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Guidebok	
 

Bra sidor att använda dig utav; 

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/demokrati-och-svensk-parlamentarism/sa-
styrs-sverige 

www.riksdagen.se 

www.regeringen.se  

 

Vad ska guideboken innehålla? 

Följande vill jag att du ska ta med 

Grundlagarna: 

1. Vilka är de fyra grundlagarna? Ta reda på det och beskriv dem utförligt.  

Beskriv även hur det går till när en grundlag ändras. 

 

2. Sök reda på svaren på frågorna som ställdes i början av lektionen, de om vem som har rätt 
att göra vad? Frågorna är följande: 

A. Statsministern tröttnar på försvarsministern för han är nämligen en idiot. Statsministern 
bestämmer sig då för att sparka idioten och istället insätta herr Glaveby som försvarsminister 
istället:  

Får statsministern göra detta? 

B. Herr Glaveby er försvarsminister sitter framför tv:n och njuter av ett glas whisky! Helt 
plötsligt visas ett hemskt inslag om krig och elände. Efter ett samtal till statsministern så 
bestämmer vi oss att skicka iväg svenska soldater till oroshärden.  

Får jag och statsministern ta detta beslut? 

C. Victoria övergår helt plötsligt till sin mors ursprungsreligion och blir katolik.  

Har hon rätt att vara katolik och tronföljare i Sverige? 

 

3. Det finns en lag som heter Riksdagsordningen. Lagen brukar anses vara ett mellanting 
mellan grundlag och vanlig lag. Beskriv vad riksdagsordningen innehåller och hur det går till 
då vi ändrar i lagen. 
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Statschefen: 

1. Vad är en statschef? 
2.  Vem är statschef i Sverige? 

3.  Vad har den svenska statschefen för uppgifter? Förklara vad uppgifterna går ut på. 

4. Pimpa din guidebok med en bild på Sveriges statschef! 
 

 

Stanna upp i vardagen! 

Bra jobbat. Du har nu påbörjat din guidebok om hur Sverige styrs.  

Du kommer att ha mycket nytta av boken både inför provet men framförallt i det verkliga 
livet. 

Ta nu några minuter och läs igenom boken och se så du verkligen förstår. Tänk på att det är 
din bok och det är du som ska förstå den. 

 

 

Riksdagen 

Bra info finns här; 

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bestall/Studiematerial/Hogstadiet1/ 

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bestall/Studiematerial/Fordjupningsmaterial/ 

1. Vilka är Riksdagens uppgifter? 

2. Hur går det till då riksdagen utför uppgifterna? 

3. Hur många ledamöter sitter det i Riksdagen? 

4. Vad är ett utskott och en riksdagsgrupp? 

 

Hur tas beslut och hur stiftas lagar? 

Nu vill jag att du beskriver något av följande: 

Rita gärna eller försök hitta en bild, men se till att du förstår och kan! Ett tips är att rita själv, 
det är nämligen lättare att förstå något du själv tillverkat än något någon annan tillverkat! 
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Utrednings väg till lag, hur går det till? 

Eller 

Från förslag till beslut! 

Använd och se till att du får med dessa ord: 

Regering, Riksdag, Motion, Proposition, Utskottsinitiativ, Bordläggning, Remissinstans, 
Utskott, Riksdagsgrupp/Partigrupp, Betänkande/Reservation.  

 

Partierna 

Dags att pimpa din guidebok igen. Pimpa din guidebok genom att infoga kort på de olika 
partiledarna. 

Skriv sedan en liten rad om de olika partierna. Försök få med vilka grundvärderingar som 
finns hos de olika partierna vilken som är den viktigaste frågan samt vilken ideologi de 
befinner sig närmast. Förklara också om partier är ”vänster” eller ”höger” 

 

Regeringen  

1. Hur tillsätts regeringen? 
I ditt svar vill jag att du även får med termer så som; minoritetsregering, 
koalitionsregering, majoritetsregering, enpartiregering. 
    

2. Vilken typ av regering har vi nu? Dags att pimpa igen! Hitta en fin bild på 
regeringen och klistra in den i din guidebok. 

3. Vilka uppgifter har regeringen? Hur arbetar regering för att uppfylla dessa 
uppgifter. 

 

4. Försök nu att reda ut vilken makt som regeringen har. Ta hänsyn till den formella 
makt regeringen har men tänk också på vilken praktisk makt som regeringen har. 
Ta hänsyn till den makt som statsförvaltningen skänker regeringen. 

 
 

 

 


