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NYFIKEN PÅ SVERIGE – FAMILJEN 

QUIZ 

 

 

 

Välj det alternativ som bäst beskriver ordet. 

 

1. Att skilja sig. Vad gör man då? 

a) Det är när ett par väljer att flytta ihop. 

b) Det är när ett par som varit gifta inte längre vill vara gifta. 

  

2. Vad är en partner? 

a) Det är ett annat ord för kusin. 

b) Det är den du har ett förhållande med. 

 

3. Vad är en bonusförälder? 

a) Det är ett annat ord för mormor och farmor. 

b) Om din mamma eller pappa träffar en ny partner, blir det din bonusförälder 

– en sorts extra förälder. 
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4. Biologiska föräldrar – vad är det? 

a) Det är de föräldrar som fött dig, som du är släkt med. 

b) Det är en slags extra förälder som du kan få hjälp av. 

  

5. Vad betyder ordet släkt? 

a) Det är de personer som hör ihop med dina föräldrar; din farmor och farfar, 

mormor och morfar, mostrar och kusiner. 

b) Det är de personer som bor på samma gata som du. 

  

6. Vad är en vårdnadshavare? 

a) Det är den vuxna som har ansvar för dig.  

Den som ska se till att du har det bra. 

b) Det är den person som gratulerar dig när du fyller år. 

  

7. Vad är en god man? 

a) Det är en person som är väldigt snäll. 

b) Det är en person som tar hand om din ekonomi tills du är vuxen. 

  

8. Vad är barnkonventionen? 

a) Det är FN:s bestämmelser om hur barn ska ha det för att kunna må bra. 

b) Det är en lag om att alla barn ska börja skolan när de är 7 år. 

  

9. Vad betyder det att kränka någon? 

a) Det är när du sårar någon eller gör illa någon. 

b) Det är när du chattar med någon. 
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10. Vad betyder tystnadsplikt? 

a) Det är när du inte får prata på en hel dag. 

b) Det är när den du berättar något för inte får säga det till någon annan. 

 

11. Anonym. Vad betyder det? 

a) Det är när du är blyg. 

b) Det är när du inte behöver tala om vad du heter eller vem du är.  

 

12. Vad är BRIS? 

a) Det är en organisation som hjälper barn som har det svårt. Du kan alltid 

ringa till BRIS om du vill prata om något som är svårt eller jobbigt. 

b) Det är en fotbollsklubb. 

 

 

 

 

 

 

 

Facit: 1B, 2B, 3B, 4A, 5A, 6A, 7B, 8A, 9A, 10B, 11B, 12A 

 

 

 


