
 

 
 
 

Valet 2018 
 
 

 

1. - Hej! 

- Hej, hej! 

- Snart är det val. Tänker du rösta? 

- Nej, det tänker jag verkligen inte göra. 

- Tycker du inte att det är viktigt att rösta? 

- Absolut inte! 

- Varför inte? 

- Nej, jag är bara en person. Vad ska jag kunna påverka? 

 

2. - Hej Micke! 

- Hej Joanna! 

- Snart är det val, tänker du rösta? 

- Absolut! Jag kommer att rösta. Jag tycker att det är viktigt att rösta. 

- Varför då? 

- Ja, därför att… man kan ju se en röstning som antingen en 

skyldighet eller en rättighet. Jag ser det som en rättighet, att det är 

min rätt att gå och rösta och att jag kan påverka Sveriges framtid, 

kanske. Och kanske min egen framtid.  

- Okej, jag förstår. Och jag har hört att du kommer att jobba med 

valet också. 



 

- Ja, det stämmer. Jag ska jobba som röstmottagare i en 

vallokal och se till att folk röstar på rätt sätt och inte 

gör… man får man får inte göra reklam inne i lokal för vissa partier 

och så. Och sedan då, lite senare på kvällen, så får man sitta och 

räkna alla partiers röster. 

- Spännande att vara med på det sättet också. 

- Ja, precis. Det blir tredje gången för mig men det är kul och 

intressant.  

 

3. - Hej, nu i september är det val. Ska du rösta? 

- Självklart ska jag rösta! 

- Tycker du att det är viktigt att rösta? 

- Absolut!  

- Varför det? 

- Eftersom det är min möjlighet att få vara med och bestämma. 

 

4. - Hej, det är val nu i september. Tänker du rösta? 

- Nja, jag vet faktiskt inte. Jag har inte riktigt bestämt mig.  

- Men tycker du inte att det är viktigt att rösta? 

- Jo, eller… egentligen tycker jag väl det men jag tycker 

liksom… man blir så besviken ibland på politikerna. Det 

känns ibland som att de inte riktigt vet hur vi, alltså vanliga 

folk, har det. Så jag tycker att det är svårt att hitta nåt parti 

faktiskt. 

 

 

 



 

 

 

5. - Hej Andris! Snart är det val. Tänker du rösta? 

- Ja,  det ska jag göra. Men tyvärr får jag inte rösta i 

riksdagsvalet i år eftersom jag inte är svensk medborgare än. 

Däremot i kommunalvalet och landstingsvalet kan jag delta 

och det tänker jag göra.  

- Tycker du att det är viktigt att rösta? 

- Ja, det tycker jag. Man borde ju passa på och använda 

möjligheten att rösta och uttrycka sin åsikt. Annars får man 

inte klaga om det går dåligt för staten och man har inte varit 

med och röstat. 

 

 

Nya ord 
 
ett val vart fjärde år har vi val i Sverige. Då väljer det svenska 

folket vilka politiker som ska bestämma över landet 

rösta en person går till en vallokal och lämnar en valsedel 

med det partiet hon har valt 

påverka att på olika sätt göra så att en förändring sker 

röstning när man ger sin röst i ett val 

antingen ordet indikerar att det finns två alternativ att välja 

mellan 

en skyldighet något som är obligatorisk 

en rättighet motsats till skyldighet, något som man har rätt till 

det stämmer det är korrekt 



 

 

 

röstmottagare en person som jobbar i en vallokal, tar emot 

valkuverten från väljarna och lämnar dem i en valurna 

vallokal ett ställe där väljarna kan gå och rösta på valdagen 

besviken ledsen eftersom något inte blev som man förväntade 

sig 

politiker personer som sysslar med politik 

riksdagsvalet medborgare väljer vilka politiker som ska bestämma 

över hela Sverige 

medborgare en person som tillhör en stat och har pass 

kommunalvalet kommunens invånare väljer vilka politiker som ska 

bestämma i den egna kommunen 

landstingsvalet invånare i länet (region) väljer vilka politiker som ska 

bestämma i det egna länet 

delta vara med 

passa på göra något när man har en bra chans 

uttrycka sin åsikt säga eller skriva vad man tycker om en viss fråga 

klaga protestera 

stat land (när man tänker på hur det organiseras politiskt) 

 

 
 



 

 

 

Grammatik 
 
FUTURUM 
 
Det finns flera sätt att uttrycka framtid (=futurum) på. Man kan använda: 
 

● tänker + infinitiv (när man pratar om sina planer) t.ex. Tänker du rösta? 
● kommer att + infinitiv (när man gör en prognos för framtiden) t.ex. Du kommer 

att klara provet! 
● ska + infinitiv (när det är bestämt alltså ganska säkert att något ska hända) t.ex. 

Jag ska jobba som röstmottagare på valdagen. 
● man använder ofta presens när det är tydligt att man menar framtid t.ex. I 

september är det val. 
 
 

Träna mera!  
 

1. Tänker du rösta? Tycker du att det är viktigt? Varför/varför inte? 

Brukade du rösta i val i ditt förra hemland? 

2. Vad tänker du göra i framtiden? Skriv/berätta och använd futurum. 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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