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Inledning - syfte
Genom undervisning i ämnet ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:





reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur
olika perspektiv.
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp
och modeller.
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor
och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Konkreta mål för eleverna
När arbetsområdet Lagar och regler är slut förväntas du kunna:
 beskriva skillnaden mellan lagar och regler
 förklara hur regler och lagar styr din skola
 förklara begreppen: samvete, demokrati, grundlagar, brott, straff, påföljd,
snatteri, skadegörelse, straffmyndig, rättighet och skyldighet
 beskriva vad som händer när ett brott begås
 resonera kring konsekvenser av brott både för barn och vuxna

Undervisning
För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska du få berättarlektioner, se film,
arbeta enskilt och i grupp. Detta är innehållet i undervisningen i stora drag:



Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället
Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar oh påföljder samt
kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället

Bedömning
Du ska få visa dina kunskaper i diskussioner, enskilda skrivuppgifter och ett skriftligt
prov.
När arbetsområdet är slut bedöms dels om dina kunskaper om lagar och regler är
grundläggande, goda eller mycket goda, dels på vilket sätt du beskriver samband:
enkelt, förhållandevis komplext eller komplext.
Dessutom bedöms om du kan använda begrepp på ett i huvudsak, relativt väl eller
väl fungerande sätt.
Slutligen bedöms på vilket sätt du kan undersöka och resonera kring viktiga rättsliga
frågor som rör din vardag. De tre nivåerna är: i huvudsak, relativt väl och väl
fungerande sätt samt enkla, utvecklade eller väl utvecklade resonemang.

