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Ämnets syfte och roll i utbildningen
Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla
demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den demokratiska processen.
Samhällskunskapsämnet levandegör och förklarar hur människor formar och formas av sina
samhällen och hur de organiserar sig för att uppnå gemensamma mål. Ämnet syftar till att utveckla
sådana kunskaper att eleverna skall kunna ta ställning i frågor som uppkommer i ett samhälle
präglat av ömsesidigt beroende och kulturell mångfald.

Ämnet samhällskunskap bidrar till förmågan att förstå och leva sig in i egna och andras villkor och
värderingar och därmed också till att kunna ta avstånd från och aktivt motverka olika former av
förtryck och rasism. Utbildningen skall öppna för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs
fram samt främja aktningen för varje människas egenvärde oavsett kön, klass och etnisk bakgrund.
Pojkars och flickors, kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter skall aktivt och medvetet
tydliggöras.

I ett komplext samhälle med ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt är förmågan att
tillägna sig ny kunskap väsentlig. Utbildningen i ämnet ger möjlighet att göra observationer och att
använda olika informationskällor. Syftet är att utveckla förmågan att söka, granska, strukturera och
värdera fakta samt att integrera, redovisa och gestalta den nya kunskapen. Att analysera, dra
slutsatser och göra egna ställningstaganden av information utgör en grund för att kritiskt granska
samhället.

Mål att sträva mot
Skolan skall i sin utbildning i samhällskunskap sträva efter att eleven

– omfattar och praktiserar demokratins värdegrund,

– utvecklar kunskaper om skiftande samhällsförhållanden och deras relation till demokratiska
principer,

– utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle,

– förstår hur olika intressen, ideologier och traditioner påverkar sättet att se på individ och
samhälle samt hur samhällets normer och värderingar påverkar och påverkas av individen,

– utvecklar kunskap om och förståelse av ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald och
betydelsen av detta för mellanmänskliga relationer,

– utvecklar kunskaper om förhållanden i andra länder och därmed förmågan att reflektera över
internationella relationer och internationellt samarbete,

– tillgodogör sig kunskaper för att kunna agera i lokala och globala frågor som är viktiga för ett
hållbart samhälle,

– utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se konsekvenser av
olika handlingsalternativ,

– utvecklar sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt en tilltro till den egna
förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen.
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Ämnets karaktär och uppbyggnad
Ämnet samhällskunskap är till sin uppbyggnad och karaktär mång- och tvärvetenskapligt. Detta
bidrar till ämnets möjligheter att ge överblick och sammanhang i de samhällsfrågor som behandlas
i undervisningen. Sina kunskapsområden hämtar ämnet från flera vetenskapliga discipliner till
exempel statsvetenskap, nationalekonomi, kulturgeografi och sociologi. Eftersom världen ständigt
förändras måste även ämnets innehåll ständigt förändras.

Grunden för det svenska samhället är demokrati. Ämnet samhällskunskap har ett särskilt ansvar att
ta upp och analysera de demokratiska värdena och i det sammanhanget utveckla förmågan att
granska, värdera och ta ställning i samhällsfrågor och främja viljan att delta och påverka. Det
etiska perspektivet ingår i all utbildning men får sin särskilda betydelse när det gäller frågor kring
demokrati, mänskliga rättigheter samt makt och förtryck i olika former. Ämnet ger medvetenhet
om och insikter i sådana frågor och ger tillfällen till reflektion om det personliga ansvaret. En
viktig aspekt är kunskaper om nationella minoriteters och invandringens roll i samhället.

Globaliseringen innebär en sammanflätning av såväl ekonomier som kulturer och därmed ett ökat
beroende mellan länder. Ämnet tar upp flera av de ödesfrågor som berör såväl den enskilde
individen som hela det internationella samhället. Samhällskunskapsämnet behandlar frågor som rör
rättvis fördelning och ett hållbart samhälle och ger därmed kunskaper om de globala
sammanhangen. På så sätt belyses hur internationell förståelse och samverkan kan bidra till att lösa
världsomspännande problem. Ämnets breda och mångfasetterade karaktär gör det möjligt att
analysera och belysa de globala utvecklingsfrågorna ur ett helhetsperspektiv och ämnet kan därmed
skapa ett naturligt utrymme för värdediskussioner.

Samhällskunskapens fokus är nutiden. Genom att vidga förståelsen för det som sker i både det
lokala och det globala samhället bidrar ämnet med kunskaper som varje individ behöver för att
bedöma och påverka såväl den egna som samhällets framtid. Ett historiskt perspektiv är ett stöd för
att förklara händelser och förhållanden i nutiden och reflektera över framtiden.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall 
– känna till de grundläggande demokratiska principer som samhället vilar på och kunna delta i en
demokratisk beslutsprocess,

– känna till förhållanden och olika levnadssätt i det lokala samhället och de viktigaste rättigheter
och skyldigheter som gäller varje enskild individ,

– ha kännedom om människors livsvillkor i olika kulturer,

– förstå hur de egna handlingarna påverkar miljön,

– kunna läsa, skriva och formulera sig om samhället utifrån olika källor.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall 
– känna till grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter,

– kunna reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social och
kulturell bakgrund,

– förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt
kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt,

– ha grundläggande kunskaper om det svenska styrelsesättets framväxt och samhällssystemets
uppbyggnad samt förstå innebörden av det grundläggande norm- och rättssystemet i Sverige,

– ha kunskaper om internationella förhållanden samt kunna diskutera relationer och samarbete i ett
globalt perspektiv,

– ha kännedom om samhällsekonomi, hushållsekonomi och privatekonomi och kunna diskutera
möjliga vägar som leder mot ett hållbart samhälle såväl lokalt som globalt,

– kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera
uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet.

Bedömning i ämnet samhällskunskap
Bedömningens inriktning



Bedömningens inriktning
Bedömningen i ämnet samhällskunskap skall utgå ifrån elevens förståelse av samspelet mellan
människa och samhälle, det vill säga hur människor påverkar och påverkas av det samhälle de
lever och verkar i. Bedömningen avser elevens förmåga att analysera och problematisera såväl
samspelet mellan levnadsförhållanden och livsmönster inom landet och i olika länder som frågor
som rör politik, ekonomi, rätt och rättigheter.

Vid bedömningen skall elevens kunskaper om demokratiska värden, traditioner och olika
styrelseskick vägas in. Elevens kunskaper om hur olika idéer och sätt att organisera samhället vuxit
fram och förändrats skall också beaktas.

I bedömningen skall även vägas in förståelsen av att uppfattningar om samhället kan vara beroende
av olika kulturer och ideologier samt att olika uppfattningar kan stå i konflikt med varandra både
mellan människor i det egna samhället och mellan människor i olika länder. Detsamma gäller
elevens förmåga att beskriva och analysera olika lokala, nationella och globala frågor ur olika
perspektiv.

Vidare skall i bedömningen ingå elevens insikt i hur olika människors normer och värderingar,
kulturer och traditioner samt olika sätt att utforma sina liv, har historiska rötter.

Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven uppfattar innebörden i grundläggande demokratiska värden och hur dessa värden tar sig
olika uttryck.
Eleven analyserar och resonerar med hjälp av centrala begrepp i ämnet viktiga samhällsfrågor och
deras betydelse för den framtida utvecklingen. 
Eleven resonerar om och anger samband mellan det demokratiska samhällets framväxt och
individens rättigheter och skyldigheter.
Eleven beskriver hur individers och gruppers normer är beroende av kulturformer och traditioner.
Eleven resonerar om och drar egna slutsatser om hur konsumtionsvanor har betydelse för
utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Eleven samlar in fakta om samhällsfrågor från olika kunskapskällor och värderar och drar
slutsatser av dessa fakta vid en sammanställning.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven urskiljer och reflekterar över samband mellan samhällsförändringar och olika politiska
värderingar.
Eleven urskiljer viktiga händelser i samhället och ger förslag på vägar för individen att påverka
beslut.
Eleven jämför individers och gruppers normer och värderingar i relation till kulturformer och
traditioner samt analyserar hur olika uppfattningar och konflikter kan uppstå.
Eleven analyserar och diskuterar internationellt samarbete och internationell solidaritet utifrån de
principer som finns i de mänskliga fri- och rättigheterna och andra internationella konventioner. 
Eleven använder och sammanställer fakta från olika källor, bedömer deras relevans, granskar
uppgifterna kritiskt samt skiljer på fakta och värderingar. 
Eleven ser samhällsfrågor ur olika perspektiv, visar på samband, gör överväganden och
argumenterar för en ståndpunkt.
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