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Delprov A

Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 
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Detta prov återanvänds t.o.m. 2020-06-30.
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Elevens namn:                  Klass/grupp:                        Skola:

Kommun:    Födelsedatum (ååmmdd):  Flicka
         Pojke

Läser enligt kursplanen i svenska

Läser enligt kursplanen i svenska A 
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Information till dig som ska göra provet 

Hej! 
Du ska nu göra nationellt prov i samhällskunskap. Vi som har gjort provet vill gärna informera dig om 
några saker som gör att du blir bättre förberedd.

Det finns olika typer av uppgifter i provet. Beroende på vilken del av kunskapskraven uppgiften prövar 
så ber vi dig göra olika saker. I en del uppgifter ska du svara genom att sätta ut kryss, tänk då på att 
inte sätta ut fler kryss än vad vi efterfrågar, då räknas hela uppgiften som ogiltig. Det gäller även om 
du ska sätta ut bokstäver eller ord – skriv bara det som efterfrågas i uppgiften. 

När vi ber dig att beskriva något så ska du beskriva hur något i samhället fungerar och hur olika saker 
hänger ihop och påverkar varandra.  Det är bra om du ger flera exempel på hur olika saker hänger ihop 
och förklarar dem i ditt svar. 

När vi ber dig att resonera i uppgifterna så är det bra om du ger flera exempel som förtydligar vad du 
menar. I ett resonemang så är det också bra om du försöker att visa att det kan finnas olika perspektiv 
att belysa frågan ifrån. Exempelvis kan du visa att en sak kan påverka en person på ett sätt och hela 
samhället på ett annat.

För att du ska få stora möjligheter att visa dina kunskaper finns det flera olika uppgifter som prövar 
ungefär samma sak. Det är för din skull som vi ställer liknande frågor men du kanske tycker att vi upp-
repar oss. Trots det är det mycket viktigt att du svarar så gott du kan på alla frågorna! 

Vid varje uppgift finns det små rutor. De visar vilken nivå uppgiften går till. På de uppgifter som har 
tre vita rutor har du möjlighet att visa belägg för nivå E, C och A. Detta betyder att du kan få belägg 
för nivå E på en uppgift som går till nivå A. Där finns det ofta många rader att skriva på. Du måste inte 
använda alla rader. En del elever behöver inte så många medan andra behöver fler. Då kan man använ-
da lösblad. Glöm inte att skriva namn och klass/grupp om du använder lösblad.

 

 
Tankebubblan hjälper dig under provet. Där finns tips om hur du kan göra och vad som är bra att tänka 
på när du arbetar med uppgifterna. 

Uppgifterna är blandade och det är inte så att de svåraste kommer sist.
Tänk på att vid de uppgifter där du ska skriva en bokstav, siffra eller ett kryss bara skriva ett tecken vid 
varje ruta/rad.

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
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A1 Lag och rätt - begrepp

Varje beskrivning nedan passar ihop med ett begrepp. Skriv begreppets bokstav i rutan framför beskrivningen.  
Det skall bara stå en bokstav vid varje beskrivning.
Det finns tre begrepp för mycket. 

 A – Signalement  B – Förundersökning  C – Åtalsunderlåtelse

 D – Tingsrätt   E – Advokat   F – Misstänkt

 G – Straffmyndig  H – Vittne   I –  Påföljd

 J – Mened   K – Åhörare   L – Domare  M - Omyndig

Här avgörs brottmål och tvistemål.

En beskrivning av hur en person ser ut. 

Blir man när man fyllt 15 år.

En åklagare väljer att inte väcka åtal trots att en person erkänt.

Att ljuga när man vittnar under en rättegång.

En person man tror har begått ett brott.

Fängelse och böter är exempel på detta. 

Polis och åklagare arbetar med att försöka ta reda på fakta om vad som hänt.

Har uppgiften att vara ordförande under en rättegång. 

Person som är under 18 år. 
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A2 När ett brott begås

Ovan ser du sju bilder som beskriver rättskedjan. 

Numrera bilderna 1 – 7 i den ordning som de olika händelserna vanligtvis sker.
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A3 Rättssäkerhet

Beskriv vilka effekter det skulle kunna få för rättssäkerheten i Sverige om 
vi tog bort domstolarnas roll och uppgifter.

Rättsäkerhet innebär att ett land 
har lagar som skyddar individen mot 
orättvis behandling från samhället. 

Försök att:

- beskriva olika effekter

- förklara hur dessa hänger ihop

Elevhäfte delprov A Samhällskunskap äp 9_2014.indd   6 2014-03-07   13:42



 Samhällskunskap åk 9 vt 20147

A4 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.

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

demokrati  rättsstat   rättssäkerhet  mänskliga rättigheter

Försök att:

- beskriva olika orsaker till att

  brottsmisstänkta har rätt till

  försvarsadvokat.
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A5 Mobilförbud för bilförare

Mål för användning av cykelhjälm  
Källa: Trafikverket

I diagrammet visas två scenarion. Den gröna linjen visar 
på en önskvärd utveckling där 70% av alla cyklister an-
vänder cykelhjälm år 2020. För att detta ska kunna ske 
krävs att en ny hjälmlag införs där det görs olagligt att 
cykla utan hjälm för alla. Den bruna linjen visar på den 
troliga utvecklingen om denna lag ej införs.

I Sverige fick vi en ny paragraf i trafikförordningen den 1 
december 2013 som förbjuder mobilanvändning för for-
donsförare om det påverkar hur de kör fordonet. Straffet 
för brott mot denna lag är böter upp till 4000 kronor.

Informationen i diagrammet handlar inte om mobiltelefoner men du kan ha nytta av hur man tror att en lag påverkar 
människors handlande.

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

Försök att:

- ge olika exempel på vad 

som skulle kunna hända i och 

med lagändringen.
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A6 Valresultat

Diagrammet visar ett påhittat valresultat från ett riksdagsval i Sverige.

Vilka av följande alternativ är möjliga resultat av valet?

Det finns tre korrekta alternativ, sätt ett kryss vid de påståenden som är rätt. 
Om du sätter ut fler än tre kryss räknas uppgiften som ogiltig.

Parti E är för litet och kommer inte att få några riksdagsplatser.

Partierna D, F, G har tillsammans 41,8 %. De kan tillsammans bilda en majoritetsregering.

Valresultatet måste med nödvändighet leda till en koalitionsregering och nyval så snart det är möjligt.

Parti C är störst. De kommer att få bestämma i Sverige de närmaste fyra åren.

Parti C kan ensamt bilda regering, om de får stöd av och samarbetar med partierna A och B.

Riksdagen kommer efter valet att innehålla sju partier.

Partierna A, B och C kan bilda regering. Det är troligtvis partiledaren i parti C som blir statsminister.

	  

A	  
22,0%	  

B	  
6,5%	  

C	  
23,5%	  

D	  
16,0%	  

E	  
3,7%	  

F	  
12,3%	  

G	  
13,5%	  

Övriga	  
2,5%	  

A
22,0 %

B
6,5 %

C
23,5 %

D
16,0 %

E
3,7 %

F
12,3 %

G
13,5 %

Övriga
2,5 %
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A7 Många partier i riksdagen

I Sveriges riksdag finns det just nu 8 partier. Alla partier vill att det skall bli 
bättre i Sverige.

Vilka anledningar kan det finnas till att det finns flera partier i Sveriges riksdag? 

Försök att:

- beskriva flera olika 

  anledningar
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A8 Påverka viktiga beslut

Amina går på en högstadieskola som hotas av nedläggning. Politikerna i kommunen anser att det finns för få elever 
som vill gå på Aminas skola och då blir skolan för dyr att driva. Amina vill ha kvar sin skola och tycker att det borde 
finnas andra lösningar på problemet.

b) Resonera om varför dessa sätt att försöka påverka är bra!

a) Ge Amina några förslag på vad hon kan göra för att påverka politikerna. Försök att:

- ge flera olika förslag

Försök att:

- tydligt förklara varför 

  sätten att påverka är bra
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A9 Så fungerar den svenska demokratin

Välj bland orden i rutan. Skriv in valt ord på linjen. Se exempel A.

A)

tre
fyra
fem

Vi har fyra grundlagar som skyddar vår demokrati.

B)

diktatur
direkt demokrati
parlamentarisk demokrati
monarki

Sverige är en      och en            .

C)

premiärminister
kung
statsminister

Vår       är vår statschef, men han har enbart representativa funktioner.

D)

tredje
fjärde
femte

I Sverige har vi riksdagsval vart     år.
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E)

På valdagen den 14 september 2014 deltar de flesta som röstar, förutom i riksdagsvalet, i ytterligare två val. 

Nämligen till                  och                  .

F)

fyra
fem
sex

För att ett parti ska få platser i riksdagen måste de få minst   % av rösterna.

G)

statsministern
talmannen
kungen

         utser de ministrar som ska ingå i regeringen.

H)

regeringen
riksdagen
statsministern

Det är        som stiftar lagar och fattar beslut om statsbudgeten.

I)

massmedierna
fackföreningarna
lobbyisterna

Många vill vara med och påverka och bestämma. Riksdag och regering kallas den första och andra statsmakten.  

         kallas för den tredje statsmakten.

landstinget/regionen
EU-parlamentet
stadsdelen
kyrkan
kommunen
fackföreningen
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A10 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 problem både

  för hela samhället och

  för enskilda individer.
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A11 Demokratiskt underskott

Ibland kommer det klagomål på att EU inte är tillräckligt demokratiskt, man talar om det ”demokratiska 
underskottet”. En del vill ge mer makt till det direktvalda Europaparlamentet. 

Vilka skulle troligen konsekvenserna bli av att ge det direktvalda parlamentet mycket mera makt? 

Sätt kryss framför de alternativ som är rätt, det finns tre rätta svar. Om du sätter ut fler än tre kryss räknas 
uppgiften som ogiltig. 

Troligen försvinner de stora jordbrukssubventionerna ganska snabbt. 

Integrationen mellan EU-länderna skulle gå lättare.

Risken är att alltför enkla frågor dominerar valkampanjen.

Parlamentet får svårt att ta hänsyn till övergripande EU-frågor.

Det skulle bli lättare för medlemsländerna att inte följa EU-parlamentets beslut.

Sverige, som är ett land med många välutbildade, skulle få lättare att påverka beslut.

De stora länderna får mycket mer makt i EU. 
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A12 Trovärdiga och relevanta källor

Du har fått i uppgift att skriva ett arbete om Kinas politiska system. Du ska använda dig av flera källor men de måste 
vara trovärdiga och relevanta för uppgiften. 

På vilka sätt kan nedanstående källor vara trovärdiga och relevanta?

  Källa: Youtube

Trovärdig därför att...

Relevant därför att...

  Källa: dn.se, Dagens Nyheters webbsida

Trovärdig därför att...

Relevant därför att...

  Källa: Skolans lärobok

Trovärdig därför att...

Relevant därför att...
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A13 Nyhetsutrymme i media

Löpsedeln till höger är påhittad men skulle 
mycket väl kunna finnas i en dagstidning. 

Resonera om vilka orsaker det kan finnas till att 
nyheten som handlar om bombdådet i USA får så 
mycket mer utrymme än bombdådet i Bagdad! 

Försök att:

- beskriva olika orsaker

- förtydliga med exempel

Förövarna jagades i natt!

Använd dig av lösblad om du behöver!
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A14 Källkritik

Så här kan det stå i en artikel: 

A. Enligt en ny undersökning

B. Ett laboratorium har uppmätt

C. Experter rekommenderar

Enligt en ny undersökning är det farligt med konserverad mat förpackad i konservburkar av metall. 
Ett laboratorium har uppmätt betydligt högre halter av ett skadligt ämne än vad man tidigare gjort. 
Experter rekommenderar allmänheten att istället välja förpackningar av papper eftersom dessa anses 
vara ofarliga.

Vi har markerat tre ställen i texten med fet text. Förklara kort på vilka sätt man kan kritisera dessa utifrån ett 
källkritiskt perspektiv.
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A15 Tidningsartikel

Under de senaste två valen har Moderaterna 
lockat väljare från Socialdemokraterna. Nu ökar 
återigen Socialdemokraterna och är tillbaka som 
största parti och Sverigedemokraterna gör sin 
bästa notering hittills, enligt DN/Ipsos februari-
mätning.

Det är 18 månader kvar till valet och läget i opinio-
nen är stabilt.
Samtliga förändringar är inom den statistiska felmar-
ginalen men några intressanta trender finns. Under de 
senaste två valen har Moderaterna lockat väljare från 
Socialdemokraterna men nu går väljarna åt andra
hållet enligt Johanna Laurin Gulled, opinionsanalyti-
ker på Ipsos. 

Vilka av följande påståenden kan utläsas med hjälp av tidningsurklippet?

Sätt kryss i de rutor som är rätt. 
Det finns tre korrekta svar, om du sätter ut fler än tre kryss räknas svaret som ogiltigt.

Du vet vilken organisation/företag som har gjort undersökningen.

Du vet vem som har skrivit artikeln.

Skribenten presenterar tydligt hur undersökningen är gjord.

Det är en propagandatext och är skriven för att locka fler att rösta på Socialdemokraterna.

Det är en nyhetsartikel som mycket vinklat presenterar resultatet av en opinionsundersökning.

Det framgår ganska tydligt av artikeln hur valet kommer att gå.

Artikeln är inte aktuell eftersom det var länge sedan den publicerades. 

De fyra allianspartierna tappar 4,7 procentenheter 
jämfört med förra mätningen. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet är nu större än alla regeringsparti-
erna tillsammans. 
Det finns positiva trender även för regeringen, 
Kristdemokraterna klarar sig nu över spärren till 
riksdagen, vilket gör att Centerpartiet är det enda 
parti som ligger under densamma.

Jens Kärrman
jens.karrman@dn.se

Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/politik/s-tillbaka-i-ledningen. (Publicerad 2013-03-02)/ Redigerad version
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