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SO-S Samhälle 
Lärarhandledning
SO-Serien är ett komplett och flexibelt material för åk 7-9. 
Serien är uppdaterad för Lgr 11. Till ämnesboken finns en 
lärarhandledning full av tips och övningar.

PROVLEKTION:  Beskriva samband och 
använda begrepp 

Provlektion

Följande provlektion är ett utdrag ur SO-S Samhälle Lärarhandledning. I 
uppgiften prövas elevernas förmåga att beskriva samband och använda begrepp. 
Lektionen består av:

•	 Elevuppgift	6:10	(för	åk	8)	
•	 Bedömningsstöd	

Så här arbetar du med provlektionen:

1. Läs igenom uppgiften.
2. Kopiera upp sidan med elevuppgiften till klassen.
3. Låt eleverna lösa uppgifterna.
4. Använd bedömningsstödet som hjälp vid rättning och återkoppling.
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Att beskriva samband och använda begrepp i Samhällskunskap:

Uppgiften i den här provlektionen motsvarar den ämnesspecifika förmågan att 
”analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och 
modeller”. Konkret handlar det om att bedöma hur bra eleven är på att beskriva 
samband mellan olika saker i samhället hänger ihop. 

Kunskapskravet innehåller värdeord som beskriver tre kvalitetsaspekter. De 
handlar om omfattningen av elevens kunskaper om samhällsstrukturer, 
komplexiteten i de samband eleven beskriver samt hur väl eleven använder 
begrepp och modeller. 

I den här övningen kan omfattningen av elevens faktakunskaper sägas  
framgå av hur träffsäkra svaren blir. Komplexiteten framgår av hur många  
led eleven inkluderar i sina sambandskedjor. Kvaliteten i begreppsanvändningen 
framgår av hur ofta och med vilken säkerhet eleven använder 
samhällsvetenskapliga begrepp.

Övningen i provlektionen prövar inte elevens förmåga att använda modeller, 
även om en kreativ elev kanske i något enstaka svar kan ta hjälp av en känd 
modell som stöd för sina resonemang. Annars prövas den aspekten kanske lättast 
i	uppgifter	där	eleven	visas	på	en	given	modell	(t.ex.	det	ekonomiska	kretsloppet)	
och uppmanas att resonera kring den.

De kvalitetsaspekter som går att bedöma i övningen kan listas enligt nedan: 

Att beskriva samband Begreppsanvändning

Hur träffsäkra är de samband eleven 
beskriver? 

I vilken utsträckning och med vilken 
precision använder eleven relevanta 
begrepp?

Hur många led finns med i de 
sambandskedjor eleven beskriver?
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SOS Samhälle 8
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6:10 samband om demokrati och diktatur
I ämnet samhällskunskap och i många andra skolämnen är det viktigt att kunna beskriva olika 
slags samband. I denna övning får du tillfälle att se om du kan beskriva kortare eller längre 
”sambandskedjor”. Ju längre sambandskedjorna är desto bättre.
1. 1921 fick alla myndiga män och kvinnor rösträtt, detta ledde till att Sverige …
2. Censur får inte förekomma i en demokrati därför att …
3. Makthavarna i en diktatur kontrollerar alla medier därför att …
4. Att FN beslutade att införa vissa grundläggande fri- och rättigheter 1948 

berodde på …
5. Tryckfriheten är viktig i en demokrati, därför att …
6. Rättssäkerheten är en självklar princip i en demokrati, därför att …
7. Den organiserade brottsligheten, typ maffian, är ett hot mot demokratin, 

därför att …
8. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna ogillas av diktaturländer, därför 

att …
9. Trots att alla män som hade en viss inkomst och betalade skatt fick rösträtt 

1909 var Sverige ändå ingen demokrati, därför att …
10. Demokratin gäller inte på samma sätt i olika företag därför att …

Arbeta vidare med:
•	 Jämför	och	samtala	om	dina	svar	med	gruppens	svar	och	försök	skapa	gruppens	

bästa svar.
•	 Redovisa	gruppens	bästa	svar	inför	hela	klassen.
•	 Förbättra	era	svar	efter	att	ni	har	lärt	er	av	de	andra	gruppernas	redovisningar.
•	 Starta	en	debatt	utifrån	ett	par	av	de	mest	intressanta	sambanden	ovan.
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Bedömningsstöd - Uppgift 6:10

I ämnet samhällskunskap och i många andra skolämnen är det viktigt att kunna beskriva olika slags samband. I 
denna övning får du tillfälle att se om du kan beskriva kortare eller längre ”sambandskedjor”. Ju längre 
sambandskedjorna är desto bättre.

1. 1921 fick alla myndiga män och 
kvinnor rösträtt, detta ledde till att 
Sverige blev ett demokrat land. Då 
fick alla rösta på de partierna de 
ville och de gjorde så att det blev 
mindre fattigt sedan.

Kommentar: Eleven kopplar ihop 
rösträtt med demokrati och sätter 
det i samband med minskad 
fattigdom. Sambandet är dock 
otydligt beskrivet och det är inte helt 
klart att eleven har en korrekt 
förståelse. Begreppen demokrati och 
partier används, men inte 
genomgående korrekt

1. 1921 fick alla myndiga män och 
kvinnor rösträtt, detta ledde till att 
Sverige fick kvinnor med i 
riksdagen. När kvinnorna fick vara 
med och bestämma fick vi nya lagar 
som gjorde samhället rättvisare. 
Det gjordes också mer för att 
underlätta för kvinnor.     

Kommentar: Eleven sätter 
rösträtten i samband med kvinnlig 
representation i riksdagen, med nya 
rättvisare lagar och ett mer jämställt 
politikinnehåll. Sambanden är 
rimliga men inte helt tydligt 
beskrivna. Flera 
samhällsvetenskapliga begrepp 
(riksdagen, lagar, samhället, rättvisa 
och grupper) förekommer och 
används korrekt.

1. 1921 fick alla myndiga män och 
kvinnor rösträtt, detta ledde till att 
Sverige fick sin första helt 
demokratiskt valda riksdag och 
regering. Kvinnorna fick politisk 
makt efter att feminister hade 
kämpat länge för ökade rättigheter. 
Rätten till utbildning var viktig och 
att det fanns högutbildade kvinnor 
bidrog säkert till att till slut fick 
igenom kravet på allmän rösträtt. 
När kvinnor kunde påverka 
politiken krävde de fler reformer 
som gynnade kvinnor, som t.ex. 
barnbidrag.   

Kommentar: Eleven kopplar ihop 
rösträtt med demokrati och sätter 
det i samband med feministisk 
politisk kamp, rätt till utbildning, 
förekomsten av utbildade kvinnor 
och senare politiska reformer. 
Sambanden är relevanta och tydligt 
beskrivna. Många begrepp 
förekommer och används korrekt 
och flexibelt.

Betyg E Betyg C Betyg A

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 har goda 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 förhållandevis 
komplexa samband inom och 
mellan olika samhällsstrukturer. I 
beskrivningarna kan eleven 
använda begrepp och modeller på 
ett i relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda 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 
komplexa samband inom och 
mellan olika samhällsstrukturer.  
I beskrivningarna kan eleven 
använda begrepp och modeller på 
ett väl fungerande sätt.


