
Ett spel om politik och valet 2022
   Camilla Nilsson Metodutvecklare Förvaltningen för funktionsstöd                                                                    camilla.nilsson@funktionsstod.goteborg.se



Start Vad heter
Sveriges första

kvinnliga 
 statsminister?

Hur ofta är 
det

riksdagsval i
Sverige?

Hur många procent av
rösterna behöver ett

parti för att komma in i
riksdagen?

Vilket datum
är valdagen
 i år (2022)?

Vid vilken
ålder får du

rösta?

Vilka färger
har

valsedlarna?

Behöver du
berätta vilket

parti du
röstar på?

Vilka partier
sitter i

riksdagen
idag?

Är alla röster
lika mycket

värda?

Vilket år fick
alla vuxna

rätt att rösta?

Vilka tre
val hålls i
år (2022)?

Vem är
detta?

 
Vad jobbar
han med?

Måste man
rösta?

mål
Vad är det 
på bilden 

i grönt?

Vad ska du ta
med till

vallokalen när
du ska rösta?

Vad är 
 förtidsröstning?

Foton: Sveriges riksdag



Vad heter Sveriges första
kvinnliga  statsminister?

Hur ofta är det riksdagsval
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Vart fjärde år är det val till
riksdagen. 

Den andra söndagen i
september.

För att ett parti ska få platser i
riksdagen måste partiet få
minst 4 procent av alla röster i
Sverige. 
Detta kallas för en spärr

Söndagen den 11 september
2022.

Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Valen i Sverige är hemliga.
Ingen annan kan ta reda på
hur du har röstat.

Du behöver inte heller berätta
vad du röstat på om du inte vill.

Gul valsedel - val till riksdagen. 

Vit valsedel - val till
kommunfullmäktige. 

Blå valsedel - val till
regionfullmäktige.

Du måste vara minst 18 år.
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Ja alla röster är lika mycket
värda.

Sedan 1989 kan ingen
omyndigförklaras.

Riksdagen. 

Kommunfullmäktige. 

Regionfullmäktige.

ID-handling måste du ta med. 

Du kan också ta med röstkort
men det ersätter inte ID-
handling.

Andreas Norlén

Talman i Sveriges riksdag

Nej det är frivilligt att rösta. 

Men demokratin fungerar
bättre om alla gör sin röst hörd.

Att förtidsrösta är att rösta före
valdagen.

Förtidsröstningen öppnar den
24 augusti 2022.

Ett valbås.

I valbåset kan du rösta ifred.




