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NYFIKEN PÅ SVERIGE – LAGAR OCH TRADITIONER 

QUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Vad är en tradition?         

a. Det är något som man gör flera gånger. Man gör det på samma 

sätt varje gång. 

b. Det är en idrottstävling. 

 

2. Vad är en lag?                  

a. Det är en regel, något som alla måste följa. Om du bryter mot lagen 

kan du bli straffad. 

b. Det är en lek, som många leker tillsammans. 

 

3. Nationell. Vad betyder det? 

a. Det visar vilka språk du kan. 

b. Det är något som gäller inom ett land. 
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4. Vad betyder demokrati? 

a. Att alla som bor i ett land får gå i skolan. 

b. Att alla som bor i ett land får vara med och påverka. 

 

5. Vad är en monarki? 

a. Det är ett land som har en kung eller en drottning. 

b. Det är ett land som har en president. 

 

6. Religionsfrihet. Vad betyder det? 

a. Att det bara finns en religion. 

b. Att alla får tro på vilken religion de vill. 

 

7. Vad är jämställdhet? 

a. Att det är rättvist mellan män och kvinnor, killar och tjejer. 

b. Att alla ska ha lika nära till skolan. 

 

8. Vad är grundskolan? 

a. Det är en särskild skola för den som vill bli polis. 

b. Det är årskurs F-9. Den måste alla gå i Sverige. 

 

9. När något är förbjudet, hur är det då? 

a. Det är något som man inte får göra. 

b. Det är något som är gratis. 

 

10. Vad gör du om du tränger dig? 

a. Då tar du det lugnt och låter andra göra färdigt innan det blir din tur. 

b. Då ställer du dig före alla andra som väntar.  

Du väntar inte på din tur. 
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11. Vad betyder offentligt? 

a. Det är något som händer ute bland andra människor. 

b. Det är något som är hemligt. Något som andra inte får se. 

 

12. Vad är en högtid? 

a. Det är något festligt. Det är speciella dagar när något firas.  

Jul, ramadan och chanukka är högtider. 

b. Det är när du har bråttom. Det är när du kommer för sent till 

lektionen eller arbetet. 

 

13. Vad är en förening? 

a. Det är arbetsplats.         

b. Det är när flera personer som gillar samma saker träffas.  

Till exempel för att spela fotboll eller teater. 

 

14. Vad gör du när du fikar? 

a. Då spelar du spel med någon. 

b. Då dricker du kaffe eller saft, och äter bullar eller kakor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facit: 1A, 2A, 3B, 4B, 5A, 6B, 7A, 8B, 9A, 10B, 11A, 12A, 13B, 14B 


