
Kommunikation svenska och samhällskunskap  
 
Syftet med arbetsområdet  
Svenska och svenska som andra språk  
 Undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar 
information från olika källor.  
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, 
dess normer, uppbyggnad, historia (sv ej sva) uttal, ord och begrepp(sva) och utveckling samt om 
hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.  
I undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 
sin förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.  
Samhällskunskap   
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och 
kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. 
 Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man 
kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer  
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna  ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras 
relevans och trovärdighet  
 
Centralt innehåll 
Svenska och svenska som andraspråk   
Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer 
och via sökmotorer på Internet.  
 Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.  
Samhällskunskap  
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller 
framställs i medier och populärkultur.  
Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt 
 
Undervisningens innehåll 
 
Eleverna kommer att starta arbetsområdet med att arbeta med nyckelbegrepp kopplade till 
arbetsområden. 
 Vi kommer att läsa, samtal och diskutera kring arbetsområdets fakta kring vad information är, hur vi 
kommunicerar idag och tidigare.  
Vi kommer att söka information på internet. Som elev ska du få verktyg för att värdera och 
sammanföra information från en källa. Du ska även utveckla förmågan att föra resonemang kring en 
källas användbarhet.  
VI kommer att arbeta med valda delar i läromedlet Källspanarna. 

Vi kommer även att titta på, resonera kring och diskutera kring  med UR:s filmserie  Är det sant. 
http://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik 
Eleverna ska visa sina kunskaper utifrån bedömningsmatrisen när de efter genomgångar får söka, 
sammanställa och värdera kring olika källor.  
  
 
 
 
 
Bedömning  
Sv/sva  

http://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik


 Grundläggande Goda  Mycket goda  
 

Du söker, väljer ut och 
sammanställer 
information från ett 
avgränsat urval av 
källor och för då 
resonemang om 
informationens 
användbarhet som 
är....  

 
Enkla 

 
Utvecklade  

 
Välutvecklade  

 
Gör 
sammanställningar 
som innehåller egna 
formuleringar och 
beskrivningar 
 

Enkla  Utvecklade   Välutvecklade  

 
Samhällskunskap 

 Grundläggande  Goda  Mycket goda  

 
Du söker information 
om samhället och 
använder då olika 
källor på ett... 
 

 
I huvudsak fungerande 
sätt  

 
Ett relativt väl 
fungerande sätt  

 
Ett väl fungerande 
sätt.  

 
Du för resonemang 
om information och 
källornas 
användbarhet som är   
 

Enkla Utvecklande  Välutvecklande  

 
 
 
 
 
 
Begrepp kommunikation  

Begrepp  Förklaring  

 
Kommunikation  
 

 
När vi delar våra tankar med 
varandra, tex när vi pratar eller 
skriver till varandra  
Ordet kan också handla om när 
vi reser med tex tåg och bil. 

 
Medier 

De hjälpmedel vi använder för 
att kunna kommunicera med 
varandra tex radio och tv  



 
Massmedier 
 

Där information kan nå ut till 
många människor  

Blogg 
 

En webbsida som innehåller 
inlägg .  

Nyheter 
 

Är oftast en aktuell händelse 
som hänt som oftast sprids via 
massmedia  

Redaktion  
 

En grupp som arbetar på tex 
en tidning  

 
Budskap 

Ett meddelande , något man 
vill berätta. 

 
Tryckfrihet 

Rätt att trycka, sprida 
information och åsikter. 

 
Reklam  

Ett budskap som någon betalat 
för att vi ska köpa just den 
varan eller tjänsten.  

 
Information 

uttrycker kunskap eller 
budskap i en konkret form, och 
består ofta men inte alltid av 
en samling fakta 

 
Källa 

Därifrån man får sin 
information  

 
Journalist 

en person som  samlar in och 
framställer material till nyheter 

 
Inlägg 

Muntligt eller skriftligt 
yttrande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


