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Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena
GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP, SAMHÄLLSKUNSKAP
Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett samhällsorienterande perspektiv, utgör
tillsammans med kursplanerna för de olika ämnena en helhet vars delar skall stödja och
komplettera varandra. De olika delarna bildar tillsammans det nationella uppdraget för
utbildningen i de samhällsorienterande ämnena. I den gemensamma texten behandlas ämnenas
gemensamma innehållsliga perspektiv, vad som utmärker processen vid arbete med frågor inom
perspektivet och den handlingsberedskap som avses bli effekt av utbildningen. Texten för varje
enskilt samhällsorienterande ämne utgör en fördjupning av den gemensamma so-texten utifrån det
enskilda ämnets aspekt och specifika innehåll.

Studier inom det samhällsorienterande kunskapsområdet skall kopplas samman med kunskaper och
uttrycksformer inom skolans andra ämnen.

Ämnenas syfte och roll i utbildningen
Kunskaperna inom det samhällsorienterande området ger eleven möjlighet att se omgivningen i
relation till sig själv och att förstå sig själv i relation till omgivningen, dvs. hur individen formar
sin värld och formas av världen. Kunskaperna skall ge en grund för att delta, ta ansvar och agera
som medborgare i ett demokratiskt samhälle och för att medverka till en hållbar
samhällsutveckling.

Huvuduppgiften för de samhällsorienterande ämnena är att utveckla elevens kunskaper om
människan och hennes verksamheter samt om förändringar i landskapet och i samhället på skilda
platser och under skilda tider.

Syftet är att stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över företeelser i
samhället, att stärka beredskapen att överblicka den egna och andras livssituation, att öka
tryggheten i den egna identiteten samt att ge kunskaper om hur vårt samhälle är baserat på etnisk
och kulturell mångfald.

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena
Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att
eleven
– undersöker och förstår samhälleliga samband och sammanhang i nutid och förfluten tid samt
reflekterar över vad dessa kan innebära för framtiden,

– förstår centrala begrepp som gör det möjligt att på ett självständigt sätt söka, bilda och använda
kunskap om samhällsfrågor,
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– utvecklar sin förmåga att använda olika informationskällor och ett kritiskt förhållningssätt till
dessa,

– utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda demokratiska värden
samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt
samhälle,

– deltar aktivt i samhällsliv och samhällsutveckling samt tar ansvar för livsmiljön,

– förvärvar insikter om hur såväl naturgivna och materiella förutsättningar som centrala idéer och
livsåskådningar format och formar samhällen,

– utvecklar förståelse av grundläggande existentiella och etiska synsätt och kan använda sin
förståelse vid egna ställningstaganden,

– utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster och ser orsaker till variation
i tid och rum men även det gemensamma i olika kulturer,

– utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd
från sådana som innebär förtryck och kränkningar,

– gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende
av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet,

– utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar,

– utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda resurser,

– utvecklar förståelse för hur verksamheter och kulturer avspeglas i och påverkas av konst,
litteratur och musik.

Det samhällsorienterande kunskapsområdets karaktär och
uppbyggnad
De samhällsorienterande ämnena behandlar människor, deras omvärld och livsbetingelser samt
relationer dem emellan. Omvärldens och livsbetingelsernas betydelse för tänkande,
självuppfattning, livskvalitet och framtidstro är en väsentlig aspekt. En annan är människans
verksamhet och kulturella utveckling över tid som politisk, ekonomisk och kulturell varelse, som
resursutnyttjare och som människa bland andra människor.

Demokrati som livsform och politiskt system

De samhällsorienterande ämnena lyfter fram makt- och konfliktperspektiv såväl i förfluten tid som
nutid och betonar värdet av samtal och argumentation mellan företrädare för skilda åsikter. Den
demokratiska värdegrunden utgör utgångspunkt för det svenska samhällets besluts- och
rättssystem.

De demokratiska värdena är inte en gång för alla givna. Samhällets medborgare måste tillsammans
tolka, förankra, försvara och ständigt utveckla demokratin. Det är viktigt att varje människa
utvecklar ett personligt förhållningssätt och en tillit till demokratins värdegrund som utgångspunkt
för sitt tänkande och handlande i politiska, ekonomiska och existentiella frågor. I de
samhällsorienterande ämnena är det ett viktigt inslag att låta eleverna urskilja och bearbeta etiska
valsituationer, argumentera för och se konsekvenserna av olika ställningstaganden och
tillvägagångssätt.

I ämnena ingår att diskutera och reflektera över begrepp som identitet, sexualitet, kärlek och
jämställdhet. Inom kunskapsområdet behandlas också samlevnad och relationer, människosyn och
språkbruk så att möjligheten att diskutera värdefrågor i detta sammanhang utnyttjas.

I det samhällsorienterande perspektivet ingår att orientera om olika uppfattningar, men klart ta
ställning mot sådana som innebär kränkningar av andra människor. En grund för tolerans mot
oliktänkande skapas av förståelse för att företeelser kan uppfattas på olika sätt av olika människor,
beroende exempelvis på kön, klass och etnisk tillhörighet.



Svensk lagstiftning om grundläggande fri- och rättigheter samt internationella överenskommelser
om mänskliga rättigheter, såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och
Barnkonventionen, skall uppmärksammas och ligga till grund för eftertanke och reflektion om
gemenskap i nationellt och globalt perspektiv.

Kulturella mönster och kulturell variation

Grundläggande i de samhällsorienterande ämnena är beskrivningar och analyser av
samhällssystem, kulturarv, religiösa och idémässiga traditioner som inslag i den väv som bildat
och bildar människors livs- och referensramar.

De samhällsorienterande ämnena behandlar lokala och regionala miljöer som bakgrund och
förklaring till variationer i olika gruppers och individers levnadssätt, vanor och livsåskådningar. I
studierna inbegrips den kulturella mångfalden i det svenska samhället, där skilda traditioner,
trossystem och livsuppfattningar lever sida vid sida och påverkar varandra. Perspektiv på dessa
livsmönster och kännedom om grundläggande faktorer bakom dem kan tydliggöra drivkrafter, som
påverkar människors liv och tankar liksom individens möjligheter att påverka sitt eget liv.
Grundläggande aspekter i ämnena är också hur livs- och samhällsförhållanden speglas i och
påverkas av litteratur, konst och musik.

Lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor

De samhällsorienterande ämnena bidrar till förståelse av hur människan har utnyttjat och utnyttjar
jordens resurser och av villkoren för hennes liv och arbete i förfluten tid, i dag och i framtiden.
Genom att beakta skeenden som passerat samt studera och värdera skeenden i nuet utvecklas
elevernas framtidsberedskap. I kunskapsområdet betonas lokala och globala fördelningsfrågor och
ansvaret för att uppnå en rättvis och fredlig världsordning. Strävanden som sker i omvärlden för att
finna lösningar och nå balans beskrivs och diskuteras.

Kunskaper om samspelet natur-teknik-människa-samhälle ger möjlighet till en insikts- och
ansvarsfull syn på människans nyttjande av naturresurser och teknik samt hur människors liv och
livsmiljö förändras genom teknik.

De samhällsorienterande ämnena delar ansvaret för arbetet med miljöfrågor med skolans övriga
verksamhet. Förutom förståelse för det komplicerade samspelet mellan mark, vatten och luft är det
viktigt att insikter skapas om hur förändringar i landskapet och i samhället sker som resultat av
kamp och kompromisser mellan olika intressen som står i konflikt med varandra. Sådana
kunskaper skall ge beredskap för ett konstruktivt förhållningssätt inför såväl lokala som globala
förändrings- och överlevnadsfrågor.

Kunskapande i ett informationsrikt samhälle

Dagens samhälle erbjuder en närmast oändlig mängd av information, som kan inhämtas från olika
mer eller mindre vederhäftiga källor via olika kanaler. Medier och mediers budskap spelar stor roll
när människor bildar sina uppfattningar. I de samhällsorienterande ämnena skall eleverna bli
förtrogna med olika sätt att kunskapa samt utveckla insikter i hur olika medier kan användas och
hur de påverkar människan och samhället. Genom att orientera sig i olika informationsmiljöer och
använda olika informationskällor får eleverna insyn i de möjligheter och problem som IT-
samhället medför. Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera och redovisa
information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, drama, musik och rörelse – är centralt i de
samhällsorienterande ämnena. Det främjar elevernas orientering i tid och rum och deras
konstruerande av egna mönster och bilder av omvärlden, vilka kan användas som redskap för
analys och bedömning av såväl andras tolkningar som egna ståndpunkter.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall 
– känna till och kunna resonera kring grundtankar i ett demokratiskt system och praktisera
demokrati i vardaglig handling,

– känna till händelser och förhållanden som format och formar närsamhället och dess miljö,

– kunna jämföra de egna livsvillkoren med livsvillkor i andra miljöer och i olika tider,



– kunna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan
människor,

– kunna söka och bearbeta information samt göra sammanställningar för att belysa eller besvara
frågor om människan och hennes verksamheter.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall 
– förstå grundläggande begrepp och företeelser i ett demokratiskt system och kunna problematisera
demokratiska förhållningssätt i vardagen,

– kunna se samband i skeenden i samhället samt urskilja faktorer som påverkar dem,

– känna till förutsättningar för, pröva antaganden om och jämföra människors livsvillkor förr och
nu och i olika delar av världen,

– förstå och kunna resonera kring möjligheter och svårigheter som uppstår i ett samhälle med
kulturell mångfald,

– kunna samtala om och bearbeta etiska, estetiska och existentiella frågor och förstå hur de kan
vara beroende av tid och kultur,

– förstå och pröva ett ekologiskt tänkande och visa på konsekvenser av olika handlingsalternativ i
miljö-, livs- och samhällsfrågor,

– kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska och värdera
uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser.

Bedömning i de samhällsorienterande ämnena
Bedömningens inriktning
Bedömningen gäller elevens förmåga att utveckla och tillämpa kunskaper om människan, hennes
verksamheter och omvärld. Den skall ske med utgångspunkt dels i de för ämnena gemensamt
utformade texterna, dels i texterna för respektive ämne.

Elevens förmåga att utifrån sina kunskaper orientera sig i samhället och analysera skeenden såväl i
förfluten tid som i nutid är en grund för bedömningen. Särskild vikt skall läggas vid förmågan att
ur ett samhällsorienterande perspektiv uppfatta helheter och samband och vid förmågan att urskilja
såväl likheter som skillnader i tid och rum.

Bedömningen gäller också elevens förmåga att bearbeta information till egen kunskap. Elevens
förmåga att orientera sig i olika informationsmiljöer och använda olika källor för att söka, samla,
sovra och strukturera information utgör en del i detta, liksom elevens kritiskt granskande
förhållningssätt vid analys av olika källors sanningshalt och relevans.

Bedömningen skall vidare uppmärksamma elevens användning av sina kunskaper genom att i
samtal, studier och handling ta stöd både i för ämnena relevanta begrepp och teorier och i sina
egna tankar, känslor och erfarenheter.

Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven använder centrala begrepp och symboler inom det samhällsorienterande kunskapsområdet
samt har insikter i den betydelse dessa har.
Eleven förstår demokratins principer och gör överväganden för att formulera egna ståndpunkter
vid tillämpningen av dessa.
Eleven identifierar etiska frågor och problem, bearbetar dem, urskiljer olika synsätt samt diskuterar
och reflekterar kring dessa.
Eleven ger exempel på hur lokala och globala händelser och förhållanden hänger samman samt hur
de kan förklaras även i ett historiskt perspektiv. Eleven använder olika källor, sammanställer
material, granskar, värderar och jämför samt drar slutsatser och argumenterar utifrån dessa.



Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven använder begrepp och modeller från det samhällsorienterande kunskapsområdet vid
tolkning av nya sammanhang.
Eleven är väl orienterad i aktuella händelser och urskiljer faktorer som kan förklara dem.
Eleven exemplifierar hur människan såväl påverkas av som påverkar samhället och dess
traditioner, kultur och materiella villkor.
Eleven ger förklaringar till hur skilda förutsättningar har betydelse för sättet att leva och agera i
olika delar av världen och i olika tider.
Eleven argumenterar för ställningstaganden utifrån sina kunskaper inom det samhällsorienterande
området.
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