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utifrån kunskap om demokrati utövar inflytande över 
sin utbildning och det inre arbetet i skolan
utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad 
demokrati i arbetsliv och samhällsliv och stärker sin 
tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans 
med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina 
villkor

Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap 
för att diskutera, göra ställningstaganden och 
formulera olika handlingsalternativ. 
Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella 
samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling. 
Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för 
den egna hälsan som för folkhälsan och miljön. 

Kunskaper om demokrati och de mänskliga 
rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva 
rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden 
samt olika samhällens organisation och funktion från 
lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och 
perspektiv. 
Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för 
dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, 
politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden påverkar och påverkas av individer, 
grupper och samhällsstrukturer. 
Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera 
orsaker och konsekvenser med hjälp av 
samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och 
metoder. 
Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka 
information från olika källor samt värdera källornas 
relevans och trovärdighet. 
Förmåga att uttrycka sina kunskaper i 
samhällskunskap i olika presentationsformer.

2.3 Elevers ansvar och inflytande
Skolans mål är att varje elev:

SYFTE GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN:
Naturkunskap

Samhällskunskap
kan göra medvetna ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och 
grundläggande demokratiska värderingar samt 
personlig erfarenhet
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och 
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa 
människor
kan leva sig in i och förstå andra människors situation 
och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa 
för ögonen, och
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som 
miljön i ett vidare perspektiv

2.2 Normer och värden
Skolans mål är att varje elev

har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han 
eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och 
ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor,
har kunskaper om internationell samverkan och 
globala samband och kan bedöma skeenden ur 
svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv, 
och
kan observera och analysera människans samspel med 
sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra och känna tillit till sin egen 
förmåga,
kan använda såväl digitala som andra verktyg och 
medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande 
kommunikation och lärande,
har kunskaper om samhälls- och arbetsliv,
har förutsättningar för att delta i demokratiska 
beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv,

2.1 Kunskaper 
Det är skolans ansvar att varje elev:

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Utdrag ur Gy11

Här visas momentets kopplingar till läroplanens 
övergripande mål och riktlinjer såväl som syfte och 
centralt innehåll i gymnasiegemensamma ämnen. Andra 
ämnen kan och bör förstås involveras och arbetslagen 
kan gemensamt titta efter kopplingar till examensmålen 
för varje program och avgöra hur de egna 
karaktärsämnena kan bidra till momentet och 
frågeställningarna.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN 
Moment 1
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Muntlig framställning med fokus på 
mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 
presentation intressant och övertygande. Användning 
av såväl digitala som andra presentationstekniska 
hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga

Svenska 1

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och 
ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, 
resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad 
gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet.
Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer 
frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och 
hur man går tillväga för att ställa företeelser i 
omvärlden under prövning.

Naturkunskap 1A

Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt 
i kommunikationssituationen samt att delta på ett 
konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. 
Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att 
utforma muntliga framställningar och texter som 
fungerar väl i sitt sammanhang. 
Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att 
på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och 
genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar 
hänsyn till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation i övrigt. 
Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och 
kritiskt granska texter samt producera egna texter med 
utgångspunkt i det lästa. 

Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, 
händelser och personer utifrån olika tolkningar och 
perspektiv. 
Förmåga att använda en historisk referensram för att 
förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. 

Kunskaper om olika uppfattningar om relationen 
mellan religion och vetenskap samt förmåga att 
analysera dessa.
Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och 
modeller.
Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i 
relation till kristendomen, andra religioner och 
livsåskådningar. 

Demokrati och politiska system på lokal och nationell 
nivå samt inom EU. Internationella och nordiska 
samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka 
politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning 
och påverkansmöjligheter i olika system och på olika 
nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala 
teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers 
innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om 
demokrati och politik.
De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller 
sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina 
individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella 
humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade 
konflikter.
Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. 
Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och 
betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens 
påverkan på arbetsmarknaden.

Gruppers och individers identitet, relationer och 
sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor 
grupperas utifrån kategorier som skapar både 
gemenskap och utanförskap.
Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, 
tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt 
konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur 
privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska 
förändringar.
Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, 
värdera och bearbeta information från källor i digital 
och annan form.
Presentation i olika former, till exempel debatter och 
debattinlägg. 

Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa 
språket till ämne, syfte, situation och mottagare. 
Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som 
är relevant för sammanhanget. 
Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt 
granska innehållet i muntligt och skriftligt språk. 
Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika 
slag. 

Svenska

Historia

Religion

CENTRALT INNEHÅLL GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN:
Samhällskunskap 1

Svenska 2
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Muntliga presentationer och muntligt berättande för 
olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig 
förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal 
och diskussioner, där språk, innehåll och disposition 
anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och

där argument används för att tydliggöra egna åsikter 
och bemöta andras argument. Användning av såväl 
digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel 
för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
Skriftlig framställning av texter för kommunikation och 
reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter 
som är anpassade efter ämne, syfte, situation och 
mottagare. Användning av digitala verktyg för 
textbearbetning samt för respons på och samarbete 
när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och 
språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande 
och argumenterande texter. Referat- och citatteknik 
samt hänvisningar till olika källor. Frågor om 
upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
Svenska språkets ordförråd och struktur i olika 
kommunikationssituationer.
Läsning av och samtal om texter som används i 
vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, 
med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman 
med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön 
och social bakgrund. Attityder till språklig variation. 
Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. 
Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk 
samt talat och skrivet språk.
Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur 
muntliga situationer och texter kan användas för att 
bygga upp ordförrådet och utveckla språket.

Svenska som andraspråk 1

framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons 
som är anpassad till kommunikationssituationen.
Skriftlig framställning av texter för kommunikation, 
lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka 
språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som 
en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. 
Användning av digitala verktyg för textbearbetning 
samt för respons på och samarbete när det gäller 
texter.
Argumentationsteknik och skriftlig framställning av 
argumenterande text.
Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning 
av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande 
källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid 
digital publicering.
Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att 
på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och 
analysera språk och språklig variation samt diskutera 
språkriktighetsfrågor.
Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt 
på hur språkvariationen hänger samman med till 
exempel geografisk och social bakgrund samt ålder 
och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och 
språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt 
språkbruk samt attityder till olika former av språklig 
variation.

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 
1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser 
och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling,

internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och 
konflikter.
Tolkning och användning av olika slags källmaterial i 
digital och annan form.

Historia 1

Olika uppfattningar om relationen mellan religion och 
vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom 
normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och 
andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och 
ett gott samhälle kan vara.
Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i 
kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar 
och elevernas egna ställningstaganden.

Religionskunskap 1
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