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Var finns riksdagen? Hur arbetar regeringen? Hur styrs landstingen? Vad gör kommunerna?
Det här är frågor som man ofta undrar över och här får du svar på detta och mycket annat.  
Du kan även läsa om valen som sker vart fjärde år i Sverige.

I Sverige nu för tiden
Författare: Gerd Forsman, Agneta Nylander Widz

Format: 220x260mm, häftad 44 sidor, färg

Best.nr 12098, 45 kr exkl. moms

I boken får du fakta som kan vara till nytta inför ett val.  
Förutom det hittar du en mängd information som gäller  
under alla år mellan valen. I varje kapitel beskrivs ett visst  
område kring riksdag, regering, landsting eller kommun.  
Texterna är korta och enkla och de tillhörande bilderna  
förstärker texten.

Efter varje kapitel finns ett antal frågor för att repetera  
den nya kunskapen.

För elever år 7–9 grundsärskolan, ämnen samt  
gymnasiesärskolan och lärvux.

I lärarhandledningen hittar du förslag till fler arbetsuppgifter.  
Den finns att ladda ner på spsm.se/webbutiken

I Sverige nu för tiden

Riksdag | Regering | Landsting | Kommun

I Sverige nu för tiden
Riksdag | Regering | Landsting | Kommun

7

Möte i riksdagen.

Vad gör riksdagen?
Riksdagen beslutar om alla våra lagar.
De beslutar också om stadsbudgeten.
Då bestämmer man hur landets  
inkomster och utgifter ska se ut  
under ett år.

Riksdagen kontrollerar att regeringen  
gör det som riksdagen bestämt.

Riksdagen är med och påverkar  
när ett beslut tas i EU.
EU betyder Europeiska unionen. 
Sverige är medlem i EU  
och måste följa de lagar  
som beslutas där.

Riksdagen arbetar även med politik  
som gäller utlandet.
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1. I vilken stad finns riksdagen?

 

2. Nämn en arbetsuppgift som riksdagen har.

 

 

 

3. I vilket utskott diskuterar man skolfrågor?

 

4. Vad gör talmannen?

 

 

Repetitionsfrågor – Riksdagen

Ta reda på!
Vilka partier finns det i riksdagen nu?

Exempelsidor ur läromedlet I Sverige nu för tiden.


