
 

I Vi förklarar- Valspecial 2022 tar Lilla Aktuellt teckenspråk upp ämnen som hör ihop med valet 2022. 

Arbetsbladet består av uppgifter som knyter an till programmet. Programmen hittar du här:  

Lilla Aktuellt teckenspråk - valet | UR Play  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
       Begreppslista till Vi förklarar – Demokrati, diktatur och statsskick: 

 

     demokrati 

     regeringsformen 

     tryckfrihetsförordningen 

     yttrandefrihetsgrundlagen 

     successionsordningen 

     diktatur 

     grundlag  

     riksdag 

     regering 

     4%-spärren 

     mandat 

 

Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  

https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet
https://forms.office.com/r/yeJa4qjgUp


 

Demokrati, diktatur och statsskick 
 

 

  

5 Har Sveriges kung makt över politiken?  

a ja, han sitter med i riksdagen 

b nej, han jobbar mest med att representera Sverige  

 

1 Vilken bok skyddar demokratin i Sverige?  

a Lagboken 

b Bibeln 

c Koranen 

2 Vilken av de fyra grundlagarna handlar om att vi fritt får ge ut böcker och tidningar och att 

radio och TV inte styrs av politiker?  

a regeringsformen 

b tryckfrihetsförordningen 

c successionsordningen 

3 Vilken av de fyra grundlagarna handlar om att vi fritt får tänka och tycka nästan vad vi vill?  

a regeringsformen 

b successionsordningen 

c yttrandefrihetsgrundlagen 

4 Vad kallas statschefen i en republik?  

A kung/drottning 

b president 

c statsminister  



 

Demokrati, diktatur och statsskick 
 

 

 

 Diskussionsfrågor 

 

 

1. Demokrati och diktatur 

  

Ge tre exempel på hur demokrati fungerar i ett land och tre exempel på hur diktatur 

fungerar i ett land.  

 

 

Ta reda på: 

 

Diktatorer 

  

Gabriella tar upp fyra diktatorer; Idi Amin, Kim Jong-Un, Josef Stalin och Adolf Hitler. 

Ta reda på mer om dessa personer vilket land de styrde i och när de levde.  

 

Tips för en presentation: Landets namn, huvudstaden, diktatorns namn och bild, bild 

på landets flagga, karta över landet, lista på grannländer  

 

Statsskick 

 

Ta reda på några länder som är republiker och några länder som är monarkier. Ta 

också reda på vad statscheferna där heter och hur stor makt de har, vad deras 

arbetsuppgifter är i landet.  

 

  

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Fatta Sveriges demokrati - teckenspråkstolkat: Statsskick och parlamentarism | UR Play (år 7–9) 

Fatta Sveriges demokrati - teckenspråkstolkat: Monarki och grundlagarna | UR Play (år 7–9) 

 

Facit: 1a ,2b ,3c,4b ,5b 

 

https://urplay.se/program/207341-fatta-sveriges-demokrati-teckensprakstolkat-statsskick-och-parlamentarism
https://urplay.se/program/207340-fatta-sveriges-demokrati-teckensprakstolkat-monarki-och-grundlagarna

