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Till elever, föräldrar och lärare
Samhällskunskap 4 - 6 grundbok har skrivits utifrån 
Capensis tre viktiga principer för läroböcker - att 
följa kursplanen, att ha en tydlig struktur och att 
göra ämnet enkelt att förstå. 

Att följa kursplanen
Jämför gärna bokens innehåll med kurs planen i 
samhällskunskap och kommen tarmaterialet till 
kursplanen. 
Med bokens hjälp ska eleverna förhoppningsvis 

lättare kunna utveckla sina förmågor som anges i 
kursplanen.
• Reflektera över hur individer och samhällen 

formas, förändras och samverkar.
• Analysera och kritiskt granska lokala, nat  ion-

ella och globala samhällsfrågor ur olika per-
spektiv.

• Analysera samhällsstrukturer med hjälp av 
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till 
exempel aktuella samhällsfrågor och argu-
mentera utifrån fakta, värderingar och olika 
perspektiv.

• Söka information om samhället från medier, 
internet och andra källor och värdera deras 
relevans och trovärdighet.

• Reflektera över mänskliga rättigheter samt 
demokratiska värden, principer, arbetssätt 
och beslutsprocesser.

En tydlig struktur
Boken är uppdelad efter kursplanens fem kun-
skapsområden. Till varje kunskapsområde finns 
centrala innehåll. Varje centralt innehåll i kurs-
planen motsvaras av ett kapitel i boken. Kapitlets 

rubrik visar tydligt vilket centralt innehåll som 
behandlas och de centrala innehållen presenteras 
i samma ordning som i kursplanen. När boken är 
uppbyggd på det här sättet kan elever, vårdnads-
havare och lärare lättare se vad i kursplanen som 
tas upp. 

Enkelt att förstå
I boken används ett begränsat antal nya begrepp, 
vilket gör det enklare för eleverna att i ett första 
skede se olika sammanhang. De nya begreppen 
används återkommande i brödtext, bildtext och 
grafik.

Diskussioner
Bokens helhet med texter, bilder, grafik, och dia-
gram samt ord och begrepp har som mål att utgöra 
en grund för olika diskussioner. I diskussionerna 
tränar eleverna sig i att skapa egna ståndpunkter 
och att förstå hur samhället kan tolkas. 

Övningsbok
Till Samhällskunskap 4 - 6 grundbok finns också 
Samhällskunskap 4 - 6 övningsbok. I den ges möjlig-
het att repetera bokens begrepp och inne håll samt 
att resonera kring och diskutera samhällskunskap.

Författarens förhoppning
Jag som har skrivit boken har mångårig erfaren-
het av undervisning i samhällskunskap på mellan-
stadiet. Förhoppningsvis kan boken ge ämnet en 
tydlig struktur och även tillföra undervisningen i 
just samhällskunskap något nytt.  

Lycka till önskar Michael!
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Från brott till straff
Under natten har någon tagit sig in på Central-
skolan och stulit 50 av skolans surfplattor! Vad 

1. Den första personen som kommer till skolan på 
morgonen är vaktmästaren Michaela. Hon ser vad 
som har hänt och gör en polisanmälan.

3. Poliserna påbörjar en brottsplatsundersökning. 
De ser om de kan hitta några spår efter tjuven så-
som fingeravtryck, DNA-spår eller något annat 
spår som tjuven har lämnat kvar på platsen.

4. Polisen försöker hitta något vittne som har sett 
vad som har hänt. En man som rastade sin hund 
såg en kvinna gå in på skolgården under natten. 
Polisen talar med mannen (vittnet) och han får be-
rätta vad han såg.

1 2

3 4

2. Två poliser kommer till skolan. De pratar med 
Michaela om vad som har hänt. 

händer nu? Vad händer när någon begår ett allvar-
ligt brott? 
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5. Polisen vet vilka som brukar göra den här t ypen 
av inbrott i staden. De försöker ta reda på mer 
om de här personerna och var de var någonstans 
n atten när inbrottet skedde. En av dem, en kvinna, 
visar sig vara extra misstänkt. Nu påbörjar polisen 
en undersökning tillsammans med en åklagare.

6. Polisen hämtar den misstänkta kvinnan till 
polis stationen. De frågar ut (förhör) kvinnan och 
åker även hem till henne och letar igenom hennes 
bostad, en så kallad husrannsakan. Kvinnan an-
hålls, vilket innebär att hon får sitta inlåst i en cell.

7. Polisen hittar några av surfplattorna i lägen-
heten. En åklagare bestämmer nu att den miss-
tänkta kvinnan ska häktas. Hon måste sitta inlåst. 
Då kan hon inte förstöra några bevis och inte 
h eller begå andra brott. Polisen fortsätter med sin 
undersökning.

8. Åklagaren går igenom allt som han/hon vet om 
b rottet. Åklagaren är säker på att kvinnan har gjort 
brottet och väcker åtal. Det betyder att det blir en 
rättegång i en domstol.

5 6

7 8
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9. Den misstänkta kvinnan får hjälp av en advokat. 
Advokater är experter på lagar och på att hjälpa 
misstänkta under en rättegång.

10. Under rättegången får den misstänkta k vinnan 
berätta om vad som hände. Vittnet, som såg en 
kvinna på skolgården, får också berätta om vad han 
såg. Åklagaren berättar vilka bevis som finns mot 
kvinnan, till exempel vad vittnet har be rättat och 
att surfplattorna hittades i hennes bostad. Därefter 
bestämmer domstolen om kvinnan är skyldig eller 
inte.

11. Om domstolen är säker på att kvinnan är 
s kyldig bestäms också vilket straff hon ska få. Hon 
får sin dom. Är domstolen däremot osäker på om 
den misstänkta kvinnan är skyldig släpps hon 
g enast fri.

12. Domstolen bestämmer att kvinnan är s kyldig 
till inbrottet. Hon har begått liknande brott 
t idigare. Därför blir straffet fängelse.

10
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