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BETYGSKRITERIER I SAMHÄLLSKUNSKAP

Godkänd (G)

Väl godkänd (VG)

Eleven ska:

Eleven ska:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

känna till begrepp som rör ”olika - lika” samt
veta något om orsakerna till invandrings och flyktingpolitik
förstå att respektera olika individers åsikter
och känner till gruppens ”makt” och
begreppet grupptryck
förstå innebörden i begreppen stat- maktkontroll samt förstår och respekterar
demokratiska beslut
känna till de viktigaste grundlagarna samt de
rättigheter och skyldigheter som vi har
ha medvetenhet om sin egen ekonomi samt
kunna göra ställningstaganden utifrån
detta
ha förståelse för sambandet industri- miljöpolitik
ha kännedom om hur Sverige styrs
ha viss kännedom om de fackliga
organisationerna
ha klart för sig begreppen privat- och
offentlig verksamhet

•

•

•

•
•
•

kunna jämföra individers och gruppers
livsmönster i Sverige och i andra länder
och visa hur skilda livsmönster kan ge
upphov till konflikter kring hur samhället
bör organiseras
analysera och diskutera olika
samhällsfenomen med hjälp av begrepp
som individ, grupp, stat, demokrati, makt
och kontroll
granska och sammanställa självständigt från
olika kunskapskällor skilda uppfattningar i
någon aktuell samhällsfråga och
analysera utifrån sina resultat de skilda
åsikterna
reflektera över och ser samband mellan
rättigheter och skyldigheter på individ- och
samhällsnivå och gör jämförelser med
nationell lagstiftning och internationella
konventioner
ge exempel på den ömsesidiga påverkan
mellan samhällsekonomi och människors
privata ekonomi
ge exempel på ekonomiska och politiska
faktorer bakom miljöproblem och
diskuterar hur dessa frågor kan hanteras
ha kunskaper om och kan formulera
innebörden i demokratiska värden och
kan praktisera demokratiska
arbetsformer.Eleven kan vidare ge
exempel på hur demokratins ideer
kommer till uttryck i det svenska samhället
och i andra demokratiska traditioner

Mycket väl godkänd (MVG)
Eleven ska:
•
•
•
•
•
•
•
•

förstå orsak och verkan när det gäller ut- och
invandringspolitik. Har även förmåga att jämföra då och nu.
ha förståelse för begreppen etik och moral och se hur dessa
kan sättas i relation till individen- gruppen- staten.
känna till FN:s internationella roll samt grunddragen i FN:s
organisation.Sveriges roll i FN.
ha ett kritiskt förhållningssätt till miljöpolitiken samt förståelse
för orsak och verkan hos de olika partiernas miljöpolitik
förstå begreppet ”ett jämlikt samhälle”
ha insikt om fackets roll i välfärdssamhället
väl uppfylla kraven för godkänd och väl godkänd
vara kritisk när det gäller framställningar i våra massmedier

