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Valet 2018
Den 9 september 2018 är det val till Sveriges riksdag, landstingsfullmäktige och 
kommunfullmäktige. I Sveriges riksdag finns det åtta olika partier. Riksdagens 
ordförande kallas talman. I veckans extrauppgift ska du försöka känna igen de 
åtta olika partierna. Du får hjälp med partiledare/språkrör, hur många procent 
partiet fick i valet 2014, partiets symbol och ett slagord hämtat från valaffischerna. 
Dessutom ska du försöka känna igen fyra olika grupper som är viktiga för hur vårt land ska styras. 

VECKANS EXTRAUPPGIFT

Centerpartiet Liberalerna Regeringen Sverigedemokraterna

Departement Miljöpartiet Riksdagen Kristdemokraterna

Utskott Moderaterna Vänsterpartiet Socialdemokraterna

10 avdelningar som 
lyder under 
regeringen.
Varje avdelning 
leds av ett statsråd 
(en minister).

............................

I riksdagen finns det 
15 grupper med 17 
ledamöter från olika 
partier i varje.
Arbetar med frågor 
som riksdagen ska 
besluta om.

............................

Sveriges högsta 
verkställande 
myndighet. Just nu 
med S och MP. 
Består av 
statsministern och 
22 andra ministrar.

............................

Den högsta 
beslutande 
församlingen i 
Sverige.
Här arbetar 349 
ledamöter fördelade 
på 8 olika partier.

............................

Gustav Fridolin 
Isabella Lövin
6,9 %
En maskros
Klimatet kan inte 
vänta

............................

Jimmie Åkesson
12,9 %
En blåsippa
Affischer med leende 
politiker

                  ...........

Jan Björklund
5,4 %
Ett ljusblått L
Hata eller prata
Chatta eller fatta
Kugga eller plugga

                    ...........

Stefan Löfven
31,0 %
En röd ros
Jag vill ha ett 
Sverige där alla 
som kan jobba ska 
jobba

                 ...........

Ebba Busch Thor
4,6 %
Blå rektangel, K 
och D i vitt
Ingen ska behöva 
dö i kön

                  ...........

Ulf Kristersson
23,3 %
Ett blått stiliserat M
Nu tar vi tag i 
Sverige

                  ...........

Annie Lööf
6,1 %
En grön fyrklöver
Landsbygden ska 
utvecklas, inte 
avvecklas

                     ...........

Jonas Sjöstedt
5,7 %
Vitt V i en röd nejlika
Ett Sverige för alla, 
inte bara för de 
rikaste

                  ...........




