
  

 

 
 

Prövning i Samhällskunskap 2 – 100 poäng 
 

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. 

 

 

Prövningens innehåll och tillvägagångssätt 

Hur många delar består 

prövningen av? 

Vad prövas i de olika 

delarna? 

Vad ska jag göra? 

Skriftligt prov Se info under rubriken 

skriftligt prov 

Se info under rubriken 

skriftligt prov 

Skriftlig inlämning Se info under rubriken 

skriftlig inlämning 

Se info under rubriken 

skriftlig inlämning 

Muntlig redovisning Se info under rubriken 

muntlig redovisning 

Se info under rubriken 

muntlig redovisning 

 

1. Skriftligt prov 

Kunskaper 2 och förmåga 3 

Nationalekonomiska teorier 

Lärobok: Forum 123 kapitel 5 och 7 

Examineras vid ordinarie prövningsdatum. 

 

2. Skriftlig inlämning 

Förmågorna 3,4 och 5 

 

Vad ska jag göra? 

Du ska använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder och 

studera en valfri samhällsfråga. Dina resultat presenterar du i form av en vetenskaplig rapport. 

Ditt ämnesval ska anknyta till kursens centrala innehåll och diskuteras med 

handledaren/examinatorn. 

 

Skickas till examinatorn via urkund. Adress fås av examinatorn. 

Lärobok Forum 123 s. 574-605 Samhällsvetenskaplig metod 

Inlämningsdatum vid provtillfället. 
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3. Muntlig redovisning 

Vad prövas i den muntliga redovisningen? 

Kunskap 1 och förmåga 5 

Vad ska jag göra? 

USA, Storbritannien och Frankrike är alla länder som har en låg andel kvinnor i sina 

folkrepresentationer. I Sverige är andelen kvinnor i riksdagen förhållandevis hög. Men 

ännu inte 50 %. Välj ett av länderna ovan och gör en jämförelse med Sverige. 

• Hur ser det ut idag vad gäller den kvinnliga representationen i de båda 

länderna? 

• Vilka är förklaringarna till det? (Orsaker) 

• Vilka följder kan den kvinnliga underrepresentationen i politiken få? 

(Konsekvenser) 

• Hur ser jämställdheten ut i övrigt i de båda länderna? 

• Skulle de valda ombuden fungera annorlunda om kvinnorna var fler? 

• Vad kan göras för att öka jämställdheten i riksdag, kommun och landsting? 

(Åtgärder) 

• Är kvotering en möjlig väg? 

Ta reda på aktuella siffror i SCB och sök även annan fakta som försöker diskutera 

orsakerna till och konsekvenser av bristen på jämställdhet. 

Källdiskussion och källförteckning bifogas. 

Presentationen sker med hjälp av digitala verktyg. 

Presentationsdatum bestäms senare. 


