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Till läraren 

 

Enligt Lgr 22 och kursplanen i samhällskunskap för årskurs 7 - 9 ska eleverna behandla  

följande centrala innehåll. 
 

 

Individer och gemenskaper 

* Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur 

dessa kan påverkas av socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet.  

Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.  

* Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet och 

arbetslöshetsförsäkringen. 

* Migration till, samt integration och segregation i Sverige idag.   

  

 

Samhällsresurser och fördelning 

* Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman. 

Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få. 

* Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi.  

Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.  

* Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter 

mellan människor i Sverige och i olika delar av världen. 

* Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med           

avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.  

 

 

Beslutsfattande och politiska idéer 

* Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och 

presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera. 

* Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige. 

* Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, Sametinget,  

regioner och kommuner. Sveriges grundlagar. 

* Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och 

samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska  

processen. 

* FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund 

och innehåll.   
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Rättigheter och rättskipning 

* Kränkningar av de mänskliga rättigheter i olika delar av världen och internationellt  

arbete för att främja mänskliga rättigheter.  

* De nationella minoriteternas situation i Sverige samt den svenska minoritetspolitiken 

och dess framväxt. Samernas ställning som urfolk.  

* Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger 

samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan 

yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.  

* Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och  

konsekvenser av olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott,  

sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalvårdens uppgifter.  
 

Information och kommunikation 

* Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och  

svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle. 

* Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.  

Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet,  

och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.    
 

Granskning av samhällsfrågor 

* Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och perspektiv på dessa.  

* Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor        

i såväl digitala medier som iandra typer av källor.  

 

Med bakgrund av dessa intentioner i kursplanen, har vi tagit fram vårt nya läromedel i 

samhällskunskap - Enkel Samhällskunskap 7 - 9 ~ del 2. 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 7 - 9 ~ del 2 märks rubriker som  

Välfärd och trygghet, Immigration - invandring till Sverige, Nyhetsvärdering,  

De mänskliga rättigheterna, Nationella minoriteter i Sverige, Fattiga och rika i världen, 

Den globala ekonomin, Europeiskt och nordiskt samarbete, Världspolitiken,  

samt En global värld 

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

jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.  

   Enkel Samhällskunskap 7 - 9 ~ del 2 är rikligt kompletterad med både fotografier och 

illustrationer i färg. 
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