
Självutvärdering: Samhällsdeltagande – demokrati 
 
 E  C  A  
Kunskaper om olika 
samhällsstrukturer 

Du känner till vad Riksdagen, 
Regeringen, Myndigheter gör. 
Du vet vad de olika statsråden gör. 
Du känner till hur kommuner och 
landsting styrs. 
Du känner till kommunfullmäktige  och 
landstingsfullmäktige.  
Du känner till förvaltningens uppgift. 
Du vet hur Svenska val går till. 
Du kan de svenska grundlagarna. 
Du vet vem som är Sveriges statschef. 

 Du kan förklara skillnaderna mellan 
Riksdagen, regeringen och 
myndigheterna och använder några 
relevanta begrepp.  
Du kan förklara hur kommuner och 
landsting styrs och använder några 
relevanta begrepp. 
Du kan förklara valprocessen med 
några relevanta begrepp. 
Du kan beskriva innehållet i 
grundlagarna. 
Du kan förklara skillnaderna mellan 
regeringschef och statschef och hur de 
tillsätts.  

 Du kan förklara och jämföra 
Riksdagens, regeringens och 
myndigheternas uppgifter och använder 
relevanta begrepp.  
Du kan förklara och jämföra hur  
kommuner och landsting styrs uppgifter 
och använder relevanta begrepp.  
Du kan förklara valprocessen och 
jämföra vårt valsystem med andras.  
Du kan förklara hur grundlagarna 
hänger ihop med hur samhället styrs.  
Du kan förklara och resonera om 
skillnader mellan regeringschef och 
statschef och olika sätt att tillsätta 
statschef.  

 

Undersöka hur … politiska 
strukturer i samhället är 
uppbyggda och fungerar och 
visar det genom att beskriva 
samband inom och mellan olika 
samhällsstrukturer.  
 

Du vet hur en lag stiftas. 
Du vet hur riksdagens beslut verkställs. 
Du vet hur kommunala och regionala 
beslut verkställs.  
Du vet länsstyrelsernas uppgift. 

 Du förklarar i några steg hur en lag 
stiftas och verkställs och använder 
några relevanta begrepp.  
Du förklarar i några steg hur 
kommunala och regionala beslut fattas 
och verkställs och använder några 
relevanta begrepp  
Du kan förklara länsstyrelsernas 
uppgift. 
 

 Du förklarar hela beslutsprocessen i hur 
en lag stiftas och verkställs och 
använder de begrepp som ingår i 
processen. 
Du förklarar hela beslutsprocessen i 
kommunerna och landstingen och hur 
besluten verkställs och  
Du kan förklara länsstyrelsernas 
uppgifter och syfte med relevanta 
begrepp. 

 

Använda begrepp och modeller 
på ett fungerande sätt 

Du kan majoriteten av begreppen.    Du kan majoriteten av begreppen och 
kan sätta dem i ett sammanhang.  

 Du kan majoriteten av begreppen och 
använder dem på rätt sätt i rätt 
sammanhang. 

 

Kunskaper om demokratiska 
värden och processer. 

Du vet hur svenska val går till. 
Du vet vilka som är röstberättigade i 
Sverige. 
Du vet hur riksdagen tillsätts. 
Du vet hur statsministern tillsätts.  
Du vet hur regeringen tillsätts.  

 Du vet hur svenska val går till och kan 
jämföra med något annat valsystem.  
Du kan förklara vad parlamentarism är 
och kan jämföra med någon annan 
styrelseform.   

 Du kan förklara, jämföra och 
problematisera olika valsystem och 
olika sätt att styra ett land.  

 

Föra resonemang om … för- och 
nackdelar med olika former för 
gemensamt beslutsfattande.  
 

Du förklara någon skillnad mellan olika 
sätt att styra ett land.  
Du kan förklara skillnader mellan olika 
sorters regeringar. 
Du kan ge exempel på fördelar och 
nackdelar på olika sätt att fatta beslut.  

 Du kan förklara och jämföra olika sätt 
att styra ett land och använder några 
begrepp i förklaringarna.  
Du kan förklara fördelar och nackdelar 
med olika sätt att fatta beslut ur mer än 
ett perspektiv. 

 Du förklarar, jämför och problematiserar 
olika sätt att styra ett land och använder 
begrepp naturligt i förklaringarna.  
Du kan förklara fördelar och nackdelar 
med olika sätt att fatta beslut ur mer än 
ett perspektiv. 

 


