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Val, politik och rättssystem 
Samhällskunskap åk 7 ht 2014 

 

 

Förmågor i fokus 
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att  

 reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 

 analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, 

 reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 
beslutsprocesser. 

 uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 

 söka information om samhället från medier, Internet, och andra källor och värdera deras 
relevans och trovärdighet 

 

 

Det centrala innehållet (enl. Lgr 11) 
Undervisningen i samhällskunskap ska under höstterminen i år 7 behandla följande delar: 

Beslutsfattande och politiska idéer 

 Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats. 

 Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och 
kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och 
samhället i stort. 

 Några olika stats- och styrelseskick i världen. 

 Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling, samt 
hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. 

Rättigheter och rättsskipning 

 Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och 
lagstiftning påverkar varandra. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation. 

 
 

/SO-lärarna i år 7 – Johnny och Ragnar  
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BEDÖMNING 
Din lärare kommer att bedöma dina kunskaper om:  

 

 hur den politiska strukturen fungerar. 

 begrepp. 

 hur individer och samhällen påverkar varandra - vilka faktorer som har betydelse för hur 

individer kan påverka sin egen och andras livssituation. 

 samhällsfrågor och hur eleven resonerar kring dessa - hur du värderar olika 

ståndpunkter i samhällsfrågorna, med underbyggda argument och förmågan till 

perspektivskifte. 

 demokratiska processer. 

 informationssök, och förmågan att resonera om en källas trovärdighet och relevans. 

 

 

Kunskapskrav 
 

Förmåga E C A 
 

 

Analysera 

samhällsstrukturer 

med hjälp av 

samhällsvetenskaplig-

a begrepp och 

modeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektera över hur 

individer och 

samhällen formas, 

förändras och 

samverkar. 

 

 

 

 

 

 
Eleven har grundläggande 

kunskaper om olika 

samhällsstrukturer. Eleven 

visar det genom att 

undersöka hur rättsliga och 

politiska strukturer i 

samhället är uppbyggda och 

fungerar och beskriver då 

enkla samband inom och 

mellan olika 

samhällsstrukturer. I 

beskrivningarna kan eleven 

använda begrepp och 

modeller på ett i huvudsak 

fungerande sätt.  

 

Eleven kan föra enkla 

resonemang om hur 

individer och samhällen 

påverkas av och påverkar 

varandra och beskriver då 

enkla samband mellan 

olika faktorer som har 

betydelse för individers 

möjligheter att påverka sin 

egen och andras 

livssituation. 

 

 

 

 
Eleven har goda kunskaper 

om olika 

samhällsstrukturer. Eleven 

visar det genom att 

undersöka hur rättsliga och 

politiska strukturer i 

samhället är uppbyggda och 

fungerar och beskriver då 

förhållandevis komplexa 
samband inom och mellan 

olika samhällsstrukturer. I 

beskrivningarna kan eleven 

använda begrepp och 

modeller på ett relativt väl 

fungerande sätt.  

 

Eleven kan föra relativt väl 

utvecklade resonemang om 

hur individer och samhällen 

påverkas av och påverkar 

varandra och beskriver då 

förhållandevis komplexa 

samband mellan olika 

faktorer som har betydelse 

för individers möjligheter 

att påverka sin egen och 

andras livssituation. 

 

 

 

 
Eleven har mycket goda 

kunskaper om olika 

samhällsstrukturer. Eleven 

visar det genom att 

undersöka hur rättsliga och 

politiska strukturer i 

samhället är uppbyggda och 

fungerar och beskriver då 

komplexa samband inom 

och mellan olika 

samhällsstrukturer. I 

beskrivningarna kan eleven 

använda begrepp och 

modeller på ett väl 

fungerande sätt.  

 

Eleven kan föra 

välutvecklade och 

nyanserade resonemang 

om hur individer och 

samhällen påverkas av och 

påverkar varandra och 

beskriver då komplexa 

samband mellan olika 

faktorer som har betydelse 

för individers möjligheter 

att påverka sin egen och 

andras livssituation. 
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Uttrycka och värdera 

olika ståndpunkter i 

till exempel aktuella 

samhällsfrågor och 

argumentera utifrån 

fakta, värderingar 

och olika perspektiv. 

 

 

 

 

Reflektera över 

demokratiska värden, 

principer och 

beslutsprocesser. 

 

 

Söka information om 

samhället från 

medier, Internet, och 

andra källor och 

värdera deras 

relevans och 

trovärdighet. 

 

 

 

 

Eleven kan undersöka 

samhällsfrågor ur olika 

perspektiv och beskriver då 

enkla samband med enkla 

och till viss del 

underbyggda resonemang. 

Eleven värderar och 

uttrycker olika ståndpunkter 

i några samhällsfrågor med 

enkla resonemang och till 

viss del underbyggda 

argument och kan då i viss 

utsträckning växla mellan 

olika perspektiv.  

 

 

 

Eleven har grundläggande 

kunskaper om demokratiska 

processer.  

 

Eleven kan söka 

information om samhället 

och använder då olika 

källor på ett i huvudsak 

fungerande sätt och för 

enkla och till viss del 

underbyggda resonemang 

om informationens och 

källornas trovärdighet och 

relevans. 
 

 

Eleven kan undersöka 

samhällsfrågor ur olika 

perspektiv och beskriver då 

förhållandevis komplexa 

samband med utvecklade 

och relativt väl 

underbyggda resonemang. 

Eleven värderar och 

uttrycker olika ståndpunkter 

i några samhällsfrågor med 

utvecklade resonemang 

och relativt väl 

underbyggda argument och 

kan då i förhållandevis 

stor utsträckning växla 

mellan olika perspektiv.  

 

Eleven har goda kunskaper 

om demokratiska processer. 

 

 

Eleven kan söka 

information om samhället 

och använder då olika 

källor på ett relativt väl 

fungerande sätt och för 

utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang 

om informationens och 

källornas trovärdighet och 

relevans. 
 

 

Eleven kan undersöka 

samhällsfrågor ur olika 

perspektiv och beskriver då 

komplexa samband med 

välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang. 

Eleven värderar och 

uttrycker olika ståndpunkter 

i några samhällsfrågor med 

välutvecklade resonemang 

och väl underbyggda 

argument och kan då i stor 

utsträckning växla mellan 

olika perspektiv.  

 

 

 

Eleven har mycket goda 

kunskaper om demokratiska 

processer. 

 

Eleven kan söka 

information om samhället 

och använder då olika 

källor på ett väl fungerande 

sätt och för välutvecklade 

och väl underbyggda 

resonemang om 

informationens och 

källornas trovärdighet och 

relevans. 
 

 


