
 

Till läraren 
 

Enligt Lgr 22 och kursplanen i samhällskunskap ska eleverna ha kunskaper om  

sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i  

vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.  

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.  

   Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.  

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat  

använder skattemedel till. Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn,  

i Sverige och i olika delar av världen.  

   Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan 

påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller 

genom att skapa opinion i sociala medier. Riksdagen och regeringen och deras olika 

uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.  

   Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder.  

Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.  

De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet 

med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering. 

De nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och  

tornedalingar: kultur, historia och rättigheter.  

   Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets 

makthavare samt som underhållare. Hur digitala och andra medier kan användas  

ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.  

   Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa. Hur budskap, avsändare och 

syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier 

som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.  
   
Med bakgrund av dessa intentioner i kursplanen, har vi tagit fram vårt nya läromedel i 

samhällskunskap - Enkel Samhällskunskap. I läromedlet presenteras enkla och tydliga 

texter i samhällskunskap som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22.  

Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning,  

specialundervisning eller med nyanlända elever. 

   I läromedlet Enkel Samhällskunskap märks rubriker som Sveriges regering och riksdag, 

Politiska partier, Riksdagsval, Kommun och landsting, Statsskick, Våra viktigaste lagar, 

Lag, brott och straff, Arbete, lön och skatt, Försäkringar och bistånd, Massmedier,  

Sociala medier, Människor från andra länder, Flyktingar, Europeiska unionen,  

Förenta nationerna, Terrorism, samt Nationella minoriteter i Sverige. 

   I alla kapitel varvas faktatexter med arbetsblad, som tränar eleverna att söka och  

jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.  

   Enkel Samhällskunskap är rikligt kompletterad med både fotografier och  

illustrationer i färg. 
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