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Projektskiss 

Syfte med spelet: är att få elever att förstå vikten av att rösta. Den skall skapa en diskussion kring huruvida 

elevens rösträtt spelar någon roll.

Målgrupp: är gymnasie-elever i årskurs ett, samhällskunskap A.

Samarbetspartner: En korrekturläsare.

Metod/spel form: Simulering av ett fiktivt val.

Budget

Projektets namn Valet
Beställare Regeringen
Projektledare Daniel Larsson

Personal      Tid Kostnad i timmen Kostnad totalt

Daniel Larsson 35 timmar 800 kr i timmen
5 timmar 500 kr i timmen

10 Spel testare 3 timmar 200 kr i timmen
2 Handledare 6 timmar 800 kr i timmen

28 000,00 kr
Korrekturläsare 2 500,00 kr

6 000,00 kr
9 600,00 kr

46 100,00 kr



Tidsplan: 

Ganttshema Ber Fredag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

1.Ide skapande

2.Ful prototyp 

skapande

    1

3.Prototyp test     2

4.Projektskiss 

arbete

5.Korrekturläsning     2

6.Färdig ställande 

av prototyp

    3

7.Layout     6

8.Korrekturläsning 6,7

9.Spara till pdf 

lägga upp på blogg

8

10.Prototyp test 9



Spelprototyp Valet!
Introduktion av spelet. 

Spelet Valet är ett spel som är gjort för att användas i samhällskunskap A. Syftet med spelet är att få 

eleverna att reflektera över varför det är viktigt att rösta.  

För att simulera detta kommer eleverna  att få delta i ett val. Valet kommer att vara helt frivilligt. Dock så 

kommer de elever som väljer att inte rösta ge bort sin rösträtt till läraren.

De olika partierna som finns representerade är fiktiva partier. Vid en första anblick kan dessa partier verka 

tämligen harmlösa och står för  mycket samma sak som de partierna som sitter i regering och riksdag i 

Sverige idag. Men om eleverna verkligen tar sig tid att läsa i genom de olika partiernas valmanifest så 

upptäcker de rätt snart att det inte ligger till på det viset. Fyra av de sex partierna vill kraftigt gynna en grupp i 

samhället och missgynna en annan grupp. Ett av partierna vill sätta en diktator att styra som vill missgynna 

alla grupper. Ett parti vill dock ha ett samhälle där ingen blir missgynnad. Vilket parti kommer eleverna rösta 

på? Kommer eleverna att först och främst tänka på sig skälva när de röstar eller kommer de tänka på 

varandra? Kommer det finnas soffliggare som indirekt kommer gynna diktatorn att få makt ?

Spelet bör ta ca 40 minuter i en klass på 20-30 elever.

Spelet går att spela på 10- 30 elever.

Ett vanligt klassrum går bra att spela spelet i.

Rekvisita:

Pennor 

Postitlappar i färgerna blått, vitt, grönt,rött och gult

En valurna

Fyra påsar godis-



Förberedelser:

Läs igenom alla regler och de olika partiernas valmanifest.

Förberedelse innan du startar spelet. 

Du som lärare behöver införskaffa postitlappar i fem olika färger. 

Varje elev i klassen skall använda två postitlappar var, så samla på dig ett gäng av färgerna vit, blå, röd, grön 

och även ett par av färgen gul.

Om du ej har tillgång till postitlappar kan du klippa ut lappar i olika färger av färgat papper.

Obs! Färgerna på lapparna skall vara vit, röd, grön, blå och du behöver även 2 gula lappar.

Du behöver även något som skall symbolisera en valurna, till detta duger en hatt, papperskorg, korg eller 

liknande.

Efter det behöver du införskaffa något som eleverna tycker om t.ex. godis. Observera att det du införskaffar 

måste gå att dela upp så att varje elev får ungefär lika många enheter. 

(Om du väljer att skaffa något annat en godis behöver du antingen ändra i de olika partiernas program, eller 

säga till eleverna att de i övningen kommer spela med någon annan resurs en godis. )

Innan eleverna kommer på lektion skall du sätta upp de olika partimanifesten med en bit tejp på väggarna 

runt om i klassrummet Detta gör du för att undvika att alla eleverna trängs kring alla de sex olika 

partimanifesten samtidigt.

Nu är alla förberedelser gjorda och du kan sätta i gång spelet.

Så här handleder du spelet:
Det första du börjar att säga till eleverna är att ni i dag ska göra en övning om demokrati. Att ni i klassen skall 

rösta fram ett parti som skall styra resten av lektionen.

Du som lärare börjar därefter att dela upp klassen i fyra grupper. De olika grupperna blir tilldelade en färg; 

grön, vit, röd och blå. Färgerna får symbolisera namnet på elevernas olika lag. För att hålla reda på vilka 

elever som tillhör vilken färg, så delar du som lärare ut två postitlappar till varje elev. Postitlapparna måste 

givetvis ha samma färg som lagets namn.

Alla elever ska nu ha 2 postitlappar var. De eleverna som tillhör det vita laget ska alltså ha två vita postit 

lappar vardera osv. Du som lärare ska ha en gul postitlapp och själv spela som ett lag. 

Du som lärare säger nu till eleverna att de olika färgerna på lapparna kan ha betydelse för hur övningens 

utfall kommer bli. 

Efter att du har gjort detta delar du ut godis till vardera lag, vardera lag skall ha ungefär lika mycket godis var. 

Obs ingen utav lagen får äta upp godiset förens spelet är slut.



Du förklarar nu hur valet går till för eleverna:
Att: reglerna är enkla, det partiet som får flest röster vinner. Om två partier får lika många röster så får två 

partier gå ihop och bilda ett parti. 

Att: eleverna skall om de vill skriva sin röst på en av lapparna och lägga den i valurnan. Den andra lappen 

skall de behålla för att komma ihåg vilket lag de tillhör. 

Sedan säger du till eleverna att denna uppgiften är helt frivillig. Antingen så får eleven nu rösta eller så får 

den som vill gå på en 15 minuters rast. De elever som väljer att gå på rast måste dock ge bort sin röst till 

läraren. Alltså får de eleverna som inte väljer att rösta lämna en postitlapp till läraren. Men den andra skall de 

behålla och ha med tillbaka efter rasten är slut.

De elever som har valt att stanna kvar skall nu gruppvis gå och läsa igenom de olika valmanifesten. Efter att 

de känner sig klara skall de skriva namnet på de partiet de vill rösta på en av sina postitlappar och lägga det 

i valurnan. Lagen får skälva välja om de skall rösta på ett och samma parti eller om alla i laget skall rösta 

individuellt. Det kan även uppstå diskussion mellan lagen. Det får förekomma och är en del utav övningen.

Efter att eleven har röstat får de ta tiden som finns kvar till att gå på rast.

Efter att femton minuter har gått och alla eleverna är tillbaka i klassrummet är det dags att räkna rösterna. 

Det partiet som har flest röster vinner. Om två partier har lika många röster så får två partier gå ihop. Om 

parti rök och svamp går i hopp och har lika många röster som fisk och mås, så blir parti En (lärarens parti) ett 

vågmästar-parti. Då får läraren välja vilka parti som han/hon vill gå ihop med. Följ där efter partiets eller 

partiernas vilja och fördela upp godiset (hur detta går till står mer om i facit). Efter att detta är gjort så är 

spelet slut och efterdiskussionen kan börja.



Efterdiskussion 

Efterdiskussionen är viktig och bör ta ca 20 minuter. Här är några punkter 

över vad som kan var bra frågor att diskutera med eleverna om:

• Vad är undermeningen med spelet?

• Hade det någon betydelse hur du som individ röstade?

• Hade det betydelse om man valde att gå på rast eller ej?

• Vad kan postitlapparna vara en symbol för?

• Fanns det något parti som var helt demokratiskt?

• Vad ville part En?

• Vad hade läraren blivit symbol för om parti En hade vunnit? 

• Hur tänkte ni som grupp när ni skulle rösta?

• Finns det ett syfte med att ha valsedlar som symbolisera de olika lagens färger?

• Fanns det någon eller några lag/färger som kände sig orättvist behandlade?

• Varför kan inte vissa partier samarbeta med varandra?



Facit 

Läraren röstar alltid på Parti EN. Läraren använder även eventuella sålda röster för att rösta på  Parti EN 

(alla eleverna som väljer att ta rast i stället för att rösta måste ge bort sina röster till läraren). Obs du som 

lärare skall ej säga vad detta kan få för konsekvenser.

Det partiet som får flest röster vinner (de måste alltså inte ha egen majoritet). Om två partier har lika många 

röster kan två partier gå ihop. Längre ner står det vilka partier som kan gå i hop med vilka.

Här under följer ett system för hur utfallen blir för de olika partierna om de vinner.

Om Parti Fisk vinner: Kommer allt godis från det blåa laget att ges till de röda. Parti fisk kan regera ihop 

med Parti Mås.

+Röda får blåas godis.

-Blåa förlora sitt godis.

Om Parti Rök vinner: Kommer allt godis från det röda laget att ges till de gröna. Parti Rök kan regera ihop 

med Parti Svamp.

+Gröna får rödas godis.

- Röda förlora sitt godis.

Om Parti Mås vinner: Kommer allt godis från det gröna laget att ges till de vita. Parti Mås kan regera ihop 

med Parti Fisk.

+Vita får grönas godis.

-Gröna förlorar sitt godis.

Om Parti Svamp vinner: Kommer allt godis från det vita laget att ges till det blåa laget. Parti Svamp kan 

regera ihop med Parti Rök.

+Blåa får vitas godis.

-vita förlorar sitt godis.



Om Parti EN vinner: Om Parti EN får flest röster tar läraren/gula laget tillbaka allt godis och börjar äta det 

själv. Om Parti EN tvingas regera ihop med parti Fisk-Mås eller parti Rök-Svamp. Följer Parti EN först deras 

krav på hur godiset ska fördelas. Parti En får då inget godis skälv Parti En kan agera som vågmästarparti om 

valet inte går att avgöra på något annat sätt.

Om Parti ETT vinner: Kommer alla lagen att behålla sin andel av godis, de får dock byta med varandra. 

Parti Ett kan inte regera ihop med något annat parti och måste därför få flest röster för att vinna.



Parti Fisk

Parti Fisk tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var

och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället

det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Parti Fisk. Det betyder att vi skapar samhället

tillsammans, och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla som ej motverkar oss ska ha det bra.

Parti Fisk tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom

demokratin. Parti Fisk tycker också att alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så

länge det finns diskriminering får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.

Parti Fisk vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader i samhället. Sjukvård,

barnomsorg, utbildning med mera skall vara gratis för alla. Parti Fisk är misstänksamma mot

privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man skall inte kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de

pengar de behöver för att ha en bra undervisning. Parti Fisk hatar även det blåa laget då de anser att det 

blåa laget motverkar

deras värdegrunder. Parti Fisk kommer därför att så fort de får makten att ta i från det blåa laget deras godis 

och ge dem till det röda laget.

Parti Fisk handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Parti Fisk tycker också att

det är viktigt att dela med sig till andra fattigare länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. De

tycker även att det är bra att vara med i EU.

Några viktiga frågor för det Parti Fisk.

• Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag till de som har lite pengar förutom de blå, då vi föraktar dem.

• Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har lika värde, förutom det blåa 

laget som gott kan bli diskriminerade.

• Alla utom det blåa laget ska ha ett arbete. 

• En skola för alla förutom de blåa.

• Sverige ska vara ekologiskt

• Sverige ska vara med i EU

• Parti Fisk kommer aldrig regera ihop med Parti Rök eller Svamp



Parti Rök

Parti Rök vill skynda långsamt. De tycker att man måste tänka på våra traditioner och vår

historia när man ska fatta beslut. Samhället kan inte bli perfekt och därför måste man vara försiktig när

man ska göra stora förändringar. Partiet Rök tycker att man ska ta små steg i rätt riktning

istället för att skynda för mycket.

Partiet Rök tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar att uppfostra barn till trygga

människor, inte statens. Individen, familjen, kyrkan och andra grupper i samhället är minst lika viktiga

som staten tycker Partiet Rök.

För familjens skull är det viktigt att de själva får välja vilken skola eller vilket sjukhus man vill gå till. I

skolan vill Parti Rök ha mer ordning och reda, gärna med betyg i uppförande. Det ska

också finnas fler steg i betygen i skolan. Parti Rök tycker inte om de röda laget då de anser att de har en 

rasistisk inställning mot de blåa laget. Om de vinner kommer de därför att ta röda lagets godis och ge dem till 

gröna laget.

Parti Rök tycker att nationen är en naturlig enhet. De tycker att det är viktigt att bevara sitt lands historia, 

språk, och traditioner. Därför är också ett starkt försvar viktigt.

Några viktiga frågor för Parti rök:

• Det är viktigt att alla utom de röda laget kan välja vilken skola man ska studera i och vilket sjukhus man ska 

få vård i. Därför måste det finnas privata alternativ.

• Det ska vara enkelt att starta företag och sköta sina egna affärer. Det ska inte finnas så mycket svåra 

regler.

• I skolan ska det vara tryggt. Ordning och reda är viktigt. Röda laget skall ej få gå i skola.

• Det ska finnas fler steg i betygen i skolan.

• Parti Rök kommer aldrig regera ihop med Parti Fisk eller Parti Mås



Parti Mås

Parti Mås vill ha ett hållbart samhälle. Det betyder att man vill lämna världen till nästa

generation i samma skick som man fann den. Naturen ska smutsas ner så lite som det bara går.

Fabriker ska inte släppa ut så mycket farliga ämnen i luften. Parti Mås vill att vi ska återvinna

saker vi använder, som tidningar, burkar, metaller och papper. De andra partierna håller oftast med

om dessa saker. Dock så tycker Parti Mås att det gröna laget smutsar ner alldeles för mycket och vill därför 

ta allt godis från det gröna laget och ge till det vita laget.

Parti Mås vill höja skatterna på miljöfarliga ämnen så att människor och företag inte använder

dem så mycket. Bilar är miljöfarliga och därför vill Parti Mås ha mer och bättre kollektivtrafik

och fler cykelbanor. Pengar och prylar är inte det viktigaste i tillvaron. "Slit och släng" -samhället är

orimligt.

Parti Mås tycker också att det är viktigt att samarbeta i hela världen eftersom vi alla andas

samma smutsiga luft och badar i samma smutsiga vatten. Det är också därför som Parti Mås

tycker att vi ska ge mycket bistånd till fattiga länder.

Några viktiga frågor för Parti Mås

• Människor ska jobba mindre. Det ska vara 6 timmars arbetsdag eller fyra dagars arbetsvecka.

Då får fler människor jobb. Fast gröna laget kan dock jobba 10-12 timmar om dagen då Parti Mås

anser att gröna-laget motarbetar deras förslag.

• Sverige ska inte vara med i EU. Bryssel (där saker beslutas i EU) kan inte veta vad som är

bäst för Sverige.

• Vi ska ta bort kärnkraften. Istället ska vi satsa på alternativa energikällor som ha sol- och

vindkraft. Vi kan spara bort mycket av den kärnkraft vi har idag.

• Gifter och cancerframkallande ämnen ska minska i naturen och hos människor.

• Parti Mås kommer aldrig att regera ihop med Parti Rök eller Parti Svamp



Parti Svamp

Parti Svamp sätter jämlikhet främst. Jämlikhet handlar om ekonomisk rättvisa, men också om rättvisa mellan 

män och kvinnor. Därför är feminismen jätteviktig. De tycker att man ska se till vad

som är bra för alla innan man ser vad som är bra för individen. Det är bättre att alla har det ganska bra än att 

några har det väldigt dåligt och andra lever i lyx. Parti Svamp anser dock att det vita laget lever i alldeles för 

stor lyx i bekostnad på andra. De kommer därför ta vita lagets godis och ge dem till det blåa laget om de 

vinner.

Parti Svamp tycker också att politiken ska bestämma hur ekonomin skall se ut. Det är viktigt att staten äger 

de företag som är viktiga för samhället, som flyg, tåg, energiföretag, sjukhus och skolor. Parti Svamp vill ta 

bort skillnader i samhället mellan människor. De tycker att människor ska ha ungefär lika mycket lön för olika 

jobb.

Alla skall få sjukvård, bostad, barnomsorg och utbildning. 

Om man har jobb eller inte, eller hur mycket man tjänar, skall inte bestämma hur man lever. 

Men Parti Svamp tycker att det vita laget inte behöver ha det lika bra som de andra, framför allt inte lika bra 

som det blåa laget. De anser att det vita laget missgynnar det blåa. Därför kommer de att ta godiset från det 

vita laget och ge till det blåa.

Parti Svamp tycker också att det är viktigt att hela världen har det lika bra. Därför är bistånd viktigt. 

Parti Svamp tycker inte om EU eftersom det är byggt på en ekonomisk politik som gör skillnaderna mellan 

rika och fattiga större.

Några viktiga frågor för Parti Svamp:

• De som är rika ska betala mer i skatt. De som är fattiga ska betala mindre.

• Det är staten som ska äga viktiga företag, sjukhus och skolor.

• Alla ska ha rätt till egen bostad och dåliga lägenheter i förorten ska förbättras.

• Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Vita laget diskriminerar dock det blåa laget och 

kan därför bli diskriminerade.

• Miljön är viktig. Bilar och industrier ska släppa ut så lite gifter som möjligt i naturen.

• Parti de kommer aldrig regera ihop med Parti Fisk eller Parti Mås



Parti EN

Parti EN sätter individen i centrum. De tycker att livet kan delas upp i två områden, det som är för

alla och det som är privat. De tycker att politik skall handla om det som är för alla och inte om det som

är privat. Staten skall inte blanda sig i människors liv i onödan, för de är individer som vill olika saker

med sina liv. Det är därför Parti EN vill ha privata sjukhus och friskolor så att man inte bara har ett

sjukhus eller en skola att välja på. Man ska kunna välja själv.

Parti EN vill att alla skall ha samma chanser att ta sig fram i livet. Därför skall utbildning vara

gratis och man skall kämpa mot diskriminering. Eftersom individen ska få göra sina val själva utan att

staten lägger sig i, så ska man också ha låga skatter.

Parti EN är för frihandel, de vill alltså inte att det skall finnas tullar eller hinder för att handla

mellan länder. De tycker att marknaden ska få bestämma priset på saker man köper. Om man har tull

vid gränsen till landet så bestämmer ju staten vad priset kommer att bli, och det vill inte Parti EN.

Parti EN anser att den individ som tillhör det gula laget besitter mest kunskap om hur allt skall styras. 

De vill därför att det gula laget skälv ska bestämma hur allt godis ska fördelas.

De båda lagen får därför ta alla de andra lagens resurser och fördela dem mellan sig. Om Parti EN får en 

egen majoritet så 

så får gula lagets representant ( läraren ) bestämma hur resurserna skall fördelas mellan sig och alla andra 

lag.

Om Parti EN inte får majoritet , kan Parti EN tänka sig att regera ihop med två andra partier. Godiset delas 

först enligt de andra partiernas partiprogram och övrigt godis får gula laget disponera enligt eget önskemål.

Viktiga frågor för Parti EN:

• Man ska inte ha tullar på handel mellan några länder i världen.

• Skatterna ska sänkas!

• Det ska vara mer fritt att välja själv i skolan. Alla ska tex inte behöva läsa samma ämnen.

• Parti EN vill ge all makt åt personen i det svarta laget.

• Om Parti EN inte får en egen majoritet kan de tänka sig att dela makten med ett eller två partier.

• Det ska finnas fler friskolor och privata sjukhus.

• Det ska vara bättre löner för de som arbetar inom vård och omsorg. Det ska också vara fler

män som jobbar där.

• Samhället ska bli mer handikappanpassat.

• Parti EN kan regera ihop med alla partier utom Parti ETT



Parti ETT

Parti ETT tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var och en. 

Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. 

Partiet sätter individen i centrum. De tycker att livet kan delas upp i två områden, det som är för alla och det 

som är privat. De tycker att politik skall handla om det som är för alla och inte om det som är privat. 

Parti ETT sätter jämlikhet främst. Jämlikhet handlar om ekonomisk rättvisa, men också omrättvisa mellan 

män och kvinnor. Därför är Feminismen jätteviktig. De tycker att man ska se till vadsom är bra för alla innan 

man ser vad som är bra för individen. 

Parti ETT vill skynda långsamt. De tycker att man måste tänka på våra traditioner och vår historia när man 

ska fatta beslut. Samhället kan inte bli perfekt och därför måste man vara försiktig när man ska göra stora 

förändringar. Parti ETT tycker att godiset ska fördelas jämt mellan alla lag. 

De kommer aldrig gå med på att godiset fördelas olika på något sätt. Där emot kan Parti ETT tänka sig att 

alla lagen får byta godis med varandra.

• Parti ETT vill att alla ska dela lika på alt godis.

• Parti ETT tänker inte under några omständigheter diskriminera något utav lagen.

• Parti ETT kan inte regera ihop med något annat part.


