan som lagen berör. Utskottet 
utreder vad lagen skulle innebära 
och lämnar sedan ett förslag till 
riksdagen om hur de tycker att 
riksdagen ska rösta.

3. Efter det följer en 
debatt i riksdagen, där 
alla partier har möjlighet 
att säga vad de tycker 
om utskottets förslag. 

4. Efter debatten är det dags 
att rösta. Riksdagsledamöterna 
röstar genom att trycka på en 
knapp för ja, nej eller avstår. Det 
krävs en majoritet av rösterna för 
att ett förslag ska gå igenom. 

5. Det är regeringens uppdrag att se till 
att beslutet genomförs. Även om det inte 
blir som regeringen vill, måste den följa 
riksdagens beslut.

motion

proposition

regeringen

riksdagen

riksdags- 
ledamot

Budgetpromenaden kallas den 
400 meter långa sträcka som 
finansministern går varje höst från 
finansdepartementet till riksdagen. 
År 2017 var Magdalena Andersson 
finansminister. I famnen bär hon 
regeringens budgetproposition. 
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• Låt eleverna återberätta hur det går till när en
lag stiftas, först muntligt och därefter skriftligt.
På lärarwebben finns illustrationerna från sidan
34 placerade utan bildtexter. Visa på storskärm
och låt eleverna använda bilderna som stöd då de
återberättar händelseförloppet muntligt för var-
andra i par. Dela därefter ut K10 (sidan 71) och
låt eleverna enskilt återberätta förloppet skriftligt
genom att skriva in stödord vid bilderna.
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Ämnesrelaterade begrepp
proposition – förslag till riksdagen från regeringen 

motion – förslag till riksdagen från en riksdagsleda-
mot

majoritet – flertal, de flesta av rösterna

statsbudget – lista över statens inkomster och utgif-
ter under det kommande året

budgetproposition – regeringens förslag till riksda-
gen rörande statens inkomster och utgifter för det 
kommande året

PULS-kollen

Vad heter ett förslag som 
kommer från en riksdags-

ledamot respektive 
regeringen? 

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 15  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Från förslag till ny lag, de samtal ni har haft och 
de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven repeterar begreppen proposition och 
motion.

2–5  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om hur det går till när det ska fattas 
beslut om en ny lag. 

6  Fördjupande uppgift. Eleven formulerar ett 
förslag till en ny lag och funderar över hur den 
skulle påverka olika grupper i samhället om den 
införs.

Ämnesneutrala begrepp
den det berör avstå förhandla

Att tänka på
På riksdagens webbplats, riksdagen.se, under rub-
riken "Så funkar riksdagen" finns fem korta filmer 
där riksdagens arbete förklaras: 

f Beslutar om lagar

f Beslutar om statens budget

f Kontrollerar regeringen

f Arbetar med EU-frågor

f Utrikespolitiken

På riksdgen.se/upplev kan ni gå på en digital upp-
täcktsfärd i riksdagshuset. Välj mellan att ta den  
guidade turen eller att klicka er fram till det rum 
som ni är intresserade av. I varje rum ni besöker kan 
ni fördjupa er i vad som händer i riksdagen genom 
att klicka på  utmarkerade hotspots som finns i 
rummet.

!
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Regioner och kommuner s. 36–37

Så här kan du göra

• Inled med att visa kartorna från sidan 36 i grund-
boken på storskärm (finns på lärarwebben, både 
med och utan bildtexten).
– Här har vi två kartor över Sverige, med olika 
röda markeringar. Vad kan det vara för marke-
ringar? Vad ska dessa kartor visa?

Kartan till vänster visar Sveriges regioner. Kartan 
till höger visar kommunerna. 
Skriv upp frågeställningarna nedan på tavlan. 
Använd samtalsmodellen EPA så att eleverna får 
fundera både enskilt och tillsammans. 

 f Vad vet du om regioner och kommuner? 

 f I vilka sammanhang har du hört talas om 
regioner och kommuner? 

Sammanfatta elevernas förkunskaper om re-
gioner och kommuner tillsammans med dem. 
Avsluta med att ni tillsammans letar fram den 
kommun och den region ni bor i på kartorna. 
Benämn också era grannkommuner.

• Läs texten i grundboken högt, uppmärksamma 
de begrepp som kan behöva förklaras och fortsätt 
arbeta med uppslaget på det sätt som passar din 
klass. 

Regioner och kommuner
För att det ska vara lättare att styra landet är Sverige indelat 
i mindre områden. Län, regioner och kommuner har 
ansvar för olika funktioner i samhället. Regionerna och 
kommunerna har egna pengar att fördela på sådant som  
de ansvarar för.

Skatter går till det gemensamma
Alla som tjänar pengar eller handlar en vara betalar en 
del i skatt. Det är olika skatter för staten, regionen och 
kommunen. Skatt är ett sätt att få in pengar till det som 
vi måste sköta gemensamt i samhället, som skolor och 
sjukvård. Antingen betalar vi för det gemensamma med 
skatt eller så betalar vi för det när vi använder det. 

Länet och regionen
Län och regioner är indelade på samma sätt geografiskt 
men de har olika funktioner. Alla län har en länsstyrelse. 
Man kan säga att länsstyrelsen är regeringens kontor  
i länet. Den ser till att regeringens beslut genomförs. 
Chefen för en länsstyrelse kallas landshövding och  
utses av regeringen. 

Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård,  
tandvård, en del konst och kultur och 
ofta kollektivtrafiken. Regionen styrs 
av regionfullmäktige, vars ledamöter 
röstas fram av regionens myndiga 
medborgare på valdagen. 

Regionen får in pengar via skatter 
som bestäms av fullmäktige. Det finns 
även statsbidrag att söka för sådant 
som staten tycker är viktigt att satsa på. 

Sverige är indelat 
i 21 regioner och 
290 kommuner.

Kommunen
I din kommun fattas de beslut som är viktiga där du bor. 
Kommunen har hand om bland annat skolor, gator, lekparker 
och idrottsanläggningar. Politikerna i varje kommun 
bestämmer hur mycket skatt invånarna ska betala och lägger 
en budget som beskriver hur de gemensamma pengarna ska 
fördelas. Det finns även statsbidrag som kommunen kan söka.

Det är stor skillnad mellan Sveriges olika kommuner, till 
exempel i storlek till ytan och antal invånare. Därför är det bra 
att kommunerna har självstyre i vissa frågor. Självstyre innebär 
att de själva får besluta om sådant som gäller just där. Det kan 
till exempel handla om var det ska byggas en ny förskola eller 
om man ska stänga en fritidsgård.

Kommunens motsvarighet till riksdagen är kommun-
fullmäktige. Ledamöterna i kommunfullmäktige har möten 
ungefär en gång i månaden. Vem som helst får vara med och 
lyssna på mötena, men bara ledamöterna får säga något.  
Många kommuner har därför medborgarmöten där alla får 
tycka till om olika frågor. Vissa kommuner har också speciella 
råd för barn och unga.

Så här kan en kommuns  
pengar fördelas

En vanlig skoldag
Under en vanlig skoldag 
använder du en hel del saker 
och tjänster som har bekostats 
av skatter: 

På morgonen åker du kanske 
buss till skolan. Eller så 
promenerar du och nöter på 
gator och vägar.

Din lärare får förstås lön för 
att arbeta i skolan, liksom alla 
andra som jobbar där. Den 
första lektionen börjar och du 
plockar fram pennor, papper 
och de skolböcker eller den 
dator du behöver.

Snart blir det dags för skol-
lunch och sedan har ni idrott. 
Då går ni till idrottshallen.

19 %

15 %

6 %

18 %

5 %

5 %

7 %

9 %

11 %

Andel i procent

Grundskola

Förskola och 
skolbarnomsorg

Gymnasieskola

Övrig utbildning 

Äldreomsorg

Individ- och 
familjeomsorg

Insatser till personer med
funktionsnedsättning

Ekonomiskt 
bistånd 2 %

Kultur 
och fritid

Infrastruktur 
och skydd

Övrigt

Källa: SCB och SKR

3 %

regioner

kommuner

Källa: SCB och SKR 
Spårvagnstrafiken  

i Göteborg bekostas av 
Västra Götalandsregionen.
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I samband med att ni läser stycket ”Kommunen” 
är det lämpligt att knyta an till fakta om er egen 
kommun. Vilka partier sitter i kommunfull-
mäktige och vad heter kommunstyrelsens ord-
förande? På kommunens webbplats bör ni hitta 
information om skattesats och skatteunderlag för 
kommunen. Förmodligen finns där också en en-
kel beskrivning av vad kommunen satsar på och/
eller hur budgeten fördelas. 

• Ta reda på vilka möjligheter som finns i er kom-
mun att lyssna på kommunfullmäktiges möten, 
delta i medborgarmöten eller liknande. Finns det 
kanske på kommunens webbplats eller i en app 
möjlighet att som medborgare lämna synpunk-
ter till kommunen? Om ni känner till att det är 
någon belysning i kommunen som inte fungerar 
eller att det har klottrats någonstans kan ni passa 
på att tillsammans anmäla det till kommunen.  
Ni bör få svar från kommunen, vilket ger elever-
na en inblick i att det ibland kan vara ganska lätt 
att framföra en åsikt och kanske också att påver-
ka. På nästa uppslag i handledningen beskrivs 
hur klassen kan arbeta för att lämna in ett större 
förslag till kommunen.
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ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 16 
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Regioner och kommuner, de samtal ni har haft 
och de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven fyller i korta fakta om län, regioner och 
kommuner.

2–5  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om hur län, regioner och kommuner 
fungerar.

6  Fördjupande uppgift. Eleven formulerar 
ett förslag till en förbättring i sin egen 
kommun. Denna uppgift kan kombineras med 
arbetet som presenteras på nästa uppslag i 
handledningen.

Ämnesrelaterade begrepp
län – geografiskt område som kontrolleras av en 
länsstyrelse

region – stort geografiskt område med gemensam 
styrning över vissa frågor

kommun – geografiskt område som har ett ganska 
stort självstyre

länsstyrelse – regeringens företrädare i ett län

landshövding – chef för en länsstyrelse

regionfullmäktige – högsta beslutande organet  
i en region

statsbidrag – pengar från staten som går till bl.a. 
kommuner och regioner

självstyre – rätt att själv få bestämma över vissa 
saker

kommunfullmäktige – högsta beslutande organet  
i en kommun

• Titta tillsammans på cirkeldiagrammet från sidan 
37 i grundboken (finns på lärarwebben). Diskute-
ra vad som ingår i de olika tårtbitarna genom att 
använda EPA. Vad är det som kostar i exempelvis 
en grundskola – varför är den tårtbiten så stor? 
Vad innebär insatser till personer med funktions-
nedsättning? Äldreomsorg? Kultur och fritid?

Ämnesneutrala begrepp
funktion motsvarighet till

Styrningen i kommuner
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande 
organet i en kommun. Kommunfullmäktige kan 
liknas vid kommunens ”riksdag”, medan kom-
munstyrelsen och nämnderna tillsammans mot-
svarar kommunens ”regering”. De olika nämnder-
na motsvarar regeringens olika departement. En 
nämnd styrs av en ordförande, vilket motsvarar 
en minister i regeringen. Men det är kommun-
fullmäktige som utser nämndordförandena, inte 
kommunstyrelsen. I detta avseende skiljer det 
sig mellan staten och kommunerna. En annan 
skillnad är att det inte bara är de partier som 
har majoritet som sitter i kommunstyrelsen och 
nämnderna, utan där finns alla partier som blivit 
invalda genom kommunvalet representerade.

Kommunstyrelsens ordförande har ofta titeln 
kommunalråd. I Stockholms stad används titeln 
borgarråd och i vissa halländska kommuner an-
vänds begreppet kommunråd.

På Sveriges kommuners och regioners, förkortat 
SKR, webbplats finns aktuella listor över styrning-
en i alla landets kommuner och regioner. Sök på 
”maktfördelning” på skr.se. 

(Källor: Wikipedia och skr.se)

PULS-kollen

Vad heter din kommun 
och din region?
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Ta hand om demokratin  s. 38 –39

Så här kan du göra

• Inled med att uppmana eleverna att fundera på 
om det är något som de tycker saknas i er kom-
mun. Syftet är att få dem att förstå att det ofta 
finns lika många åsikter som det finns människor, 
men att man ofta kan komma överens om något 
som de flesta håller med om.
– Vi tänker oss att vår kommun har en summa 
pengar som den vill använda för att skapa nå-
got nytt eller förbättra något. Det ska vara nå-
got som kan användas av många, gärna något 
för ungdomar. De vill ha er åsikt om vad det  
skulle kunna vara.

Låt eleverna först tänka enskilt och sedan i grup-
per, utifrån frågorna på K11 (sidan 72). Dela ut 
ett arbetsblad till varje elev och ytterligare ett ar-
betsblad till varje grupp. Då kan eleverna anteck-
na sin egna idéer direkt på papperet. I grupperna 
ska eleverna sedan komma överens om och for-
mulera ett gemensamt förslag om vad pengarna 
ska användas till och varför. Frågorna  är:

 f Vad tycker du att kommunen borde satsa på?

 f Varför skulle det vara bra att satsa på just din 
idé?

 f Vilka kommer att ha nytta av det som du 
önskar?

Ta hand om demokratin
Mycket av det politiska arbetet i riksdagen, kommunfullmäktige 
och regionfullmäktige handlar om hur vi ska hantera våra 
gemensamma pengar. Hur mycket ska medborgarna betala 
i skatt? Vad ska skattepengarna gå till? Hur svaren på dessa 
frågor ser ut beror på vilka partier som har fått flest mandat  
i de olika valen på valdagen.

Vi är över 10 miljoner människor som bor i Sverige.  
Det är inte lätt för politikerna att göra alla nöjda med allt. 
Demokrati innebär att vi måste stå ut med att inte alltid få  
som vi själva vill. 

Politiker i en demokrati behöver komma överens
De allra flesta politiker drivs av att vilja vara med och förbättra 
samhället på det sätt som just de tror är bäst. I en drömvärld 
skulle alla människor kunna få precis allt de vill ha, men så ser 
det inte ut. Politikerna måste hela tiden prioritera och välja vad 
som är viktigast. Sina prioriteringar baserar de på diskussioner 
inom partiet och med andra partier. En politiker måste kunna 
lyssna på andra och försöka hitta kompromisser och göra 
överenskommelser. 

Förändringar tar tid och ibland kan vi kanske uppleva att 
politiker mest tjafsar och är osams. Men många menar att just 
det är tecken på att demokratin verkligen fungerar. 

Genom historien har demokratin visat sig vara bättre än alla 
andra alternativ. Därför måste vi värna om den och hjälpas åt så 
att vi får fortsätta ha de demokratiska friheter som vi i dag tar 
för givna.

Du kan påverka
Det kanske känns som att det är en evighet tills du 
fyller 18 och har rätt att rösta. Men du kan påverka 
politiken redan nu. Om du ser något i din tillvaro som 
behöver ändras, så finns det möjlighet att påverka även 
som barn. Här är några exempel på när barn har gjort 
skillnad:

Namnunderskrifter
11-årige Martin Holm i Tibro samlade in namnunder-
skrifter för att få en actionpark byggd i sin kommun. 
Han lämnade in listan till kommunen som tyckte att det 
var en bra idé och gav 1,6 miljoner kronor till bygget.

Brev till kommunen
Elever i årskurs 3 på Hammarkulleskolan i Göteborg 
skrev 45 brev till kommunen och lyckades stoppa 
stängningen av en parklek.

Medborgarförslag
13-åriga Anna Viktorsson lämnade in ett medborgar-
förslag till Nykvarns kommun om att högstadiets elever 
borde få egna datorer. Förslaget gick inte igenom, men 
Anna blev inbjuden till kommunfullmäktige för att 
berätta vad hon som elev tyckte kunde förbättras  
i skolan. Året därpå fick eleverna egna surfplattor.

Ni skulle säkert tycka olika i klassen, 
om ni fick i uppgift att fördela 
skolans pengar på bästa sätt. Vissa 
kanske skulle vilja lägga mer pengar 
på skolmaten, medan andra skulle 
vilja satsa på en bättre skolgård.

Insändarsidor i tidningar är 
läsarnas sidor. Där kan vem 
som helst skriva och tycka 
till om vad man vill.
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Samlas i helklass när alla grupper är klara. 

– Tyvärr kan inte kommunen driva igenom 
alla era förslag, utan vi behöver bestämma oss 
för ett gemensamt förslag att lämna in. Varje 
grupp kommer att få argumentera för sitt för-
slag innan vi röstar om vilket förslag som ska 
lämnas till kommunen.

Låt varje grupp förbereda och sedan framföra 
sina argument för det förslag som de har formu-
lerat. Skriv upp de olika gruppernas förslag på 
tavlan. Instruera grupperna att lyssna aktivt på de 
andra gruppernas argument. 

När alla grupper har argumenterat för sitt förslag 
får varje grupp formulera ett motargument till 
något av de andra gruppernas förslag, och fram-
föra det. Varje grupp får sedan formulera ett svar 
på det motargument de har fått. När varje grupp 
har meddelat sitt svar på motargumentet, och 
förmodligen passat på att än en gång motivera 
varför det egna förslaget borde vinna, går klassen 
till omröstning.

– Nu ska ni snart rösta. Tänk efter vilket förslag 
du tycker är bäst, ditt eget eller någon annans 
förslag.
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ARBETSBOKEN  

Uppslaget har inte någon tillhörande sida  
i arbetsboken.

Ämnesrelaterade begrepp
prioritera – välja något före något annat

kompromiss – överenskommelse där ingen får rik-
tigt som den vill

insändare – text man kan skriva och skicka in till en 
tidning

medborgarförslag – förslag lämnat till fullmäktige 
från den som bor i en kommun eller region

Genomför röstningen genom handuppräckning. 
Räkna sedan rösterna och skriv upp hur många 
röster varje förslag fick.

– Då har vi ett resultat. Hur många känner sig 
nöjda med resultatet?

Låt de elever som är nöjda räcka upp handen.

– Eftersom vi gör det här på ett demokratiskt 
sätt har alla haft chansen att beskriva och 
argumentera för sitt förslag. När vi nu har ett 
resultat av en omröstning är det inte säkert att 
alla är nöjda, men vi har gjort vårt bästa för att 
så många som möjligt ska vara nöjda. Det är så 
demokrati fungerar.

• Läs texten i grundboken högt och uppmärksam-
ma de begrepp som kan behöva förklaras.
– Precis som i vår omröstning är det långt i från 
alla som är nöjda med resultatet efter valet till 
riksdag, region och kommun. Alla kan inte få 
som de vill. Det krävs kompromisser och över-
enskommelser i alla grupper i samhället, även 
i till exempel familjer och bland kompisar. Hur 
tror du att det skulle bli om ingen i en familj 
eller kompisgrupp ville lyssna på de andra?  
Har du erfarenhet av en sådan situation?

Låt eleverna dela med sig av egna erfarenheter 
eller hur de tror att det skulle kunna bli. Fortsätt 
sedan arbeta med uppslaget på det sätt som pas-
sar din klass.

• Om arbetet med att ta fram förslag, argumentera 
för sina förslag och rösta engagerade eleverna kan 
klassen hjälpas åt att hitta fler argument för det 
förslag som fick flest röster. Låt någon eller några 
elever formulera ett autentiskt brev där förslaget 
förs fram tillsammans med elevernas argument. 
Ta tillsammans reda på hur ni kan lämna in bre-
vet till kommunen.

   Att tänka på
Arbeta gärna ämnesövergripande tillsammans med 
svenskämnet när eleverna debatterar och skriver 
argumenterande text.

 !

PULS-kollen

Hur kan du göra för att 
förändra något i din 

kommun?

Ämnesneutrala begrepp
stå ut med  drivs av drömvärld

värna om  ta för givna actionpark

parklek
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K5

Förkunskaper
1. Vad stämmer? Sätt X.

a) När alla är med och bestämmer tillsammans är det …

   diskriminering.    demokrati.   monarki.   diktatur.

b) Om det  är en ledare eller en liten grupp i ett land som bestämmer allt är det …

   diskriminering .   demokrati.   monarki.   diktatur.

c) På klassrådet får alla vara med och rösta. Det är ett exempel på …

   minoritet.        direkt demokrati.         representativ demokrati .       diktatur. 

d) När elevrådet träffas skickar varje klass en person till mötet. Det är ett exempel på …

   republik.           direkt demokrati.        representativ demokrati.       majoritet. 

 

2. I riksdagen sitter 349 personer. Vad arbetar de med?

 

 

3. Var fjärde år är det riksdagsval. Vilka får rösta i valet?

 

4. Vilka politiska partier känner du till? Skriv namnen på så många partier du kommer på. 
Skriv även namnen på de partiledare som du känner till.
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K6

Folket bestämmer i Sverige – begrepp

demokrati

allmän och  

lika rösträtt

representativ 

demokrati

direkt demokrati

politiska val

parlament 

riksdagen

regionen

kommunen

folkomröstning 
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K7

Politiska partier

"

Centerpartiet
Krist- 

demokraterna
Liberalerna

Miljöpartiet

Sverige- 
demokraterna

Moderaterna
Social- 

demokraterna

Vänsterpartiet
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Så går valet till – begrepp

K8

"
röstlängd röstberättigad

röstkort vallokal

valsedel valurna

röstmottagare
representanter  
från partierna
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K9

Så går valet till – bild
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K10

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Från förslag till ny lag 
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Ta hand om demokratin

K11

Vad tycker du att kommunen borde satsa på?

Varför skulle det vara bra att satsa på just din idé?

Vilka kommer att ha nytta av det som du önskar?


