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Dnr. 61-2005:1773

Redovisning av regeringsuppdrag angående översyn av
målen för sex- och samlevnadsundervisningen
I denna rapport redovisas den del av uppdraget avseende översyn av målen för sexoch samlevnadsundervisningen givet i regeringsbeslut 2005-05-12, Dnr
U2005/4336/S, som avser kursplaner för grundskolan.

Ur uppdraget
Värdegrundsfrågorna måste belysas i sex- och samlevnadsundervisningen.
Särskilt bör frågor rörande jämställdhet, homo-, bi- och transpersoner
(HBT) samt vad som kan anses vara kränkande behandling lyftas fram i
undervisningen och kursplanerna. Målen bör om möjligt också spegla den
skilda syn på sex- och samlevnad som kan finnas bl.a. beroende på etnisk
eller religiös tillhörighet samt de skilda villkor som gäller för personer med
funktionshinder. Även elevernas önskemål om en mer reflekterande undervisning i sex- och samlevnad som framkom i värdegrundsprojektet, bör vägas in.

Bakgrund
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
(Lpo 94) beskrivs sex- och samlevnad som ett kunskapsområde där rektor har ett
särskilt ansvar. Kunskapsområdet finns också uttryckt i delar av grundskolans kursplaner, huvudsakligen i den övergripande kursplanen för de samhällsorienterande
ämnena samt i kursplanerna för samhällskunskap och biologi.
Utgångspunkten för Skolverkets handläggning av ärendet har varit den tolkning
myndigheten gör av läroplanens beskrivning av kunskapsområdet sex- och
samlevnad, dvs. ett kunskapsområde som inte är ämnesspecifikt utan något som
bör integreras i verksamhetens olika delar. Utifrån detta har myndigheten arbetat
igenom grundskolans kursplaner med uppdragets alla dimensioner i fokus och gjort
ett urval av aktuella ämnen och innehåll.
Under översynen har myndigheten vid två tillfällen träffat företrädare för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Ombudsmannen har i slutskedet givits möjlighet att lämna kommentarer på föreslagna förändringar. Dessa kommentarer har påverkat förslagets slutgiltiga utformning.
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En bredare referensgrupp bestående av företrädare för Myndigheten för skolutveckling, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Riksförbundet för sexuellt
likaberättigande (RFSL samt RFSL-ungdom), Landstinget förebygger aids (LAFA)
samt Länshälsolaget i Östergötlands län, har i slutskedet beretts möjlighet att lämna
kommentarer på föreslagna förändringar. Inkomna kommentarer har beaktats i
förslagets slutgiltiga utformning.
Uppdragets genomförande
I uppdraget betonas att värdegrundsfrågor och särskilt frågor rörande jämställdhet,
homo-, bi och transpersoner måste belysas i sex- och samlevnadsundervisningen.
Skolverket har efter samråd med HomO valt att närma sig ämnesområdet genom
ett grundläggande demokratiskt värdegrundsperspektiv utgående från mänskliga
rättigheter och rätten till att inte bli diskriminerad på grund av någon av de fem
fundamentala diskrimineringsgrunderna; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.
Skolverket har lyft fram begrepp som i sin helhet speglar kunskapsområdet sexoch samlevnad med särskild hänsyn till regeringens uppdrag. HBT som begrepp
återfinns emellertid inte i kursplanerna och inte heller de i förkortningen ingående
delarna homo-, bi- eller transpersoner. Myndigheten utgår i sina förslag från den
definition som Diskrimineringskommittén gör av transpersoner och att detta perspektiv tillgodoses av en kombination av begreppen kön och könsidentitet. Skolverket har valt att uttrycka kunskapsområdets olika aspekter genom formuleringar
som jämlikhet, kön, könsidentitet och sexuell läggning i syfte att skapa en enhetlig
nivå av innehållspreciseringar i kursplanerna i stort men huvudsakligen för att likställa dessa perspektiv med andra mänskliga rättigheter och rätten till att inte bli
kränkt. En hållning som myndigheten bedömer harmoniera med lagen om förbud
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS
2006:67).
Skolverket har i beredningen av ärendet strävat efter att kunskapsområdet, i vid
bemärkelse, på ett innehållsligt plan ska fördelas över de av grundskolans ämnen
det har naturliga innehållsliga kopplingar till. Genom denna konstruktion ges kunskapsområdet tydligare än tidigare status av ämnesinnehåll och får därmed också en
stärkt position i grundskolan. Konstruktionen bör inte skapa några nya strukturella
inlåsningeffekter utan möjligheterna till att organisera ämnesövergripande- eller
tematiska studier finns fortsatt kvar. Att notera är att kunskapsområdet i sin breddade betydelse inte kan organiseras skiljt från ämnesinnehåll i och med den stärkta
innehållsliga ämnesanknytningen. Det är emellertid en grundläggande tanke med
hela det föreliggande förslaget till förändringar i kursplanerna och således en önskad effekt.
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Kunskapsområdet berör kursplanerna i åtta av grundskolans ämnen: svenska, samhällsorienterande ämnen, samhällskunskap, historia, religionskunskap, naturorienterande ämnen, biologi samt idrott och hälsa. Förändringarna är så pass spridda att
en redovisning inom ramen för denna rapport svårligen kan åstadkommas utan att
återge stora delar av de ingående kursplanerna varför vi hänvisar till bifogade bilagor. Värt att extra kommentera är det tillägg av begreppet ålder som är gjort till de
ursprungliga diskrimineringsgrunderna i kursplanerna för historia och samhällskunskap. Motivet till detta tillägg är att det i föreliggande förslag utgår formuleringar
som har ålder som innehållslig betydelse och ovanstående beskrivet tillägg garanterar att detta perspektiv inte försummas i texten.
I kursplanerna är föreslagna förändringar understrukna och text som föreslås utgå
eller flyttas är överstruken.
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Biologi

Kursplan
Ämnets syfte och roll i utbildningen

Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur
ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen befästa upptäckandets fascination och glädje och människans förundran och nyfikenhet inför det
levande. Utbildningen i biologi syftar också till att göra kunskaper och erfarenheter
användbara för att främja omsorgen om och respekten för naturen och medmänniskorna.
Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven
beträffande natur och människa
- utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser,
- utvecklar kunskap om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning,
- utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion,
- utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen,
- utvecklar kunskap om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra livsformer i ett evolutionsperspektiv,
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
- utvecklar kunskap om biologins betydelse för människans sätt att gestalta, bruka och uppleva naturen,
- utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer
och laborationer, samt kunskap om hur de växelspelar med de teoretiska modellerna,
beträffande kunskapens användning
-

utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande,
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-

utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Fyra centrala dimensioner karaktäriserar biologiämnets innehåll: ekosystem, biologisk mångfald, cellen och människan. I alla dessa fyra dimensioner kommer kunskaper i biologi till användning i samband med människans existentiella frågor, som
angår både individen och samhället i stort.
Ekosystem
Biologiämnet introducerar ekologins begrepp och ger en bild av organismernas
samspel med varandra och med sin omgivning. Ämnet omfattar bl.a. kunskap om
delsystem som producenter, konsumenter, nedbrytare och råmaterial samt om dynamiska processer i ekosystemet som energins flöde genom systemet och materians
kretslopp. Studier av enskilda organismer, populationer och samhällen utgör grunden för detta. Ämnet bearbetar även estetiska och etiska aspekter av de upplevelser
som kontakten med naturen ger upphov till. Frågor om bevarandet av naturtyper
behandlas med både naturvetenskapens verktyg och de verktyg som härrör från
andra mänskliga verksamheter som friluftsliv, konst och skönlitteratur.
Biologisk mångfald
Biologiämnet presenterar den biologiska vetenskapens sätt att ordna och systematisera naturens mångfald. Grundläggande utgångspunkter är teorier om ekosystem
och evolution, liksom artkunskap och kunskap om växters och djurs livsbetingelser
och inbördes relationer.
De vardagliga upplevelserna av mångfalden i naturen är ofta av etisk och estetisk
karaktär och kommer exempelvis till uttryck i olika former av miljöengagemang.
Ett av biologiämnets viktigaste bidrag till bearbetningen av människans relation till
naturen är därför att belysa mångfalden av livsformer ur såväl de naturvetenskapliga som de estetiska och etiska perspektiven.
Cellen och livsprocesserna
Den naturvetenskapliga förklaringen till flera av de fenomen och funktioner som
eleven upplever och iakttar hos sig själv och i omvärlden står att finna i kunskapen
om cellen. Denna kunskap, och speciellt kunskapen om cellernas inre processer,
har öppnat nya möjligheter inom t.ex. gentekniken. Dessa möjligheter innebär en
förändring av människans livsvillkor, vilket har viktiga etiska aspekter. Förståelsen
av denna förändring kräver kunskap om bl.a. fotosyntes, förbränning och den genetiska koden.
Människan
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Biologiämnet behandlar människan som biologisk varelse. Häri ingår kunskaper om
cellen, om inre organ och deras funktion samt hur dessa samverkar. Frågor som
hälsa, droger och funktionshinder belyses. Utifrån perspektivet att ta ansvar både
för sig själv och andra behandlas frågor om ansvar och respekt i förhållande till
kärlek, sexualitet, relationer och samlevnad. En trygg och säker sexualitet fri från
fördomar, diskriminering, tvång och våld är grundläggande för individens upplevelse av hälsa, lust och välbefinnande. Perspektiv som kön, könsidentitet, funktionshinder och sexuell läggning är därför naturliga inslag i undervisningen. om kärlek,
sexualitet och samlevnad.
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall
beträffande natur och människa
-

känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra
organismer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö,
kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika stadier,
känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion,
ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död,
ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan,
ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i olika kulturer,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
-

ha inblick i genomförandet av laborationer samt av återkommande observationer i fält i sin närmiljö,
känna till några exempel där biologins upptäckter har påverkat vår kultur och
världsbild,

beträffande kunskapens användning
-

kunna delta i samtal om bevarandet av naturtyper och mångfalden av arter,
känna till några exempel där biologisk kunskap används för att förbättra våra
livsvillkor, t.ex. växtförädling och genteknik,
ha inblick i och kunna diskutera faktorer som påverkar hälsan samt betydelsen
av goda hälsovanor.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall
beträffande natur och människa
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-

ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan
kan beskrivas i ekologiska termer,
ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för livet på jorden,
kunna ge exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem,
ha kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar,
ha kännedom om det genetiska arvet,
känna till grunddragen i livets utveckling samt villkoren för och betydelsen av
biologisk mångfald,
ha kunskap om vad befruktning innebär,
ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar
smitta,
ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans,
ha kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
-

kunna genomföra observationer i fält och laborativa undersökningar samt ha
insikt i deras utformning,
kunna utföra och tolka enkla mätningar av miljöfaktorer,
kunna med hjälp av exempel belysa hur biologins upptäckter har påverkat vår
kultur och världsbild,

beträffande kunskapens användning
-

-

kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i
frågor om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter samt användning
av genteknik,
kunna med historiska exempel beskriva hur kunskaper i biologi har bidragit till
förbättringen av våra levnadsvillkor samt hur de har missbrukats,
kunna föra diskussioner om sexualitet, relationer och samlevnad och därvid visa
respekt för andras ståndpunkter och för olika relations- och samlevnadsformer,
kunna föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor.
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Historia

Kursplan
Ämnets syfte och roll i utbildningen

Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv
och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i
historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som
redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur.
Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension och ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som
funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser. Detta skall
utveckla förståelse av nutiden och vara en grund för att anlägga perspektiv på framtiden. Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till
generation.
Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven
-

-

förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och
skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden,
utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv,
tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt om den identitet som detta ger,
utvecklar förmåga att urskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser,
tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och
epoker,
utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg för förståelse av andra
ämnen,
blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna
och att varje tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor,
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-

förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar
och belyser historiska förlopp.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Skolämnet historia omfattar inslag av såväl politisk som ekonomisk och social historia samt kulturhistoria. Ämnet utgår från det som format den personliga och
kollektiva historiska identiteten. Väsentliga delar i ämnet är därför den svenska och
nordiska, inklusive den samiska, samt den europeiska kulturen.
I historieämnet är tiden och historiemedvetandet överordnade begrepp. Genom
kunskaper om huvuddragen i den historiska utvecklingen tillförs bilden av omvärlden en tidsdimension. Kontinuitet och förändring är viktiga i detta sammanhang.
Den historiska kartans utseende under olika tider ger medvetenhet om ständigt
pågående processer i ett historiskt perspektiv. Historia är ett sätt att se tillvaron i
perspektivet då-nu-sedan, och därmed också ett verktyg för förståelse av andra
ämnen och områden.
Historien har präglats av insatser och skeenden, konflikter och spänningar som
påverkat utvecklingen i olika avseenden. I ämnet ryms en mångfasetterad bild av
skeenden och händelser. I den bilden ingår de sociala, ekonomiska, tekniska och
kulturella framstegen, men också konflikter, spänningar och maktförskjutningar
inom och mellan länder. Detta gäller inte minst historiens mörka och destruktiva
sidor i form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. Vår tids historia med
framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör till det som alla elever skall ha kunskaper om.
Historia skapas varje dag i små och stora sammanhang. Eleverna har själva med sin
familj, sin släkt, sin hembygd och sitt land en historia. Kunskaper om denna ger
förståelse för människor och deras livsvillkor under skilda epoker och därmed referensramar för förståelse av skeenden i nuet och förväntningar inför framtiden. Genom att studera historia och knyta ihop generationers erfarenheter kan en djupare
kulturell identitet utvecklas. I en gemensam referensram ingår kunskaper om den
egna historien, hembygdens historia och grunderna i den svenska och nordiska
historien. Betydelsefulla epoker, händelser och personer sätts in i sitt historiska
sammanhang och relateras till människors liv och vardag. Ämnet belyser hur villkoren för individer, grupper och samhällen – sett ur olika perspektiv så som exempelvis klass, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, religion och
funktionshinder – har varierat genom tiderna. kvinnor, män och barn – liksom för
olika samhällsklasser och etniska grupper – har påverkats i historiska skeenden.
Ett interkulturellt perspektiv i historieämnet kan belysa likheter och skillnader mellan olika kulturer och utveckla förståelse för kulturell mångfald. Insikter i olika länders historiska bakgrund och utveckling ger vid jämförelser med den egna kulturkretsen kunskap om och förståelse för vad som förenar och vad som skiljer. Detta
gäller även studier av det mångkulturella inom landet och situationen för de nationella minoriteter som finns i Sverige.
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Mängden av historiska fakta är näst intill oändlig och ämnet kräver därför ett genomtänkt urval. De företeelser som eleverna möter i skolan, närmiljön och samhället ges en historisk bakgrund och sätts in i ett övergripande sammanhang. Historieämnet har ett ansvar för att eleverna ges tillfälle att arbeta med historiskt material
men också för att de orienterar sig i dagens informationskällor. Bedömning och
värdering av källors tillförlitlighet är ett viktigt inslag.
Varje tid betraktar företeelser i ljuset av den egna tidens erfarenheter, framtidsutsikter och förhållanden. Genom att bli medveten om vad som påverkat utvecklingen
under skilda tidsepoker och om sambanden mellan olika faktorer utvecklas en beredskap inför framtiden. Förskjutningar i perspektiven sker ständigt och ämnet
speglar dessa förskjutningar. Detta innebär att centrala samhällsfrågor som miljö
och migration behandlas i ämnet historia. Därmed blir aktuella händelser insatta i
ett historiskt sammanhang.
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall
- känna till hembygdens historia och hur denna har format kulturen,
- känna till grunddragen i valda delar av den svenska och nordiska historien samt
kunna jämföra med några andra länder,
- kunna berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några
skilda miljöer och tider i Sverige och på några andra platser i världen.
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall
- kunna redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer och förändringar i den historiska utvecklingen i Sverige, Norden och Europa samt kunna
jämföra med andra länder,
- känna till utvecklingen i några ledande världsmakter under olika tidsepoker,
- ha insikt i hur stora samhälleliga omvälvningar har förändrat människors livsvillkor,
- kunna identifiera och reflektera kring några olika historiska händelser och skeenden med betydelse för vår egen tid,
- vara medveten om och kunna ge exempel på att historiska händelser och förhållanden kan betraktas på olika sätt,
- kunna reflektera över hur information och propaganda har använts förr och
används i dag som ett medel för påverkan.
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Bedömning i ämnet historia
Bedömningens inriktning

En grund för bedömningen i ämnet historia är elevens kunskap om de historiska
förloppen och förmåga att diskutera deras orsakssammanhang och komplexitet
som en utgångspunkt för förståelse av nutiden.
En annan bedömningsgrund är elevens förmåga att utifrån beskrivningar av historiska skeenden och förlopp reflektera över likheter och olikheter samt kontinuitet
och förändring mellan skilda epoker.
Elevens förmåga att observera samband i förfluten tid mellan samhällsförändringar
och människors livsvillkor är också en bedömningsgrund. Vidare skall elevens förmåga att granska och värdera olika framställningar av historiska händelser och förlopp ingå i bedömningen.
Elevens förmåga att själv studera något historiskt material och förmåga att analysera och bedöma detta skall vägas in i bedömningen.
Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven gör bedömningar om vad som kan ses som betydelsefulla historiska skeenden i några olika kulturer, placerar dem i tiden och beskriver några framträdande
drag.
Eleven visar genom relevanta exempel hur historiska skeenden påverkat nutida
politiska, ekonomiska och sociala förhållanden.
Eleven beskriver och reflekterar över likheter och olikheter mellan olika människors och gruppers livsvillkor idag och förhållanden för tidigare släktled.
Eleven ger exempel på hur olika kulturer har påverkat varandra i historisk tid, liksom hur sådan påverkan fortfarande sker.
Eleven reflekterar över historiska beskrivningar vad gäller deras ursprung och syfte
samt relaterar dem till alternativa beskrivningar.
Eleven gör egna studier som bygger på historiskt källmaterial samt sammanställer
resultaten, drar slutsatser och presenterar arbetet.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven ger med ett urval av händelser en helhetsbild av ett betydelsefullt historiskt
skeende.
Eleven bedömer och värderar historiska källor samt argumenterar för sina ställningstaganden.
Eleven diskuterar och förklarar utifrån olika historiska perspektiv viktiga händelser
i nutiden.
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Eleven utvecklar genom studier utifrån historiska begrepp egen ny kunskap och
använder denna i det egna arbetet.
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Idrott och hälsa

Kursplan
Ämnets syfte och roll i utbildningen

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för
hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen
fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till
fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla
elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna
livsstilens betydelse för hälsan.
Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att bedriva dem. Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla
att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.
Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i
idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle.
Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven
-

utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv
självbild,
utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,
utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se,
välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv,
stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett
ansvar för sin hälsa,
utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras
att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,
utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra,
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-

-

utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i
samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett
personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor,
utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter,
får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av
lekar, danser och idrottsformer i olika kulturer,
utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska
kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt
som socialt välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa
som har betydelse för både uppväxttiden och senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva ta ett ansvar för uppläggning och genomförande av
motion och fysisk träning.
Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet.
Ämnet förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö
kan främjas. I ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall.
Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och
tankar är beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning utvecklas. Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang
diskutera såväl hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. Tillsammans med kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids
kroppsövningskultur ger ämnet möjligheter att ifrågasätta de idealbilder som sprids
via olika medier. Undervisningen i ämnet skall motverka diskriminerande föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt och därigenom bidra till ett jämställt
och demokratiskt samhälle där människor respekteras oberoende av kön, könsidentitet och sexuella läggning. I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse
för människors olika förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter. Ett kulturellt
perspektiv i ämnet speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och
rörelseuttryck i andra kulturer.
Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och
idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och rörlighet.
Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det
gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark
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får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt
intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka
engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö.
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall
-

behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och
kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik,
kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten,
kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel,
ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten,
känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan,
ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och om hur skador kan undvikas.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall
-

förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i
ergonomi i vardagliga sammanhang,
kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga
rörelseuppgifter,
kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion,
kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt
kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider,
ha kunskaper i livräddande första hjälp,
ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert
sätt.

Bedömning i ämnet idrott och hälsa
Bedömningens inriktning

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna
kroppen fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet
och friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper om vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är en
viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga att använda kroppen för sammansatta
och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt liksom bredden av fysiska
aktiviteter ingår också i bedömningen.
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Ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll
och precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och
stämningar. Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen.
Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa
och välbefinnande kan bibehållas och förbättras.
Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och
hälsa.
Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska
aktiviteter.
Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider.
Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med
olika fysiska aktiviteter.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika idrotts- och friluftsaktiviteter.
Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt motionsprogram.
Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra
med hänsyn till olika deltagares behov.
Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer
på exempelvis balans, precision och tempo.
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Naturorienterande ämnen

BIOLOGI, FYSIK, KEMI
Gemensam kursplanetext

Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande perspektiv,
utgör tillsammans med kursplaner 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 naturorienterande ämnena.
Studier inom det naturorienterande ämnesområdet kopplas samman med kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra ämnen.
Ämnenas syfte och roll i utbildningen

Naturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor, som rör den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och universum. Naturvetenskap utgör därvid en central del av den västerländska kulturen.
Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på
naturen och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten
att utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje. Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar
utveckling och utveckla omsorg om och respekt för natur och människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som
står i samklang med naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om
öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument.
Mål att sträva mot för de naturorienterande ämnena

Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven
beträffande natur och människa
tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen
begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet,
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

-

-

utvecklar insikten att naturvetenskap är en specifik mänsklig verksamhet tillhörande vårt kulturarv,
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utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen,
- utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller,
- utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i
sin tur leder till att teorierna förändras,
beträffande kunskapens användning
-

-

utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande,
utvecklar förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter
för att stödja sina ställningstaganden,
utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang med respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden.

De naturorienterande ämnenas karaktär och uppbyggnad

I de naturorienterande ämnena återfinns tre aspekter, nämligen kunskap om natur
och människa, kunskap om naturvetenskaplig verksamhet samt förmåga att använda sig av dessa kunskaper för att ta ställning i värdefrågor, exempelvis miljö- och
hälsofrågor.
Kunskap om natur och människa
Naturvetenskapen utgår från specifika antaganden för att göra naturen begriplig.
Den världsbild som då skapas skiljer sig från de världsbilder som uppstår genom
andra sätt att beskriva naturen. Naturvetenskapen har ofta tagit sin utgångspunkt i
vardagliga iakttagelser och upplevelser men har under historiens lopp utvecklat allt
mer generaliserade förklaringsmodeller. De naturorienterande ämnena behandlar
således vetenskapliga tolkningar av vardagslivet liksom bearbetningar av vetenskapliga frågeställningar och teorier.
Naturvetenskapen beskriver processer i termer av växelverkan inom system på
olika nivåer. Exempelvis kan man urskilja en atomär och en molekylär nivå, enstaka
cellers och hela organismens nivå, en global nivå och hela universums nivå. Materiens egenskaper och dynamik, strålningens växelverkan med materia och energins
flöden kan iakttas på de olika nivåerna. Även levande organismer, däribland människan, beskrivs i naturvetenskapliga termer. De naturorienterande ämnena gör dessa
beskrivningar begripliga och berikar synen på olika företeelser i vardagen och i tekniska anordningar.
Naturvetenskaplig verksamhet
Under historiens lopp har vardagliga iakttagelser och funderingar i växelspel med
hypotetiskt tänkande och experimentell verksamhet utvecklats till teoretiska modeller. Inom de naturorienterande ämnena utgör dessa modeller verktyg för att synliggöra och bearbeta frågor och känslor som uppstår i kontakten med naturen, med
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den egna kroppen och med tekniken. Modellerna ger också möjlighet att skapa nya
frågeställningar och hypoteser.
Naturvetenskapliga modeller är stadda i ständig omprövning och förändring. Detta
synsätt på naturvetenskap tydliggörs i de naturorienterande ämnena dels genom
användning av ett historiskt perspektiv, dels genom jämförelser med andra kulturers världsbilder. Andra kulturers förklaringssätt, förklaringar i myter, i sagor och i
äldre tiders naturvetenskap, jämförs med vår egen tids uppfattningar. De grundläggande antaganden om världen som dessa olika förklaringsmodeller bygger på lyfts
fram i ämnena. På detta sätt tydliggörs också den för alla tider och kulturer gemensamma strävan att förstå och förklara naturens fenomen.
En viktig del av den naturvetenskapliga verksamheten karaktäriseras av den experimentella metod som kännetecknas av att hypoteser prövas med hjälp av observationer och experiment. Detta sätt att arbeta genomsyrar även de naturorienterande
ämnena.
Kunskapens användning
Många uppgifter ställer i dag krav på naturvetenskapligt kunnande hos var och en,
inte minst gäller detta miljö- och hälsofrågor. Med sådana frågor kontinuerligt belysta i undervisningen skapas en möjlighet för eleven att utveckla en förmåga att
använda naturvetenskapligt kunnande som argument vid ställningstaganden. Därmed berör utbildningen eleverna både som individer och som samhällsmedborgare.
Ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till såväl egen som andras argumentation, samt en lyhördhet och respekt för andras resonemang och ställningstaganden,
är viktiga riktmärken för en demokrati och utgör centrala principer också för samtal
och diskussioner inom naturvetenskapen. Centralt är synsättet att naturvetenskaplig
kunskap är en mänsklig konstruktion och att den kan utgöra argument för värderande ställningstaganden, beslut och åtgärder. Centralt är också att utbildningen
lyfter fram ett brett spektrum av argument, t.ex. etiska, estetiska, kulturella och
ekonomiska, som har relevans i diskussioner exempelvis om människors olika
människans sätt att leva tillsammans och använda naturen.
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall
beträffande natur och människa
-

ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden,
ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
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-

kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra
sina förutsägelser med resultatet,
känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika sätt att förklara naturen,
ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å
andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor,

beträffande kunskapens användning
-

ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen
lett till samhälleliga framsteg,
ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som
syftar till resursbevarande,
ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan
byggas upp med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall
beträffande natur och människa
-

ha kunskap om universums, jordens, livets och människans utveckling,
ha insikt i hur materien och livet studeras på olika organisationsnivåer,
ha kunskap om naturliga kretslopp och om energins flöde genom olika naturliga och tekniska system på jorden,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
-

ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssättet samt kunna redovisa sina
iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig form,
ha insikt om växelspelet mellan utveckling av begrepp, modeller och teorier å
ena sidan och erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra,
ha inblick i hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formats av
och format människors världsbilder,
ha insikt i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å
andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor,

beträffande kunskapens användning

Skolverket
5 (6)

-

ha insikt om skillnaden mellan naturvetenskapliga påståenden och värderande
ståndpunkter,
kunna använda sina kunskaper om naturen, människan och hennes verksamhet
som argument för ståndpunkter i frågor om miljö, hälsa och samlevnad,
kunna exemplifiera hur naturvetenskapen kan användas för att skapa bättre
livsvillkor men också hur den kan missbrukas,
ha inblick i konsekvenserna av olika etiska ställningstaganden i miljöfrågor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedanstående bedömningsavsnitt återfinns i slutet av kursplanen för kemi
men är gemensam för samtliga tre no-ämnen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedömning i de naturorienterande ämnena: biologi, fysik, kemi
Bedömningens inriktning

Bedömningen av elevens kunnande i biologi, fysik och kemi skall ske med utgångspunkt dels i de för ämnena gemensamt utformade texterna, dels i respektive ämnestexter.
Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden
Bedömningen gäller elevens förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur eleven kan följa, förstå
och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner och därvid uttrycka sina
tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och
kemi.
Naturvetenskapens karaktär
Grunden för bedömningen gäller elevens förtrogenhet med de olika sätt att arbeta
och utveckla kunskaper som kännetecknar naturvetenskapen. Detta innebär att
elevens förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment
och reflektion skall beaktas. Vidare är en bedömningsgrund medvetenheten om
växelspelet mellan utvecklingen av begrepp, modeller och teorier å den ena sidan
och erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra. I bedömningen
ingår elevens medvetenhet om hur den naturvetenskapliga kunskapen förändras
genom historien och hur den bidragit och bidrar till att forma människans uppfattning om sig själv och sin omvärld.
Naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet
Bedömningsgrunden är här elevens insikter i växelspelet naturvetenskap-tekniksamhälle och hur detta växelspel leder till ny kunskap, nya uppfinningar och pro-
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dukter som på olika sätt används av människan och därvid påverkar naturen, lokalt
och globalt. Bedömningen gäller också medvetenheten om etiska och estetiska frågor med anknytning till både växelspelet och den naturvetenskapliga verksamheten.
Elevens förmåga att argumentera utifrån såväl naturvetenskapliga som etiska och
estetiska perspektiv ingår i bedömningen.
Kriterier för betyget Väl Godkänd

Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi i situationer som är nya för henne eller honom för att beskriva och förklara förlopp och
företeelser i omvärlden.
Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som går att
vetenskapligt undersöka.
Eleven deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering.
Eleven bidrar vid diskussioner i frågor om hur kunskapen om naturen har utvecklats och hur den formats av och format människors världsbilder.
Eleven skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten, till exempel i den information som media tillhandahåller.
Eleven använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värdera
ställningstaganden i frågor som rör miljö, resurshushållning, hälsa och teknik i vardagslivet.
Eleven ger historiska exempel på hur ett vetenskapligt arbetssätt har hjälpt till att
lösa vardagliga och samhälleliga problem.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi för att
skapa nya frågeställningar och hypoteser om företeelser i omvärlden.
Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem bearbetas till
frågeställningar som kan undersökas vetenskapligt samt utvärderar slutsatser av en
undersökning i relation till hypotesen och undersökningens uppläggning.
Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning.
Eleven beskriver med exempel hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den
både formats av och format människors världsbilder.
Eleven identifierar skillnader mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra
verkligheten till exempel i den information som media tillhandahåller.
Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en argumentation
rörande frågor om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik samt de intressen och
värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden.
Eleven illustrerar med exempel vetenskapliga undersökningars fördelar och begränsningar när det gäller att lösa vardagliga och samhälleliga problem.
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Religionskunskap

Kursplan
Ämnets syfte och roll i utbildningen

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig
själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. Att
bearbeta existentiella frågor och trosfrågor och att betrakta tillvaron utifrån ett
etiskt perspektiv ingår i en personlig utvecklingsprocess. Varje människa reflekterar
över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i form av traditioner, språk och
symboler för att söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet.
Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som
rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion. Fördjupade kunskaper om religion och livsåskådning möjliggör detta. I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att
förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för respekt och tolerans för det som ligger
utanför den egna kulturella sfären.
Ämnet bidrar också till att fördjupa kunskaperna om och problematisera grundläggande demokratiska värden som människans egenvärde, och människors lika värde
oberoende av klass, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Utsatta och sårbara individers
och gruppers förhållanden och villkor är naturliga inslag i en sådan problematisering. och omsorg om de svaga. Ett syfte med ämnet är att öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. Religionskunskapen syftar också till en ökad
förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom
kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger
också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur.
Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven
-

reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller
hennes liv,
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-

fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid
och i historisk tid,
utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl i
nutid som i ett historiskt perspektiv,
utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället,
utvecklar kunskap om olika religioners påverkan på det svenska samhället,
blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra
livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen,
utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en
grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget
handlande,
får uppleva olika estetiska uttryck som musik, dans och konst och får möjlighet
att gestalta sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana uttrycksformer.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

I alla tider har människor sökt sin väg i tillvaron och reflekterat över dess villkor.
Detta har tagit sig uttryck i symboler och riter, religioner och livsåskådningar. Omvärlden är i ständig omvandling och påverkas av människors ställningstaganden i
religion och livsåskådning.
Religionskunskap har både ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Det
individuella perspektivet ger möjligheter att bearbeta de egna livsfrågorna. I det
samhälleliga perspektivet bidrar ämnet till en förståelse av religion som ett mångfasetterat fenomen bland andra i samhället. Ämnet belyser religionens olika former
och funktioner. Religion skall uppfattas i vid betydelse. I många kulturer är religion
något allomfattande som hänför sig till människans relation till hela sin tillvaro. I ett
historiskt perspektiv framstår tydligt hur religionen format individers och kulturers
uttryckssätt.
Livsfrågor och livstolkning
Religionskunskapsämnet har som utgångspunkt människans frågor inför livet och
tillvaron oavsett om dessa uttrycks religiöst eller inte. Att medvetet och metodiskt
bearbeta livsfrågorna hör till ämnets kärna. Varje människa har en mer eller mindre
uttalad strävan att finna sammanhang i, tolka och tyda tillvaron. Detta kommer till
uttryck i traditioner, riter, berättelser och myter.
Etik
Att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång process. Etiska frågor berör varje människa genom att hon i konkreta upplevelser möter frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens
etiska frågor är en utgångspunkt för reflektioner och diskussioner i ämnet religi-
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onskunskap exempelvis om normer och värdesystem i olika kulturella, religiösa och
profana livsåskådningar i relation till mänskliga rättigheter. Diskussionen om de
etiska frågorna kan fördjupas genom kännedom om etiska regler, tankar och system
från olika religioner och livsåskådningar.
Tro och tradition
I olika religioner är begreppet tro centralt. Det kommer till uttryck i texter, kult,
symboler, konst och etiska ställningstaganden. De traditioner eleverna själva bär
med sig från olika kulturer utgör en del av ämnet. Jämförelser mellan religioner från
olika världsdelar och tidsepoker ger viktiga bidrag till interkulturell och historisk
förståelse. Ämnet ger möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som andras
religioner, livsåskådningar, traditioner och kulturer.
Det finns likheter och skillnader mellan religioner. Likheterna kan skapa en samhörighet mellan religioner medan skillnaderna kan skapa motsättningar som ibland
utmynnar i konflikter. En grundsten i ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle
är att människor är lika värda trots sina olikheter. Mot denna bakgrund ligger det i
ämnets karaktär att såväl likheter som skillnader uppmärksammas.
Ett gemensamt ursprung finns för de tre religionerna kristendom, judendom och
islam. Religionskunskapsämnet ger fördjupad kunskap om dessa religioner, som har
haft och har stor betydelse för människor och samhällen. Västerländsk kultur och
samhällsutveckling har under lång tid påverkats och påverkas av kristendomen och
dess värderingar. Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värdeoch normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig
grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger,
etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i olika tider. På liknande
sätt har andra religioner och livsåskådningar sådana uttrycksformer. I ämnet studeras både de etablerade religionerna och nya religiösa rörelser och fenomen. Likaså
ingår att studera hur kulturer och traditioner varierar i olika minoritetsgrupper i
Sverige.
Ämnet belyser samlevnad och jämställdhet ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv. I detta ingår även att behandla konsekvenser av ställningstaganden i religiösa frågor för livsbeslut och relationer mellan människor sett i ljuset av begrepp
som jämlikhet och jämställdhet och berör exempelvis frågor om identitet, kön,
könsidentitet och sexuell läggning.
Estetiska uttryck och gestaltningar utgör en viktig del i religionen och därmed också i ämnet. Tolkning och erfarenhet av musik, konst, riter och högtider är komplement till mer teoretisk kunskap. Upplevelse- och känslodimensionerna i ämnet ger
möjligheter till fördjupade insikter och personligt engagemang.
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall
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-

kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån vardagliga situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från t.ex. barnoch ungdomslitteratur,
kunna samtala om etiska problem och motivera sina ställningstaganden,
kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelser liksom
berättelser från några andra religiösa traditioner och känna till vad de betyder
för dem som brukar dem.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall
- kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,
- kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden,
- ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess
grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,
- ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,
- ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i
olika religiösa sammanhang.
Bedömning i ämnet religionskunskap
Bedömningens inriktning

Elevens reflektioner angående frågor om rätt och orätt, rättvisa och relationer samt
frågor kring livets ursprung, mål och mening, synen på människa och samhälle
samt frågor om gudstro och gudsuppfattning skall ligga till grund för bedömningen
av hans eller hennes kunskaper i ämnet.
Bedömningen skall också gälla elevens förståelse av vad religion innebär och vilka
uttryck den tar sig. Elevens förståelse av sambanden mellan religionens olika dimensioner skall också beaktas. Ytterligare en bedömningsgrund är elevens kunskap
om religionens funktion i samhället och religionen som en del av kulturen. Elevens
kunskaper om hur några världsreligioner gestaltas samt hur den kristna traditionen
präglat vår kultur skall också bedömas. Dessutom skall bedömningen gälla kunskaper om andra religioner. Härvid skall särskilt förmågan att uppfatta och förstå
grundläggande likheter och skillnader mellan olika religiösa traditioner beaktas.
Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven formulerar tankar i för honom eller henne viktiga livsfrågor och känner till
andra synsätt än sitt eget.
Eleven upptäcker och bearbetar etiska frågor och problem.
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Eleven reflekterar över symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i
kristendomen och några andra världsreligioner.
Eleven urskiljer såväl likheter som skillnader mellan olika religiösa traditioner.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven jämför sina egna ståndpunkter i livsfrågor och etik med tankar och handlingar i olika religioner och livsåskådningar.
Eleven knyter samman religiös tro och tradition med företeelser som musik, litteratur och socialt liv samt ger exempel på hur tro och tradition har påverkat och påverkar människor och samhällsliv.
Eleven använder sina kunskaper för att reflektera över hur tro och värderingar förändras såväl för den enskilda människan som i samhället.
Eleven formulerar frågor inom området tro och livsåskådning, söker svar och gestaltar på ett insiktsfullt sätt sina kunskaper.
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Samhällskunskap

Kursplan
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 dessa förs fram och diskuteras på ett respektfullt sätt så att alla människors lika rätt och möjligheter tydliggörs, oberoende
av klass, kön, könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 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,
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-

utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle,
utvecklar kunskap om mänskliga rättigheter och förekomsten av förtryck utifrån olika grunder, såväl politiskt, ekonomiskt, etniskt och religiöst som relaterat till kön, könsidentitet, sexuell läggning och funktionshinder,
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.

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
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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 människor, samhälle och 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,
könsidentitet, sexuell läggning, och samt 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 normoch 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.
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Bedömning i ämnet samhällskunskap
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 och förändras över tid.
Kriterier för betyget Väl godkänd

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 godkänd

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.

Skolverket
5 (5)

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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Samhällsorienterande ämnen

GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP,
SAMHÄLLSKUNSKAP
Gemensam kursplanetext

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 som kännetecknas av respekt för de mänskliga rättigheterna.
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
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-

-

-

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,
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 respekterar alla människors ta hänsyn till
allas lika värde och rättigheter, oberoende av exempelvis klass, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, 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
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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 med bibehållen respekt för människors integritet.
I ämnena ingår att diskutera och reflektera över begrepp som identitet, sexualitet,
sexuell läggning, kärlek och jämställdhet. Inom kunskapsområdet behandlas också
olika former av 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
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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 förändringsoch 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,

Skolverket
5 (6)

-

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.
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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 godkänd

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 godkänd

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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Svenska

Kursplan
Ämnets syfte och roll i utbildningen

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och
utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av
skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i
skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans
viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Ämnet
skall ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring
dessa.
Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att
med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift.
Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation
och samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs
den synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen
i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.
Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna
hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och
kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla.
Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands
historia och kulturella identitet. Språket speglar också den mångfald av kulturer
som berikar och formar samhället. Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och med anknytning till deras läs-,
film- och teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas.
Svenskämnet syftar bidrar också till att stärka utveckla förståelse för andra människor och stärka elevernas egen identitet genom att lyfta fram förebilder och exempel som återspeglar mångfalden i samhället avseende klass, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell
läggning. identitet och förståelse för människor med olika kulturell bakgrund.
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Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven
-

-

-

-

-

-

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på
egen hand och av eget intresse,
utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt
och i samarbete med andra,
utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig
i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för
tänkande, lärande, kontakt och påverkan,
utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras
råd,
utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som
texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera,
utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och
att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär,
får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och
författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen,
tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika,
genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang,
får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om
det samiska språket och övriga minoritetsspråk i Sverige,
utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som
hjälpmedel,
utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga
att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap,
stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt
till att ta aktiv del i kulturutbudet,
förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling
och lär sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan inte ämnet svenska delas upp i moment som bygger på varandra i en given turordning. Det
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går inte att hitta en jämnt växande utveckling genom skolåren som innebär att små
barn berättar och beskriver, medan äldre elever kan se sammanhang, utreda och
argumentera. Redan det lilla barnet argumenterar och diskuterar, och tonåringen
har inte upphört att berätta och fantisera, men de gör det på olika sätt. Redan det
lilla barnet kan delta i samtal om litterära erfarenheter och om litteraturens specifika
drag.
Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande. Men
inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, vilket
innebär ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och
skrift och ökad förmåga att förstå, uppleva och tillgodogöra sig litteratur. Det ingår
i ämnet att beakta genusperspektivet, så att förutsättningarna för utvecklingen av
språket i såväl tal som skrift blir gynnsamma för båda könen.
Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas
behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att
reflektera över och tala om. Det ger kunskaper om det svenska språket, om olika
kulturarv och om vår omvärld. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte
alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film,
video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och
tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter
även bilder.
Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll och en källa till kunskap
om världen runt omkring oss.
Språket
Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Med hjälp
av språket är det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka
logiskt, granska kritiskt och värdera. Elevernas förmåga att reflektera och att förstå
omvärlden växer.
Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Redan som fyraåring har barnet
stor praktisk erfarenhet av hela det komplicerade system som språk utgör. Barn kan
exempelvis tidigt förstå att orden har olika stilvalör och passar olika bra i olika
sammanhang. De förstår så komplicerade sammanhang som hur nutid, förfluten tid
och framtid uttrycks i språket. För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna
utifrån sina erfarenheter få möjligheter att upptäcka de kunskaper de själva har om
språket och med lärarens hjälp och i samarbete med varandra lära sig om språkets
uppbyggnad och system. Utifrån sina olika erfarenheter kan de också gemensamt
bygga upp kunskap om hur språket fungerar i samspel mellan människor och därigenom få perspektiv på sin egen språkförmåga.
När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter. Genom att använda
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språket lär sig eleverna att behärska situationer som ställer olika språkliga krav på
inlevelse, utförlighet eller formell korrekthet.
Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad och om hur det historiskt har
utvecklats fördjupar förståelsen. Språkkunskaper byggs upp genom att man använder språket, förstår hur man använder det och tillägnar sig nya kunskaper om språket.
Skönlitteratur, film och teater
Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter
och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för
andra och för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden samt ett stereotypt sätt att se på
könsroller, könsidentiteter och sexuella läggningar. När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter för dem att tillägna sig litterära
mönster och förebilder.
Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika
tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring
litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna.
I arbetet med skönlitteratur, film och teater i ämnet svenska kan skilda kulturella
erfarenheter mötas och eleverna ges möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt
till kultur och kulturella värderingar.
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

-

-

Eleven skall
kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i
böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter,
kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation,
kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt
och levande,
kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning samt kunna använda ordlista.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall
-

aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt
kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,
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-

-

kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från
andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna
återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det,
kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära
verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka,
kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild,
film och teater,
kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa
skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator,
ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och
andras språkbruk.

Bedömning i ämnet svenska
Bedömningens inriktning

Bedömningen i ämnet svenska gäller hur långt eleven har kommit i sin språkliga
utveckling och sin litterära medvetenhet och i sin medvetenhet om olika mediers
former och syften. Bedömningen gäller således elevens förmåga att nyanserat och
preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga
medel och med den variation som varje situation kräver, på egen hand och i samspel med andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier samt medvetet reflektera
över erfarenheter och uttrycksmedel. Elevens skicklighet i att hantera språket och
själv uttrycka sig, i att förhålla sig till vad andra uttryckt i tal, skrift och via andra
medier samt att reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig är således en grund för bedömningen.'
Den språkliga och litterära kompetensen, graden av självständighet i att pröva och
använda en vid repertoar av redskap liksom förmågan att språkligt behärska olika
situationer är också utgångspunkter för bedömningen.
Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven arbetar medvetet med sitt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt
och tydligt både i tal och skrift.
Eleven argumenterar i diskussioner och grupparbeten för den egna åsikten, ställer
frågor som hör till ämnet, lyssnar på andra och granskar sina egna och andras argument.
Eleven anpassar sitt sätt att läsa efter syftet med läsningen och efter textens art
samt anpassar i både tal och skrift sin text till mottagare och syfte.
Eleven gör enkla analyser av innehåll och form hos olika slags texter och använder
och behärskar bland annat ord för olika genrer och berättartekniker samt vanliga
grammatiska termer.
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Eleven använder skrivandet för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor och
som ett redskap för kommunikation.
Eleven använder sig av olika källor för att bilda kunskap, granskar och värderar
dem samt sammanställer sina resultat så att de blir tillgängliga för andra.
Eleven gör jämförelser och finner beröringspunkter mellan olika texter och tolkar
och granskar budskap i olika medier.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och
skrift.
Eleven har bredd i sin läsning, gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar
och erfarenheter av olika slag samt visar ett personligt förhållningssätt till texterna.
Eleven tolkar och värderar med originalitet och precision texter av olika slag.
Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt att
uttrycka sig i tal och skrift.

