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Till dig som ska göra provet!

•	 Tänk på att alla uppgifter ger dig möjlighet att visa belägg för nivå E. Försök 
därför att skriva det du kan även om uppgiften känns svår. 

•	 Många uppgifter ger dig möjlighet att också visa belägg för nivå C och A. De 
små rutorna vid varje uppgift visar vilken nivå uppgifterna går till. 
 
     Uppgiften ger dig möjlighet  

     att visa belägg för nivå E.
 
 
     Uppgiften ger dig möjlighet  
     att visa belägg för nivå E och C. 
 
 
     Uppgiften ger dig möjlighet  
     att visa belägg för nivå E, C och A. 

•	 Vid	en	del	uppgifter	finns	det	siffror	på	raderna.	De	är	till	för	att	visa	hur	
många förklaringar/orsaker/konsekvenser som vi vill att du som mest anger. 

•	 Tänk på att vid de uppgifter där du ska skriva en bokstav, siffra eller ett kryss 
bara skriva ett tecken vid varje ruta eller rad. 

•	 Längst	bak	i	häftet	finns	sidor	att	skriva	på	om	du	inte	får	plats. 

 

•	 I	tankebubblan	finns	tips	om	hur	du	kan	göra	 
och vad som är bra att tänka på när du arbetar med 
uppgifterna.
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B1 Fjortonåring som begår brott

Vad kan hända med en 14-åring som har begått ett brott i Sverige? 
Sätt kryss för de 4 alternativ som stämmer. Om du skriver fler än 4 kryss så räknas ditt svar som ogiltigt.

  14-åringen kan dömas till böter och hans/hennes vårdnadshavare får då betala.

  Polisen kan åka hem till 14-åringens vårdnadshavare och prata med dem.

  14-åringen kan dömas och få straff, men inte fängelse.

  Polisen utreder brottet och överlämnar till Socialtjänsten.

  14-åringen kan få en prick i belastningsregistret. 

  Polisen kan förhöra 14-åringen om en vuxen är med. 

  14-åringen kan omhändertas och placeras på ungdomshem eller i familjehem.

  Ingenting händer förrän 14-åringen fyller 15 år, då avtjänas straffet.

  14-åringen kan dömas att först sitta på ungdomshem tills han/hon blir 18 år, 
  då får resten av straffet avtjänas i fängelse.

  Om polisen väntar med att utreda brottet tills efter det att 14-åringen 
  fyllt 15 år kan personen dömas. 
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B2 Rättssäkerhet

Oavsett hur hemska och grova brott man misstänks för, har man 
alltid rätt till en försvarsadvokat.

Förklara varför personer som är misstänkta för ett grövre brott 
alltid får hjälp av en försvarsadvokat.

demokrati  rättsstat   rättssäkerhet  mänskliga rättigheter

Försök att:
- beskriva 2 orsaker till att
  brottsmisstänkta har rätt till
  försvarsadvokat
- förtydliga med exempel eller 
  fakta

Om du vill kan du använda dig av följande eller andra begrepp: 
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B3 Påverkan av fängelsestraff

Försök att:
- beskriva olika konsekvenser för 
både individen och samhället
- beskriva konsekvenserna på 
både kort och lång sikt

I Sverige kan man dömas till fängelse om man har begått ett 
allvarligt brott. Många vill ha strängare straff, alltså att de som 
döms ska tillbringa längre tid i fängelset.

Förklara vad längre fängelsestraff kan ha för påverkan  
på individen och samhället! 

1.

2.

3.
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B4 Utbud och efterfrågan

I en marknadsekonomi, som Sverige är, brukar man säga att priset på en vara sätts genom samspelet mellan 
utbud och efterfrågan. 

Beskriv hur utbud och efterfrågan påverkar priset på en vara. Ge gärna exempel! 

varor    utbud    producenter    konkurrens    efterfrågan    konsumenter    jämviktspris

Använd några av följande begrepp:
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B5 När fabriken lägger ner och flyttar utomlands

Källa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/hoganas-fabriken-flyttar-istallet-for-firar, Publicerad 2008-08-25

Notisen ovan handlar om något som drabbat många små samhällen i Sve-
rige. Fabriken där många arbetar läggs ner och flyttas någon annanstans.

Resonera om hur samhället och enskilda individer kan påverkas 
av en sådan nedläggning.

Försök att:
- beskriva 3 sätt hur både 
  individer och samhället 
  kan påverkas
- beskriva påverkan på både
  kort och lång sikt
- ha med jämförelser och
  perspektivbyten

I februari varslades 85 personer men redan har över 
hälften hittat nya jobb.
Den sista oktober tystnar slamret i fabrikshallarna. 
Då har många av maskinerna flyttats till sin nya hem-
vist i Thailand. Höga produktionskostnader och hård 
konkurrens är orsaker till nedläggningen.
Det kan verka som en epok går i graven men allt 
flyttar inte. Butik, lager och administration blir kvar i 
Höganäs. Designen ska fortsatt styras från Sverige.

Höganäs –  
Fabriken flyttar istället för firar 

Höganäs Keramik skulle ha fyllt 100 år nästa 
år, istället flyttas produktionen utomlands. 
Det efter att ha gått med förlust med 19 miljo-
ner kronor de senaste åren.
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B6 Sveriges befolkningsfördelning

85 % av Sveriges befolkning bor på mindre än 1,5 % av 
landets yta. 
Befolkningstätheten är mycket större i söder än vad den 
är i norr.

Vilka problem kan det finnas till följd av att Sverige är så 
ojämnt befolkat?

Om du vill kan du använda dig av följande eller andra begrepp:

individ      samhälle   ekonomi sysselsättning      utbildning

service  skatter  urbanisering  arbetsmarknad 

Försök att:
- beskriva 3 problem
  både för hela samhället
  och för enskilda individer
- beskriva problem på
  både kort och lång sikt

Bildkälla: Sverigebild, pixabay.com, Licens: CC0 Public Domain
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I rutan finns exempel på mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.  
Välj tre av dessa och beskriv kort vad rättigheten innebär. 

1. Rättighet: 

Innebörd: 

2. Rättighet: 

Innebörd: 

3. Rättighet: 

Innebörd: 

B7 Mänskliga rättigheter

a) Rätten till liv
b) Rätten till utbildning
c) Tanke- och religionsfrihet
d) Yttrandefrihet
e) Förenings- och församlingsfrihet
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B8 Mänskliga rättigheter en förutsättning för demokratin

De mänskliga rättigheterna sägs vara en förutsättning för demokratin.  
Resonera om varför respekt för de mänskliga rättigheterna är så  
viktiga i en demokrati.  
Utgå från några olika mänskliga rättigheter i ditt resonemang.

1.

2.

3.

 

Exempel på mänskliga rättigheter,  
som du kan använda dig av i ditt svar:
- yttrandefrihet
- alla människors lika värde
- rätten att gå i skola
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B9 Demokratiska beslut

Vilka 4 påståenden beskriver bäst ett beslut som fattats på ett demokratiskt sätt?  
Om du skriver fler än 4 kryss räknas ditt svar som ogiltigt. 

Beslutet är demokratiskt för att:

  Beslutet har fattats av en majoritet av dem som röstat. 

  Alla har haft möjlighet att få uttrycka sin uppfattning i frågan.

  Alla är nöjda och överens om det beslut man fattat.

  En person har lyssnat på allas åsikter i frågan och fattar sedan beslutet. 

  Ett beslut som tagits av en majoritet bör inte genomföras om en minoritet av 
  befolkningen skulle kunna påverkas på ett diskriminerande sätt. 

  Om de ledande experterna i frågan tycker på ett sätt måste beslutet fattas  
  i enlighet med vad experterna tycker.

  Beslutet stämmer överens med gällande svensk lagstiftning. 

  Allas röster är lika mycket värda när man röstar.

  Kostnaden för att genomföra beslutet finansieras av allmänna skattemedel.
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1. Om du lånar pengar i en bank får du betala           till banken som 

    ersättning för det du lånar.

2. När du betalar tillbaka på ett lån så kallas det att du               på lånet.

3. Att pengar minskar i värde kallas        .

4. När det enbart finns ett företag på en marknad kallas det      .

5. När vi betalar för en vara eller tjänst betalar vi                     som är den 

    skatt vi vanligtvis betalar på varor och tjänster i Sverige.

B10 Ekonomi och arbetsmarknad

amorterar

arbetsgivarorganisa-
tion

arbetslöshet

bidrag

BNP

bruttoinkomst

deflation

disponibel inkomst

efterfrågan

exporterar

fackförening

högkonjunktur

importerar

inflation

konkurs

kredit

lön

marknadsekonomi

moms

monopol

oligopol

planekonomi

provanställning

ränta

staten

subventionerar

tillsvidareanställning

tull

utbud

vinstskatt

I rutan ovan står begrepp som har med ekonomi och arbetsmarknad att göra. Sätt in rätt ord i rätt lucka i me-
ningarna nedan. Det finns fler begrepp än det finns luckor. Du får bara använda varje begrepp en gång.

Uppgiften fortsätter på nästa sida!
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6. När du i Sverige köper en vara från ett annat land säger man att du

                   varan.

7. Om varan dessutom kommer från ett land utanför EU 

    kan du få betala        på varan.

8. När det är goda tider i ekonomin talar man om att det råder          .

9. Hur rikt ett land är brukar mätas i          per capita.

10. Ett annat ord för fast anställning är                 .

11. Ett företag som ständigt går med förlust går till slut i                                 .

12. Lön innan skatten är avdragen kallas                .

13. En                        är en organisation som företräder de anställda.

14. Ett kännetecken för en        är att det råder frihet för personer 

      att starta och driva företag.
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Utifrån ovanstående resultat efter riksdagsvalet i september 2014 fick Socialdemokraterna (S) och Miljöpar-
tiet (MP) riksdagens förtroende att bilda regering. (S) och (MP) tillsammans har dock inte majoritet i riksda-
gen. I Sverige har vi de senaste 40 åren haft majoritetsregeringar i enbart 8 år.

Beskriv regeringens (S + MP) möjligheter/svårigheter att genomföra sina förslag.
Använd några av följande begrepp:

    minoritetsregering     majoritet      kompromiss
blocköverskridande      vallöfte      svekdebatt      vågmästare

B11 Bilda regering

Resultat efter riksdagsvalet i september 2014

Försök att:
- beskriva 3 möjligheter/svårighe-
  ter för regeringen att genomföra
  sina förslag.
- förtydliga med exempel eller
  fakta

Uppgiften fortsätter på nästa sida!
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B12 Viktigt med högt valdeltagande

Valdeltagandet i Sverige är högt.  
Ungefär 80 % av de som har rösträtt har deltagit i riksdagsvalen de  
senaste åren. I demokratier med lågt valdeltagande försöker man 
på olika sätt att öka valdeltagandet. 

Resonera om varför det kan vara viktigt för demokratin med  
ett högt valdeltagande.

Försök att:
- skriva 3 olika förklaringar
- förtydliga med exempel eller fakta



18Samhällskunskap åk 9 vt 2015 19 Samhällskunskap åk 9 vt 2015

B13 Demokratiska begrepp

Vad betyder begreppen nedan? 
Skriv siffran framför rätt förklaring. 
Det finns fler förklaringar än vad det finns begrepp, vissa rutor kommer alltså att bli tomma. 
Om du skriver en siffra mer än en gång räknas ditt svar som ogiltigt. 

1. Direkt demokrati  

2. Offentlighetsprincipen  

3. Rättssäkerhet  

4. Censur  

5. Yttrandefrihet  

6. Representativ demokrati  

7. Allmän rösträtt  

8. Diktatur  

9. Grundlagar  

10. Nationella minoriteter  

11. Majoritetsbeslut 

Att myndigheter förhandsgranskar och kanske förbjuder 
böcker, filmer och liknande innan de kommer ut. 
 

Styrelseskick där en person eller en liten grupp har all makt. 
 

Den som leder och håller ordning på ett möte. 
 

Mindre folkgrupper med särskilda rättigheter. 
 

När alla får vara med och fatta beslut i alla frågor. 
 

Bestämmer hur ett land ska styras. 

Innehåller regler för vad FN får och inte får göra. 

 
Att alla som anklagas för ett brott ska få en rättvis rättegång  
och rätt till hjälp av en advokat. 

 
När folket utser en grupp som får ta beslut åt dem. 

Att medborgare i Sverige har rätt att läsa protokoll, brev och 
handlingar som ligger till grund för beslut som fattas av riks-
dagen, regeringen eller kommunen. 

  
Att man får säga vad man vill, till exempel om politik,  
utan att straffas.

 
Att alla myndiga medborgare får rösta, om de vill.

 
När beslutet har stöd av mer än 50 % av de som röstar. 

 
Tidningar, radio och TV är opartiska i sin nyhetsrapportering. 

En central princip i den svenska demokratin som innebär att 
beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt. 
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B14 Hot mot politiker

Politikernas trygghetsundersökning 
 
20 procent av de valda politikerna uppger att de 
någon gång under 2012 blivit utsatta för trakas-
serier, hot eller våld i samband med sitt uppdrag 
som politiker.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Hur kan demokratin påverkas av att politiker utsätts för hot på grund av sitt politiska uppdrag?

Försök att:
- beskriva 2 konsekvenser för
  demokratin
- förtydliga med exempel eller fakta

1.

2.
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Extra rader att skriva på. Glöm inte ange vilken uppgift det gäller!
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Resultatrapport	  samhällskunskap	  åk	  9	  2015,	  version	  1
Samhälls-‐

kunskap	  åk	  9
Delprov	  A E C A E C A E C A E C A

Uppgift	  A1 ☐
Uppgift	  A2 ☐
Uppgift	  A3 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  A4 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  A5 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  A6 ☐
Uppgift	  A7 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  A8 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  A9 ☐ ☐
Uppgift	  A10 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  A11 ☐ ☐
Uppgift	  A12 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  A13 ☐ ☐
Uppgift	  A14 ☐ ☐
Samhälls-‐

kunskap	  åk	  9
Delprov	  B E C A E C A E C A E C A

Uppgift	  B1 ☐ ☐
Uppgift	  B2 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  B3 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  B4 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  B5 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  B6 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  B7 ☐
Uppgift	  B8 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  B9 ☐ ☐
Uppgift	  B10 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  B11 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  B12 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  B13 ☐ ☐ ☐
Uppgift	  B14 ☐ ☐ ☐

E C A E C A E C A E C A
Max.	  antal	  

belägg
12 12 8 6 6 5 4 0 0 6 6 5

Visat	  antal	  
belägg	  för	  nivå	   ☐ ☐ ☐ ☐ E 28

Visat	  antal	  
belägg	  för	  nivå	   ☐ ☐ ☐ C 24

Visat	  antal	  
belägg	  för	  nivå	   ☐ ☐ ☐ A 18

Provbetyg:	  	  	   Summering	  av	  totalt	  antal	  visade	  belägg	  på	  provet: 70

DKK	  1 DKK	  2 DKK	  4 DKK	  5

Eleven	  har	  *	  kunskaper	  om	  
demokratiska	  värden	  och	  

processer	  och	  visar	  det	  genom	  
att	  föra	  *	  resonemang	  om	  

demokratiska	  rättigheter	  och	  
skyldigheter,	  samt	  om	  för-‐	  och	  
nackdelar	  med	  olika	  former	  för	  
gemensamt	  beslutsfattande.

Delkunskapskrav	  5

Totalt	  
antal	  
belägg	  
för	  

eleven	  
per	  nivå:

Max.	  antal	  
belägg	  per	  

nivå:

Har	  
eleven	  
belägg	  i	  
alla	  dkk?	  
(fyra	  på	  
nivå	  E,	  
tre	  på	  
nivå	  C)

"Eleven	  redogör	  för	  de	  
mänskliga	  rättigheternas	  

innebörd	  och	  betydelse	  och	  ger	  
exempel	  på	  hur	  de	  kränks	  och	  
främjas	  i	  olika	  delar	  av	  världen.	  
Dessutom	  kan	  eleven	  redogöra	  
för	  de	  nationella	  minoriteterna	  

och	  deras	  särställning	  och	  
rättigheter.

Delkunskapskrav	  2

"Eleven	  kan	  föra	  *	  resonemang	  
om	  hur	  individer	  och	  samhällen	  

påverkas	  av	  och	  påverkar	  
varandra	  och	  beskriver	  då	  *	  

samband	  mellan	  olika	  faktorer	  
som	  har	  betydelse	  för	  individers	  
möjligheter	  att	  påverka	  sin	  egen	  

och	  andras	  livssituation.

Delkunskapskrav	  1 Delkunskapskrav	  2 Delkunskapskrav	  
4

Delkunskapskrav	  
5

Delkunskapskrav	  4

Delkunskapskrav	  1 Delkunskapskrav	  2 Delkunskapskrav	  
4

Delkunskapskrav	  
5

Delkunskapskrav	  1

Eleven	  har	  *	  kunskaper	  om	  olika	  
samhällsstrukturer.	  Eleven	  visar	  
det	  genom	  att	  undersöka	  hur	  

sociala,	  mediala,	  rättsliga,	  
ekonomiska	  och	  politiska	  
strukturer	  i	  samhället	  är	  

uppbyggda	  och	  fungerar	  och	  
beskriver	  då	  *	  samband	  inom	  

och	  mellan	  olika	  
samhällsstrukturer.	  I	  

beskrivningarna	  kan	  eleven	  
använda	  begrepp	  och	  modeller	  

på	  ett	  *fungerande	  sätt.
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Resultatrapport	  samhällskunskap	  åk	  9	  2015,	  version	  2
Del	  av	  kunskapskrav

Delkunskapskrav	  1: 	  	  	  Delprov	  A 	  	  	  Delprov	  A 	  	  	  Delprov	  A

Uppgift	  A4 ☐ Uppgift	  A4 ☐ Uppgift	  A4 ☐
Uppgift	  A5 ☐ Uppgift	  A5 ☐ Uppgift	  A5 ☐
Uppgift	  A9 ☐ Uppgift	  A9 ☐
Uppgift	  A11 ☐ Uppgift	  A11 ☐
Uppgift	  A14 ☐ Uppgift	  A14 ☐

	  	  Delprov	  B 	  	  Delprov	  B 	  	  Delprov	  B

Uppgift	  B1 ☐ Uppgift	  B1 ☐
Uppgift	  B2 ☐ Uppgift	  B2 ☐ Uppgift	  B2 ☐
Uppgift	  B4 ☐ Uppgift	  B4 ☐ Uppgift	  B4 ☐
Uppgift	  B6 ☐ Uppgift	  B6 ☐ Uppgift	  B6 ☐
Uppgift	  B10 ☐ Uppgift	  B10 ☐ Uppgift	  B10 ☐
Uppgift	  B11 ☐ Uppgift	  B11 ☐ Uppgift	  B11 ☐
Uppgift	  B13 ☐ Uppgift	  B13 ☐ Uppgift	  B13 ☐

Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  E Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  C Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  A

Max:	  12 Eleven: Max:	  12 Eleven: Max:	  8 Eleven:

Del	  av	  kunskapskrav

Delkunskapskrav	  2: 	  	  	  Delprov	  A 	  	  	  Delprov	  A 	  	  	  Delprov	  A

Uppgift	  A3 ☐ Uppgift	  A3 ☐ Uppgift	  A3 ☐
Uppgift	  A10 ☐ Uppgift	  A10 ☐ Uppgift	  A10 ☐
Uppgift	  A12 ☐ Uppgift	  A12 ☐ Uppgift	  A12 ☐
Uppgift	  A13 ☐ Uppgift	  A13 ☐

	  	  Delprov	  B 	  	  Delprov	  B 	  	  Delprov	  B

Uppgift	  B3 ☐ Uppgift	  B3 ☐ Uppgift	  B3 ☐
Uppgift	  B5 ☐ Uppgift	  B5 ☐ Uppgift	  B5 ☐

Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  E Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  C Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  A

Max:	  6 Eleven: Max:	  6 Eleven: Max:	  5 Eleven:

Del	  av	  kunskapskrav

Delkunskapskrav	  4: 	  	  	  Delprov	  A 	  	  	  Delprov	  A 	  	  	  Delprov	  A

Uppgift	  A1 ☐
Uppgift	  A2 ☐
Uppgift	  A6 ☐

	  	  Delprov	  B 	  	  Delprov	  B

Uppgift	  B7 ☐

Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  E Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  C Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  A

Max:	  4 Eleven: Max:	  0 Max:	  0

Del	  av	  kunskapskrav

Delkunskapskrav	  5: 	  	  	  Delprov	  A 	  	  	  Delprov	  A 	  	  	  Delprov	  A

Uppgift	  A7 ☐ Uppgift	  A7 ☐ Uppgift	  A7 ☐
Uppgift	  A8 ☐ Uppgift	  A8 ☐ Uppgift	  A8 ☐

	  	  Delprov	  B 	  	  Delprov	  B 	  	  Delprov	  B

Uppgift	  B8 ☐ Uppgift	  B8 ☐ Uppgift	  B8 ☐
Uppgift	  B9 ☐ Uppgift	  B9 ☐
Uppgift	  B12 ☐ Uppgift	  B12 ☐ Uppgift	  B12 ☐
Uppgift	  B14 ☐ Uppgift	  B14 ☐ Uppgift	  B14 ☐

Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  E Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  C Antal	  visade	  belägg	  för	  nivå	  A

Max:	  6 Eleven: Max:	  6 Eleven: Max:	  5 Eleven:

Summering

Summa	  visade	  belägg	  för	  nivå	  E Summa	  visade	  belägg	  för	  nivå	  C Summa	  visade	  belägg	  för	  nivå	  A

Max:	  28 Eleven: Max:	  24 Eleven: Max:	  18 Eleven:

*)	  Dkk	  4	  undantaget

Summa	  belägg	  på	  delkunskapskrav	  5

Visade	  belägg	  för	  nivå	  E Visade	  belägg	  för	  nivå	  C Visade	  belägg	  för	  nivå	  A

Finns	  visade	  belägg	  för	  nivå	  E	  på	  alla	  
delkunskapskrav:	  	  	  	  	  Ja/Nej

Finns	  visade	  belägg	  för	  nivå	  C	  på	  tre	  
delkunskapskrav	  *):	  	  	  	  	  Ja/Nej

Elevens	  erhållna	  
provbetyg:

Summa	  belägg	  på	  delkunskapskrav	  4

Visat	  belägg	  för	  nivå	  E Visat	  belägg	  för	  nivå	  C Visat	  belägg	  för	  nivå	  A

Tot	  ant	  belägg:	  70	  	  	  	  	  Eleven:	  	  	  	  	  	  	  	  

Eleven	  har	  *	  kunskaper	  om	  
demokratiska	  värden	  och	  processer	  
och	  visar	  det	  genom	  att	  föra	  *	  
resonemang	  om	  demokratiska	  
rättigheter	  och	  skyldigheter,	  samt	  
om	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  olika	  
former	  för	  gemensamt	  
beslutsfattande. 

Eleven	  redogör	  för	  de	  mänskliga	  
rättigheternas	  innebörd	  och	  
betydelse	  och	  ger	  exempel	  på	  hur	  
de	  kränks	  och	  främjas	  i	  olika	  delar	  
av	  världen.	  Dessutom	  kan	  eleven	  
redogöra	  för	  de	  nationella	  
minoriteterna	  och	  deras	  särställning	  
och	  rättigheter.

Visat	  belägg	  för	  nivå	  E Visat	  belägg	  för	  nivå	  C Visat	  belägg	  för	  nivå	  A

Summa	  belägg	  på	  delkunskapskrav	  1

Visat	  belägg	  för	  nivå	  E Visat	  belägg	  för	  nivå	  C Visat	  belägg	  för	  nivå	  A

Visat	  belägg	  för	  nivå	  E Visat	  belägg	  för	  nivå	  C Visat	  belägg	  för	  nivå	  A

Summa	  belägg	  på	  delkunskapskrav	  2

Eleven	  har	  *	  kunskaper	  om	  olika	  
samhällsstrukturer.	  Eleven	  visar	  det	  
genom	  att	  undersöka	  hur	  sociala,	  
mediala,	  rättsliga,	  ekonomiska	  och	  
politiska	  strukturer	  i	  samhället	  är	  
uppbyggda	  och	  fungerar	  och	  
beskriver	  då	  *	  samband	  inom	  och	  
mellan	  olika	  samhällsstrukturer.	  I	  
beskrivningarna	  kan	  eleven	  använda	  
begrepp	  och	  modeller	  på	  ett	  
*fungerande	  sätt.

Eleven	  kan	  föra	  *	  resonemang	  om	  
hur	  individer	  och	  samhällen	  
påverkas	  av	  och	  påverkar	  varandra	  
och	  beskriver	  då	  *	  samband	  mellan	  
olika	  faktorer	  som	  har	  betydelse	  för	  
individers	  möjligheter	  att	  påverka	  
sin	  egen	  och	  andras	  livssituation.
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