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Så funkar demokrati (s. 4–5)
1.  a) folkstyre 

b) yttrandefrihet

2.  Förslag: Vi får säga vad vi tycker. Ingen blir 
straffad för sina åsikter. Vi kan skriva vad vi 
tycker på till exempel internet. Medierna  
kan bevaka vad politikerna gör. Vi har rätt  
att strejka.

3.  Att ha majoritet innebär att tycka som de 
flesta tycker i en fråga. Det parti som flest 
människor röstar på får majoritet.

4.  Att ingen ska diskrimineras betyder att ingen 
ska behandlas illa på grund av t. ex. ålder, 
hudfärg, utbildning sexuell läggning, inkomst 
eller kön.

5.  Yttrandefrihet innebär att man har rätt att 
säga och skriva vad man tycker.

6.  a) Aten 
b) kvinnor fick rösträtt

7.  I en demokrati har alla rätt att få veta vad 
politikerna tycker och bestämmer.

8.  Det som var avgörande för att Sverige skulle 
kunna kallas en demokrati var att alla vuxna 
fick rösträtt, inte bara män eller de som hade 
det bra ställt.

9.  Flera svar är möjliga.

Att styra ett land (s. 8–9)
1.  a)  republik 

b)  representanter som folket röstat fram 
c)  statschef

2.  Medborgarna i Sverige kan påverka vem som 
får makten genom att rösta i politiska val.

3.  I en diktatur förekommer inga fria val. En 
person eller en liten grupp bestämmer allt.  
I en diktatur kan människorna bli straffade  
för sina åsikter.

4.  Flera svar är möjliga.

5.  Argos – 1976 
Greta – 1921 
Baron von Knorring – 1800-talet 
Doktor Berg – 1866 
Snickaren Anders – 1909

Demokrati i vardagen (s. 12–13)
1.  Flera svar är möjliga.

2.  Flera svar är möjliga.

3.  Flera svar är möjliga.

De politiska partierna (s. 18–19)
1.  En ideologi är åsikter om hur samhället ska 

styras.

2.  Partierna till vänster är inspirerade av 
socialismen.

3.  Valfrihet är viktig inom liberalismen.

4.  a)  Informationen på sociala medier når   
 många snabbt och kommer ofta direkt  
 från personerna (politikerna) själva.

 b)  Konton kan hackas och informationen  
 kan vara felaktig. Alla som har konton tar  
 inte ansvar för vad de skriver.

 c)  Flera svar är möjliga.

5.  Förslag: partiers hemsidor på internet, tv,  
sociala medier, valaffischer, reklam, valstugor

6. Liberalerna 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Sverigedemokraterna

7. Flera svar är möjliga.

Dags att rösta (s. 22–23)
1.  Ett röstkort visar var man ska rösta och vilka 

val man får rösta i.

2.  På valdagen kan man rösta i riksdagsvalet, 
regionvalet och kommunalvalet.

3.  Förslag: En del tycker att även unga ska  
kunna påverka samhället. Det skulle kunna 
göra att yngre personer blir mer intresserade 
av politik.

4.  I en folkomröstning röstar landet eller en 
kommun om en speciell fråga.

5.  Det går fyra år mellan de politiska valen i 
Sverige.

 Socialdemokraterna 
Moderaterna 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna
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6.  1.  Röstkortet kommer med posten.
 2.  På valdagen går Sams mamma till   

 vallokalen.
 3.  I vallokalen tar hon de valsedlar hon  

 vill ha.
 4.  Bakom en skärm lägger hon valsedlarna i   

 kuvert och klistrar igen dem.
 5.  Hon lämnar kuverten till röstmottagarna,   

 som lägger dem i tre olika valurnor.
 6.  Rösterna räknas och så småningom får  

 man ett valresultat.

7.  Röstmottagaren kryssar för namnen på den 
som röstat och kontrollerar att det är rätt 
person som har röstat. Sams mamma ska  
bara kunna rösta en gång.

8.  Flera svar är möjliga.

Vad händer efter valet? (s. 26–27)
1.  Oppositionen kritiserar regeringen och 

försöker påverka folket så att de ska få makten 
vid nästa val.

2.  Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna 
för att komma in i riksdagen. Den lagen finns 
för att det inte ska bli för många små partier 
i riksdagen. Då kan det bli svårt att fatta bra 
beslut.

3.  Talmannen är riksdagens ordförande.

4.  Flera svar är möjliga.

5.  I Alliansen samarbetade Moderaterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna.

6.  Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
samarbetade år 2014 och år 2018.

7.  Flera svar är möjliga.

Vem är du som politiker? (s. 30–31)
Flera svar är möjliga.


