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Para ihop det bästa ordet (1 - 18) med var och 

en av beskrivningarna nedan (A - S). 

_____________________________________ 

1. departement 

2. motion 

3. proposition 

4. regeringen 

5. regeringsbeslut 

6. remissvar 

7. riksdagsbeslut  

8. riksdagskandidat 

9. riksdagsledamot 

10. riksdagsskrivelse 

11. SOU 

12. statsförvaltningen 

13. statsminister 

14. statsministerkandidat 

15. statsråd (minister) 

16. utredningsbetänkande 

17. utredningsdirektiv 

18. riksdagsutskott 

_____________________________________ 

A. Är beroende av riksdagens majoritet för att 

få sitta kvar. Blir formellt utsedd av den som 

bildar regering, t.ex. efter ett val. 

B. Skrivs oftast som ett motförslag till en 

proposition. Kan undertecknas av en eller 

flera. Ibland kan en hel partigrupp stå bakom. 

C. Kallas också för utredning. Tillsätts av re-

geringen för viss tid. Får direktiv. Publicerar 

sig offentligt. 

D. Den som talmannen föreslår innan riksda-

gen röstar. Efter röstningen är han inte längre 

kandidat. 

E. Är med i det parti/partier som ingår i den 

blivande regeringen. Han har riksdagens vik-

tigaste stöd p.g.a. ett visst valresultat. 

F. Det som publiceras i serien SOU. 

G. Föreslår saker för de folkvalda. Styr stats-

förvaltningen genom beslut som skrivs i för-

fattningar. 

H. Chefen för detta är minister. Består av an-

ställda tjänstemän som har den sakkunskap 

som förser propositionerna med kunskapsun-

derlag. 

I. Regeringens beställning. I denna sägs vad 

det skall göras för sorts undersökning. Re-

geringen vill få fakta och teorier som un-

derlag för sina förslag. 

J. Detta får departementet in från berörda 

myndigheter och organisationer. Även en-

skilda kan sända in sina synpunkter. 

K. Får sitt mandat i allmänna val. Blir invald 

på ett program som ett parti gått ut med i val-

rörelsen. 

L. Fungerar som en minikopia av den institu-

tion som det bereder ärenden åt. 

M. Fungerar som ett förslag att fatta beslut 

om. Om förslaget är viktigt och om det inte 

får en majoritet ja-röster, kan den viktigaste 

förslagsställaren göra klokast i att lämna in 

sin avskedsansökan. 

N. I Sverige har vi inget s.k. ministerstyre. 

Det betyder att regeringen som kollektiv är 

chef över detta. 

O. Kan bli detta efter en omröstning bland re-

presentanterna. Blir detta även om fler röstar 

nej än ja i denna omröstning. 

P. Partierna bestämmer genom sin partimed-

lemsdemokrati vem som skall bli detta. När 

man är detta står man uppsatt på en s.k. valse-

del. Tro nu inte att valsedlar är blåvalarnas 

valuta. 

Q. Lagstiftning är det viktigaste exemplet på 

detta. 

R. Lagar kan behöva en mängd tilläggsbe-

stämmelser för att fungera i praktiken. De 

viktigaste tilläggsbestämmelserna kommer till 

genom detta. 

S. Regeringen måste ju få reda på vad riksda-

gen har beslutat. Det får den genom detta. 
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Lärarens preliminära rättning (kritiseras i steg 2) 

2p / rätt svar 
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KLIPP BORT hela sidan under strecket.  

Lägg rättningsmallen ovanför eleven svar. 

 

 

Glöm inte att läsa manualen Förståelseförhör enligt tvåstegsmodellen 

 

 

http://www.gunnarhyltegren.se/wp-content/uploads/A.-FORSTAELSEFORHOR-ENLIGT-TVASTEGSMODELLEN.pdf

