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TEMA DEMOKRATI
u n g  i d a g

ÅR 8
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v. 
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Inspiration, föreläsning, 
planering

Demokrati 

År 8 Ung idag

v. 
40

Genomförande

Demokrati 

År 8 Ung idag

v. 
41

Genomförande

Demokrati 

År 8 Ung idag

v. 
42

Bearbeta och förbereda 
redovisning

Demokrati 

År 8 Ung idag

v. 
43

Redovisning och 
utvärdering

Demokrati 

År 8 Ung idag

Syfte
Det här temaarbetet ska vila på demokratins grund. Syftet med arbetet är att du ska få 
möjlighet att inhämta kunskaper om demokrati och massmedia och därmed utveckla din 
förmåga att aktivt delta i samhällslivet och utvecklingen av världen. Arbetet ska också 
utveckla din förmåga att ta ett personligt ansvar, att få överblick och sammanhang, att 
stimulera din kreativitet, nyfikenhet och ditt självförtroende samt vilja att pröva egna 
idéer och lösa problem. Genom arbetet ska du få möjlighet att ta initiativ och ansvar 
samt utveckla din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 
Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap.

Mål
Målet med ditt arbete är att du ska utveckla din förmåga att:
•  lära om demokratins principer och utveckla din förmåga att arbeta i demokratiska 

former
• kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska 
• utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till 

din egen förmåga
• använda dig av ett kritiskt tänkande och själv formulera ståndpunkter grundade på 

kunskaper och etiska överväganden 
• använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande
• ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö
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NO SO SVENSKA ENGELSKA

Hur den fysiska och psykiska hälsan 
påverkas av sömn, kost, motion, 
sociala relationer och 
beroendeframkallande medel. Vanligt 
förekommande sjukdomar och hur de 
kan förebyggas och behandlas. 
Virus , bakterier, infektioner och 
smittspridning. Antibiotika och 
resistenta bakterier.

Människans sexualitet och 
reproduktion samt frågor om identitet, 
jämställdhet, relationer, kärlek och 
ansvar. Metoder för att förebygga 
sexuellt överförbara sjukdomar och 
oönskade gravididteter på individnivå, 
på global nivå och i ett historiskt 
perspektiv.

Vanliga kemikalier i hemmet och i 
samhället, till exempel 
rengöringsprodukter, kosmetika, 
färger och bränslen samt hur de 
påverkar hälsan och miljön.

Kolatomens egenskaper och funktion 
som byggsten i alla levande 
organismer.

Historiska och nutida uptäckter inom 
fysikområdet och hur de formats av 
och format världsbilder. 
Upptäckternas betydelse för teknik, 
miljö, samhälle och människors 
levnadsvillkor. 

Källkritisk granskning av information 
och argument som eleven möter i 
olika källor och samhälls diskussioner 
med koppling till NO.

Aktuella samhällsfrågor som rör NO.

Hur olika livsfrågor, till exempel 
meningen med livet, relationer, kärlek 
och sexualitet, skildras i 
populärkulturen.

Vardagliga moraliska dilemman. 
Analys och argumentation utifrån 
etiska modeller, till exempel 
konsekvens- och pliktetik.

Föreställningar om det goda livet och 
den goda människan kopplat till olika 
etiska resonemang, till exempel 
dygdetik.

Ungdomars identiteter, livsstilar och 
välbefinnande och hur detta 
påverkas, till exempel av 
socioekonomisk bakgrund, kön och 
sexuell läggning.

Mediernas roll som 
informationsspridare, opinionsbildare, 
underhållare och granskare av 
samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras 
uppbyggnad och innehåll, till exempel 
en dagstidnings olika delar. 
Nyhetsvärdering och hur den kan 
påverka människors bilder av 
omvärlden. Hur individer och grupper 
framställs, till exempel utifrån kön och 
etnicitet.

Möjligheter och risker förknippade 
med internet och kommunikation via 
elektroniska medier

Demokratisering i Sverige.Kontinuitet 
och förändring i synen på kön, 
jämställdhet och sexualitet.

Strategier för att skriva olika typer av 
texter med anpassning till deras 
typiska uppbyggnad och språkliga 
drag. Skapande av texter där ord, bild 
och ljud samspelar.

Redigering och disposition av texter 
med hjälp av dator. Olika funktioner 
för språkbehandling i digitala medier.
Språkets struktur med stavningsregler 
och skiljetecken.

Att leda ett samtal, formulera och 
bemöta argument samt sammanfatta 
huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt 
berättande för olika mottagare, om 
ämnen hämtade från skola och 
samhällsliv. 

Anpassning av språk, innehåll och 
disposition till syfte och mottagare. 

Olika hjälpmedel, till exempel digitala 
verktyg, för att planera och genomföra 
muntliga presentationer.

Informationssökning på bibliotek och 
Internet, i böcker och massmedier 
samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör 
källhänvisningar.

Hur man sovrar i en stor 
informationsmängd och prövar källors 
tillförlitlighet med ett källkritiskt 
förhållningssätt.

Aktuella och för eleverna välbekanta 
ämnesområden

Intressen, vardagliga situationer, 
aktiviteter, händelseförlopp samt 
relationer och etiska frågor. 

Åsikter, erfarenheter, känslor och 
framtidsplaner

Levnadsvillkor, traditioner, sociala 
relationer och kulturella företeelser i 
olika sammanhang

Talad engelska och texter från olika 
medier

Olika former av samtal, dialoger, 
intervjuer och muntliga framställningar

Muntlig och skriftlig information samt 
diskussioner och argumentation med 
olika syften, t ex nyheter, 
tidningsartiklar

Olika sätt att söka, välja och värdera 
texter och talat språk på engelska 
från internet och andra medier. 

Muntliga och skriftliga berättelser, 
beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt 
argumentation.
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Såhär kan arbetet gå till:

1. Välj ett område som du vill lära dig mer om inom temat demokrati/Ung idag.

2. Skriv ner dina frågeställningar. Vad är det du vill lära dig mer om? Varför? Koppla dina frågeställningar till det centrala innehållet. 

Du måste ha med någon del av det centrala innehållet från alla fyra ämnen (NO/SO/svenska/engelska)

3. Ta reda på om det finns fler i klassen som har samma intresseområde? Ni får arbeta i grupper om max tre personer. Det går 

också bra att arbeta enskilt.

4. Gör en planering för ditt arbete:

- Vilka kunskapskällor kommer du att använda dig av? Intervjuer, Internet, filmer, böcker osv.

- Planera vilken del/delar av ditt arbete som du kan redovisa på engelska.

- Bestäm redovisningsform. Hur vill du redovisa ditt arbete och dina nya kunskaper?

- Gör en grovplanering för ditt arbete (när du gör vad och när? och varför? och hur?). 

5.Dela din planering i ”driven” med någon lärare.

6. Genomför ditt arbete.

7.Redovisa.

8.Utvärdera.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lycka till!


