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GYMNASIESKOLAN

Samhällskunskap 1a1 och 1b1
Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska 
syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 
utvecklar kunskaper om människors livsvillkor 
med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Poli-
tiska, sociala och ekonomiska band sammanlän-
kar i dag människor i olika samhällen över hela 
världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlig-
het att utveckla kunskaper om frågor som berör 
makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga 
rättigheterna inklusive barns och ungdomars rät-
tigheter i enlighet med konventionen om barnets 
rättigheter. 

Centralt innehåll

• Demokrati och politiska system på lokal och 
nationell nivå samt inom EU. Internationella 
och nordiska samarbeten. Medborgarnas 
möjligheter att påverka politiska beslut på de 
olika nivåerna. Maktfördelning och påverkans-
möjligheter i olika system och på olika nivåer 
utifrån olika demokratimodeller och den digi-
tala teknikens möjligheter. Mediers innehåll 
och nyhetsvärdering i samband med frågor om 
demokrati och politik.

Historia 1a1 och 1b1
Ämnets syfte 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla sin historiska bildning och förmåga 
att använda historia som en referensram för att 
förstå frågor som har betydelse för nuet och fram-
tiden, samt för att analysera historiska föränd-
ringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska 
också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika 
tiders levnadsvillkor och förklara människors 

roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska 
bidra till insikt i att varje tids människor ska för-
stås utifrån sin tids villkor och värderingar. Elev-
erna ska också få utveckla förståelse av nutiden 
samt förmåga att orientera sig inför framtiden. 

Centralt innehåll

• Industrialisering och demokratisering under 
1800- och 1900-talen samt viktiga globala för-
ändringsprocesser och händelser, till exempel 
migration, fredssträvanden, resursfördelning 
och ökat välstånd, internationellt samarbete, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonia-
lism, diktaturer, folkmord och konflikter.

• Historiskt källmaterial som speglar människors 
roll i politiska konflikter, kulturella föränd-
ringar eller kvinnors och mäns försök att 
förändra sin egen eller andras situation. 

Kursplan svenska 1
Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera 
i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, 
både skönlitteratur och andra typer av texter. 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust 
att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja 
deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möj-
lighet att bygga upp en tillit till sin egen språkför-
måga och tillägna sig de språkliga redskap som 
krävs för vardags- och samhällsliv. 

I undervisningen ska eleverna ges rikliga 
tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. Under-
visningen i muntlig och skriftlig framställning 
ska ge eleverna tillfälle att värdera egna och 
andras framställningar samt bearbeta sina fram-
ställningar efter egen värdering och andras råd. I 
undervisningen ska eleverna få möta olika typer 
av skönlitteratur och andra typer av texter samt 
få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 
intressen och den egna utbildningen.
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Centralt innehåll

• Muntlig framställning med fokus på mot-
tagaranpassning. Faktorer som gör en munt-
lig presentation intressant och övertygande. 
Användning av såväl digitala som andra 
presentationstekniska hjälpmedel för att stödja 
och förbättra muntliga framställningar. Olika 
sätt att lyssna och ge respons som är anpassad 
till kommunikationssituationen.

• Argumentationsteknik och skriftlig framställ-
ning av argumenterande text.

• Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

ÅRKURS 7–9

Kursplan samhällskunskap
Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska 
syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur individen och samhället påverkar varandra. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlig-
het att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor 
och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn 
är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, 
mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska ge eleverna förutsätt-
ningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. 
På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina 
egna och andra människors levnadsvillkor, bety-
delsen av jämställdhet, hur olika intressen och 
åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur 
olika aktörer försöker påverka samhällsutveck-
lingen. Vidare ska undervisningen ge eleverna 
möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse 
för samhällsutvecklingen och för den personliga 
integriteten.

Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rät-
tigheterna och med demokratiska processer och 

arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna 
tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att 
reflektera över, värden och principer som utmär-
ker ett demokratiskt samhälle. Vidare ska under-
visningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och 
ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränder-
ligt samhälle.

Centralt innehåll

Beslutsfattande och politiska idéer
• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det 

svenska partiväsendet har utvecklats.
• Sveriges politiska system med Europeiska unio-

nen, riksdag, regering, landsting och kommu-
ner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar 
individer, grupper och samhället i stort. Sveri-
ges grundlagar.

• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflik-
ter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvud-
sakliga uppdrag, andra former av internationell 
konflikthantering och folkrätten i väpnade 
konflikter.

• Individers och gruppers möjligheter att påverka 
beslut och samhällsutveckling samt hur man 
inom ramen för den demokratiska processen 
kan påverka beslut.

Kursplan historia
Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att 
eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska 
sammanhang, som sin historiska bildning och 
sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt 
om att det förflutna präglar vår syn på nutiden 
och därmed uppfattningen om framtiden. Under-
visningen ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskaper om historiska förhållanden, 
historiska begrepp och metoder och om hur his-
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toria kan användas för olika syften. Den ska också 
bidra till att eleverna utvecklar historiska kun-
skaper om likheter och skillnader i människors 
levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska 
eleverna få förståelse för olika kulturella samman-
hang och levnadssätt.

Undervisningen ska ge eleverna förutsätt-
ningar att tillägna sig en historisk referensram och 
en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också 
få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick 
över hur kvinnor och män genom tiderna har 
skapat och förändrat samhällen och kulturer.
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfiken-
het på historia och bidra till att de utvecklar kun-
skaper om hur vi kan veta något om det förflutna 
genom historiskt källmaterial och möten med 
platser och människors berättelser. Eleverna ska 
genom undervisningen även ges förutsättningar 
att utveckla förmågan att ställa frågor till och 
värdera källor som ligger till grund för historisk 
kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till 
att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids 
människor måste bedömas utifrån sin samtids 
villkor och värderingar.

Centralt innehåll

Industrialisering, samhällsomvandling och idé-
strömningar, cirka 1700–1900
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika 

historiska förklaringar till industrialiseringen, 
samt konsekvenser för olika samhällsgruppers 
och människors levnadsvillkor i Sverige, Nor-
den, Europa och några olika delar av världen. 
Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, sam-
hällsklasser och politiska ideologier.
• Vad historiska källor kan berätta om män-

niskors och gruppers strävan att påverka och 
förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, 
till exempel genom uppfinningar, bildandet av 
fackföreningar och kampen mot slaveri.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, 
cirka 1900 till nutid

• Demokratisering i Sverige. Bildandet av poli-
tiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvin-
norörelsen, och kampen för allmän rösträtt för 
kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i 
synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

• Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att skapa eller 

stärka gemenskaper, till exempel inom famil-
jen, föreningslivet, organisationer och företag.

Kursplan svenska
Ämnets syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse 
för att läsa och skriva. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur man formulerar egna åsikter och tan-
kar i olika slags texter och genom skilda medier. 
Undervisningen ska även syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, 
enskilt och tillsammans med andra. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska 
eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare 

och sammanhang,
• söka information från olika källor och värdera 

dessa.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argu-

ment samt sammanfatta huvuddragen i vad 
som sagts.

• Muntliga presentationer och muntligt berät-
tande för olika mottagare, om ämnen häm-
tade från skola och samhällsliv. Anpassning 
av språk, innehåll och disposition till syfte 
och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel 
digitala medier och verktyg, för att planera och 
genomföra muntliga presentationer.
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Berättande texter och sakprosatexter
• Beskrivande, förklarande, utredande, instru-

erande och argumenterande texter, till exempel 
tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbe-
skrivningar och blogginlägg. Texternas syften, 
innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

• Texter i digitala miljöer med länkar och andra 
interaktiva funktioner.

• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, 
till exempel informerande texter med inslag av 
argumentation.

Informationssökning och källkritik
• Informationssökning på bibliotek och på 

internet, i böcker och massmedier samt genom 
intervjuer.

• Hur man sovrar i en stor informationsmängd 
och prövar källors tillförlitlighet med ett käll-
kritiskt förhållningssätt.


