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Individ och samhälle – Sveriges befolkning och välfärd (v. 41-50)

LPP – Individ och samhälle

Planering veckorna 41-50
vecka
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Lektionsinnehåll
Geografi: gruppuppgift lämnas in.
Folkhemmet: bl.a. ser vi filmen Folkhemmets baksida och går igenom begreppet.
Sveriges befolkningsutveckling (födelsetal, fruktsamhetstal mm)
LÄSLOV
Sammanfattning av Sveriges befolkningsutveckling, Sveriges skattesystem och läxförhör
(1) på fredag (se separat information)
PRAO
Olika välfärdsmodeller, segregering, välfärdsstrukturer och levnadsstandard
Läxförhör (2) veckans första lektion, den svenska arbetsmarknaden
Genomgång: vinster i välfärden och källkritik, Individuellt arbete: förberedelse inför
debatt om vinster i välfärden
Individuellt arbete och debatter (klassen delas in i två debattgrupper). Debattmedverkan
bedöms.
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Förmågor som ska tränas








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,
söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans
och trovärdighet,
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och
beslutsprocesser.

Centralt innehåll i fokus
(dvs sådant ni möter i undervisningen)
Individer och gemenskaper
1. Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till
exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
2. Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och
arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad
som finansieras genom gemensamma medel.
3. Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
Samhällsresurser och fördelning
1. 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.
2. Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och
socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd.
Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
Beslutsfattande och politiska idéer (endast i förhållande till välfärdsfrågan och arbetsmarknaden)
3. Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats
4. Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika
beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort […]
5. Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen […]
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Bedömning




Skriftliga läxförhör (se planering)
Debattmedverkan
Visade kunskaper på lektioner

Kunskapskraven (i en något sammanfattad form)
A
Kunskaper om samhällsstrukturer
Beskriver samband mellan olika
samhällsstrukturer
Använder begrepp och modeller
på ett …
För resonemang om hur individer
och samhällen påverkas av och
påverkar varandra
Beskriver samband mellan olika
faktorer (livssituationer)
Undersöker samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver då
Resonemangen är

Undersöka samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver då …

värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några
samhällsfrågor med …
(samhällsfrågor som understryks:
mänskliga rättigheter, nationella
minoriteter)
Kunskaper om demokratiska
värden och processer
Resonemang om demokratiska
rättigheter/skyldigheter/fördelar
och nackdelar …
söka information om samhället
och använder då olika källor på ett
…

Mycket goda
Komplexa

C

E

goda
förhållandevis
komplexa
relativt väl fungerande
sätt
relativt väl utvecklade

grundläggande
Enkla

förhållandevis
komplexa
förhållandevis
komplexa
utvecklade och relativt
väl underbyggda
resonemang.
förhållandevis
komplexa samband
med utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang
utvecklade
resonemang och
relativt väl
underbyggda argument
och kan då i
förhållandevis stor
utsträckning växla
mellan olika perspektiv.
Goda

Enkla

Välutvecklade
och nyanserade

utvecklade

Enkla

väl fungerande
sätt och för
välutvecklade
och väl
underbyggda
resonemang om
informationens
och källornas
trovärdighet och
relevans.

relativt väl fungerande
sätt och för utvecklade
och relativt väl
underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet
och relevans.

i huvudsak fungerande
sätt och för enkla och
till viss del
underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet
och relevans.

Väl fungerande
sätt
Välutvecklade
och nyanserade
Komplexa
Komplexa
samband
välutvecklade
och väl
underbyggda
då komplexa
samband med
välutvecklade
och väl
underbyggda
resonemang
välutvecklade
resonemang och
väl underbyggda
argument och
kan då i stor
utsträckning
växla mellan
olika perspektiv.
Mycket goda

i huvudsak fungerande
sätt
Enkla

Enkla
enkla och till viss del
underbyggda
enkla samband med
enkla och till viss del
underbyggda
resonemang

enkla resonemang och
till viss del
underbyggda argument
och kan då i viss
utsträckning växla
mellan olika perspektiv

Grundläggande

