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Ämne svenska och samhällskunskap
Arbetsområde Yrke och framtid
Årskurs 9
Beräknad tidsåtgång v 39-46 (prao v 41)

Inledning – syfte
Eleven ska utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information
från olika källor. Eleven ska få utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter samt
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Eleven ska också få en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer och vad
som utmärker ett demokratiskt samhälle. Uppgiften är att skriva ett faktaarbete om ett
yrke som intresserar eleven och komma fram till ifall det är ett yrke som skulle passa
honom eller henne.
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Eleven ska få ökade kunskaper om utbildning, yrkesval och entreprenörskap i
ett globalt samhälle för att göra väl underbyggda val av framtida utbildning och
yrkesinriktning
Eleven ska få ökade kunskaper om den demokratiska samhällsstrukturen
Eleven ska klara av informationssökning på Internet och genom intervjuer
Eleven ska med hjälp av dator kunna göra en tydlig disposition och redigera
sin text
Eleven ska kunna citera samt göra en korrekt källhänvisning
Eleven ska kunna genomföra en muntlig presentation om ämnet

Konkreta mål för eleverna
Du kommer att utveckla din förmåga att skriftligt och muntligt beskriva samt ta
ställning till och reflektera över
 Utbildning, arbetsmiljö och övriga förutsättningar för yrket
 fackföreningens roll och betydelse
 yrkets lämplighet för dig

Undervisning
Undervisningen kommer att ske med genomgång i helklass samt med individuellt
arbete. Under lektionerna kommer vi att gå igenom
 vilken fakta som ska vara med i arbetet
 hur arbetet ska läggas upp samt hur man skriver inledning, avslutning och
källförteckning och övrigt som tillhör det formella
 intervjuteknik
 fackföreningen och dess historia
 vad du ska tänka på inför din muntliga presentation

Bedömning
Följande kommer att bedömas
 Din förmåga att reflektera och diskutera frågor som rör ämnet under samtliga
lektioner
 Din förmåga att skriftligt och muntligt redovisa dina kunskaper i ämnet samt
reflektera över dina kunskaper
Du kommer att få göra ett skriftligt arbete samt en muntlig framställning inför klassen.
Betyg E
Samhällskunskap:
Du har grundläggande kunskaper om yrket och fackföreningarna och du kan föra
enkla resonemang om frågor som rör ämnet muntligt och skriftligt, och du kan visa på
enkla samband.
Svenska:
Du kan söka och sammanställa information från ett avgränsat antal källor. Du kan
skriva ett arbete med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer
och strukturer.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak
fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och
sammanhang.
Betyg C
Samhällskunskap:
Du har goda kunskaper om yrket och fackföreningarna och du kan föra utvecklade
resonemang om frågor som rör ämnet muntligt och skriftligt, och du kan visa på
samband mellan yrket och samhället.
Svenska:
Du kan söka och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Du
kan skriva ett arbete med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga
normer och strukturer.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt
väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare
och sammanhang.
Betyg A
Samhällskunskap:
Du har mycket goda kunskaper om yrket och fackföreningarna och du kan föra
välutvecklade resonemang om frågor som rör ämnet muntligt och skriftligt. Du kan
visa på komplexa samband mellan yrket, samhället och människan och visa på ett
mönster.
Svenska:
Du kan söka och sammanställa information från ett varierat urval av källor för då
välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Du kan
skriva ett arbete med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl
fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl
fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och
sammanhang.

