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Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera
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.

Innehåll
Individer och gemenskaper
− Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av
socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
− Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser
av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
Information och kommunikation
− 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.
Rättigheter och rättsskipning
− De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
− De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras
särställning och rättigheter innebär.
− Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning
påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter
och brottsoffers situation.
Samhällsresurser och fördelning
− Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön,
etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund,
utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
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Beslutsfattande och politiska idéer
− Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
− Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man
inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Så här arbetar vi
I samhällskunskap arbetar vi på olika sätt beroende på vad som är lämpligt för arbetsområdet: Ibland
är det traditionell undervisning med genomgångar, frågor och prov. Andra gånger kan det vara arbete i
par eller ett grupparbete som redovisas på olika sätt. Eleverna använder stoff från olika källor t.ex.
läroböcker, faktaböcker, filmer, studiebesök eller egna undersökningar. Att söka och värdera
information från olika medier är en naturlig del och eleverna får träna på källkritiskt tänkande.
För att konkretisera olika begrepp och leva sig in människor i olika situationer agerar ser vi film, läser
skönlitteratur, gör rollspel, simuleringar mm. Eleverna får då också träna sig i att underbygga
tolkningar och åsikter med argument som grundas på både faktakunskaper och värderingar.
I många delar av det centrala innehållet i samhällskunskap faller det sig naturligt att samarbeta med
andra ämnen. Några exempel på detta är t.ex. demokratiseringen av Sverige, framväxten av det
svenska välfärdssamhället och studiet av olika konflikter då det faller sig naturligt att samarbeta med
historieämnet. Svenskan är också ett naturligt ämne att samarbeta med, t.ex. medier, konflikter i
världen eller hur det är att vara ung idag.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 7
slutet av årskurs 7
slutet av årskurs 7
Eleven har grundläggande kunskaper
om olika samhällsstrukturer. Eleven
visar det genom att undersöka hur
sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska
och politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och beskriver
då enkla samband inom och mellan
olika samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan eleven använda
begrepp och modeller på ett i
huvudsak fungerande sätt. Eleven
kan föra enkla resonemang om hur
individer och samhällen påverkas av
och påverkar varandra och beskriver
då enkla samband mellan olika
faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka sin
egen och andras livssituation.

Eleven har goda kunskaper om olika
samhällsstrukturer. Eleven visar det
genom att undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och beskriver
då förhållandevis komplexa
samband inom och mellan olika
samhällsstrukturer. I beskrivningarna
kan eleven använda begrepp och
modeller på ett relativt väl fungerande
sätt. Eleven kan föra relativt väl
utvecklade resonemang om hur
individer och samhällen påverkas av
och påverkar varandra och beskriver
då förhållandevis komplexa
samband mellan olika faktorer som har
betydelse för individers möjligheter att
påverka sin egen och andras
livssituation.

Eleven har mycket goda kunskaper
om olika samhällsstrukturer. Eleven
visar det genom att undersöka hur
sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska
och politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och beskriver
då komplexa samband inom och
mellan olika samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan eleven använda
begrepp och modeller på ett väl
fungerande sätt. Eleven kan föra
välutvecklade och nyanserade
resonemang om hur individer och
samhällen påverkas av och påverkar
varandra och beskriver då komplexa
samband mellan olika faktorer som har
betydelse för individers möjligheter att
påverka sin egen och andras
livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor
ur olika perspektiv och beskriver då
enkla samband med enkla och till
viss del underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med enkla resonemang och till viss
del underbyggda argument och kan
då i viss utsträckning växla mellan
olika perspektiv. Eleven redogör för de
mänskliga rättigheternas innebörd och
betydelse och ger exempel på hur de
kränks och främjas i olika delar av
världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras särställning
och rättigheter.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor
ur olika perspektiv och beskriver då
förhållandevis komplexa samband
med utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang. Eleven
värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med utvecklade resonemang och
relativt väl underbyggda argument
och kan då i förhållandevis stor
utsträckning växla mellan olika
perspektiv. Eleven redogör för de
mänskliga rättigheternas innebörd och
betydelse och ger exempel på hur de
kränks och främjas i olika delar av
världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras särställning
och rättigheter.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor
ur olika perspektiv och beskriver då
komplexa samband med
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang. Eleven värderar och
uttrycker olika ståndpunkter i några
samhällsfrågor med välutvecklade
resonemang och väl underbyggda
argument och kan då i stor
utsträckning växla mellan olika
perspektiv. Eleven redogör för de
mänskliga rättigheternas innebörd och
betydelse och ger exempel på hur de
kränks och främjas i olika delar av
världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras särställning
och rättigheter.

Eleven har grundläggande kunskaper
om demokratiska värden och
processer och visar det genom att föra
enkla resonemang om demokratiska
rättigheter och skyldigheter, samt om
för- och nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande. Eleven
kan söka information om samhället
och använder då olika källor på ett i
huvudsak fungerande sätt och för
enkla och till viss del underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.

Eleven har goda kunskaper om
demokratiska värden och processer
och visar det genom att föra
utvecklade resonemang om
demokratiska rättigheter och
skyldigheter samt om för- och
nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande. Eleven
kan söka information om samhället
och använder då olika källor på ett
relativt väl fungerande sätt och för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

Eleven har mycket goda kunskaper
om demokratiska värden och
processer och visar det genom att föra
välutvecklade och nyanserade
resonemang om demokratiska
rättigheter och skyldigheter samt om
för- och nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande. Eleven
kan söka information om samhället
och använder då olika källor på ett väl
fungerande sätt och för välutvecklade
och väl underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
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