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Mobilförbud för bilförare

Uppgiftsformulering

Resonera om på vilka sätt användandet av mobiltelefon under bilkörning skulle kunna förändras när vi nu har fått en lag som begränsar mobilanvän-
dandet under bilkörning.

Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet; delkunskapskrav 2
Eleven kan föra enkla/relativt väl utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och sam-
hällen 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 problematiseringar

Beskrivning av progressionen
Belägg för nivå E Belägg för nivå C Belägg för nivå A

• Svaret innehåller ett samband
som förklarar hur lagar kan på-
verka människors beteende.

• Sambandsbeskrivningen är
kortfattad.

• Svaret innehåller inga problema-
tiseringar.

• Svaret innehåller minst två sam-
band som förklarar hur lagar kan
påverka människors beteende.

• En av sambandsbeskrivningarna
är i flera led.

• Svaret kan innehålla en ansats
till problematisering.

• Svaret innehåller minst två
samband som förklarar hur
lagar kan påverka människors
beteende.

• Två av sambandbeskrivning-
arna är i flera led.

• Svaret innehåller någon pro-
blematisering.

Kommentar
Elevexemplen är skrivna utifrån att lagen ännu inte finns, detta beroende på att utprövningarna gjordes under en tid när 
lagen inte var stiftad.  

Exempel på samband som förklarar hur lagar påverkar människors beteende
• Användandet av mobiltelefoner i bil hade minskat på grund av lagen
• Skador som orsakats av ouppmärksamhet skulle minska

Vanliga orsaker till att svar inte når nivå E
• Svarets innehåll svarar inte på frågeställningen eller innehåller ingen relevant förklaring till hur lagar kan påverka

människors beteenden.

Belägg för nivå E
• Svaret innehåller ett samband som för-

klarar hur lagar kan påverka människors
beteende.

• Sambandsbeskrivningen är kortfattad.

• Svaret innehåller inga problematise-
ringar.

Exempel på svar
Om en lag  införs så tror jag att olyckorna skulle minska då jag tror 
att de flesta trafikolyckorna beror på att man är ouppmärksam, man 
pratar i telefon eller svarar på sms samtidigt som man kör. Vilket gör 
att man inte alltid är fokuserad framåt och på vad som händer runt 
omkring en. 

Kommentar
Svaret innehåller ett kortfattat samband, genom att ange att om en lag 
infördes så skulle olyckorna minska; ”man är ouppmärksam, man 
pratar i telefon eller svarar på sms samtidigt som man kör. Vilket gör 
att man inte alltid är fokuserad framåt och på vad som händer runt 
omkring en.” Svaret innehåller inte någon problematisering. 

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

som förklarar hur lagar kan påverka 
människors beteende. 

• En av sambandsbeskrivningarna är i 
flera led. 

• Svaret kan innehålla en ansats till pro-
blematisering.

Exempel på svar
Detta skulle påverka både skador i trafiken och mobiltelefon använ-
dandet i bil. Många olyckor sker p.g.a att förare inte har full koll på 
vägbanan & slarvar då de kör bilen. Mobiltelefon (i bil) skulle bli 
minskad användning i bil. Då det är lag på något blir det minskad 
användning av detta. Många vill inte bryta mot lagen! 

Kommentar
Svaret innehåller två samband, varav ett utvecklas i flera led. Det ena 
sambandet beskriver att en lag skulle ”påverka skador i trafiken...” 
vilket utvecklas genom att hänvisa till att många olyckor sker till följd 
av bristande koncentration; ”Många olyckor sker p.g.a att förare inte 
har full koll på vägbanan & slarvar då de kör bilen”. Även om det 
finns viss otydlighet bedöms sambandet om att lagen kan leda till 
färre olyckor ändå framgå av sammanhanget. Det andra sambandet 
beskriver att människor till följd av lagen generellt skulle minska sin 
användning av mobiltelefon under bilkörning; ”Då det är lag på något 
blir det minskad användning av detta.” Svaret innehåller en ansats till 
problematisering genom att eleven byter från samhällsperspektiv till 
individperspektiv ”Många vill inte bryta mot lagen!”.

 Belägg för nivå A 
• Svaret innehåller minst två samband 

som förklarar hur lagar kan påverka 
människors beteende. 

• Två av sambandbeskrivningarna är i 
flera led. 

• Svaret innehåller någon problematise-
ring.

Exempel på svar
Om man gjorde en lag där man förbjöd befolkningen att prata i tele-
fon i bilen så skulle färre olyckor hända, man skulle koncentrera mer 
på vägen eller vad som händer i baksätet om man har barn i bilen. 
Om man gjorde en lag som förbjöd mobiltelefoner i bilen tror jag inte 
att alla skulle följa den. Jag tror att vissa skulle ha struntat i den för 
att dom personerna kanske tror att dom inte kommer att krocka eller 
så tror de att det inte kommer att hända någon olycka. Men lagen är 
ändå bra att ha för om man har poliser på vägarna kan man 
kontrollera bilar och om man ser att någon pratar i telefon så kan 
man ingripa mot den personen.
Mobiltelefonen distraherar dig när du kör eftersom den vibrerar eller 
ger ifrån sig ett ljud när någon ringer eller smsar dig och om man 
ändå hade kunnat låta bli att kolla på den hade det varit enklare. Så 
det är bra om lagen hade genomförts för då hade man lagt undan 
telefonen och inte tagit fram den eftersom man hade vetat att om man 
hade blivit tagen hade man fått böter eller något.

Kommentar
Svaret innehåller två samband. Det ena sambandet beskriver hur mo-
billagen skulle påverka människors beteende genom att ett hot om på-
följd skulle göra att man undviker mobilen ”det är bra om lagen hade 
genomförts för då hade man lagt undan telefonen och inte tagit fram 
den eftersom man hade vetat att om man hade blivit tagen hade man 
fått böter eller något ”. Det andra sambandet beskriver att lagen skulle 
medföra att bilförare blir mer koncentrerade i trafiken; ”man skulle 
koncentrera mer på vägen...”. Mobiltelefonanvändningens påverkan 
på koncentrationen förtydligas ytterligare genom; ”Mobiltelefonen 
distraherar dig när du kör eftersom den vibrerar eller ger ifrån sig ett 
ljud när någon ringer eller smsar dig...”. Resonemanget 
beskriver konsekvenser i flera led. Svaret innehåller en problemati-
sering genom resonemanget om att vissa kommer att strunta i lagen, 
men att detta är av underordnad betydelse; ”vissa skulle ha struntat 
i den för att dom personerna kanske tror att dom inte kommer att 
krocka eller så tror de att det inte kommer att hända någon olycka”.


