BEDÖMA ELEVENS KUNSKAP OCH FÖRMÅGA

Samhällskunskap
Eleverna får förståelse för hur deras handlande påverkar samhället genom att hitta lösningar på
samhällsproblem med sina uppfinningar.

Syfte
Lgr 11 Samhällskunskap (årskurs 7-9):
I kursplanen för samhällskunskap beskrivs att eleven
ska utveckla sin förmåga att
– uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till
exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
– söka information om samhället från medier,
internet och andra källor och värdera deras
relevans och trovärdighet.

Finn upp:
Med Uppfinnarresan får eleverna
– möjlighet att ta ställning i samhällsfrågor, till
exempel när det gäller att hitta lösningar på
samhällsproblem.
– söka information kring sin uppfinning och granska
och värdera källornas trovärdighet.

Centralt innehåll
Lgr 11 Samhällskunskap (årskurs 7-9):

Finn upp:

Samhällsresurser och fördelning
– Orsaker till samhällsekonomin och vilka effekter de
kan få för individer och grupper.

Genom Uppfinnarresan kan eleverna utveckla idéer
som på något sätt löser olika samhällsproblem. Det
kan handla om globala frågor som till exempel
vattenbristen eller reflektioner kring hur ny teknik
förändrar arbetsvillkoren. Lika så hur uppfinningar
kan påverka ekonomin.

– Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar
och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.
Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i
ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val
av yrke och till löneskillnader.

Så bedömer du elevens prestation i Finn upp Betyg E
Lgr 11 Samhällskunskap (årskurs 7-9):

Finn upp:

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer
och samhällen påverkas av och påverkar varandra och
beskriver då enkla samband för individers möjligheter
att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla
och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan söka information om samhället och
använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande
sätt och föra enkla och till viss del underbyggda
resonemang om informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

Eleven kan med något exempel visa hur uppfinningen
kan förändra samhället och människors levnadsvillkor.
Eleven beskriver den samhällsfråga som
uppfinningen är knuten till och ser på frågan från
minst två olika perspektiv.
Eleven använder minst två olika källor och
resonerar med något exempel kring källornas
trovärdighet.

