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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 
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Samhällskunskap
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 
kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och 
ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och 
bearbeta information, bland annat med hjälp av digitala verktyg. Genom undervisningen ska 
eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt 
samt med hjälp av digitala verktyg.

Samhällskunskap 1b
Centralt innehåll
• Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. 

Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika 
förutsättningar.

Samhällskunskap 2
Centralt innehåll
• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel 

mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och 
ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

• Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.

Samhällskunskap 3
Centralt innehåll
• Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv 

samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och 
jorden står inför i en globaliserad värld.

• Muntlig och skriftlig presentation i utredande och andra former och med olika tekniker som är 
vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.



Hållbart samhälle
Ämnets syfte
Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl 
ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och 
hennes omgivning.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet till ett undersökande och praktiskt tillämpat arbetssätt 
för att förstå olika orsakssammanhang.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera om 
kunskaper och uppfattningar, såväl muntligt som skriftligt, samt även presentera dem med olika 
presentationstekniker.

Hållbart samhällsbyggande
Centralt innehåll
• Tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och kvalitativa aspekter på 

samhällsbyggande.
• Samband mellan livsstilsfrågor och utformningen av ett hållbart samhälle.

Miljö- och energikunskap
Centralt innehåll
• Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
• Miljöhot och utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till 

exempel använder ekologiska fotavtryck.
• Energi- och resursanvändning i samband med livsmedel, boende, transporter och övrig 

konsumtion.

Politik och hållbar utveckling
Centralt innehåll
• Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.
• Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.
• Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den 

politiska agendan från lokal till global nivå.
• Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.



Biologi
Ämnets syfte
I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till 
vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan 
delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

Biologi 1
Centralt innehåll
• Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft 

och biologisk mångfald.
• Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.


