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Många partier i riksdagen

Uppgiftsformulering

I Sveriges riksdag finns det just nu 8 partier. Alla partier vill att det skall bli bättre i Sverige. 
Vilka anledningar kan det finnas till att det finns flera partier i Sveriges riksdag?

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 och mellan olika samhällsstrukturer. I 
beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

Bedömningsaspekter
Progressionen i uppgiften består av:
• i vilken utsträckning svaret innehåller relevanta samband
• med vilken komplexitet sambanden beskrivs
• med vilken precision relevanta begrepp används i svaret

Beskrivning av progressionen

Belägg för nivå E Belägg för nivå C Belägg för nivå A

• Svaret innehåller minst ett rele-
vant samband som förklarar var-
för vi har flera partier i Sverige.

• Sambandet är kortfattat.

• Begrepp förekommer i begrän-
sad omfattning och används
med låg precision.

• Svaret innehåller minst två
kortfattade relevanta samband
som förklarar varför vi har flera
partier i Sverige
eller
svaret innehåller minst ett rele-
vant samband som är utvecklat
i flera led.

• Begrepp förekommer och an-
vänds oftast med precision.

• Svaret innehåller minst två
relevanta samband som
förklarar varför vi har flera
partier i Sverige.

• Två av sambanden är utveck-
lade i flera led.

• Begrepp förekommer och
används med precision.

Exempel på relevanta samband
• Olika partier lockar personer som har olika åsikter.
• Partier bildas beroende på att de finns personer som vill företräda olika åsikter.
• Sveriges valsystem gör att många partier har möjlighet att komma in i riksdagen.
• Demokratin innebär att många olika partier har möjlighet att framföra sina åsikter.

Vanliga orsaker till att svar inte når nivå E
• Svaret innehåller inga samband som förklarar varför vi har flera partier i Sverige.

Belägg för nivå E
• Svaret innehåller minst ett relevant

samband som förklarar varför vi har
flera partier i Sverige.

• Sambandet är kortfattat.

• Begrepp förekommer i begränsad om-
fattning och används med låg precision.

Exempel på svar
Vet inte men det kanske är för att folket ska ha flera alternativ att välja 
på för alla har inte samma åsikt om allt.

Kommentar
Svaret innehåller ett relevant samband som bygger på antagandet om 
att det finns olika åsikter. Beskrivningen av sambandet är kortfattat 
och innebär en redogörelse av sambandet mellan att det finns olika 
åsikter och att det finns flera partier/flera alternativ att välja på. Be-
grepp förekommer ex. folket och åsikt, de preciseras inte. 

Uppgiftens bedömningsanvisning fortsätter på nästa sida
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Belägg för nivå C
• Svaret innehåller minst två kortfattade 

relevanta samband som förklarar varför 
vi har flera partier i Sverige 
eller 
svaret innehåller minst ett relevant sam-
band som är utvecklat i flera led.  

• Begrepp förekommer och används oftast 
med precision.

Exempel på svar
Alla partier har olika saker som de vill göra bättre. Partierna lockar 
till sig röster genom att säga att de kommer ändra på saker som t.ex. 
miljön. Vissa partier har slagit sig ihop med andra partier för att den 
skall få mer röster och för att de partierna tycker ungefär likadant 
och de vill ändra på samma saker. Vissa partier tycker på ett sätt och 
andra partier tycker på ett annat sätt. Det finns två sidor höger & 
vänster partiet. De högra innehåller de partier som tycker på ett sätt 
och de vänstra tycker på ett annat, t-ex. tvärt emot de högra partierna.
Det finns många partier för att alla partier har något att bjuda på tex. 
Alla har olika mål som passar vissa personer och andra har mål som 
passar andra och det gör att det är bra med olika och många partier 
så att man kan rösta på det parti som passar en bäst.

Kommentar
Svaret innehåller ett relevant samband som bygger på antagandet om 
att det finns olika åsikter. Beskrivningen av sambandet är utvecklat i 
flera led. Detta visas bland annat genom att antagandet om att åsikter 
utvecklas dels i förhållande till att det finns en höger och en 
vänsterfalang bland de politiska partierna som tycker på olika sätt, 
dels i förhållande till att individer ska få möjlighet att rösta på ett parti 
som passar dem och deras åsikter. Begrepp förekommer ex. röster, 
vänster och höger. Begreppet röster används med precision. När det 
gäller begreppen höger och vänster finns viss osäkerhet i precisionen. 

Belägg för nivå A
• Svaret innehåller minst två relevanta 

samband som förklarar varför vi har 
flera partier i Sverige. 

• Två av sambanden är utvecklade i flera 
led. 

• Begrepp förekommer och används med 
precision.

Exempel på svar
Det beror på att olika människor tycker olika saker och alla tycker att 
de själva har rätt. Det leder till att det bildas olika grupper som tycker 
att de ska bestämma. Det beror också mycket på att vi har demokrati 
i Sverige och att vi är ett fritt land. Detta leder då till att flera vågar 
visa sina åsikter och säga vad de tycker, vilket i många fall inte stäm-
mer med vad andra tycker, vilket skapar flera grupper och partier. De-
mokratin är det som styr upp sammhället och förhindrar att det skapas 
kaos. Med rösträtt är det det partiet som fått flest röster som får störst 
makt, vilket är demokratiskt och förhindrar orättvisor och våld. 
Alla partierna vill att det ska bli bättre men de har olika syn på vad 
som ska bli bättre. De som sedan får flest röster är det parti flest 
människor håller med, vilket då blir det ledande partiet. 

Kommentar
Svaret innehåller två relevanta samband som förklarar varför vi har 
flera partier i Sverige. På grund av olika åsikter bildas grupper med de 
demokratiska rättigheterna som grund samt att partier tycker olika och 
då får de partier med mest röster vara med och bestämma. Sambands-
beskrivningarna är utvecklade i flera led. Begrepp förekommer ex. 
demokrati, samhälle, rösträtt, de används med precision.


