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Programmål för programmet för samhälle, natur och språk 

Programmet för samhälle, natur och språk ska ge eleverna kunskaper inom samhällskunskap, 

naturkunskap och språk. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete inom till 

exempel service och handel eller inom andra områden där kunskaper om samhälle och natur 

samt kommunikativa färdigheter används. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhälle, individ och natur samt om hur de 

påverkar och påverkas av varandra ur ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Utbildningen 

ska också ha ett historiskt perspektiv för att ge eleverna möjlighet att förstå förhållandena i 

dagens samhälle och kunna orientera sig inför framtida samhällsförändringar. Dessutom ska 

utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors livsvillkor samt förmåga att ta ställning 

i olika samhällsfrågor och härigenom aktivt delta i samhällslivet. Utbildningen ska stimulera 

elevernas nyfikenhet och vilja att ta till sig nya kunskaper, samt främja såväl initiativförmåga och 

kreativitet som kritiskt förhållningssätt. 

Utbildningen ska utveckla elevernas naturvetenskapliga kunskaper om livets villkor och om 

sammanhangen i naturen. Utbildningen ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan 

människa och natur samt utveckla elevernas kunskaper om vad som främjar hållbar utveckling. 

Vidare ska utbildningen ge språkliga kunskaper för såväl kommunikation som lärande. 

Arbetsmiljö och säkerhet ska ingå i utbildningen för att främja en god hälsa och förebygga 

arbetsskador. Utbildningen ska därför bidra till att utveckla elevernas förmåga att identifiera risker 

i arbetsmiljön samt arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt på egen hand och tillsammans med 

andra. Vidare ska hälsa och välbefinnande samt sexualitet, samtycke och relationer inkluderas 

som viktiga delar i utbildningen. 

Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om att använda digitala verktyg och 

med ett kritiskt förhållningssätt använda digitala medier för kommunikation och lärande i 

vardagen och arbetslivet. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor och 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av kön eller kulturell bakgrund. 

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av människors agerande såväl som 

individer som i grupp. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att arbeta självständigt 

samt, utifrån grundläggande demokratiska värderingar, även samverka med andra. Moment som 

fältstudier och studiebesök ska ingå i utbildningen för att ge eleverna möjligheter att utveckla en 

natur- och samhällsvetenskaplig förståelse. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till 

att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen 

och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. 

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till kunskaper för arbete inom områden 

relaterade till samhälle, natur och språk eller leda till fortsatta studier till exempel inom 

folkbildningen. 
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Mål för gymnasiesärskolearbetet 

Gymnasiesärskolearbetet ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven så 

självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar 

sin uppgift. 


