
Prövningsanvisningar i Sam 1b 

Prövning i Samhällskunskap 1 b 

Kurskod SAMSAM01b 

Gymnasiepoäng 100 

Examinationer Inlämningsuppgift: Massmedier 

Inlämningsuppgift: Ekonomi 

Inlämningsuppgift: Lag och rätt 

Inlämningsuppgift: Politiska partier 

Inlämningsuppgift: Hemtenta, eget valt samhällsproblem 

Prov: Statsskick 

Prov: Bedömningsstöd från skolverket 

Muntlig examination: De mänskliga rättigheterna och hållbar 

utveckling 

Alla skriftliga uppgifter lämnas in via Edmodo och plagiatgranskas 

via Urkund.

Kontakt  Anmälan sker via hemsidan. Eleven kontaktar därefter prövande 

lärare för upplägg.  Prövande lärare är Thomas Danielsson.  

Läsanvisning Ett hållbart samhälle av Pauline Göthberg, Gunnar Hultman, Inga-

Lill Söderberg och Ylva Yngveson.  

Statsskick 
s. 29- 61

Politiska partier 

s. 62-83

samt partiernas hemsidor

Lag och rätt 

s. 84-97

Massmedia 

s. 98-115

De mänskliga rättigheterna och hållbar utveckling 

s. 123-153

Ekonomi 

s. 154-270



Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de

kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens

organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska,

politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av

individer, grupper och samhällsstrukturer.

3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med

hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera

källornas relevans och trovärdighet.

5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU.

Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka

politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika

system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala

teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande

och välfärdsteorier.

 De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och

hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

 Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för

civila i väpnade konflikter.

 Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller

och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera,

anställningsvillkor.

 Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i

att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och

utanförskap.

 Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och

internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och

resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

 Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt

samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas

av samhällsekonomiska förändringar.

 Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att

påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor

att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.

 Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med

undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för

att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att

bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys,

argumentationsanalys och källkritik.

 Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och

muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.



Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och 
samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de 
mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om 
likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt 
redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida 
samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, 
grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder 
eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven 
diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. 
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras 
ståndpunkter.

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, 
förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden 
mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från 
olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. 
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i 
olika presentationsformer.

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och 
samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de 
mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om 
likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra 
för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida 
samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper 
och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen 
använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder 
samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna 
samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina 
ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, 
förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden 
mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från 
olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och 
trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina 
kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i 
förhållande till källorna.



Kunskapskrav 

Betyget B

Betyget D innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation 
och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och 
nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.

I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter 
och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och 
nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och 
nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, 
påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I 
analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och 
metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och 
nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven 
kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen 
andras ståndpunkter.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen 
som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder 
samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information 
från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om 
deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat 
sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig 
självständigt i förhållande till källorna.




