Demokrati - kommunikation och information
Mål/förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och
samverkar.
Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala
samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Eleven ska utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Eleven ska utveckla sin förmåga att söka information om samhället från medier, internet och andra källor
och värdera deras relevans och trovärdighet.
Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden,
principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll
Beslutsfattande och politiska idéer
Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd
och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer
i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
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Eleven har grundläggande
kunskaper om olika
samhällsstrukturer.

Eleven har goda kunskaper om
olika samhällsstrukturer.

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 enkla samband
inom 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 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 olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven
använda begrepp på ett i
huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven
använda begrepp på ett relativt
väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven
använda begrepp på ett väl
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 utifrån något givet
exempel föra utvecklade
resonemang dels om hur
individer och grupper kan
påverka beslut på olika nivåer,
dels om förhållanden som
begränsar människors
möjligheter att påverka.

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

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 har goda kunskaper om
vad demokrati är och hur
demokratiska beslutsprocesser
fungerar och visar det genom att
föra utvecklade resonemang om
hur demokratiska värden och
principer kan kopplas till hur
beslut tas i elevnära
sammanhang.

Eleven har mycket goda
kunskaper om vad demokrati är
och hur demokratiska
beslutsprocesser fungerar och visar
det genom att föra välutvecklade
och nyanserade resonemang om
hur demokratiska värden och
principer kan kopplas till hur beslut
tas i elevnära sammanhang.
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