
  

 

 
 

Prövning Samhällskunskap 1b 
 

Lärobok: Forum 123 

 

 

Så går prövningen till: 

Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida, skall du inom en 

vecka mejla ansvarig lärare och etablera kontakt. Om inte detta görs stryks din anmälan per 

automatik. 

 

Efter att du bekräftat din anmälan går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas av dig. 

Du får information om det centrala innehållet samt kunskapskraven för kursen. Ansvarig lärare 

informerar dig om lämpligt läromedel för inläsning av kursen. 

 

Ramverket för en prövningsperiod är 4 veckor. 

 

1. Politik och påverkan – skriftlig inlämning 

Du ska undersöka din möjlighet att påverka politiken på nationell nivå inom en aktuell fråga, 

som tillexempel inom migration, arbetsmarknad. I din analys ska du utgå ifrån modellen på 

sidan 441 i Forum 123 samt ha med en diskussion om samhällets organisation och använda dig 

av relevanta begrepp. Du ska också ha en källkritisk diskussion med i inlämningen. Var noga 

med att referera till dina källor i den löpande texten. 

Jämför din möjlighet att påverka på nationell nivå med lokal och EU nivå. 

Ta din utgångspunkt i läroboken s. 338-443 samt adekvata externa källor. 

Längd: Ca 4 A-4 sidor. 

 

2. Ekonomi och arbetsliv – skriftligt prov 

Läs in det aktuella avsnittet i läroboken s. 168-279. Du förväntas också känna till det aktuella 

ekonomiska läget i allmänhet tex konjunkturläge, ränteläge, din roll som konsument. Provet 

består av fakta och diskussionsfrågor där du ska kunna använda dig av samhällsekonomiska 

begrepp, teorier och modeller. 

 

3. Valfri aktuell samhällsfråga utifrån det centrala innehållet – muntlig redovisning 

Du ska presentera ett aktuellt fall där de mänskliga rättigheterna kränks på ett eller ett annat sätt 

(avtalas med prövningsansvarig), och redovisa i form av en muntlig presentation med hjälp av 

digitala hjälpmedel, tex power point, photo story. I presentationen ska frågeställning, analys och 

slutsats tas upp. Du ska använda dig av relevanta begrepp inom folkrätten, så som FN:s 

allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna samt relevanta konventioner inom 

folkrätten. 

 

Använd Youth For Human Rigths som utgångspunkt. 

http://se.youthforhumanrights.org/ 


