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Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet; delkunskapskrav 1
Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att un-
dersöka 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 beskriv-
ningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

Beskrivning av progressionen
Uppgiften prövar hur komplexa samband eleven kan beskriva. Ju fler korrekta svar desto större bredd har eleven visat om 
politiska strukturer vilket här betyder att sambanden blir mer komplexa. 

Media i diktaturer
Uppgiftsformulering och rätta svar

I diktaturer är ofta media som Internet, radio, TV och tidningar kontrollerat av dem som har makten. 
Även medborgarnas yttrandefrihet kan vara begränsad.
Är följande påståenden sanna eller falska? Sätt kryss i rätt ruta! Det finns både sanna och falska påståenden. Om du skriver alla som sanna eller alla 
som falska så bedöms uppgiften som ogiltig. 

Sant Falskt

Bedömningsanvisning
Uppgiften bedöms genom att räkna samman antalet korrekta svar. Belägg 
utfaller enligt tabellen. Om eleven har skrivit både sant och falskt på något 
alternativ bedöms detta svar som ogiltigt. 
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I diktaturer kontrolleras media för att makthavarna vill styra vad folket ska få reda på om världen.

Enligt Förenta Nationerna är det en mänsklig rättighet att ha åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Att styra media innebär bland annat att staten censurerar vad som får sägas, talas eller skrivas om.

Fri press, radio och TV är viktiga delar av ett fritt och demokratiskt samhälle.

I Sverige har vi inga begränsningar för vad folk får se för filmer eller läsa för böcker eller tidningar.

Varje år mördas journalister någonstans i världen för att de skrivit regeringskritiska artiklar.

I en demokrati får alla uttrycka vilka åsikter som helst.

I de flesta demokratier kontrolleras media av makthavarna lika mycket som i diktaturer.

Det stora informationsflödet på internet gör att man även i demokratier börjat få en debatt om 
censur och begränsningar av yttrandefriheten på nätet.


