
Civics

Ersättningsprov

Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap

6
Årskurs

	 Samhällskunskap åk 6 – 2013

1

Ämnesprov, läsår 2012/2013

Delprov A1

Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 
17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. 
Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30



Samhällskunskap åk 6 – 2013

2



	 Samhällskunskap åk 6 – 2013

3

Viktig information till dig som ska göra provet

På en del uppgifter i provet ska du visa att du kan resonera kring en fråga. Dina svar ska vara så tydliga 
att någon annan kan läsa och förstå vad du menar. Dessa uppgifter ger ofta flera ”poäng”. Därför är det 
viktigt att du skriver så utförligt som möjligt på uppgifterna. Det finns inga ”minuspoäng” på uppgif-
terna. Är du osäker på vad du ska skriva, är det alltså bättre att du skriver lite än ingenting alls.  
Läraren kommer att bedöma hur väl ditt resonemang fungerar och om du visat kunskaper i uppgiften.  
 
Uppgifterna är blandade, det är inte så att de svåraste kommer sist.

Vid varje uppgift finns någon av figurerna som du ser här nedanför.
 
 

 

 
Tänk på att vid de uppgifter där du ska skriva en bokstav, siffra eller ett kryss, bara skriva ett tecken vid 
varje ruta/rad.

Använd gärna lösblad om du behöver mer plats att skriva på än vad det finns i häftet. Glöm inte att 
skriva namn och klass/grupp på bladet.  
 
Ugglan Sam hjälper dig under provet. Han kommer med bra tips ibland, om hur du kan göra och vad 
som är bra att tänka på när du jobbar med uppgifterna.

Uppgiften ger dig möjlighet
att visa belägg på E-nivå

Uppgiften ger dig möjlighet att
visa belägg på E och C-nivå

Uppgiften ger dig möjlighet att
visa belägg på E, C och A-nivå

När din lärare säger att ni 
får börja med provet, titta 
då gärna igenom hela häftet 
innan du börjar svara!
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Det finns mer plats att skriva på nästa sida  ► ► ►

Uppgift A1

I berättelsen nedan får du reda på vad som hände mannen som rånade affären. Några ord saknas.  
Sätt in följande ord på rätt plats i berättelsen.

  rättegång   åtalad   dom   häktad

Mannen som försökte stjäla varor i butiken greps av polisen. Det är troligt att han kommer att få ett 

straff. Efter att han blev gripen fick han sitta _________________ vilket betyder att han fick sitta inlåst 

medan polisen fortsatte sin utredning. När utredningen var färdig blev mannen _________________. 

Under en _________________ gick man igenom polisens utredning av brottet som mannen hade gjort. 

Till slut bestämdes vilket straff mannen skulle få, detta kallas att han fick en _________________.

Uppgift A2

Mannen som begick rånet fick ett kortare fängelsestraff.
Hur kan händelsen påverka hans liv när han kommer ut ur fängelset? Motivera ditt svar!

Man	knivhotade	butikspersonal
Butikspersonalen försökte hindra en tjuv. Då drog mannen kniv.

Personalen i en butik blev knivhotad tidigt på måndagsmorgonen.
Händelsen inträffade när personalen försökte stoppa mannen från att stjäla varor 
i butiken. Han drog då kniv och började hota personalen.
Den 29-årige mannen blev avväpnad av en väktare som satte handfängsel på 
honom.

Källa: gp.se 120326
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Uppgift A3

Klass 6C har vunnit pengar i en tävling. De ska nu tillsammans bestämma vad de ska göra med pengarna. 
Klassen vill fatta ett demokratiskt beslut.

Resonera om hur de kan göra för att komma fram till ett demokratiskt beslut! Det kan finnas olika sätt.

Berätta vad som kan vara  
viktigt att tänka på och  
förklara noga hur det går till!

Illustration: M
onika R

uzek
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Uppgift A4

Nedan ser du åtta affischer med olika typer av information. 
Välj bland begreppen nedan. Skriv begreppets bokstav under rätt affisch!

A = Reklam  B = Nyhet  C = Samhällsinformation D = Politisk reklam
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Uppgift A5
 

År 2011 fick BRIS (Barnens Rätt i 
Samhället) 4 545 samtal från barn och 
ungdomar som mådde dåligt. Barnen 
kunde bland annat berätta att de hade 
svårt att sova, äta eller koncentrera sig. 
 

Resonera och förklara vad det kan  
finnas för orsaker till att barn mår dåligt!

 
[Källa: Brisrapporten 2012]

© Microsoft [EULA]
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Uppgift A6
 

Para ihop brottet med rätt beskrivning! 

Skriv bokstaven för brottets beskrivning framför rätt brott nedan.

A.  Jasmine tar två kolor i en affär. Hon går ut utan att betala.

B.  Hanna vittnar under en rättegång, men när hon svarar på vissa frågor så ljuger hon.

C.  Alice säljer mobiltelefoner som hennes kompis har stulit.

D.  Mikael och hans kompisar tvingar Emir, med sparkar och slag, att lämna sin mobiltelefon till dem.

E.  Simon och John bråkar. Simon trycker upp John mot väggen och tar struptag på honom. 
 Efteråt är John öm i ryggen och har blåmärken på halsen.

F.  Efter skolan får Daniel ett sms från ett okänt telefonnummer där någon hotar att slå honom 
 om han  inte håller tyst.

   ____  Rån

   
   ____  Misshandel

   ____  Snatteri

   ____  Olaga hot

   ____  Mened

   ____  Häleri

Du skall bara skriva  
en bokstav på varje rad!
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Uppgift A7
 
Jon tycker inte att det behövs några lagar i samhället. Han tycker det är onödigt och att det ställer till det 
för människorna. Men lagar behövs av många olika anledningar. 

Skriv ett brev till Jon och berätta för honom varför det behövs lagar för så många olika saker i samhället! 

Förklara och motivera så att du övertygar Jon!

Hej Jon!
Vi behöver lagar i samhället för att...
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Om du har tid, gå gärna  
tillbaka i häftet och titta  
igenom dina svar en gång till!
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