
          Nyfiken på Sverige – Den svenska demokratin, quiz.  

 

1 (3) 
 

 

NYFIKEN PÅ SVERIGE  

DEN SVENSKA DEMOKRATIN 

QUIZ 

 

 

Arbeta enskilt eller i par. Välj det alternativ som bäst beskriver ordet. 

1. Vad menas med allmän rösträtt? 

a) Att det är allmänt känt att alla får rösta. 

b) Alla som är 18 år eller äldre, och svenska medborgare, får rösta. 

 

2. Får man rösta även om man inte är svensk medborgare?  

a) Nej, det får man inte.  

b) Ja, man får rösta till region och kommun om man har bott i Sverige i minst 

i tre år. 

 

3. Hur ofta röstar man i Sverige. 

a) Det är valår var fjärde år, den andra söndagen i september. 

b) Det är valår var tredje år, första dagen på året. 
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4. Vad menas med att rösta blankt? 

a) Man visar att rösträtten är oviktig. Att man inte bryr sig vilka som styr 

Sverige.   

b) Man visar att rösträtten är viktig. Men man tar inte ställning för ett visst 

politiskt parti.  

 

5. Man röstar i tre olika val. Vilka är det? 

a) riksdag, region och kommun 

b) tre olika politiska partier  

 

6. Varför röstar man i tre val? 

a) För att fördela makten, så att vissa beslut ligger närmre för dem som det 

berör. 

b) För att olika politiska partier ska få möjlighet att bestämma över olika 

områden. 

 

7. Vad bestämmer riksdagen om? 

a) Det som rör hela landet, till exempel skapa nya lagar och bestämma vad 

statens pengar ska användas till. 

b) Hur äldreomsorg och barnomsorg ska skötas i olika städer i Sverige. 

 

8. Sverige är uppdelat i 20 regioner (i programmet säger de landsting). Vad är 

regionernas viktigaste uppgift? 

a) skolan 

b) sjukvården 
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9. Sverige är också uppdelat i ännu mindre delar – kommuner.  

Vad ansvarar en kommun för? 

a) Lokala frågor som samhällsfrågor, till exempel skolan och äldreomsorgen.  

b) Att en kommun har sjukhus, skolor och mataffärer. 

 

10. Hur många procent behöver ett politiskt parti få för att vara med i 

riksdagen? 

a) 4% 

b) 10% 

 

 

Facit: 1B, 2B, 3A, 4B, 5A, 6A, 7A, 8B, 9A, 10A 


