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STRUKTUR Samhällskunskap 7–9 Fakta- och begreppsfrågor

Ideologier och partier 1

Partierna  s. 120–123

2  Vad är motsatsen till religiös?

  proletär

  sekulär

  radikal

  boreal

3  Vilka av följande partier brukar betecknas som 
borgerliga?

  Vänsterpartiet

  Socialdemokraterna

  Folkpartiet

  Moderaterna

Ideologier och partier
1  Hör följande ihop med vänster (V) respektive 

höger (H) dimensionen? Sätt ut V eller H framför.

  Stor offentlig sektor

  Social jämlikhet

  Liten offentlig sektor

  Höga skatter

  Frihet

  Låga skatter

De ursprungliga ideologierna  s. 124–140

1  Para ihop.

 a Traditioner är viktiga.  Socialism

 b Individens frihet är viktig.  Liberalism

 c Social jämlikhet är viktig.  Konservatism

2  Vilken gren inom liberalismen vill ha minst 
offentlig sektor?

  Socialliberalism

  Nyliberalism

3  Vilken gren inom socialismen är starkast 
förknippad med Karl Marx?

  Anarkism/Syndikalism

  Socialdemokrati

  Kommunism

4  Para ihop.

 a Vi måste ta mer hänsyn   Feminism 
 till miljön.

 b Demokrati är dåligt, bättre   Ekologism 
 med en stark ledare.

 c Samhällets måste bli jämställt   Fascism 
 mellan kvinnor och män.

5  Nazismen är en ideologi som närmast är 
besläktad med …

  fascism.

  socialdemokrati.

  nyliberalism.

  ekologism.

6  Para ihop.

 a Betonar i första hand  Liberalfeminism 
 att kvinnor och män  
 ska ha samma möjlig- 
 heter inom politik  
 och arbetsliv.

 b Betonar också att   Radikalfeminism 
 det privata livet, t.ex.  
 skötsel av hem och,  
 barn måste präglas av  
 jämställdhet.

7  Med vilken ideologi förknippas Simone de 
Beauvoir?

  Liberalfeminism

  Radikalfeminism
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Ideologier och partier 2

Partierna i korthet  s. 141–144

3  Parti som en gång hette Bondeförbundet.

  Socialdemokraterna

  Centerpartiet

  Sverigedemokraterna

  Moderaterna

  Vänsterpartiet

  Folkpartiet

  Miljöpartiet

  Kristdemokraterna

4  Det parti som alltid stått liberalismen närmast är …

  Socialdemokraterna.

  Centerpartiet.

  Sverigedemokraterna.

  Moderaterna.

  Vänsterpartiet.

  Folkpartiet.

  Miljöpartiet.

  Kristdemokraterna.

5  Para ihop.

 a Parti som betonar vissa   Idéparti 
 sakfrågor eller vissa  
 grupper i samhället.

 b Parti som är tydligt   Intresseparti 
 kopplat till en ideologi  
 och inte till vissa  
 sakfrågor eller grupper.

1  Stort parti till vänster om mitten som ofta har 
varit regeringsparti.

  Socialdemokraterna

  Centerpartiet

  Sverigedemokraterna

  Moderaterna

  Vänsterpartiet

  Folkpartiet

  Miljöpartiet

  Kristdemokraterna

2  Stort parti till höger om mitten som under 
senare decennier varit ledande i flera borgerliga 
regeringar.

  Socialdemokraterna

  Centerpartiet

  Sverigedemokraterna

  Moderaterna

  Vänsterpartiet

  Folkpartiet

  Miljöpartiet

  Kristdemokraterna

Partier och strategier  s. 145–148

1  Para ihop.

 a Koncentrerad på framtids-  Idealist 
 visioner och framtids- 
 drömmar.

 b Koncentrerad på snabba   Pragmatiker 
 resultat och kompromisser  
 för att lösa praktiska  
 politiska problem.

2  Retorik är konsten att tala och argumentera väl.

  Sant

  Falskt

3  De flesta partier har särskilda kvinnoförbund. 

  Sant

  Falskt


