Exempeluppgift 1

Hur Sverige styrs

Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet
Delkunskapskrav 1
Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och
beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.
Beskrivning av progressionen
Uppgiften består av två delar. En sluten del där eleven ska sätta in rätt begrepp i en mening och en förklarande del där
eleven kortfattat ska besvara en frågeställning. Varje korrekt begrepp och varje korrekt besvarad fråga ger en poäng i
poängsammanställningen nedan.
Uppgiftsformulering och rätta svar med exempel på godtagbara elevsvar
landet själv utan då får några andra partier hjälpa till .”
a) I riksdagen sitter det alltid representanter från flera olika
i) Det finns 349 representanter från olika partier i riksdagen
politiska partier.
Kommentar:
Teoretiskt skulle riksdagen kunna bestå av endast ett parti.
Detta är dock så osannolikt så frågan formuleras utifrån ett
rimlighetsperspektiv.

j) Varför är det inte 350 representanter?
”För då kan det bli oavgjort när man röstar.”
”Nån måste vinna och få mest röster.”

b) Hur bestäms det vilka partier som får ha representanter där?
”Man måste får 4% för att komma vidare till riksdagen”
”Genom allmänna val”
”Man behöver en viss prosent röster”
”Folket får rösta”
c) Regeringen består alltid av färre personer än riksdagen.
d) Vilka är regeringens viktigaste uppgifter?
”Att styra landet. Att ta in frågor och bestämma vad riksdagen ska få för förslag att rösta på.”
”Att ta hand om frågor och göra lösningar som riksdagen
tar beslut om sen.”
”Att styra och sköta landet.”

k) Man måste ha fyllt 18 år för att få rösta i valet.
l) Varför finns det en åldersgräns?
”För att de har bestämt att när man är arton bekräftas
man som vuxen och då med att man är myndig.”
”För att man blir myndig då och blir vuxen och kan ta mer
ansvar.”
”För när man är arton är man myndig och förstår lite mer
om politik än vad vi gör
m) Ett politiskt parti måste få 4 procent av alla röster i valet för att få
platser i riksdagen.

e) I Sverige är det

4 år mellan varje riksdagsval.

f) Varför är det inte val varje år?
”För regeringen måste hinna med att göra det dom lovade
innan valet.”
”För att de parti som valts måste hinna utveckla de som de
har lovat.”
”För att det blir krångligt och man måste planera och göra
i ordning, det hinner man inte på ett år.”
g) Det parti som får flest röster i valet får möjlighet
att bilda regering.

n) Varför finns det en gräns?
”För annars kommer för många små partier in i riksdagen.”
”Annars kanske man får 0 röster och fortfarande får vara
med och bestämma. Då blir det inte riktigt demokrati.”
”Annars skulle alla partier sitta i riskdagen. Nu sitter bara
dom stora.”
Bedömningsanvisning
Uppgiften bedöms genom att räkna samman antalet poäng.
Belägg utfaller enligt tabellen nedan.

h) Ibland är det flera partier som får göra detta tillsammans. Vilka
anledningar kan det finnas till det?

”Man behöver ett visst antal procent av rösterna ibland
får inte ett parti så mycket och då bildar man allians med
andra partier”
”Om man inte får över 50% av rösterna kan man inte styra

Antal rätt
6-8
9-11
12-14
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Belägg för nivå
E
C
A

