
 

 

Mänskliga rättigheter och media 

Samhällskunskap år 9 – läsåret 2015-2016 

 

Förmågor i fokus: 

Genom undervisningen i samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 

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, 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 

beslutsprocesser. 

 

Det centrala innehållet: 

Individer och gemenskaper 

• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel 

av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

Information och kommunikation 

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av 

samhällets maktstrukturer. 

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika 

delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur 

individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. 

• Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska 

medier. 

Rättigheter och rättsskipning 

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 

• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 



 

 

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 

• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras 

särställning och rättigheter innebär. 

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska 

samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska 

rättigheter och skyldigheter. 



 

 

Betygssättning: 
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Eleven 
har grundläggande kunskaper om 
olika samhällsstrukturer.  
 
I beskrivningarna kan eleven 
använda begrepp och modeller på 
ett i huvudsak fungerande sätt.  
 
Eleven kan föra enklaresonemang 
om hur individer och samhällen 
påverkas av och påverkar varandra 
och beskriver då enkla samband 
mellan olika faktorer som har 
betydelse för individers möjligheter 
att påverka sin egen och andras 
livssituation. 
 
Eleven kan undersöka 
samhällsfrågor ur olika perspektiv 
och beskriver då enklasamband 
med enkla och till viss 
del underbyggda resonemang.  
 
Eleven värderar och uttrycker olika 
ståndpunkter i några samhällsfrågor 
med enkla resonemang och till 
viss del underbyggda argument 
och kan då i viss utsträckning växla 
mellan olika perspektiv.  
 
Eleven redogör för de mänskliga 
rättigheternas innebörd och 
betydelse och ger exempel på hur 
de kränks och främjas i olika delar 
av världen.  
 
Dessutom kan eleven redogöra för 
de nationella minoriteterna och 
deras särställning och rättigheter. 
 
Eleven 
har grundläggande kunskaper om 
demokratiska värden och processer 
och visar det genom att 
föra enkla resonemang om 
demokratiska rättigheter och 
skyldigheter  

Eleven har goda kunskaper om 
olika samhällsstrukturer.  
 
 
I beskrivningarna kan eleven 
använda begrepp och modeller på 
ett relativt väl fungerande sätt.  
 
Eleven kan föra relativt väl 
utvecklade resonemang om hur 
individer och samhällen påverkas 
av och påverkar varandra och 
beskriver då förhållandevis 
komplexa samband mellan olika 
faktorer som har betydelse för 
individers möjligheter att påverka 
sin egen och andras livssituation. 
 
Eleven kan undersöka 
samhällsfrågor ur olika perspektiv 
och beskriver då förhållandevis 
komplexa samband 
med utvecklade och relativt 
väl underbyggda resonemang.  
 
Eleven värderar och uttrycker 
olika ståndpunkter i några 
samhällsfrågor 
med utvecklade resonemang 
och relativt väl underbyggda 
argument och kan då 
iförhållandevis stor utsträckning 
växla mellan olika perspektiv.  
 
Eleven redogör för de mänskliga 
rättigheternas innebörd och 
betydelse och ger exempel på hur 
de kränks och främjas i olika delar 
av världen.  
 
Dessutom kan eleven redogöra 
för de nationella minoriteterna 
och deras särställning och 
rättigheter. 
Eleven har goda kunskaper om 
demokratiska värden och 
processer och visar det genom att 
föra utvecklade resonemang om 
demokratiska rättigheter och 
skyldigheter  

Eleven har mycket 
goda kunskaper om olika 
samhällsstrukturer.  
 
I beskrivningarna kan eleven 
använda begrepp och modeller på 
ett väl fungerande sätt.  
 
Eleven kan föra välutvecklade 
och nyanserade resonemang om 
hur individer och samhällen 
påverkas av och påverkar 
varandra och beskriver 
då komplexa samband mellan 
olika faktorer som har betydelse 
för individers möjligheter att 
påverka sin egen och andras 
livssituation. 
 
Eleven kan undersöka 
samhällsfrågor ur olika perspektiv 
och beskriver då komplexa 
samband med välutvecklade och 
väl underbyggda resonemang.  
 
Eleven värderar och uttrycker 
olika ståndpunkter i några 
samhällsfrågor 
med välutvecklade resonemang 
och väl underbyggda argument 
och kan då i stor utsträckning 
växla mellan olika perspektiv.  
 
Eleven redogör för de mänskliga 
rättigheternas innebörd och 
betydelse och ger exempel på hur 
de kränks och främjas i olika delar 
av världen.  
 
Dessutom kan eleven redogöra 
för de nationella minoriteterna 
och deras särställning och 
rättigheter. 
Eleven har mycket 
goda kunskaper om demokratiska 
värden och processer och visar 
det genom att föra välutvecklade 
och nyanserade resonemang om 
demokratiska rättigheter och 
skyldigheter  

 


