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Lös parkeringsproblemen

Uppgiftsformulering

Vad kan Småköping göra för att undvika den trängsel som uppstått på parkeringsplatsen?

Nedan finns två förslag till lösningar på problemet. Resonera kort om  hur dessa alternativ skulle kunna påverka människor att välja andra färdsätt än 
bilen.
• Införa parkeringsavgift på parkeringsplatsen
• Kommunen väljer att bygga cykelbanor som leder in till centrum

Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet; delkunskapskrav 2
Eleven kan föra enkla/relativt väl utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och 
samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband 
mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Bedömningsaspekter
Progressionen i uppgiften består av:
• i vilken utsträckning svaret innehåller relevanta samband
• med vilken komplexitet sambanden beskrivs
• i vilken utsträckning svaret innehåller konkretiseringar som förtydligar resonemanget

Beskrivning av progressionen

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

• Svaret innehåller ett kortfat-
tat resonemang om vilka kon-
sekvenser de båda förslagen
skulle kunna få.

• Sambandsbeskrivningarna är
enkla och i ett led.

• Svaret kan innehålla någon
konkretisering, som inte alltid
förtydligar resonemanget.

• Svaret innehåller ett kortfattat
resonemang om vilka
konsekvenser de båda förslagen
skulle kunna få.

• Någon av sambandsbeskrivning-
arna är i flera led.

• Svaret innehåller minst en
konkretisering som förtydligar
resonemanget.

Exempel på vanligt förekommande relevanta sambandsbeskrivningar
Parkeringsavgift:
• Fler skulle välja bort bilen på grund av ökade kostnader
• Färre bilar kommer stå parkerade under lång tid.
• Fler skulle välja andra transportmedel än bilen. (kollektivt, cykel osv.)

Cykelvägar:
• En säker cykelväg skulle få fler att börja cykla till centrum istället.
• Eftersom man tjänar pengar på att ställa bilen så gör många det om det finns

möjlighet att cykla.

Vanliga orsaker till att svar inte når nivå E
• Svaret innehåller ingen relevant beskrivning av hur något av förslagen skulle påverka människors vilja att välja

bort bilen.

Uppgiftens bedömningsanvisning fortsätter på nästa sida
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Belägg för nivå E
• Svaret innehåller ett kortfattat resone-

mang om vilka konsekvenser de båda 
förslagen skulle kunna få. 

• Sambandsbeskrivningarna är enkla och 
i ett led. 

• Svaret kan innehålla någon konkretise-
ring, som inte alltid förtydligar resone-
manget.

Exempel på svar
Parkeringsavgift: Om man inför parkeringsavgift kommer folka att 
inte vilja parkera där, för att det skulle innebära en större kostnad för 
bilföraren. 
Cykelvägar: Detta skulle göra att många fler cyklar det kan tom. bli 
en trend. Det är även bra att få lite motion. 

Kommentar
Svaret innehåller ett kortfattat resonemang om vilka konsekvenser de 
båda förslagen skulle kunna få. Resonemanget konkretiseras i fallet 
med parkeringsavgift ”för att det skulle innebära en större kostnad för 
bilföraren”. Sambanden som beskrivs är enkla och i ett led. Resone-
manget om cykelvägarna konkretiseras inte på något relevant sätt. 

Belägg för nivå C
• Svaret innehåller ett kortfattat resone-

mang om vilka konsekvenser de båda 
förslagen skulle kunna få. 

• Någon av sambandsbeskrivningarna är i 
flera led. 

• Svaret innehåller minst en konkretise-
ring som förtydligar resonemanget. 

Exempel på svar
Parkeringsavgift: Att införa parkeringsavgift skulle gör att fler parke-
ringsplatser skulle stå lediga. Att parkeringsavgift kan göra att vissa 
bilar inte står parkerade där dygnet runt. Jag tror dock att männis-
korna fortfarande skulle välja att köra bil. 
Cykelvägar: Jag tror att det skull få människor som bor nära centrum 
att börja cykla mer. Dock skulle nog inte människorna på landet börja 
cykla till centrum eftersom det troligtvis är en för lång färd. 

Kommentar 
Svaret innehåller ett kortfattat resonemang om vilka konsekvenser 
de båda förslagen skulle kunna få. Sambandsbeskrivningen förklarar 
och fördjupar resonemanget, i exemplet med cykelvägarna så visar 
sambandbeskrivningen att utfallet är olika beroende på hur långt från 
centrum personerna bor. ”Jag tror att det skull få människor som bor 
nära centrum att börja cykla mer. Dock skulle nog inte människorna 
på landet börja cykla till centrum eftersom det troligtvis är en för lång 
färd.” Svaret konkretiseras genom ” Att parkeringsavgift kan göra att 
vissa bilar inte står parkerade där dygnet runt”.


