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För mer demokrati

Studiecirkeln Mitt val ger alla väljare möjligheten
att bli delaktiga i den svenska demokratin!
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Mitt val
Det här är ett studiematerial på lättläst svenska
om att rösta.

Det är viktigt att du röstar när det är val
och talar om hur du vill
att politiken i Sverige och Europa ska vara.
Du ska vara med och tala om
hur vårt samhälle ska se ut.
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Förord
Denna handledning är tänkt som 
stöd för dig som är cirkelledare för 
studiecirkeln Mitt val. 

Målgrupp för studiecirkeln är personer 
som behöver enkel begriplig informa-
tion om hur vår demokrati fungerar och 
hur det går till att rösta. 

Syftet med studiecirkeln är att fler ska 
kunna göra sin röst hörd och kunna 
delta i val. Statistik visar att de allra 
flesta med intellektuell funktions-
nedsättning inte röstar, vilket är ett 
demokratiskt problem för det svenska 
samhället.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har 
tillsammans med FUB (Föreningen för 
barn, unga och vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning) och Inre Ringen 
tagit initiativ till denna studiecirkel 
och studiecirkeln har utarbetats 
tillsammans med Centrum för lättläst. 

Metoden har därefter utvecklats i två 
omgångar. 2018 tog SV fram en digital 
utbildning riktad till Sveriges politiskt 
aktiva på lokal nivå. 
Utbildningen heter Bli en Lättläst 
politiker. Innehåll Bjelle Media AB. 
2021 utvecklades fyra nya digitala 
verktyg som stöd till studiecirkeln, 
i samverkan med utvecklarna 
Annapenna, Begripsam och Boarve. 

Mitt val

Verktygen testades av erfarenhets-
experter i SV Gotland, Gävleborg, 
Malmö, Stockholm och Stockholms 
län med stöd från MUCF.

Handledningens första del handlar 
om förberedelser, cirkelledarens roll 
och pedagogiska tips.  

 Den andra delen är samma studie-
material som deltagarna får, men 
varje träff har ett försättsblad till dig 
som cirkelledare. På försättsbladet får 
du ytterligare information om träffen.
  
Studiematerialet är skrivet på lättläst 
svenska. När du läser handledningen 
kommer du att upptäcka att en del av 
texten är skriven med kortare rader 
och enklare ord. 

Det är den texten som ingår i 
deltagarnas studiematerial. 

Lycka till!
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Inledning

Vad är en studiecirkel?

I en studiecirkel träffas ni för att lära er något 
som ni är intresserade av.
Ni träffas flera gånger.
En cirkelledare hjälper er med studierna.
I en studiecirkel lär ni av varandra.

I en studiecirkel lär vi oss tillsammans.

Mitt val



sida 8

Det här är  
Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan ordnar den här studiecirkeln. 
Studieförbundet Vuxenskolan kallas för SV. 
SV är en förening.
Medlemmar och styrelser i andra föreningar
bestämmer i SV.

SV är inte ett företag som ska tjäna pengar.
SV tillhör inte något parti 
eller följer någon särskild tro.
SV ordnar studiecirklar och kultur
för att människor ska kunna lära sig 
och utvecklas med sina nya kunskaper.

Det här tror SV på
SV tycker att alla människor är lika mycket värda
och ska ha samma rättigheter.
SV tror att människor själva
tillsammans med andra människor kan ändra sina liv.
SV tror på en värld där alla tänker på
att samhället ska fungera för alla människor
och att det som finns på jorden ska räcka till alla,
nu och i framtiden.

SV tror att vi får mer demokrati
när människor kan bestämma mer om sina liv.
SV arbetar överallt i landet för att kultur och föreningar
ska bli bättre och utvecklas.

Mitt val
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Material som du kan använda

Här finns tips på
var du kan hitta mer information
om demokrati och val.
Det finns också information om hur 
det går till att rösta
och om vad de olika partierna tycker.

Webbplats för Mitt val  
På www.mittval.nu 
kan du hitta mer information
om studiematerialet Mitt val.
Där finns mer material 
som ni kan använda i er studiecirkel.

På webbplatsen finns några spel  
som du kan göra i din mobiltelefon 
eller på en dator.
Spelen heter:
•  Vem bestämmer?
•  Gissa partiet!

Där får du också veta 
hur du kan ställa frågor till politiker 
via internet.

Valmyndigheten
Valmyndigheten har information 
på lättläst svenska
om val och om hur det går till att rösta.
Informationen finns på 
Valmyndighetens webbsida. 
Adressen är www.val.se

Mitt val
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Nyhetstidningen 8 Sidor
Tidningen kommer en gång i veckan.
Varje vardag kan du läsa 
lättlästa nyheter
på tidningens webbsida.
Adressen är www.8sidor.se

Du kan prenumerera på 8 Sidor
och ni kan läsa den tillsammans 
i studiecirkeln.
Ring telefonnummer 08 799 63 12.
Då kommer du till ett företag 
som heter Flowy.
Tala om att du vill prenumerera 
på tidningen 8 Sidor.

Vill du skriva till Flowy är adressen:
H1, Box 610, 832 23 Frösön
Du kan också mejla till:
8sidor@flowyinfo.se

I tidningen 8 Sidor kan du läsa 
nyheter på lättläst svenska.
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Alla Väljare
Alla Väljare är en webbsida på internet.
Det är nyhetstidningen 8 Sidor som gör Alla Väljare.
Webbsidan berättar på ett enkelt sätt 
om politik och om hur demokratin fungerar.

När det är val kan du läsa på Alla Väljare 
om de olika partierna i Sverige
och vad de tycker.  
Adressen är www.allavaljare.se

Sök på internet.
Partierna har egna webbsidor.
Där finns också en del information på lättläst svenska.

Titta på partiernas webbsidor 
högst upp på sidan eller längst ner.
Där står ordet Lättläst eller orden Lätt svenska 
om de har lättläst information.
Det kan också finnas en symbol
som visar att sidan är lättläst.

Regeringen och riksdagen och en del kommuner
har också lättläst information på sina webbsidor.

Så här ser symbolen ut
för information på lättläst svenska.

Lättläst

Mitt val
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Er lokaltidning
Lokaltidningen skriver mycket om politik,
både om det som händer lokalt i kommunen 
och det som händer i riksdag och regering.
Läs lokaltidningen när du är med i studiecirkeln.

Lättlästa böcker
Några bokförlag ger ut böcker på lättläst svenska.
Du kan hitta lättlästa böcker 
om viktiga frågor i samhället och om demokrati 
på LL-förlaget www.ll-forlaget.se
och på Vilja www.nyponochviljaforlag.se

Många bibliotek har lättlästa böcker.
Bibliotekarien kan hjälpa dig
att hitta böcker och information 
som du är intresserad av. 

Lättläst information
Staten och många myndigheter, kommuner och region
har information på lättläst svenska.
Titta på deras webbsidor högst upp.
Där står det Lättläst om de har lättläst information.

Fråga på biblioteket efter böcker på lättläst svenska 
om demokrati, val och att påverka.
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Innan studiecirkeln
Deltagare
Målgrupp för denna studiecirkel 
är personer som vill ha eller behöver lätt-
läst information om demokrati och val. 
Det kan behövas uppsökande 
insatser för att nå den gruppen med 
information och för att rekrytera 
deltagare till cirkeln.

Du och din lokala avdelning kan till 
exempel kontakta daglig verksamhet, 
gruppbostäder och särgymnasium på 
er ort, och be att få komma dit för att 
berätta om studiecirkeln. 
Ni kan ta kontakt med FUB, Inre Ringen 
och andra organisationer och be att få 
komma på deras möten för att informera 
om studiecirkeln.

Det viktiga första mötet
Många har aldrig deltagit i en studiecirkel 
tidigare. Att som ovan cirkeldeltagare få 
träffa cirkelledaren skapar trygghet. Det 
skapar också intresse och engagemang. 
Därför är det viktigt att du som cirkel- 
ledare träffar deltagarna innan första 
cirkelträffen. Mötet kan ske samtidigt 
som du värvar deltagare till cirkeln. 

Oavsett när det sker är det viktigt att du 
vid mötet presenterar dig och att det är 
du som är cirkelledare, att du informerar 
om vad ni ska göra i cirkeln och var ni 
ska träffas för den första träffen. Ibland 
kanske det behövs att du erbjuder dig att 
hämta deltagaren så att ni tillsammans 
går till första träffen. 

Om deltagarna kommer från samma 
dagliga verksamhet, kanske cirkeln kan 
genomföras i deras egna lokaler.

Vad ska du säga om cirkeln 
Mitt val?
När du ska informera om studiecirkeln 
kan du säga följande:

• I en studiecirkel träffas vi för att  
 lära oss tillsammans.

• Cirkelledaren hjälper er med 
 studierna.

• Studiecirkeln Mitt val är uppdelad  
 på 7 träffar och varje träff är 3 
 timmar.

• I cirkeln ska vi tillsammans lära oss  
 om hur demokrati fungerar.

• Vi ska lära oss hur vi alla kan bidra  
 till att demokratin fungerar.

• Vi ska prata om olika sätt att 
 påverka de som bestämmer i 
 samhället.

• Vi ska träna oss på hur att rösta i 
 olika val och hur att ställa frågor.
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Studiematerialet
Materialet till studiecirkeln 
»Mitt val« består av 3 delar:
1.  Mitt val-materialet
2.  Information från partierna
3.  Artiklar

1. Mitt val-materialet
Information om studiecirkeln Mitt val 
finns på www.mittval.nu. Där står 
hur du får tillgång till materialet. 
Mycket av materialet är som PDF-filer.

Kompletterande material är bland 
annat
• Beställningsbrev till partierna 
 (Se  2. »Information från 
 partierna« nedan)
• Blad med partisymboler för 
 hemuppgiften Hitta partierna! 
• Checklista inför val – enkel kom  
 ihåg-lista om hur det går till att  
 rösta
• Informationsblad om att rösta   
 tillsammans med medhjälpare
• Så här tycker vi om studiecirkeln  
 »Mitt val« – utvärderingsunderlag  
 till Studieförbundet Vuxenskolan
• Valsedlar

På sajten finns också två digitala 
spel som alla har tillgång till:
• Vem bestämmer? 
• Gissa partiet!

Mitt val har också en egen sida på 
Facebook. På sajten finns information 
hur du hittar till sidan. 
Där finns också information om hur ni 
i studiecirkeln kan ställa frågor till era 
lokala politiker via internet genom att 
göra en frågefilm. 

Filmen publiceras sedan på Mitt vals 
sida på Facebook. Det är också där som 
ni kan läsa svaren från politikerna. 

Som en del av Mitt val finns en 
utbildning för politiker att bli mer 
lättlästa, både i skrift och i tal. 
Du hittar utbildningen på 
www.sv.se/lattlastpolitiker. 
Bekanta dig med utbildningen så 
att du kan uppmuntra de lokala 
politikerna att utbilda sig!

2.  Information från partierna 
Studiematerialet innehåller ingen 
partiinformation eftersom partierna 
och deras frågor skiftar över tid. 
Lokalt kan det också finnas partier som 
inte är verksamma på riksnivå. Därför 
är det viktigt att relevant och aktuell 
partiinformation tas fram till varje 
studiecirkel.

Du som är cirkelledare ska beställa 
information på lättläst svenska från 
de olika partierna, i god tid innan 
studiecirkeln börjar. Det finns ett 
standardbrev som du kan använda om 
du vill. Kom ihåg att försöka få fram 
information från partier både lokalt och 
regionalt såväl som centralt.

Om du inte får respons från partierna, 
titta på deras hemsidor och skriv ut den 
information som finns där på lättläst 
svenska. 
Partiinformationen ska ni använda i 
studiecirkeln för att försöka ta reda 
på vad de olika partierna tycker i olika 
frågor.
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3. Artiklar
Den tredje delen av materialet i 
studiecirkeln är medias bevakning 
av politiker och politiska frågor.

Tanken är att ni tillsammans i 
studiecirkeln ska hitta artiklar, följa 
med i vad som händer på tv och i radio, 
och samtala om detta på 
träffarna.

Det är bra om du som cirkelledare 
redan innan studiecirkeln startar, 
börjar samla artiklar som handlar om 
politik. Titta till exempel på 
vad den lättlästa tidningen 8 Sidor 
skriver. Tidningen finns också på nätet. 

Håll också koll på vad som skrivs  
i din lokala tidning och den hushålls-
tidning som din region eventuellt har. 
Mycket av den lokala och 
regionala nyhetsbevakningen kan 
du ta del av via internet. 

Skriv ut artiklar som du tycker är 
intressanta för studiecirkeln.

Deltagarnas studiematerial
Deltagarnas studiematerial består av en 
pärm där innehållet i pärmen byggs på 
vartefter studiecirkeln pågår. Vid första 
träffen ska varje deltagare få pärmen.  
Den ska då innehålla följande:
• en framsida
• ett register med 7 flikar
• innehållsförteckning
• inledningen
• en tom sida för anteckningar 
  under varje flik
• 5 plastfickor att stoppa material i

Pärmavsnittet till Träff 1 delas ut vid 
första träffen och deltagaren får själv 
sätta in materialet i sin pärm. Vid träff 
2 får deltagarna avsnitt 2, och så vidare.

Som cirkelledare får du studiematerialet 
som PDF-dokument. Du och din lokala 
avdelning ansvarar för att färgkopiera 
materialet från PDF-filerna till alla del- 
tagare. Använd lite tjockare papper som 
är hålat. 

Observera att det finns två olika versioner 
av Träff 7. Den ena ska ni använda om 
det är valår. Den andra versionen ska ni 
använda när cirkeln genomförs då det 
inte är valår.

Ni ansvarar också för att skaffa 
följande:
 • pärm med plastficka på framsidan   
  – 1/deltagare
 • register, 7 flikar – 1/deltagare
 • plastfickor – 5/deltagare
 • klistermärken till hemuppgiften   
  Hitta partierna. I pappershandeln   
  finns till exempel små runda 
  klistermärken i olika färger.
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Material för en vallokal i 
miniatyr
Du kan enkelt ordna en symbolisk 
vallokal i miniatyr genom att skaffa:
• grönt kartongark i A2-storlek
• vita kuvert C6-storlek
• kartong med skåra som kan bli  
  valurna

Kopiera upp valsedlarna som finns 
som PDF-dokument. Klipp ut dem. 
Vik kartongarket två gånger så att det 
blir en skärm. Ställ skärmen på ett 
bord. Se vidare i avsnittet »Pedagogiska 
tips«.

Att göra min röst hörd
Syftet med studiecirkeln »Mitt val« är 
att fler ska kunna göra sin röst hörd 
och kunna delta i val. 

Tanken är att studiecirkeln ska kunna 
genomföras både när det är valår och 
när det inte är något val till EU, riksdag, 
region eller kommun. Därför finns det i 
studiematerialet ibland olika förslag till 
frågor att diskutera och saker att göra 
tillsammans.

Oavsett om det är valår eller inte, är 
informationen om vad de olika 
partierna tycker och vilka frågor som 
är mest aktuella i min kommun, region, 
riksdag och EU viktiga. För att kunna 
vara med och göra min röst hörd måste 
jag ju veta vad det är som diskuteras. 

Oavsett om det är valår eller inte, så 
kan det vara värdefullt att få öva på 
att rösta. Kolla vilka broschyrer på 

lättläst svenska som Valmyndigheten 
producerar när det är dags för val. 
Beställ dem gärna i förväg eller ladda 
ner dem från Valmyndighetens sajt 
www.val.se

Oavsett om det är valår eller inte, så 
kan det vara både intressant och 
värdefullt att ordna en diskussion 
med de lokala politikerna. Det är ett 
bra tillfälle att få ställa de frågor som 
ni tillsammans i studiecirkeln tycker 
att politiker inte diskuterar eller inte 
besvarar. 

Se till att under träffarna samla upp 
frågor som ni vill ställa till politikerna. 
Om ni vill genomföra en diskussion 
med politiker, så finns mer information 
från Studieförbundet Vuxenskolan om 
hur ni kan göra det.
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Att vara 
cirkelledare
En studiecirkel består av tre lika viktiga 
delar: ett ämne/material, deltagare och 
en ledare.
 
Som cirkelledare är du just ledare – inte 
lärare. Deltagarna är inte elever utan 
just deltagare. Du ska stödja gruppen 
i cirkelarbetet kring ämnet ni tillsam-
mans arbetar med. 

Som cirkelledare ska du hjälpa till att 
ta fram material till träffarna, men inte 
minst se till att alla kan få bidra med 
sina erfarenheter och frågor under 
träffarna.

Förhållningssätt
När du är cirkelledare för till exempel 
en grupp personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och där ämnet 
handlar om att göra sin röst hörd, kan 
samtalen bli emotionellt laddade för 
cirkeldeltagarna. Oavsett vilka som 
ingår i gruppen, kan det vara bra att ha 
några grundregler och förhållningssätt 
i åtanke när du leder samtalen:

1. Att vara neutral
Som ledare bör du undvika egna åsikter 
och emotionella inlägg i samtalen. När 
ledaren är neutral så underlättar det 
för cirkeldeltagarna att komma fram till 
egna åsikter. Eftersom denna studiecir-
kel handlar om val och att rösta och ni 
kommer att diskutera vad de olika par-
tierna står för, är det extra viktigt att du 
är neutral.  Du ska inte låta dina egna 
politiska åsikter färga gruppen.

2. Att vara stödjande
Som ledare bör du ha tålamod och låta 
processen ha sin gång. Det tar tid att 
tänka, att känna och att komma fram 
till en egen ståndpunkt. Att vara stöd-
jande är också att vara uppmuntrande 
mot deltagarna i gruppen så att samta-
let får en ton av hopp och tillförsikt.

3. Att vara lyhörd
Det är viktigt att som ledare också 
lyssna på det som inte sägs. Vissa 
deltagare kanske visar mer med 
ansiktsuttryck och kroppshållning 
vad de tycker och tänker. Försök att 
bjuda in dem i samtalen.

4. Att hålla på rutiner och 
överenskomna regler 
Rutiner ger trygghet i gruppen. 
Tryggheten kan ge enskilda cirkeldel-
tagare mod att dela med sig i gruppen. 
Därför är det viktigt att du som ledare 
ser till att tider, rutiner och regler följs.

5. Att vara öppen och tillåtande
Ha en tillåtande attityd och visa 
respekt för cirkeldeltagarens ibland 
mycket trevande försök att skapa 
sammanhang och mening i sina åsikter 
och berättelser. 

Bristande erfarenhet av tidigare 
studiecirklar kan göra att enskilda 
deltagares yttranden kan verka 
ogenomtänkta. Målet är att finna 
ett öppet och tillåtande klimat i 
gruppen.
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6. Att vara nyfiken och 
intresserad
Var nyfiken på det som cirkeldeltagaren 
berättar om sig själv. Hjälp till genom 
att ställa frågor som: »Kan du berätta 
mer om det?« »Det verkar spännande – 
hur kändes det?«. 

Nyfikenheten och intresset måste vara 
äkta och du som cirkelledare måste ha 
en vilja att stödja deltagaren. 
Om du är cirkelledare för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning kan 
vi tipsa om följande:
 
•  FUBs hemsida www.fub.se,   
  där det finns bra information om  
  vad intellektuell funktionsnedsätt- 
  ning är och hur svårigheterna kan 
  se ut.

Det salutogena 
perspektivet
Känslan av att vara annorlunda än 
andra människor påverkar självkänsla, 
självbild och identitet. När vi har en 
känsla av att livet hänger samman, att 
livets olika bitar bildar ett meningsfullt 
mönster leder detta till en helhetsupple-
velse. Helhetsupplevelsen ger individen 
skydd vid motgångar. Saknas helhets-
upplevelsen minskar möjligheten till 
kontroll och inflytande över det egna 
livet. 

Att känna och att se sammanhang är av 
största betydelse – att ha ett salutogent 
perspektiv.

Forskaren Aron Antonowsky framhåller 
tre centrala teman för känslan av 
sammanhang, dessa brukar förkortas 
KASAM:
  
  1. Begriplighet
  2. Hanterbarhet
  3. Meningsfullhet

Det är viktigt att ha ett förhållningssätt 
som utgår från varje individs förutsätt-
ningar och som stimulerar individen 
att nå en känsla av självständighet och 
meningsfullhet. 
Genom att göra tillvaron begriplig, 
hanterbar och meningsfull skapas 
sammanhang och individen kan växa.

Utifrån tankarna om det salutogena 
perspektivet är det därför viktigt att 
i studiecirkeln Mitt val ägna mycket 
tid åt samtal kring hur varje enskild 
deltagares röst är del av ett demokra-
tiskt samhälle, hur demokratin fungerar 
och på vilket sätt varje människa är 
viktig för att demokratin ska fungera. 

Att bli en fungerande 
grupp - grupprocessen
Om gruppen inte arbetat tillsammans 
tidigare kan det ibland ta tid att bli en 
grupp. I början kan stämningen vara 
lite spänd och det är inget konstigt.

Alla grupper som arbetar tillsammans 
går igenom olika faser:

1. Tillhörighet och trygghet
Alla i gruppen vill bli accepterade av de 
andra och alla funderar på om de passar 
in och vilka de andra är. Gruppen är 
beroende av ledaren.
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Så småningom tycker deltagarna att de 
känner varandra och trivs ihop, men 
ingen vågar helt och fullt utmana någon 
annans åsikter. Deltagarna vill att alla 
ska tycka likadant.

Ledarens uppgift är här att skapa 
struktur och fokusera på uppgiften.

2. Opposition och konflikt
Den här fasen är den fas som tar längst 
tid att gå igenom. Nu är gruppmedlem-
marna inte lika tysta längre. Var och 
en försöker hitta sin position och status 
i gruppen. De försöker också att frigöra 
sig från ledaren. Medlemmarna kan 
börja ifrågasätta varandra och 
varandras åsikter. 

Här är det viktigt att klargöra gruppens 
mål. Som ledare kan du bidra till att öka 
motivation och  intresse hos deltagarna.

3. Tillit och struktur
En gemensam identitet för gruppen 
börjar utvecklas och gruppmedlemmar-
na börjar förstå sina roller. När tilliten 
i gruppen ökar uppstår tolerans för och 
uppskattning av olikheter mellan delta-
garna. Kommunikationen är öppnare.

I denna fas är det viktigt att du som 
ledare försöker delegera fler arbets-
uppgifter till deltagarna.

4. Arbete och effektivitet
Nu fungerar gruppen och medlemmar-
na är fokuserade på de gemensamma 
målen. Gruppmedlemmarna kommer 
närmare varandra, klimatet är öppnare 
och det finns bättre förutsättningar för 

att lösa de problem som uppstår med 
dialog. Alla är klara över sina roller. 
Samarbetet i gruppen är effektivt 
och intensivt.

Ledarens uppgift är här att se till 
att gruppen avslutar uppgifter och 
formulerar nya.

5. Upplösning
Arbete är färdigt och uppgiften löst. 
Nu ändras gruppstrukturen och 
återgång till frågor från tidigare 
stadier är vanligt. 
Ledaren ansvarar för att gruppens 
arbete utvärderas och att grupp-
medlemmar får ge varandra feedback. 
Ledaren ska också markera att nu är 
vi färdiga – nu upplöser vi gruppen.

Om en ny gruppmedlem kommer in, 
eller om  ledaren byts ut, så börjar 
oftast gruppen om i den första fasen. 

Som cirkelledare är det tryggt att känna 
till att gruppen kommer att gå igenom 
olika faser. Du kan underlätta proces-
sen för gruppen genom att:

•  se alla i gruppen
•  alla får komma till tals
• inga åsikter är rätt eller fel
•  direkt stoppa påhopp som ”du är  
 dum i huvudet som tycker så”
•  följa rutiner, hålla tider
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Kommunikation och 
samspel
Kommunikation handlar om hur vi 
samspelar och samtalar med varandra. 
Genom vårt språk kommunicerar vi 
med andra. Vårt språk är det vi säger 
med tal och tonfall, men också det vi 
säger med gester, miner, ansiktsuttryck 
och kroppshållning. 

En person med funktionsnedsättning 
kan ha begränsningar i sitt talade 
språk, men också i kroppsspråket. 
Svårigheterna kan handla både om att 
uttrycka sig själv, men också om att 
förstå andra. Man kanske inte förstår 
eller kan tolka de signaler som andra 
förmedlar. Som cirkelledare är det 
viktigt att du ger varje deltagare den 
tid han eller hon behöver för att 
uttrycka sig. 

Mitt val

Pedagogiska tips
I detta avsnitt följer övergripande tips 
till dig som är cirkelledare. Det är tips 
om hur ni kan arbeta vid träffarna. 
Här hittar du också tips på metoder 
som du kan använda för att få alla att 
våga prata, öva debattteknik, fundera 
på egna åsikter och värderingar.

Längre fram i materialet, som 
inledning till varje träff, hittar du 
specifika tips för just den träffen. 
Se dessa som en kom ihåg-lista för 
dig som cirkelledare.

Grundstruktur för varje 
träff
Studiematerialet innehåller 
faktatexter varvat med frågor att 
diskutera och förslag till saker att 
göra tillsammans.

Grundupplägget i varje träff ser ut 
så här:

• Läs avsnitten med fakta
• Samtala tillsammans om frågorna
• Berätta vad ni har varit med om
• Skriv egna frågor
• Ställ frågor till era lokala politiker  
 via en film. Varje studiecirkel får  
 ställa max tre frågor, alltså göra  
 max tre filmer. 
• Uppgift till nästa gång
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Att få alla delaktiga
Som cirkelledare är det viktigt att du ser 
till att alla får prata. Det kan vara svårt 
att få deltagare att uttrycka sig eller 
svårt att få igång ett samtal. 
Här kommer några förslag på 
metoder som du kan använda.

Intervjua varandra
Ett sätt att få alla deltagare att prata är 
att låta deltagarna intervjua varandra. 
Deltagaren får sedan presentera sin 
partner för de andra.

Frågebryggor
Använd följande frågor som bryggor 
för att komma vidare i ett samtal:
• Det här pratade vi om tidigare…
• Vad tycker ni om…
• Var det så här du menade…
• Vad tycker ni andra…

Ja- och nejpromenad
Förbered ett antal frågor/påståenden 
som kan besvaras med ja eller nej, som 
har koppling till demokrati och val.
 
Gör en ja- och en nejsida av lokalen 
som deltagarna kan röra sig mellan när 
du läser upp frågorna. Använd enkla 
och konkreta frågor som inte är för 
personliga vid första träffen. 

Senare i cirkeln kan du använda denna 
metod som utgångspunkt för samtal. 
Hur tänkte du när du valde den sidan? 
Hur tänkte du som valde den andra 
sidan? Viktigt att inte låta övningen bli 
en debatt mellan olika åsikter, utan ett 
sätt att visa olika  argument och sätt att 
tänka kring en fråga.  

Bikupa
Inled en diskussion med att låta 
deltagarna prata två och två kring 
frågan. Låt varje par kort berätta vad 
de pratat om. Fortsätt sedan med en 
diskussion i storgrupp.

Talarrunda
Låt alla som deltar i gruppen få ordet 
i tur och ordning för att få säga sin 
mening om en fråga. 
Ibland underlättar det att ha ett 
föremål som skickas runt, till exempel 
en boll. Den som har bollen får prata. 

Den som inte vill säga något kan säga 
pass och skicka bollen vidare till 
nästa person.

Blädderblock
Blädderblock är ett suveränt arbets-
material, enkelt och tydligt. Det bästa 
är om ni kan sätta upp bladen i er 
lokal och att de kan sitta kvar under 
hela studiecirkeln. Om inte det går, 
se till att du som cirkelledare tar 
ansvar för bladen och sätter upp 
dem vid nästa träff. 

Ni kan använda blädderblock för att:
• skriva upp frågor som ni vill hitta  
 svar på till senare träffar

• skriva frågor till politiker

• sammanställa information om 
 partierna – gör ett blad för varje 
 parti, rita partisymbolen, klistra upp  
 bild på partiledaren, skriv vartefter  
 upp vad partiet tycker i olika frågor. 
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Debattera
Ett av målen med denna studiecirkel är 
att öka viljan och kunskapen hos delta-
garna att vara med att påverka genom 
att delta i allmänna val, våga säga vad 
de tycker och kunna göra välgrundade 
val för den egna vardagen och det egna 
livet. 

Studiecirkeln är en träning i demokrati. 
Det är därför viktigt att du som cirkel-
ledare använder metoder som stärker 
det egna jaget hos deltagaren och som 
tränar deltagaren i att våga formulera 
åsikter och framföra dem. 

En metod som tränar förmågan att 
framföra sin åsikt och att diskutera den 
med andra som kanske inte tycker 
likadant, är metoden »Kvällsöppet«.

Kvällsöppet:
Välj tillsammans en konkret fråga, 
till exempel «Ska bilar få köra i 
centrum?«. Koppla gärna frågan till 
något som är aktuellt i er kommun, 
eller som politikerna pratar om just nu.

Dela in i två grupper. Grupp 1 är för 
bilar. Grupp 2 är emot bilar. 
Låt grupperna sitta i varsitt rum eller 
var sin del av lokalen för att under ca 15 
minuter prata om:

• grupp 1: argument varför det är  
 bra om bilarna får köra i centrum.
• grupp 2: argument varför det är  
 dåligt om bilarna får köra.

Samla grupperna igen och sätt/ställ 
er mitt emot varandra. Du som 
cirkelledare agerar nu programledare 
i ett debattprogram där ni ska debattera 
frågan »Bilar i centrum«. 

Be grupp 1 om ett argument för varför 
det är bra. Ställ sedan frågan till grupp 
2 vad de tycker. Bolla sedan frågan 
mellan de två grupperna tills alla 
argument är sagda. Prata sedan till-
sammans om följande:
• varför är det viktigt att fundera på  
 argument för och emot?
• lyssnade du på motståndarnas 
 argument och försökte besvara det  
 med ett sakligt mot-argument?
• kom det fram argument som du  
 inte hade tänkt på?
• vad är svårt med att debattera?

Öva på att rösta
Möblera lokalen så att det finns ett bord 
med valsedlar, ett bord där ni ställer 
valbåset, ett annat bord där två valfunk-
tionärer får sitta och där valurnan står.

Låt två deltagare agera valfunktionärer. 
Gå igenom steg för steg hur det går till 
i vallokalen. Låt alla deltagare prova 
på att ta valsedlar, få kuvert, gå bakom 
båset och lägga i valsedel i kuvert, gå 
till valfunktionärerna som prickar av på 
lista och stoppar kuvert i valurnan.

Kom ihåg att det i valet till Europa-
parlamentet bara är en valsedel och ett 
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kuvert. I val till kommunfullmäktige, 
regionfullmäktige och riksdag är tre 
olika valsedlar med olika färg.    

Valmyndighetens information om Val 
till Europaparlamentet och Val till 
riksdag, kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige är bra material att 
beställa och dela ut till alla deltagare. 

Andra sätt att rösta
Ni kan också i cirkeln öva på andra 
sätt att rösta. Dessa sätt används ofta 
i mer vardagliga sammanhang och i 
olika föreningar:
• handuppräckning
• visa grön lapp för JA och röd lapp  
 för NEJ
• acklamation – att med rösten   
 avgöra en fråga. »Alla som tycker  
 att vi ska göra detta, säg nu JA«,  
 »Alla som tycker att vi inte ska   
 göra detta, säg nu JA«. Det JA   
 som hörs mest, vinner.
• Sluten omröstning genom att 
 lägga Ja- eller Nej-lapp i en burk

Gör en frågefilm
Efter träff 6 i studiecirkeln finns ett 
tillfälle att ställa frågor till politiker – 
den lättpratade valdiskussionen. 
Men din studiecirkel kan prova att 
ställa en fråga till era lokala politiker 
när som helst under studiecirkeln 
genom att göra en frågefilm. 

Kom ihåg att ni får bara göra max 3 
frågefilmer.

Gör så här:
1. Kom överens i gruppen om vilken  
 fråga ni vill ställa.

2. Gör frågan kort.

3. Börja gärna med ”Hej. Vi har en 
 studiecirkel om valet i xxx 
 (kommunens namn). Jag/vi 
 undrar….. ” Kommunens namn  
 måste vara med, annars vet vi inte  
 vilka som ska svara på frågan.

4. Filma med en mobilkamera. 
 Var i ett tyst rum med bra ljus. 

5. Titta på filmen. Ser allt bra ut? 
 Är ljudet bra? Då kan ni skicka in  
 filmen. Om det inte syns eller hörs  
 bra måste ni göra ett nytt försök.

6. När filmen har bra ljud och bild  
 skickar ni den till mittval@sv.se

7. När SV har fått filmen textas den. 
 Sen läggs filmen upp på Mitt vals  
 sida på Facebook. 
 Den som skickar in filmen får ett  
 mejl när filmen är publicerad. 

8. Ni kan följa vad partierna svarar  
 på Mitt vals sida på Facebook eller  
 på www.mittval.nu
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För mer demokrati

1
Mitt val

Studiecirkeln »Mitt val« ger alla väljare möjlighet 
att bli delaktiga i den svenska demokratin!



sida 25TRÄFF 1: Mitt val

Information om 
träff 1
Vid första träffen har cirkelledaren 
en viktig informationsroll. Du som 
ledare vet förutsättningarna för 
cirkeln. Tänk på att gruppen ännu 
inte har format sig och blivit en 
grupp utan är i första gruppfasen – 
«Tillhörighet och trygghet«. 

För många deltagare är detta deras 
första studiecirkel.

Kom ihåg!
• Börja med att presentera er för    
 varandra.

• Dela ut studiecirkelpärmen till alla. 

• Gå igenom pärmen och förklara   
 att deltagarna vid varje träff  
 kommer att få nya avsnitt till 
 pärmen.

• Samtala tillsammans om vad ni   
 ska lära er och vad målet med 
 studiecirkeln är.

• Bestäm tillsammans tid och plats   
 för alla träffarna.

• Gör tillsammans ett schema för   
 träffen med tid för pauser.

• Prata om vilka regler som ska gälla   
 för studiecirkeln.

Material
• Studiecirkelpärmen med inledning  
 och innehållsförteckning
• Träff 1 – uppkopierad till alla 
 deltagare

Om det är valår:
• Titta på Valmyndighetens sajt   
 www.val.se och se vilken lättläst  
 information som finns där.
• Titta på sajten www.allavaljare.se 
 och se vilken information som   
 finns där.
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Träff 1: Mitt val
Välkommen till studiecirkeln Mitt val!
Denna studiecirkel handlar om att rösta 
och om de olika val 
som du får rösta i.

I studiecirkeln träffas ni 
för att lära av varandra, 
och för att lära er tillsammans 
på vilket sätt ni kan vara med och bestämma 
hur vårt samhälle ska vara 
i framtiden.

TRÄFF 1: Mitt val
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Så här kan ni arbeta
Det här studiematerialet föreslår sju träffar. 
Träff 1 handlar om demokrati.
Träff 2, träff 3, träff 4 och träff 5 
handlar om de olika valen 
som du får rösta i.
Träff 6 handlar om olika sätt att
säga vad du tycker och hur du kan 
vara med att bestämma. 

Vid den sista träffen, träff 7, 
pratar ni tillsammans om vad du har lärt dig och 
hur du tycker att studiecirkel har varit.

Första gången är det bra om ni i gruppen 
lär känna varandra.
Då är det enklare att dela med sig
av sina kunskaper och erfarenheter. 
Berätta vad du heter och varför du vill 
veta mer om att rösta och om politik.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Har du röstat förut?
• När var det?
• Kommer du ihåg hur det gick till?
• Tycker du att något var svårt med att rösta?

Det här kan ni göra tillsammans

Bestäm tillsammans hur ni ska arbeta i studiecirkeln, 
när ni ska träffas och var ni ska träffas nästa gång.

TRÄFF 1: Mitt val
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Vad är en demokrati?
 
Sverige är en demokrati.
Demokrati är ett grekiskt ord
som betyder att folket bestämmer. 
Vi som bor i Sverige
får vara med och välja
vilka som ska bestämma i vårt land. 
Vi får rösta på det parti och de politiker 
som vi tycker har den klokaste politiken. 
Vi väljer representanter, politiker,
som sedan får bestämma.
Det kallas för representativ demokrati.

Den politiker och det förslag
som har fått flest röster 
vinner valet.
Det kallas att majoriteten vinner.

Men, det är viktigt 
att det i ett demokratiskt land
finns många regler som skyddar och hjälper 
den som inte vinner.
De små eller svaga grupperna i samhället 
måste också kunna vara med och bestämma. 
Och det som majoriteten bestämmer
får inte kränka minoriteten, 
den grupp som inte vinner i valet.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Får du vara med och bestämma över ditt liv?
• Tycker du att någon annan bestämmer över dig?

Vi bestämmer tillsammans 
i studiecirkeln.
Det är också demokrati.

TRÄFF 1: Mitt val
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Det finns ett enkelt sätt att undersöka 
om ett land är en demokrati eller inte. 
När medborgarna får välja fritt 
vilka politiker som de vill ska styra landet,
då är det en demokrati.

Sverige har varit en demokrati i över 100 år.
I början var det bara vuxna män 
som hade rösträtt. 

Sedan fick kvinnorna rösträtt år 1921.
År 1989 fick också 
personer med intellektuell funktionsnedsättning 
rätt att rösta. 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
var omyndiga innan år 1989.
Det betyder att de inte hade rätt att besluta
om sina egna liv 
och inte heller rösta i val. 

I Sverige har vi nu allmän och lika rösträtt.
Det betyder att alla vuxna får rösta 
och att varje röst är lika mycket värd.

Diskutera tillsammans

Det här är en fråga som ni kan prata om:
• Tycker du att varje röst alltid är lika mycket värd?

TRÄFF 1: Mitt val
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Det är flera olika val
I Sverige röstar vi i fyra olika val:
• Val till Europaparlamentet
• Val till kommunen
• Val till regionen
• Val till riksdagen

Valet till Europaparlamentet 
är vart femte år 
i månaden maj eller i månaden juni.
Vi väljer då ungefär 20 personer
från Sverige som ska arbeta 
i Europaparlamentet.

Nästa träff handlar om val 
till Europaparlamentet.

I september vart fjärde år
väljer vi de partier och personer 
som ska bestämma i kommunen, 
i regionen och i Sveriges riksdag.
Träff 3, träff 4 och träff 5 
handlar om de valen. 

Vem får rösta?

Du måste fylla 18 år senast på valdagen
för att få  rösta i valen.
Du måste också vara svensk medborgare 
för att få rösta till riksdagen. 

Om du inte är svensk medborgare
kan du få rösta i valet 
till Europaparlamentet 
och i valet till kommunen 
och i valet till regionen.
Vid senare träffar kommer ni att prata om 
vad som gäller för varje val.

TRÄFF 1: Mitt val
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Varför ska du rösta?
Det är viktigt att så många människor 
som möjligt röstar när det är val
för att en demokrati ska fungera.
Om många människor 
struntar i att rösta
är det inte lika många som är med
och bestämmer.

Det gör att demokratin fungerar sämre
och att de beslut som riksdagen fattar
eller de beslut som Europaparlamentet 
fattar kanske inte är vad folket 
egentligen tycker.   
I ett land med bra demokrati
ska de allra flesta människor rösta.
Och de ska rösta för att de själva vill 
utan att bli tvingade.
Då känner du och jag
att vi får vara med och bestämma
hur Sverige och Europa
ska vara i framtiden.

Det finns de som låter bli att rösta.
Kanske för att de inte är intresserade 
av politik eller för att de är 
missnöjda med politikerna. 
Många har också svårt att förstå
vad politikerna pratar om 
och vad de olika partierna 
tycker i olika frågor.

Diskutera tillsammans

Det här frågor som ni kan prata om:
• Varför tycker du att det är viktigt eller inte viktigt att rösta?
• Varför röstar inte alla som får rösta?

TRÄFF 1: Mitt val
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Vad kan du rösta på?
Valen är hemliga i Sverige.
Det betyder att ingen annan än du själv
ska veta vilket parti eller person du röstar på, 
om du inte vill berätta det.

Hemliga val är viktiga
för att en demokrati ska fungera.
Det är en mänsklig rättighet 
att få tycka som man vill 
och att få välja fritt. 

I länder där det inte är demokrati
måste du kanske visa vem du röstar på. 
Och om du inte röstar på det parti 
som de som styr tycker att du ska rösta på 
så kanske du blir straffad.

I Sverige kan du rösta på ett parti. 
Om du vill, kan du också rösta på en person. 
Det kallas för att personrösta.

Valen är hemliga i Sverige.
Därför ska du rösta bakom en skärm. 

TRÄFF 1: Mitt val
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Partier 
Det finns många olika partier 
att rösta på.
Det kan vara olika partier 
till de olika valen.

I kommunerna och regionerna
kan det också finnas andra lokala partier.

Vem som helst 
kan starta ett politiskt parti. 
Det är som att starta en förening.
Partiet väljer en styrelse 
och bestämmer regler för sitt parti. 

Partiet måste också bestämma ett namn. 
Namnet får inte vara för likt namnet
som ett annat parti har.

Varje parti har en egen symbol.
Känner du igen de olika partiernas symboler på 
bilden? Har du sett andra partisymboler?

TRÄFF 1: Mitt val
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Många lokala partier startar  
för att det är en särskild fråga 
som är viktigi just den kommunen.
Ett sådant parti kanske får namnet 
Rädda storskogen-partiet, eller 
Stoppa trafiken-partiet. 

Alla partier vill synas
när det snart är val.
Då sätter de upp affischer,
annonserar i tidningar,
delar ut information på gatorna,
och håller tal.

Många partier bygger också valstugor.
Valstugorna är små hus  
där politikerna kan träffa väljarna
och svara på deras frågor.

Många politiker 
besöker också arbetsplatser
för att prata med människor.

Diskutera tillsammans

Det här frågor som ni kan prata om:
• Vilka frågor är viktiga i ditt liv?
• Pratar politikerna om de frågorna?

TRÄFF 1: Mitt val
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Vem kan bli politiker?
Alla kan bli politiker i Sverige.
Du kan också bli politiker.
De som är med i Europaparlamentet,
i riksdagen, i kommunen och i regionen 
är vanliga människor 
och de flesta hade vanliga jobb 
eller studerade
innan de blev politiker.

Många i riksdagen 
är lediga från sina vanliga jobb
för att vara med i riksdagen. 
Många av de personer 
som är med i kommunfullmäktige 
gör det på sin fritid.
Alla som är politiker
är med i ett politiskt parti.

Om du vill bli politiker
ska du gå med i ett politiskt parti.

Så här kan det se ut
när kommunfullmäktige har möte.

TRÄFF 1: Mitt val
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Det här kan ni göra tillsammans

• Ta reda på vilka partier som finns
 i vår riksdag idag.
• Ta reda på vilka svenska partier   
 som finns i Europaparlamentet idag.
• Prata om vad du skulle göra
 om du var statsminister en dag.
• Skriv frågor om politik som ni vill   
 ha svar på.
• Gör det digitala spelet 
 Gissa partiet! som finns på sajten 
 www.mittval.nu

Uppgift till nästa träff

• Leta bilder på partiledare i tidningar. 
 Klipp ut och ta med till nästa träff.
• Lyssna på radio, titta på tv eller läs tidningar. 
 Vilka EU-frågor pratar media om?
 Ta med exempel till nästa gång.

TRÄFF 1: Mitt val
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2
För mer demokrati

Val till Europarlamenetet

Studiecirkeln »Mitt val« ger alla väljare möjlighet att 
bli delaktiga i den svenska demokratin!
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Information om 
träff 2
 
Fokus för den andra träffen 
är hur vi i Sverige kan påverka 
det som händer i EU 
och Europaparlamentet.  

EU-frågor känns ofta abstrakta för oss 
medborgare. Det är viktigt att du som 
cirkelledare försöker konkretisera hur 
frågor som EU beslutar om faktiskt 
berör våra liv i vår kommun. Det kan 
handla om hur vi får resa och arbeta 
i andra EU-länder och om hur stort 
utrymme kor ska ha i ladugårdarna 
i er kommun.  

Innan träffen kan det vara bra om du har 
funderat på några aktuella EU-frågor 
och hur de konkret får betydelse för oss 
i Sverige. 

Materialet definierar Europaparlamentet 
som EUs riksdag och 
Europakommissionen som EUs regering.
Det är många människor som blandar 
ihop begreppen riksdag och regering. 
Som cirkelledare kan du därför behöva 
förklara skillnaden mellan dessa. 
Om du vill ha hjälp med förklaringen, 
kan du redan nu läsa igenom träff 5. 

Om det är valår kan ni vid denna träff 
träna på att rösta, så att ni vet 
hur valet till Europaparlamentet  
går till.

Kom ihåg!
• Ta reda på vilka partier och personer  
 som representerar Sverige i Europa 
 parlamentet.
• Bestäm tillsammans hur ni ska få  
 svar på frågor som ni har.
• Samla upp frågor som ni vill ställa  
 till politiker.
• Börja skriva blädderblocksblad för  
 varje parti.
• Förbered att öva på att rösta.

Om det är valår:
Titta på sajten www.allavaljare.se 
och se vilka politiska frågor som är aktu-
ella just nu.

Material
• Träff 2 – uppkopierad till alla 
 deltagare.
• Valmyndighetens information 
 om valet på lättläst svenska.

Om det är valår:
• Checklista inför val.
• Informationsbladet Rösta 
 tillsammans med medhjälpare.
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Träff 2: Val till Europaparlamentet 
Denna träff ska ni lära er mer
om EU och Europaparlamentet.
Ni ska också lära er om
hur det går till att rösta.

Uppgift från förra träffen

•  Har du hittat bilder på partiledare i tidningar?
 Visa vilka bilder du har hittat.
 Känner alla igen partiledaren?
 Vet alla vilket parti han eller hon kommer från?
 Vad vet du om det partiet?

27 länder är medlemmar i EU år 2021.
De länderna är röda på kartan.
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Vad är EU?
Den Europeiska Unionen kallas ofta bara EU. 
EU bildades år 1993. 
Innan EU fanns EG, Europeiska gemenskapen 
och bara några få länder var med i EG.
EG bildades för att samarbeta för fred.

27 länder i Europa är med i EU idag. 
Sverige är ett av medlemsländerna.
Vi blev medlem i EU år 1995.

I EU samarbetar länderna om miljöfrågor,
om jordbrukspolitik 
och om handel mellan länder. 
Människor och företag kan flytta
till ett annat land inom EU
utan särskilt tillstånd.
Det kallas fri rörlighet.

EU kan också skicka militärer
till länder som är i kris.

En del av länderna i EU
har samma pengar, euro.
Vi i Sverige har valt 
att ha kvar svenska kronor.

EUs symbol är en blå flagga med 
tolv stjärnor i ring.

TRÄFF 2: Val till Europarlamentet
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Vem bestämmer i EU?
EU har ett parlament 
och en kommission.
Vi kan kalla EU-kommisionen 
för EUs regering. 
Europaparlamentet 
är som EUs riksdag. 
EU har också en president
och en utrikesminister.

EU-kommissionen

I kommissionen finns en person
från varje land som är medlem i EU.
Sveriges regering bestämmer
vem som ska vara med 
i kommissionen från vårt land.
Den personen kallas kommissionär. 
Ordförande i kommissionen
kallas för EUs president.

Varje kommissionär har ansvar 
för ett område.
Det kan vara till exempel energi, 
handel, hälsa, miljö eller jordbruk.

EU-kommissionens arbete 
är att ta fram förslag 
till nya lagar för EU.
Den ska också hålla koll på
EUs pengar.

TRÄFF 2: Val till Europarlamentet
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EU-parlamentet

Medborgare i EU-länderna 
väljer de politiker 
som ska vara med 
i Europaparlamentet.

Europaparlamentet beslutar om 
lagar och frågor 
för alla EU-länderna. 
Europaparlamentet 
måste också godkänna 
de länder som vill bli 
nya medlemmar i EU.

I parlamentet samarbetar politiker 
från olika länder
som tycker ungefär samma saker.
De arbetar i olika partigrupper.
Socialdemokrater från Sverige
samarbetar med 
de andra socialdemokraterna. 
Liberalerna och Centerpartiet 
är med i gruppen 
för liberaler och demokrater.
Miljöpartiet är med i den gröna gruppen 
och så vidare.

Europaparlamentet har stor makt.
Parlamentet kan stoppa förslag 
om lagar och nya regler 
från EU-kommissionen. 
Parlamentet ska också kontrollera
EU-kommissionens arbete.
Om parlamentet tycker 
att kommissionen har gjort fel,
kan parlamentet tvinga 
kommissionen att sluta. 

Politiker i 
Europaparlamentet 
röstar.

TRÄFF 2: Val till Europarlamentet
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Vad kan du rösta på?
Vart femte år är det val till Europaparlamentet.
Valet brukar vara i slutet av månaden maj
eller i början av månaden juni.
Medborgarna i de olika länderna i EU,
väljer då personer som ska vara med i 
Europaparlamentet.

751 personer ska sitta i Europaparlamentet.
Sverige får välja ungefär 20 personer.

Vem får rösta i valet till 
Europaparlamentet?
För att få rösta i valet till Europaparlamentet
ska du vara svensk medborgare.
Du ska ha fyllt 18 år.
Om du inte är svensk medborgare
kan du också få rösta.
Då måste du anmäla till länsstyrelsen
att du vill rösta.
Du måste anmäla detta
minst en månad före valdagen.

Det här kan ni göra tillsammans

• Ta reda på vilka partier som finns
 i vår riksdag idag.
• Ta reda på vilka som sitter i Europaparlamentet idag från Sverige.
• Vilka partier kommer de ifrån?
• Kommer någon EU-parlamentariker från din stad?
• Gör det digitala spelet Vem bestämmer?
 Spelet finns på sajten www.mittval.nu

TRÄFF 2: Val till Europarlamentet
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Så här röstar du 

Du kan rösta på olika sätt:
• Rösta i vallokal
• Rösta innan valet
• Rösta med bud

För att rösta,
måste du ha ett röstkort.
Röstkortet kommer med posten
ungefär tre veckor före valet. 

På ditt röstkort
står det var du ska rösta på valdagen.
Där står vallokalens namn, adress och öppettid. 
Vallokal kallas platsen där du ska rösta.
Det är ofta en skola som är vallokal.

När du röstar
måste du kunna visa att du är du.
Du måste ta med dig en id-handling
som körkort, pass eller legitimation.
Om du inte har en id-handling
kan en annan person säga att du är du.
Men då måste den personen
visa en id-handling.

Röstkort Vallokal Id-kort

TRÄFF 2: Val till Europarlamentet
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Så här ska du göra i vallokalen:

1. Välj valsedel.

2. Ta ett kuvert.

3. Gå bakom en skärm.

4. Sätt ett kryss för en person på valsedeln om du vill personrösta.

5. Lägg valsedeln i ett kuvert och stäng valkuvertet.

6. Ge ditt kuvert och din id-handling till röstmottagaren.

7. Röstmottagaren kontrollerar att du är du, 
 skriver ned att du röstat 
 och lägger ned kuvertet i valurnan, lådan för valkuvert.

Välj valsedel

Sätt ett kryss om du vill 
 personrösta

Ta ett kuvert

Lägg valsedel i kuvert

Gå bakom en skärm

Ge kuvert och id-handling

1

4

2

5

3

6

TRÄFF 2: Val till Europarlamentet
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Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar för valen i Sverige. 
Det finns information på lättläst svenska 
på Valmyndighetens webbplats. 
Adressen är www.val.se

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om: 
• Vilka frågor tycker partierna i Sverige är viktiga i EU-valet?

Det här kan ni göra tillsammans

• Läs Valmyndighetens information om valet
 på lättläst svenska.
• Vilka frågor har ni om valet till Europaparlamentet?
• Hur kan ni få svar på era frågor?
• Titta tillsammans på partiernas webbsidor på lättläst svenska.
• Prata om vad du skulle göra om du fick bestämma i EU.
• Prova på att rösta!

Om det är valår:
• Gör en film med en fråga om politik
 som ni vill ha svar på.

Uppgift till nästa träff

• Vilka EU-frågor skriver tidningarna om?
• Vilka EU-frågor pratar nyheterna på radio och tv om?
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3
För mer demokrati

Val till kommunen

Studiecirkeln »Mitt val« ger alla väljare möjlighet 
att bli delaktiga i den svenska demokratin!



sida 48TRÄFF 3: Val till kommunen

Information om 
träff 3
Tredje träffen handlar om 
demokrati i kommunen. 
Detta är kanske den träff 
där det är lättast att göra 
demokrati till något konkret 
och som berör deltagarnas liv. 

De har alla erfarenheter 
av hur det  är i kommunen, 
vad som fungerar 
och som inte fungerar, 
vad de skulle vilja ändra på. 
Använd det som utgångspunkt 
för era diskussioner. 

Innan träffen kan det vara bra 
för dig som cirkelledare 
att titta i lokalpressen 
och på kommunens webbsida 
för att få exempel på frågor 
som diskuteras mycket just nu.

Kom ihåg!
• Om ni inte har tillgång till dator 
 och internet under träffen, 
 ta med en karta samt information   
 om vilka partier som är 
 representerade i kommunen.
• Valmyndighetens information 
 om valet på lättläst svenska.
• Samla upp frågor som ni vill ställa 
 till kommunens politiker.
• Fyll på blädderblocksbladen 
 med information om varje parti.

Om det är valår:
• Titta på sajten www.allavaljare.se 
 och se vilka politiska frågor 
 som är aktuella just nu.

Material
• Träff 3 – uppkopierad 
 till alla deltagare
• Information om valet 
 på lättläst svenska
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Träff 3: Val till kommunen
 
Denna träff ska ni lära er mer 
om de olika valen i Sverige. 
Ni ska prata om vad en kommun är
och vad kommunen gör. 

Uppgift från förra träffen

• Vilka EU-frågor skriver tidningarna om?
• Vilka EU-frågor pratar nyheterna
 på radio och tv om?
 Berätta för de andra i gruppen.

Om det är valår:
• Röstade du i valet till Europaparlamentet?
• Var det svårt att bestämma vad du skulle rösta på?
• Var det svårt att rösta?
 Berätta för de andra i gruppen.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Hur påverkar EU-frågorna din kommun?
• Hur påverkar frågorna ditt liv?

Om det är valår:
• Hur gick valet till Europaparlamentet?
• Vilka partier är störst?

TRÄFF 3: Val till kommunen



sida 50TRÄFF 3: Val till kommunen

Vad är en kommun?
Alla som bor i Sverige
bor i en kommun.
Det finns 290 kommuner i Sverige. 
Alla platser, skogar, sjöar och mark 
ligger i en kommun.

Den största kommunen är Stockholm. 
Där bor nästan en miljon människor. 
Den minsta kommunen
är Bjurholm i norra Sverige.
Där bor mindre än 2 500 människor.

I Sverige finns 290 kommuner.
Det bor flest människor i Stockholm och minst i Bjurholm.
Men till ytan är Bjurholm mer än sju gånger större än Stockholm.
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Det spelar ingen roll
om kommunen är stor eller liten.
Alla kommuner fungerar 
på samma sätt.

Din kommun har ansvar för 
skolor, förskolor, vård och stöd 
till äldre och till 
personer med funktionsnedsättning. 

Kommunen bestämmer om sopor, vatten, 
om var hus får byggas och om miljövård. 

Kommunen bestämmer också 
om kultur och fritid där du bor.

Vad en kommun ska göra
och får göra
står i olika lagar, 
till exempel kommunallagen 
och socialtjänstlagen. 
Riksdagen bestämmer lagarna 
som kommunerna ska följa.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Hur stor är din kommun?
• Var börjar och slutar din kommun?
• Hur många bor i din kommun?

TRÄFF 3: Val till kommunen
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Kommundemokrati

Sverige är ett stort land
och olika delar av landet ser olika ut.
Det är bra om människor 
som bor på en plats 
också får bestämma 
hur saker ska skötas där.
Därför väljer de 
som bor i en kommun
politiker till kommunfullmäktige,
kommunens riksdag.

Kommunfullmäktige väljer sedan
en kommunstyrelse 
som leder kommunens arbete.  
Kommunstyrelsen är kommunens regering.
Den som är ordförande i kommunstyrelsen
kallas för kommunalråd. 
Den personen kommer oftast 
från det största partiet 
och är kanske partiets ledare 
i kommunen.

Alla som bor i en kommun
betalar skatt, kommunalskatt.
Skatten betalar för 
det som kommunen gör.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Vem bestämmer i din kommun?
• Vilka partier finns i din kommun?
• Vilket parti är störst?
• Vad heter kommunalrådet?

TRÄFF 3: Val till kommunen
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Vem får rösta i valet 
till kommunfullmäktige?

Du får rösta till kommunfullmäktige
om du är 18 år,
folkbokförd i kommunen,
är svensk medborgare
eller om du är medborgare
i ett annat EU-land, i Island eller Norge.

Om du är medborgare i ett annat land
ska du ha varit folkbokförd i Sverige
i minst tre år före valdagen
för att få rösta.
Valmyndigheten har mer information 
om vem som får rösta.
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Vad tycker folket?

Det är viktigt att politiker i kommunen
vet vad folket tycker.
Då kan de fatta bra beslut.
Det är också viktigt att folket vet
vad politikerna och deras partier tycker 
för att kunna välja 
vilka som ska få fatta besluten i kommunen.

På din kommuns webbplats
finns information om hur du kan 
vara med och påverka beslut.
Där finns information om 
när kommunen har olika möten 
som du kan vara med på. 
Där finns också namn och adress
till alla som sitter i kommunfullmäktige
och i kommunstyrelsen.

Du kan säga till politikerna 
i ett brev eller en e-post
vad du tycker behöver bli bättre 
i kommunen. 
Du kan be att få träffa politiker
eller ringa till dem.

På kommunens webb
ska också finnas information 
om hur du lämnar 
ett medborgarförslag. 
Medborgarförslag är ett förslag 
om något du vill förändra 
i kommunens verksamhet.

Det är viktigt att du säger 
vad du tycker.

TRÄFF 3: Val till kommunen
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Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Vad är de viktigaste frågorna
 för de olika partierna i er kommun?
• Vad tycker de olika partierna?
• Finns det något lokalt parti?
 Varför finns det partiet bara i er kommun?
• Vilka frågor är viktigast för dig
 som kommunen bestämmer om?
• Gör det digitala spelet Vem bestämmer?
 Spelet finns på sajten www.mittval.nu

Det här kan ni göra tillsammans

• Hitta information på lättläst svenska 
 från din kommun.
• Om du bestämde i din kommun,
 vad skulle du göra då?
• Skriv frågor till kommunens politiker.
• Prova på att debattera!

Om det är valår:
• Gör en film med en fråga till politikerna i er kommun.

Uppgift till nästa träff

• Lyssna på lokalradio, titta på lokal-tv 
 och läs lokaltidningen. Finns det någon 
 intervju med en kommunpolitiker?
 Vad pratar kommunpolitikern om?

TRÄFF 3: Val till kommunen
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4
För mer demokrati

Val till regionen

Studiecirkeln »Mitt val« ger alla väljare möjlighet 
att bli delaktiga i den svenska demokratin!
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Information om 
träff 4
 
Denna träff handlar om regionen. 
För många är en region ett ganska okänt 
begrepp och det kan vara svårt att se hur 
det går att påverka din 
region. Många är också osäkra på 
vad regionen gör till skillnad från kom-
munen.

Här behöver du som cirkelledare 
hjälpa till att visa på hur sjukvård 
och kollektivtrafik kan ordnas på olika 
sätt. Tillsammans kan ni under träffen 
försöka reda ut vad de olika partierna i 
regionen vill göra med sjukvården och 
kollektivtrafiken.

Innan träffen kan det vara bra för dig 
som cirkelledare att titta i lokalpressen 
och på regionens webbsida för att få 
exempel på frågor som diskuteras 
mycket just nu.

Kom ihåg!
• Om ni inte har tillgång till dator och
  internet under träffen, ta med en   
 karta över regionens kommuner, 
 samt information om vilka partier   
 som är representerade i regionen.
• Valmyndighetens information om   
 valet på lättläst svenska.
• Fyll på blädderblocksbladen med   
 information om varje parti.
• Samla upp frågor ni vill ställa 
 till politiker.

Om det är valår:
Titta på sajten www.allavaljare.se 
och se vilka politiska frågor 
som är aktuella just nu.

TRÄFF 4: Val till regionen

Material
• Träff 4 – uppkopierad till alla 
 deltagare.

• Valmyndighetens information om   
 valet på lättläst svenska
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Träff 4: Val till regionen
Denna träff ska ni lära er mer 
om de olika valen i Sverige. 
Ni ska prata om vad en region är
och vad regionen gör. 

Uppgift från förra träffen

• Har du lyssnat på lokalradio, 
 tittat på lokal-tv eller läst      
 lokaltidningar?
• Har någon kommunpolitiker 
 blivit intervjuad?
 Vad pratade kommunpolitikern om?
• Är det en fråga som är viktig för dig?
 Berätta för de andra i gruppen.

TRÄFF 4: Val till regionen
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Vad är en region?
Det finns 21 regioner i Sverige.
Riksdagen bestämmer hur
Sverige ska vara delat i regioner.

Alla som bor i regionen
betalar skatt, regionskatt.
Regeringen ger också pengar
till regionen.
Tillsammans betalar dessa pengar
för det som regionen gör.

Regionens viktigaste uppgift
är att sköta vården,
både hälsovård, sjukvård och tandvård. 
Regionen ansvarar också för
den lokala trafiken med buss, tåg,
spårvagn och tunnelbana. 
Regionen kan också ge stöd till företag, 
och arbeta med turism och kultur. 

Diskutera tillsammans
 
Det här är frågor som ni kan prata om: 
• Hur många bor i din region? 
• Var börjar och slutar din region?
• Vilka kommuner ligger i din region?
 

Regionen bestämmer om 
sjukvården där du bor.
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Demokrati i regionen
På samma sätt som det är viktigt
att de som bor i en kommun
får bestämma om den kommunen,
ska folket som bor i en region
få bestämma om den regionen.

Regionfullmäktige 
är regionens riksdag.
Det är regionfullmäktige
som bestämmer i en region.

De som bor i regionen väljer
de som ska vara med i fullmäktige.
Det är val vart fjärde år. 
Valet är samma dag som vi väljer 
till kommun och till riksdag. 

Regionfullmäktige bestämmer
hur regionen ska använda pengarna.
De bestämmer till exempel
om det behövs ett nytt sjukhus,
eller hur mycket en bussbiljett ska kosta.

Regionfullmäktige väljer en styrelse
som leder regionens arbete.
Styrelsen är regionens regering.
I styrelsen finns det parti eller de partier 
som fått flest röster i  valet.

TRÄFF 4: Val till regionen
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Vem får rösta i val till 
regionfullmäktige?
Du får rösta till regionfullmäktige
om du är 18 år,
folkbokförd i regionen,
är svensk medborgare, 
medborgare i ett annat EU-land,
Island eller Norge.

Om du är medborgare i ett annat land
ska du ha varit folkbokförd i Sverige 
i minst tre år före valdagen
för att få rösta. 

Valmyndigheten har mer information om
vem som får rösta.

Diskutera tillsammans
 
Det här är frågor som ni kan prata om: 
• Vilket eller vilka partier bestämmer i din region?
• Vad tycker de olika partierna? 
• Vilka av regionens frågor är viktiga för dig? 
• Hur kan du påverka?

Det här kan ni göra tillsammans

• Om du bestämde i din region, vad skulle du göra då? 
• Skriv frågor till regionens politiker. 
• Prova på att debattera! 
• Gör det digitala spelet Vem bestämmer?
 Spelet finns på sajten www.mittval.nu

Om det är valår: 
• Gör en film med en fråga till politikerna i er region. 
• Prova på att rösta!

TRÄFF 4: Val till regionen
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5
För mer demokrati

Val till riksdagen

Studiecirkeln »Mitt val« ger alla väljare möjlighet 
att bli delaktiga i den svenska demokratin!
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Information om 
träff 5 
Vid denna träff är riksdagen i fokus. 
Målsättningen är att alla deltagare 
ska få koll på de olika riksdagspartierna, 
partiernas symboler och partiledare. 
När ni diskuterar vad partierna står för 
är det viktigt att du som cirkelledare är 
neutral och inte låter dina egna politiska 
åsikter färga gruppen.

Det är också viktigt att du hjälper grup-
pen att konkretisera partiernas budskap. 
I partiernas material beskrivs ofta 
övergripande, generella frågor och 
lösningar.

Ni kanske behöver särskilt diskutera det 
politiska språket och ord som partierna 
säger ofta. Här kan ni ha stor hjälp av 
partiinformation på lättläst svenska.

Uppgiften till nästa gång, »Hitta partier-
na«, syftar till att intressera deltagarna 
till att lyssna på vad olika partier säger i 
tidningar, på nyheterna, i annonser, på 
stadens gator och i broschyrer. 

Varje gång deltagaren hört eller sett 
något från ett parti ska de fundera på 
vad partiet säger och sedan sätta ett 
klistermärke på bladet med parti-
symboler. Nästa gång ska ni prata om 
vad partierna säger. 

Det är viktigt att du är tydlig med att de 
partier som har fått flest klistermärken, 
är partier som syns och hörs mest. 

Det är inte detsamma som att vara det 
parti som har mest rätt. 
Det är ingen tävling mellan partierna 
eller mellan deltagarna om antalet 
klistermärken. 
Däremot kan du uppmuntra deltagarna 
att särskilt spana efter ett visst parti om 
de märker att det partiet har få 
klistermärken. 

Kom ihåg!
• Gör klart blädderblocksbladen om 
 respektive parti. 
• Ta reda på vilka personer som finns i   
 riksdagen från er region.
• Ta med den information du fått 
 från partierna.
• Fyll på blädderblocksbladen med 
 information om varje parti.

Om det är valår:
• Ta reda på om partierna har 
 valinformation på lättläst svenska.
• Titta på sajten www.allavaljare.se   
 och se vilka politiska frågor som är 
 aktuella just nu.

Material
• Träff 5 – uppkopierad till alla 
 deltagare
• Valmyndighetens information 
 om valet på lättläst svenska.
• Blad med partisymboler för  
 hemuppgiften »Hitta partierna«!
• Klistermärken
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Träff 5: Val till riksdagen
 
Denna träff ska ni lära er mer 
om de olika valen i Sverige. 
Ni ska prata om vad riksdagen är
och vad riksdagen gör. 

Uppgift från förra träffen

• Har du lyssnat på radio, tittat på tv    
 eller läst tidningar?
• Har någon regionpolitiker blivit intervjuad?
• Vad pratade politikern om?
• Är det en fråga som är viktig för dig?
• Är den frågan viktig för hela landet,    
 för EU eller bara för din region?
 Berätta för de andra i gruppen.

Vad är riksdagen?
Riksdagen bestämmer om lagar, 
skatter och om hur staten ska 
använda pengarna som folket betalar i skatt. 

Riksdagen ska också kontrollera att regeringen 
och alla myndigheter 
gör sitt jobb bra. 

Talmannen leder arbetet i riksdagen 
och är riksdagens ordförande. 
Riksdagen har mest makt i Sverige.
Det riksdagen beslutar måste alla följa. 

I riksdagen finns 349 ledamöter, 
personer från de olika partierna. 

TRÄFF 5: Val till riksdagen
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Sveriges riksdag ligger i Stockholm.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Vilka partier finns idag i riksdagen?
• Vilka partier är störst?

Partierna får platser i riksdagen 
efter hur många röster 
partierna får i valet.
Det parti som får flest röster i valet 
har också flest personer i riksdagen.

Ledamöterna kommer från hela landet. 
Vid val är Sverige uppdelat i olika områden.
Varje område väljer ett visst antal ledamöter 
till riksdagen.

Det parti som får flest röster i valet 
bildar regering.
Ibland kan flera partier tillsammans 
bilda regering.

Riksdagens ledamöter röstar sedan 
om vem som ska bli 
Sveriges statsminister. 
Det är oftast partiledaren i det parti 
som har fått flest röster i valet
som blir landets statsminister.
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Vad gör regeringen?
Statsministern bestämmer vilka personer 
som ska få vara med i regeringen. 
Medlemmarna i regeringen blir ministrar. 
Varje minister får ta hand om 
ett särskilt område.
Det kan till exempel vara skolor,
jobb eller pengar. 

En del saker kan regeringen bestämma.
En del förslag måste riksdagen bestämma om. 
Ett förslag från regeringen 
kallas proposition. 

När ledamöter i riksdagen 
skriver förslag
kallas det en motion.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Vilka partier är med i regeringen idag?
• Vem är statsminister?
• Vilket parti är statsministern med i?
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Vem får rösta?
Du får rösta till riksdagen
om du senast på valdagen fyller 18 år
och om du är svensk medborgare. 

Vad kan du rösta på?
Du kan rösta på ett parti.
Du kan också rösta på en person.
Det kallas att personrösta.

Om du vill rösta på en särskild person 
ska du sätta ett kryss på valsedeln 
vid personens namn.

TRÄFF 5: Val till riksdagen
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Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Är det samma partier i riksdagen som
  i Europaparlamentet?

Om det är valår:
• Vilka partier kan du rösta på i riksdagsvalet?
• Är det samma partier som du kunde rösta på 
 i valet till Europaparlamentet?

Det här kan ni göra tillsammans

• Läs Valmyndighetens information om val 
 på lättläst svenska.
• Vad tycker de olika partierna är viktigt? 
• Skriv frågor till politiker. 
• Gör de digitala spelen Vem bestämmer?
 och Gissa partiet!
 Spelen finns på sajten www.mittval.nu

Om det är valår: 
• Gör en film med en fråga 
 till politiker i er kommun. 
• Prova på att rösta!

Uppgift till nästa träff

• Hitta partierna!
 Varje gång när du hör ett parti
 prata i radio eller på tv, 
 eller ser en annons,
 eller läser om ett parti i tidningen,
 fundera över vad partiet säger.
 
 Sätt sedan ett klistermärke under partiets namn 
 på ditt papper med alla partier.
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6
För mer demokrati

Att vara med och bestämma

Studiecirkeln »Mitt val« ger alla väljare möjlighet 
att bli delaktiga i den svenska demokratin!
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Information om 
träff 6
Fokus för denna träff är olika sätt att 
vara med och bestämma. Deltagarna 
i cirkeln kan denna gång få träna på att 
debattera och träna på att rösta. 
Målsättningen är att alla ska våga göra 
sin röst hörd.

Uppgiften från förra träffen var Hitta 
partierna. Syftet var att intressera 
deltagarna att lyssna på vad olika 
partier säger i tidningar, på nyheterna, i 
annonser, på stadens gator och 
i broschyrer. 

Det är viktigt att du är tydlig med att de 
partier som har fått flest klistermärken, 
är partier som syns och hörs mest. Det 
är inte detsamma som att vara det parti 
som har mest rätt. 
Det är ingen tävling mellan partierna 
eller mellan deltagarna om antalet klis-
termärken. 

Prata också om ifall det spelar 
någon roll om alla partier inte syns lika 
mycket och om det är viktigt att alla får 
komma till tals lika ofta.

Om det är valår, är detta den sista träffen 
innan valet till riksdag, 
kommun och region. Om ni har 
bestämt att ordna en diskussion med 
lokalpolitiker, är det viktigt att vid den-
na träff fånga upp alla frågor som ni vill 
ställa samt att tillsammans gå igenom 
hur diskussionen kommer att gå till.

Kom ihåg!
• Förbered att öva på att diskutera.
• Förbered att öva på att rösta.
• Se till att alla partier finns med på  
 blädderblocken.

Om det är valår:
Titta på sajten www.allavaljare.se 
och se vilka politiska frågor som är 
aktuella just nu.

Material
• Träff 6 – uppkopierad till alla 
 deltagare
• Valmyndighetens information om  
 valet på lättläst svenska.

Om det är valår:
• Checklista inför val
• Informationsblad om att rösta 
 tillsammans med medhjälpare
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Träff 6: Att vara med och bestämma
Denna träff ska ni lära er mer om hur ni 
kan vara med och påverka politiken. 
Att påverka är också att vara med och 
bestämma.

Uppgift från förra träffen

• Hitta partierna! Vilket parti syns mest? 
 Visa varandra hur ni har markerat partierna.

• Prata om vilka frågor som partierna har diskuterat 
 i radio, tv och i tidningar.

• Varför syns en del partier mer än andra?
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Val i september
Det är val till riksdag, kommun och region 
andra söndagen i september vart fjärde år.
Alla som får rösta får ett röstkort.
Det kommer med posten.

På röstkortet står var du ska rösta.
Platsen där du ska rösta kallas för vallokal.

På valdagen
Du ska gå till din vallokal på valdagen.
Ta med dig ditt röstkort och id-handling, 
till exempel körkort eller pass.

I vallokalen finns valsedlar.
Valsedlarna har olika färg:

• Gula valsedlar för riksdagen
• Blåa valsedlar för regionen
• Vita valsedlar för kommunen.

Det finns gula, blåa och vita valsedlar 
för varje parti. Visa ditt röstkort när du 
kommer till vallokalen. Då får du tre 
kuvert.

Ta med dig kuverten och valsedlar
och gå in bakom en skärm.
Det gör du för att ingen ska se 
hur du röstar.

Röstkortet kommer med posten.

Ta med röstkort och ditt id-kort.

På röstkortet står var din vallokal är.

Gå in bakom en skärm.

Ta valsedlar när du kommer till 
vallokalen.
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Sedan lägger du en gul valsedel 
med namnet på det parti du vill rösta på
i ett kuvert.

Du lägger en blå valsedel
med namnet på det parti du vill rösta på 
i ett kuvert.

Du lägger en vit valsedel 
med det parti du vill rösta på
i det tredje kuvertet.

Sedan stänger du kuverten
och lämnar dem och ditt röstkort
till valförrättarna, de personer 
som ansvarar för valet i din vallokal.
De lägger dina valkuvert i valurnan,
som lådan för valsedlar kallas. 
Valförrättarna skriver ner 
att du har röstat.

När alla vallokaler har stängt på kvällen 
räknar de som arbetar med valet
alla valsedlar.
Det brukar ta många timmar
innan de har räknat alla röster.
Ofta får vi veta mitt i natten 
vem som har vunnit valet.
Du kan titta på valvakan som tv visar
och följa hur det går i valet.

Stoppa en valsedel i varje kuvert.

Valförrättaren stoppar dina kuvert i 
valurnan.

TV visar valvaka.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Vet du vilka partier som du kan rösta på i nästa val?
• Vet du vad de olika partierna tycker?
• Vilka frågor vill du fortfarande ha svar på?
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Olika sätt att påverka
Det finns olika sätt att påverka.
Ett sätt är att rösta i val.

Du kan få reda på 
vad de olika partierna tycker 
genom att titta på 
när partiledarna diskuterar i tv. 
Dagstidningarna skriver också
vad partierna tycker i olika frågor. 

Före valet kan du gå till valstugorna
och ställa frågor och få material.

Ett annat sätt är 
att försöka påverka politikerna 
att tycka på ett visst sätt. 
Det kan du göra
genom att diskutera med politikerna.
Det kallas att debattera.

Du kan också skriva brev eller e-post
till partierna och till politikerna.

TV visar debatter mellan partier när 
det är val.

Du kan få information i partiernas 
valstugor.

Skriv ett brev till en politiker och säg 
vad du tycker.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Hur kan du vara med och påverka?
• Har du besökt en valstuga?
• Har du fått information från något parti?
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Det här kan ni göra tillsammans

• Vilka frågor skulle ni vilja ställa 
 till en politiker?
 Hur kan ni få svar på de frågorna?
 Var kan du göra din röst hörd?
• Ordna en diskussion med politiker!
• Titta på partiernas webbsidor?
 Finns det information på lättläst svenska?
• Prova på att debattera!
• Prova på att rösta!
• Läs Valmyndighetens information på 
 lättläst svenska om hur det går till att rösta.

Om det är valår:
• Titta tillsammans på internet när 
 partiledarna diskuterar i tv.
• Gå igenom checklistan inför valet.
• Gör en film med en fråga till politiker i din kommun.

Uppgift till nästa träff

Bestäm tillsammans en uppgift där du är med och påverkar!

TRÄFF 6: Att vara med och bestämma
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7
För mer demokrati

Så här tycker vi

Studiecirkeln »Mitt val« ger alla väljare möjlighet 
att bli delaktiga i den svenska demokratin!
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Information om 
träff 7 
Det här är sista träffen. Hur träffen 
läggs upp beror på om det är valår 
eller inte. Det finns två olika förslag 
för denna träff i studiematerialet. 
Kopiera upp rätt version till din 
studiecirkel.

Oavsett om det är valår eller inte, så 
har du som cirkelledare vid denna 
träff en viktig uppgift att tillsammans 
med gruppen summera vad ni arbetat 
med, vad ni lärt er och att se till att ni 
får ge varandra feedback.

Alla människor ställs genom hela 
livet i olika valsituationer. För att 
kunna välja måste det finnas tydlig 
information om vad jag kan välja 
emellan och hur jag kan välja. 
Om den informationen inte finns, 
måste jag våga säga till och kanske 
säga ifrån. Min röst är lika viktig som 
din. Vi är alla lika viktiga för att 
demokratin ska fungera. 

Att våga göra sin röst hörd och kunna 
delta i val är syftet med studiecirkeln. 
Studieförbundet Vuxenskolan vill få 
synpunkter på studiematerialet. Det 
är mycket viktigt att du tar med det i 
den utvärdering ni gör av ert arbete.

Ha gärna en tydlig och lite festlig 
avslutning – nu är ni klara!

Kom ihåg!

Om det är valår:
• Ta med information om 
 valresultatet.

Material
• Träff 7 – uppkopierad till alla 
 deltagare. Kolla att du har rätt 
 version.
• Så här tycker vi om studiecirkeln »
 Mitt val« – utvärderingsunderlag till 
 Studieförbundet Vuxenskolan.



sida 78

Träff 7: Så här tycker vi
Det här är den sista träffen i studiecirkeln. 
Den handlar om hur det gick i valet.
Den handlar också om 
vad ni tillsammans gjort 
och hur du tycker det har varit 
att vara med i studiecirkeln.

Uppgift från förra träffen

• Röstade du i valet till kommun, region och riksdag?
• Var det svårt att bestämma vad du skulle rösta på?
• Var det svårt att rösta?
 Berätta för de andra i gruppen.

Valresultatet
Tidningarna och tv har säkert 
informerat mycket om resultatet i valet. 
Du tittade kanske på valvakan på 
tv på valdagen.
Nu vet ni hur det gick!

TRÄFF 7: Så här tycker vi - valår
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Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Hur gick valet till riksdagen?
• Vilka partier är störst?
• Vilket parti eller vilka partier har bildat regering?
• Vem är statsminister?
• Hur många röstade i valet?

Det här kan ni göra tillsammans

• Läs om valresultatet 
 på Valmyndighetens webbsida www.val.se
• Titta på partiernas webbsidor.

TRÄFF 7: Så här tycker vi - valår
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Att våga säga vad du 
tycker
Du måste välja
många gånger i ditt liv.
Det kan vara val
som handlar om hur din vardag
ska fungera på bästa sätt.
Det kan vara val 
som handlar om små saker
eller om mycket stora saker.

För att kunna välja 
måste det finnas tydlig information 
om vad du kan välja emellan 
och hur du ska göra när du ska välja.

Det är viktigt att du talar om
när den informationen inte finns.
Det är viktigt att du talar om
för politiker i din kommun
och andra som bestämmer
om det är något som du tycker är fel
eller som kan bli bättre. 
Din röst är lika viktig 
som alla andras röster. 

Vi är alla lika viktiga 
för att demokratin ska fungera.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Vågar du säga vad du tycker?
• Vet du hur du kan påverka?
• Vad har du lärt dig i studiecirkeln?
• Vad har varit bra med studiecirkeln?
• Vad har varit dåligt med studiecirkeln?

TRÄFF 7: Så här tycker vi - valår
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Träff 7: Så här tycker vi
Det här är den sista träffen i studiecirkeln. 
Den handlar om vad ni tillsammans gjort 
och hur du tycker det har varit 
att vara med i studiecirkeln.

Uppgift från förra träffen

• Har du gjort något för att påverka sedan förra träffen?
•  Är det något du vill ändra på i din kommun?
•  Hur kan du vara med och ändra på det?
•  Vet du vilka olika frågor som kommunen,
 regionen, riksdagen och EU bestämmer om?

 Gör gärna det digitala spelet Vem bestämmer?
 Spelet finns på sajten www.mittval.nu

TRÄFF 7: Så här tycker vi - när det inte är valår
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Att våga säga vad du tycker
Du måste välja många gånger i ditt liv.
Det kan vara val som handlar om hur din vardag
ska fungera på bästa sätt.
Det kan vara val som handlar om små saker 
eller om mycket stora saker.

För att kunna välja 
måste det finnas tydlig information 
om vad du kan välja emellan 
och hur du ska göra när du ska välja.

Det är viktigt att du talar om
när den informationen inte finns.
Det är viktigt att du talar om
för politiker i din kommun
och andra som bestämmer
om det är något som du tycker är fel
eller som kan bli bättre. 
Din röst är lika viktig som alla andras röster. 

Vi är alla lika viktiga 
för att demokratin ska fungera.

Diskutera tillsammans

Det här är frågor som ni kan prata om:
• Vågar du säga vad du tycker?
• Vet du hur du kan påverka?
• Vad har du lärt dig i studiecirkeln?
• Vad har varit bra med studiecirkeln?
• Vad har varit dåligt med studiecirkeln?

Det här kan ni göra tillsammans

• Skriv tillsammans till Studieförbundet Vuxenskolan 
 vad ni tycker om studiecirkeln Mitt val.
• Gör en trevlig avslutning på studiecirkeln!

TRÄFF 7: Så här tycker vi - när det inte är valår
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Studiecirkeln Mitt val ger alla väljare möjligheten
att bli delaktiga i den svenska demokraatin!


