
 

 
 

Välkommen till prövning i Samhällskunskap 1b! 
 
Kurs: Samhällskunskap 1b, 100 poäng 

Kurskod: SAMSAM01b 

 

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som har sina rötter i sociologi, 

statsvetenskap och nationalekonomi. Målet med kursen Samhällskunskap 1b är att ge 

eleven kunskaper om olika samhällsorganisationer så som demokrati och diktatur. 

Eleven ska också utveckla förståelse för privat- och samhällsekonomi samt öka det 

källkritiska tänkandet och visa sin förmåga i att analysera samhällsfrågor.  
 

Kursplan och betygskriterier 

Skolverket anger vad kursen Samhällskunskap 1b ska innehålla samt vilka 

kunskapskrav som gäller för de olika betygen. Klicka på länken och läs igenom dessa: 

Centralt innehåll och kunskapskrav för kursen SAMSAM01b 

 

Läromedel 

Kursbok: Almgren, H., Höjelid, S., Nilsson, E. & Furevik, A. (2017). Reflex plus. 

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Likvärdigt läromedel går att använda, prata med prövningsansvarig lärare om det. 

 

Prövningen 

Din prövning kommer att bestå av flera moment, två prov och en skriftlig 

inlämningsuppgift. Kontakta prövningsansvarig lärare innan prövning.   

 

Examinationer 

 

 Prov statskunskap: skrivningen innehåller frågor om demokrati, diktatur, 

mänskliga rättigheter, Sveriges statsskick samt ideologier och deras koppling 

till våra riksdagspartier. För att du ska lyckas bra måste du kunna redogöra 

(beskriva) och analysera (jämföra, värdera, förklara samband, dra slutsatser). 

 
Nyckelord: demokratier, diktatur, mänskliga rättigheter, riksdag, utskott, regering, 

departement, statsförvaltning, kommunens ansvarsområden, kommunens politiska 

styrning och landstingens/regionernas uppgifter, landstingens/regionernas politiska 

styrning, ideologier, riksdagspartier (v, s, mp, c, l, kd, m och sd) 

 

 Prov ekonomi: skrivningen innehåller frågor om privatekonomi och om 

samhällets ekonomi. Provet är indelat i två delar. Del ett handlar om 

privatekonomi och konsumenträtt, del två handlar om samhällets ekonomi och 

om sambanden mellan privat- och samhällsekonomi. 

 

Nyckelord: privatekonomi, olika sparformer, konsumentens rättigheter och 

skyldigheter, välfärd, tillväxt, BNP, planekonomi, marknadsekonomi, blandekonomi, 

utbud och efterfrågan, högkonjunktur, lågkonjunktur, inflation, ränta, ekonomiskt 

kretslopp, finanspolitik, penningpolitik 
 

 Analys av samhällsfråga  

Instruktioner för analysen får du efter att du genomfört prov på statskunskap 

och ekonomi.   

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26courseCode%3DSAMSAM01b%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SAMSAM01b


Prövningsansvarig lärare: Elin Lundborg 

elin.lundborg@linkoping.se Arbetsrum: E335 
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