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SYFTE UTIFRÅN KURSPLANEN I SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 4-6 
”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på 
samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, 
ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.” 
 
”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de 
mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska 
också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att 
reflektera, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.” 
 

KUNSKAPSKRAV 
Eleven har grundläggande 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 enkla samband 
inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på 
ett i huvudsak fungerande sätt.  
 
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets 
rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar 
av världen. 

 
CENTRALT INNEHÅLL 

 Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt 
kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. 

 De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets 
rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



KONKRETA MÅL TILL ELEVEN 
 Du ska kunna delta aktivt i undervisningen genom muntliga och/eller 

skriftliga presentationer om ämnesområdet.  

 Du ska kunna redogöra för varför samhället behöver lagstiftning. 

 Du ska känna till några olika lagar och dess påföljder/straff, samt hur det 
påverkar brottsutövaren, dess närhet och hela samhället. 

 Du ska känna till några olika typer av kriminalitet. 

 Du ska kunna använda begrepp som hör till området på ett fungerande sätt. 

 Du ska kunna förstå skillnaden på demokrati och diktatur utifrån ett rättsligt 
perspektiv. 

 

BEDÖMNING 
Du bedöms utifrån dessa punkter: 

 Du ska delta aktivt i undervisningen utifrån din egen förmåga, såväl i 
muntliga diskussioner som skriftliga arbetsuppgifter. 

 Du ska redogöra för ett antal begrepp och dess innebörd, som hör till 
arbetsområdet. 

 Du ska kunna berätta om ett brott, vilken lag som talar om att det är ett 
brott, hur rättprocessen går till på ett kortfattat sätt samt vilken 
påföljd/straff brottsutövaren riskerar att få. 

 Du ska redogöra för några utav de mänskliga rättigheterna samt för barnen 
rättigheter och situation runt om i världen. 

 Du ska resonera om utvecklingen av rättsväsendet i Sverige genom 
historien. 

 Du kommer att få genomföra ett test i slutet av arbetsområdet som testar 
dina kunskaper, för att se om du behöver arbeta med området ytterligare 
eller om du har uppnått kraven. 

 

UNDERVISNING 
 Eleverna kommer att se filmer som handlar om det svenska rättssamhället 

samt de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter. 

 Eleverna kommer att lära sig om brott och straff, ungdomsbrottslighet och 
rättsväsendet genom att arbeta självständigt och i grupp med olika 
arbetsblad. 

 Eleverna kommer att få olika diskussionsuppgifter utifrån rättsväsendet och 
de mänskliga rättigheterna. 

 Eleverna kommer att få studera ett specifikt brott och göra en beskrivning 
av rättsprocessen för brottet i grupp. 

 Eleverna kommer att få lyssna till en berättelse om en judisk familj vid andra 
världskriget, och utifrån det diskutera de mänskliga rättigheterna samt göra 
ett collage med ett citat som berör de mänskliga rättigheterna 

 
 


