
Facit 
 

sid 2 

1. Sveriges Rikes Lag. 

2. Svensk författningssamling.  

3.Vi har fyra stycken. 

4. att Sverige ska styras av en riksdag och en 

regering. 

5. att vi har tryckfrihet, alltså att vi får skriva 

vad vi vill bara det inte skadar människor. 

6. Yttrandefrihetsgrundlagen 

7. att vi inte får hota, förolämpa eller förtala 

människor. 

8. Där står vem som ska efterträda vår regent, 

alltså kungen. 

9. att vi har en kung eller drottning som  

statschef. 

10.att vara representanter för Sverige i olika 

sammanhang. 
 

sid 4 

1. hur man tycker att ett land ska styras på 

bästa sätt.. 

2. centerpartiet, liberalerna, kristdemokraterna, 

miljöpartiet, moderaterna, socialdemokraterna, 

sverigedemokraterna och vänsterpartiet. 

3. socialdemokraterna och vänsterpartiet. 

4. centerpartiet, liberalerna, kristdemokraterna 

och moderaterna. 

5. vart fjärde år 

6. alla svenska medborgare som fyllt 18 år. 

7. 349 st. 

8. proportionella val 

9. centerpartiet, socialdemokraterna,  

miljöpartiet, liberalerna, sverigedemokraterna, 

kristdemokraterna, vänsterpartiet, moderaterna. 
 

sid 7 

1. Riksdagen 

2. Regeringen 

3. Talmannen 

4. Statsministern 

5. Ministrar eller statsråd. 

6. Departement 

7. Proposition 

8. Budgetproposition 

9. Motion 

10. Utskott 

11. Betänkande 

12. De ska se till att det som riksdagen har 

bestämt, verkligen blir gjort. 

13. utrikesdepartementet, finansdepartementet, 

utbildningsdepartementet. 
 

sid 8  

1. Det ska granska regeringen. 

2. Länsstyrelsen 

3. 21 st län 

4. Landshövding 

5. eget svar 

6. att se till att skatt betalas in, men även  

polisens arbete och länets miljöfrågor. 

 
 

sid 10 

1. Kommunen - dagiset, dagcenter, bio, bibliotek, 

museum, skola, socialkontor, stadsteater. 

Landstinget - lasarett, vårdcentral. 

2. Kommunstyrelsen  

3. Kommunfullmäktige  

4. 290 st. 

5. Pengar som man kan få av kommunen, ifall 

man inte tjänar tillräckligt för att klara sig och sin 

familj.  
 

sid 12  

1. Då är statschefen en kung, drottning eller  

kejsare. 

2. att vi väljer representanter som ska föra vår 

talan. 

3. Direkt demokrati 

4. President 

5. En person som styr ett land med total egen 

makt och folket i landet inte har någonting att 

säga till om. 

6. att de som bestämmer granskar allt som sägs 

och skrivs. 

7. att säga emot. 
 

sid 15  

1 - 1. Fackförening, 2. Arbetsgivare, 3. Fackförening, 

4. Arbetsförmedling, 5. Arbetsgivare. 

1. Man får lön efter hur mycket man hinner med 

eller presterar. 

2. Lön innan skatt är betald. 

3. Skattepengarna används till sjuk- och hälso-

vård, socialvård, brandkår, polis, skola och annan 

utbildning, barnomsorg, barnbidrag, äldreomsorg, 

kommunikationer, försvaret, rättsväsendet, kultur 

och fritidsverksamheter och mycket mera.  

4. att man redogör för hur mycket pengar man 

har tjänat. 

5. att man vägrar att gå till sitt arbete. 

6. Då tillåts inte arbetarna att komma till jobbet 

och får då heller ingen lön. 
 

sid 18 

1. eget svar. 

2. Havandeskapspenning 

3. om man stannar hemma från jobbet när ens 

barn är sjukt. 

4. Pengar man kan få av kommunen, om man 

inte har råd med det som man behöver i  

vardagen t.ex. pengar till hyran, TV, tandvård.  

5. om familjens inkomst inte överstiger en viss 

summa kan man få hjälp till hyran. 

6. pengar som folket var tvungen att betala till 

kungen. 

7. Pengar eller annan hjälp som rika länder ger till 

fattiga länder. 

8. Rädda barnen, Röda korset, Röda halvmånen. 
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sid 20 

1. att man utvandrar till ett annat land. 

2. Migrationsverket 

3. En plats där flyktingar får bo medan man 

utreder ifall de får lov att stanna i landet. 

4. att man behandlar någon orättvist. 

5. att man ogillar människor som kommer från 

andra länder. 

6. De anser att vissa raser är bättre och andra 

raser sämre. 
 

sid 22 

1. åklagaren 

2. domaren 

3. tilltalad 

4. målsägare  

5. vittne.  

6. försvarsadvokat 

7. fånge eller intern. 

8. påföljd 

9. Man döms att betala pengar. 
 

sid 24 

1. EU 

2. att förebygga konflikter, bevara freden och 

samarbeta i olika frågor.  

3. Euro. 

4. Man har gemensamma lagar om handel, 

jordbruk, industri och miljöarbete, man arbetar 

även för fri rörlighet mellan länderna. 

5. Strasbourg 

6. Bryssel 

7. Frankfurt 

8. Storbritannien 
 

sid 27 

1. generalsekreterare. 

2. Där diskuterar man viktiga frågor som  

rör medlemsländerna och försöker komma 

överens om vad man ska göra. 

3. Säkerhetsrådet 

4. permanenta medlemmar 

5. om man är emot ett förslag kan man stoppa 

förslaget 

6. USA, Kina, Ryssland, Storbritannien och 

Frankrike 

7. UNICEF 

8. De arbetar med sjukvård och hälsovård. 

9. De har hand om utbildnings- och kulturfrågor. 

10.  

Alla människor har rätt till arbete, vila och fritid.  

Alla människor har rätt att tycka, tänka och 

säga vad de vill.  

Ingen människa får fängslas utan rättegång.  

Ingen människa får utsättas för tortyr eller  

slaveri.  
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sid 30  

1.Tidningar, radio, TV, film, skivor och internet. 

2. korrespondent. 

3. Det är en journalist som samlar in nyheter 

och rapporterar om dessa.. 

4. Det är en journalist läser igenom reporterns 

texter, väljer bilder och skriver rubriker.  

5. Det är tidningar som skriver om den egna 

staden och det egna området. 

6. Det är alla saker som kan behövas vid en 

filminspelning. 

7. Facebook, Instagram, YouTube och Twitter. 

8. Med hjälp av sociala medier kan de få ut  

reklam till kunderna. 
 

sid 33 

1. Vanliga människor som inte är soldater eller 

deltar i krig.  

2. Ett antal personer tas till fånga och släpps 

inte förrän vissa krav är uppfyllda. 

3. att man har kapat ett flygplan. 

4. Våld som föder skräck. 

5. Överdriven rädsla för islam och muslimer. 

6. Det är när en person eller en grupp börjar 

tycka att terrorism är tillåtet för att uppnå  

politiska mål. Ofta har radikaliserade personer 

blivit utsatta för propaganda. 

7. Det är en religiös person, som kräver att man 

tar allt som står i de heliga böckerna bokstavligt.  

8. De gömmer sprängladdningar under sina  

kläder. När laddningen utlöses, sprängs både 

de själva och omgivningen i luften.  
 

sid 37 

1. samiska, finska, meänkieli, romani chib och 

jiddisch. 

2. Det betyder Sameland. 

3. Norge, Sverige, Finland och Ryssland.  

4. Det betyder att samerna var först att bo i ett 

landområde, innan några andra människor kom 

dit.  

5. Samernas bostäder. 

6. 6 februari. 

7. meänkieli 

8. Finnmarker eller finnskogar. 

9. Det är en form av jordbruk, där man bränner 

skog för att sedan kunna odla på marken.  

10. Indien 

11. i tält eller trävagnar. 

12. Under andra världskriget, när Hitler och 

hans nazistiska parti kom till makten, bestämde 

de sig för att alla judar skulle utrotas. Stora  

förintelseläger upprättades, och totalt mördades 

cirka sex miljoner judar.  

13. Det är en liten mössa som alla judiska män 

har på sig när de besöker synagogan. 

14. Det är judarnas kyrkobyggnad. 
 

 


