FACIT
till polisens undervisningsmaterial för svenska
som andraspråk
RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE
RÄTT ELLER FEL?
1 Riksdagen bestämmer om Sveriges lagar. R
2 I svensk lag är 16-åringar vuxna. F
3 Alla som besöker Sverige ska följa svensk lag. R
ORDKUNSKAP
1 Flickor och pojkar i Sverige har samma rättigheter.
2 Ålder och kön har ingen betydelse för en persons rättigheter.
3 Sverige är en demokrati.
4 I ett demokratiskt samhälle väljer folket riksdag.
5 En lag är en regel för alla i ett land.
RÄTT ELLER FEL?
1 Grundlagarna gäller alla i Sverige. R
2 Man kan demonstrera i en park utan tillstånd. F
3 Det är förbjudet att säga eller skriva något som kränker en person. R
ORDKUNSKAP
1 Hon har kört för fort. Hon måste betala böter.
2 Det är ett brott att köra bil utan körkort.
3 Det som är tillåtet i lagen är lagligt.
4 Det som är förbjudet i lagen är olagligt.
5 En person utan svenskt medborgarskap som döms för ett brott kan bli utvisad.

POLISENS ARBETE OCH ROLL I SAMHÄLLET
RÄTT ELLER FEL?
1 Polisen hjälper alla i Sverige. R
2 Polisen arbetar med att skydda människor från brott. R
3 Polisen bestämmer sina egna lagar. F
RÄTT ELLER FEL?
1 Ring polisen om någon gör något brottsligt. R
2 Hämnas alltid om någon kränker dig. F
3 Stoppa alltid personer som slåss med varandra. F
ORDKUNSKAP
1 Att sälja narkotika är exempel på ett brott.
2 Ring polisen om du ser något brottsligt.
3 Polisen arbetar med att utreda brott.
4 Att kränka är att göra eller säga något dåligt till någon.
5 Att hämnas är att själv straffa någon som har varit dum mot dig.
RÄTT ELLER FEL?
1 Du ska vänta länge med att anmäla ett brott. F
2 Du kan få hjälp av tolk när du har kontakt med polisen. R
3 Personer i Sverige över 15 år måste vittna. R

ORDKUNSKAP
1 Det var en stöld av datorer i affären i går.
2 Mannen fick åka akut till sjukhus.
3 Att misshandla någon kan ge fängelse.
4 Kvinnan såg en misstänkt person sälja narkotika.
5 Våldtäkt är exempel på ett sexualbrott.
RÄTT ELLER FEL?
1 Nummer 114 14 är för de som inte behöver hjälp direkt. R
2 En telefonsvarare svarar på nummer 114 14. R
3 Nummer 114 14 är bara öppet på vardagar 11-14. F
4 Nummer 112 är för de som behöver akut hjälp. R
5 Du ska ringa 112 om du har tappat ditt pass. F
6 Personen som svarar på 112 frågar om någon är skadad. R

LAGAR OCH REGLER I SVERIGE
TILLÅTET ELLER FÖRBJUDET?
1 Hota någon i familjen. F
2 Dra barn i håret. F
3 Slå barn i baken. F
4 Omskära pojkar på sjukhus. T
5 Åka utomlands och könsstympa flickor. F
6 Gifta sig med en person av samma kön. T
7 Gifta sig med en person som är 17 år. F
8 Gifta sig med någon som inte vill. F
9 Skilja sig och lämna sin man eller sin fru. T
10 Ta på någon annans kropp när han eller hon visar eller säger att det inte är ok. F
11 Ha sex med sin partner fastän en i relationen inte vill ha sex. F
ORDKUNSKAP
1 Det är förbjudet att använda våld.
2 Det är förbjudet att hota en person så hen blir rädd.
3 Att misshandla kan vara att sparka någon.
4 Att kränka kan vara att säga något dåligt till en person.
5 Att kränka någon på grund av personens religion är ett hatbrott.
RÄTT ELLER FEL?
1 Ett vapen kan skada eller döda någon. R
2 Det är förbjudet att köpa narkotika. R
3 Khat och cannabis är droger som är förbjudna i Sverige. R
FRÅGOR OM STATISTIK
1 Olovlig körning har ökat med flera tusen personer. F
2 Rattfylleri (narkotika) har minskat med flera tusen personer. F
3 Statistiken visar alla anmälda brott mot trafiklagen 2009-2018. R
4 Smitning har ökat med flera tusen personer. R
5 Det vanligaste trafikbrottet 2018 var Olovlig körning. R
ORDKUNSKAP
1 Alla vuxna personer i bilen måste ha bilbälte.
2 Alla små barn i bilen måste sitta i bilbarnstol.
3 Olovlig körning är till exempel att köra bil utan att ha körkort.
4 Personer som dricker alkohol och sedan kör bil kan dömas för rattfylleri.
5 Säg aldrig din kod till ditt bankkort till någon.

