
 
I den här övningen får eleverna utveckla sina kunskaper genom att berätta och 
framställa genom att skapa film/rörlig bild. Den här övningar har flera kopplingar till 
kursplanen då eleverna kan i stort sätt berätta om vad som helst. Nedan ser du 
utdrag från kursplanen som går att koppla till övningen. 

Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning:  

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och 
barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i 
skolan och hemma.  

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför 
de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och 
genomföras. Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad 
några vanliga varor och tjänster kan kosta. 

 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var 
människor bor och arbetar. Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och 
ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Dessutom kan eleven 
ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge 
exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.  

 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger 
utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. Eleven 
identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur 
man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken. 

 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors 
levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet 
förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom 
beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga 
uttryck.  

 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge 
exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan 
eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att 
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ange händelser i tid. 

 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några 
platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som 
utövas i närområdet. Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och 
central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.  

 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser 
om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger eleven exempel på 
kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden. 

 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära 
samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa 
frågor. 

 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla 
intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av 
resultaten så att innehållet klart framgår.  

 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, 
jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva 
lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla 
platser och länder.  

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

 • 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 kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur 
individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden 
som begränsar människors möjligheter att påverka. 

 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver 
då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven 
värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla 
resonemang och till viss del underbyggda argument.  

 • 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. 

 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur 
demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla 



resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur 
beslut tas i elevnära sammanhang.  

 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i 
huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och 
källornas användbarhet.  

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

 • 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 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 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 redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger 
exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan 
eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och 
rättigheter. 

 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer 
och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och 
skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt 
beslutsfattande.  

 • 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. 

Du som lärare bestämmer själv under hur många lektioner ni ska jobba med 
övningen och vad ni ska ha för tema. Om du inte har ett färdigt tema 
rekommenderar vi att utgå från kursplanens centrala innehåll: 

Samhällskunskap 1-3,  



Skapa en film om till exempel: Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om 
trafik, energi och matvaror. 

Samhällskunskap 4-6,  
Skapa en film om till exempel: Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, 
könsroller och jämställdhet. 

Samhällskunskap 7-9,  
Skapa en film om till exempel: Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och 
hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

Ämnets syfte:  

 • 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 ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 
perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 
människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och 
åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka 
samhällsutvecklingen. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att 
förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den 
personliga integriteten.  

 • Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan 
att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt 
samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare 
i ett snabbt föränderligt samhälle.  

 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga 
erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i 
möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att 
engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt 
och beslutsprocesser.


