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Instuderingsfrågor till Tema demokrati 

 

1. Vilka skapar den svenska demokratin? (s.1) 

Medborgarna i Sverige 

 

2. Hur många ledamöter beslutar åt medborgarna i 

riksdagen? (s.2) 

349 ledamöter 

 

3. Varför finns grundlagarna? (s.3) 

Grundlagar skyddar demokratin 

 

4. Varför heter det grundlag? (s.3) 

De är mycket svårare att ändra på  

De gäller alltid före andra lagar 

 

5. Vilka är Sveriges fyra grundlagar? (s.3) 

Regeringsformen 

Successionsordningen 

Tryckfrihetsförordningen 

Yttrandefrihetsgrundlagen 

 

6. Vad betyder ordet representant? Slå upp ordet på 

Somaliska! (s.4) 

wakiil  

 

7. Hur ofta är det allmänna val i Sverige? (s.4) 

Vart fjärde år 
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8. Vad kan medborgarna göra om de inte är nöjda med hur 

politikerna arbetar? (s.5) 

De kan visa sitt missnöje med att rösta på andra partier i 

nästa val. 

 

9. Vilka är de politiska partierna i riksdagen?(s.5) 

Socialdemokraterna, S  

Moderaterna, M  

Miljöpartiet, MP  

Folkpartiet, FP  

Centerpartiet, C  

Sverigedemokraterna, SD  

Kristdemokraterna, KD  

Vänsterpartiet, V 

 

10. Vad händer när medborgarna valt partier till Riksdagen? 

(s.6) 

Då bildar ett eller flera partier regering 

 

11.  Vad är en folkomröstning? (s.7) 

Riksdagen vill veta vad medborgarna tycker. Då får 

medborgarna rösta ja eller nej på en fråga. 

 

12. Vilka är det som räknar rösterna i valet?(s.8) 

Valmyndigheten 

 

13. Hur många procent av rösterna i hela Sverige måste ett 

parti ha för att komma in i riksdagen? (s. 8) 

4 % 
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14. Vad betyder ordet valkrets? (s.8) 

(goobaha laga doorto wakiillada baarlamaanka ama 

siyaasiyiinta degmooyinka) 

område som väljer en eller flera representanter vid 

riksdags- eller kommunalval 

 

15. Hur många valkretsar är Sverige indelat i? (s. 8) 

29 

 

16. Vad gör valarbetarna? (s.9) 

Tar emot väljarnas röstkort och kontrollerar legitimationen 

så att det är rätt person som röstar. 

 

17. Väljarna röstar i tre val samma dag. Vilka är valen? (s.9) 

Till kommunen, landstinget och riksdagen 

 

18. Vad betyder ordet ledamot? Slå upp det på somaliska i ett  

lexikon! (s.10) 

riksdagsledamot – xildhibaan baarlamaan 

 

19. I hur många år får ledamöterna arbeta i riksdagen? (s.10) 

I fyra år 
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20. Vad betyder ordet mandat på somaliska? Slå upp det i ett 

lexikon! (s.10) 

plats i folkvald församling 
 

 (särskilt riksdag) 
  

 

 

 

kursi baarlamaan  ("gaar ahaan waxa lagu isticmaalaa 

baarlamaanka") (kuraasta ama meelaha ay fadhiistaan 

dadka la soo doortay) 
  

 

21. Vad gör talmannen?(s.11) 

Hon /han leder mötena i kammaren 

 

22. Kan en talman vara en kvinna? (s.11) 

Ja 

 

23. Vad betyder ordet ersättare? Slå upp ordet på somaliska! 

(s.11) 

person som ersätter någon annan  

 baddale, ku-sime   (qof baddala oo halkiisii ku sima qof 

kale)  

 

24. Vilka väljer vem som ska vara statsminister efter ett val? 

(s.12) 

Riksdagen 
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25. Vad arbetar ledamöterna med? (s.13) 

 De arbetar i riksdagen 

 De arbetar hemma i sin valkrets 

 Träffar sina partikamrater 

 Träffar medborgare 

 Besöker arbetsplatser och skolor 

 Skriver artiklar till tidningar 

 Svarar på frågor från journalister 

 Skriver vad de tycker på internet 

 Fattar beslut (röstar) i riksdagen 

 

26. Vad är ett utskott? Slå upp ordet på somaliska!(s.14) 

kommitté (med riksdagsledamöter) som förbereder frågor 

som ska beslutas i riksdagen. Utskottet är som en liten 

riksdag där ledamöter från alla partier finns med.  
  

 

guddiga joogtada ah    
 

  
 

27. Hur många utskott finns det? (s.14) 

15 

 

28. Hur många medlemmar har varje utskott?(s.14) 

17 

 

29. Vad arbetar utskotten med? (s.15) 

Utskotten arbetar med frågor som riksdagen ska besluta 

om. 

 

30. Vad kallas ett förslag på en ny lag som kommer från 

regeringen? (s. 16) 

Proposition 

 

Katarina Jakobsson, Komvux/SFI, Köping – www.lektion.se



6 
 

31. Vad kallas det när riksdagsledamöter skriver vad de tycker 

om regeringens förslag? (s.16) 

Motion 

 

32.  Läs på det blå papperet hur det går till när en ny lag 

stiftas! ”Från förslag till lag” 

 

33. Vad är det viktigaste som riksdagen ska besluta om? 

Hur Sverige ska använda statens pengar/Statsbudgeten 

 

34. Vad står det i budgetpropositionen? (s.18) 

Där står det hur regeringen vill använda statens pengar 

under det år som kommer. 

  

35. Vad heter Sveriges talman just nu?(s.19) 

Per Westerberg 

 

36. Vad heter Sveriges finansminister just nu? (s.19) 

Anders Borg 

 

37. Varför ska riksdagen kontrollera att regeringen sköter sitt 

arbete?(s.20) 

Medborgarna måste kunna lita på dem som styr Sverige. 

När riksdagen kontrollerar regeringen skyddar den 

demokratin. 

 

38. Vilket år fick alla män i Sverige rätt att rösta?(s.27) 

1909 

 

39. Vilket år fick kvinnor rätt att rösta? (s.27) 

1921 
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