
Samhällskunskap årskurs 8 Gottsundaskolan VT-17 
 
Nu ska ni arbeta med följande moment: Så styrs Sverige 
Bok: Samhällskunskap 8 SOL 4000, s. 168-173, s.188-199, 206-207. 

Detta ska du kunna efter arbetsområdet är genomarbetat; 

1. Du ska känna till statens, kommunens och landstingets uppgifter. 
2. Du ska kunna redogöra för de olika inkomster och utgifter som staten, kommunen 

och landstinget har.  
3. Du ska känna till nyckelbegreppen som lyfts fram i text och under lektionerna. 
 
Era kunskaper kommer att bedömas under momentet genom skriftliga prov. 
Veckoplanering:  

Vecka Detta gör vi under veckorna 
v. 2 Arbeta med årskrönika, se tillhörande uppgift med tillhörande kunskapskrav.  
v. 3 Arbeta med årskrönikan, inlämning. 
v. 4 Staten, kommunen och landstinget. 
v. 5 Staten, kommunen och landstinget. 

Skriftligt prov under sista lektionen i veckan. 
 

Dina förmågor i samhällskunskap bedöms mot dessa kunskapskrav; 

Nivå E Nivå C Nivå 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.  
 
 
 
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika 
perspektiv och beskriver då enkla samband 
med enkla och till viss del underbyggda 
resonemang.  
 
 
 
 

 
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 relativt väl 
fungerande sätt.  
 
 
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur 
olika perspektiv och beskriver då 
förhållandevis komplexa samband med 
utvecklade och relativt väl underbyggda 
resonemang.  
 
 

 
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.  
 
 
 
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur 
olika perspektiv och beskriver då komplexa 
samband med välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang.  
 
 
  

 
 
/Christian och Cissi S. 


