
 
 

Skriftlig bedömning Samhällskunskap enligt 7 kap 9 § Grundskoleförordningen (2008:525) 

Elevens namn 

 

Personnummer 

 

 

 E C A Uppnått 
 

1 
Eleven har grundläggande 
kunskaper om olika 
samhällsstrukturer. 

Eleven har goda kunskaper om 
olika samhällsstrukturer. 

Eleven har mycket goda 
kunskaper om olika 
samhällsstrukturer. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

2 

 

Eleven undersöker hur 
sociala, mediala, rättsliga, 
ekonomiska och politiska 
strukturer i samhället är 
uppbyggda och fungerar och 
beskriver då enkla samband 
inom och mellan olika 
samhällsstrukturer. 

Eleven undersöker hur sociala, 
mediala, rättsliga, ekonomiska 
och politiska strukturer i 
samhället är uppbyggda och 
fungerar och beskriver då 
förhållandevis komplexa 
samband inom och mellan olika 
samhällsstruktur 

Eleven undersöker hur 
sociala, mediala, rättsliga, 
ekonomiska och politiska 
strukturer i samhället är 
uppbyggda och fungerar och 
beskriver då komplexa 
samband inom och mellan 
olika samhällsstrukturer. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

3 

I beskrivningar av samband 
inom och mellan olika 
samhällsstrukturer kan eleven 
använda begrepp och 
modeller på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 

I beskrivningar av samband 
inom och mellan olika 
samhällsstrukturer kan eleven 
använda begrepp och modeller 
på ett relativt väl fungerande 
sätt. 

I beskrivningar av samband 
inom och mellan olika 
samhällsstrukturer kan 
eleven använda begrepp och 
modeller på ett väl 
fungerande sätt. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

4 

Eleven kan föra enkla 
resonemang 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 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 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. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A  

 

5 

Eleven kan undersöka 
samhällsfrågor ur olika 
perspektiv och beskriver då 
enkla samband med enkla 
och till viss del underbyggda 
resonemang. 

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

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

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A  

 

6 

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 värderar och uttrycker 
olika ståndpunkter i några 
samhällsfrågor med utveckla-
de resonemang och relativt väl 
underbyggda argument och 
kan då i förhållandevis stor 
utsträckning växla mellan olika 
perspektiv. 

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. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 
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7 

Eleven redogör för de 
mänskliga rättigheternas 
innebörd och betydelse och 
ger exempel på hur de kränks 
och främjas i olika delar av 
världen. 

Eleven redogör för de 
mänskliga rättigheternas 
innebörd och betydelse och ger 
exempel på hur de kränks och 
främjas i olika delar av världen. 

Eleven redogör för de 
mänskliga rättigheternas 
innebörd och betydelse och 
ger exempel på hur de kränks 
och främjas i olika delar av 
världen. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

8 

Eleven kan redogöra för de 
nationella minoriteterna och 
deras särställning och 
rättigheter. 

Eleven kan redogöra för de 
nationella minoriteterna och 
deras särställning och 
rättigheter. 

Eleven kan redogöra för de 
nationella minoriteterna och 
deras särställning och 
rättigheter. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

9 

Eleven har grundläggande 
kunskaper om demokratiska 
värden och processer och 
visar det genom att föra enkla 
resonemang om 
demokratiska rättigheter och 
skyldigheter samt om för- och 
nackdelar med olika former 
för gemensamt 
beslutsfattande. 

Eleven har goda kunskaper om 
demokratiska värden och 
processer och visar det genom 
att föra utvecklade 
resonemang om demokratiska 
rättigheter och skyldigheter 
samt om för och nackdelar med 
olika former för gemensamt 
beslutsfattande. 

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 samt om för- och 
nackdelar med olika former 
för gemensamt 
beslutsfattande. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

10 

Eleven kan söka information 
om samhället och använder 
då olika källor på ett i 
huvudsak fungerande sätt 
och för enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 

Eleven kan söka information 
om samhället och använder då 
olika källor på ett relativt väl 
fungerande sätt och för 
utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 

Eleven kan söka information 
om samhället och använder 
då olika källor på ett väl 
fungerande sätt och för 
välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

 

Stödåtgärder som har vidtagits och dokumenterats i åtgärdsprogram: 

Specialpedagogisk insats ☐ JA 

Undervisning i liten undervisningsgrupp ☐ JA 

Anpassad studiegång ☐ JA 

Annat stöd 

  

 

Datum 

 

Undervisande lärares underskrift 
 

 
 

 
7 kap 9§ Grundskoleförordningen Om en elev inte når upp till de mål i ett ämne som enligt kursplanen ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret, 

ska betyg inte sättas i ämnet. Betyg ska inte heller sättas i ett ämnesblock om eleven inte når upp till målen i samtliga ämnen som ingår i ämnesblocket. 

 

I fall som avses i första stycket ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet eller ämnesblocket ges. Av bedömningen kan också 
framgå de stödåtgärder som har vidtagits. Bedömningen ska undertecknas av läraren. Förordning (2008:525). 


