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Det står text på ovansidan av verket samt runtomkring det. Texten är tänkt att läsas i ett flöde:

”NÄR OLJAN SLUTAR RINNA 
STANNAR BILARNA 
STANNAR VI UPP
FÅR TOMHETEN TA PLATS 
EN PLATS FÖR ATT SE HORISONTER
EN PLATS FÖR MÄNNISKAN 
DRÖMMARNA OCH EFTERTANKEN”

Delprojektet Pengar! – När kriser föder visioner genomförs 
med stöd av Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa

Kortfattad koppling till kursplan årskurs 7–9



PENGAR!
Kortfattad koppling till kursplan åk 7–9

Samhällskunskap
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, 
ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Centralt innehåll (åk 7–9)
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av 

socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar 

i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, 

etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, 
utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Biologi
Ämnets syfte
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap 
för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har 
betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska 
valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Centralt innehåll (åk 7–9)
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och 

samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk 

mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.



Bild
Ämnets syfte
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och 
presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra 
till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra 
eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll (åk 7–9)
• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, 

åsikter och upplevelser.
• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa 

perspektiv kan utformas och framställas.
• Presentationer av eget bildskapande.

Historia
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska 
sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om 
att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Centralt innehåll (åk 7–9)
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt 

konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa 
och några olika delar av världen. 

• Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor 

och värderingar.


