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KURSPLANER: ÅRSKURS 7–9
Samhällskunskap årskurs 7–9
Centralt innehåll
Information och kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets
maktstrukturer.
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller
dagstidningar.
• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.
Beslutsfattande och politiska idéer
• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen
för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Kunskapskrav årskurs 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då […] samband med […] underbyggda
resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med […] resonemang och […]
underbyggda argument och kan då […] växla mellan olika perspektiv.
Eleven har […] kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra […] resonemang om
demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt
beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor […] och för […]
resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Svenska årskurs 7–9
Centralt innehåll
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema
och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga
drag.
• Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar
emot respons på texter.
• Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
Tala, lyssna och samtala
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Berättande texter och sakprosatexter
• Beskrivande, förklarande, utredande […] och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar […].
Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av
argumentation.
Språkbruk
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps
nyanser och värdeladdning.
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man
kommunicerar.
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i
olika sammanhang.
• Språkets betydelse för att utöva inflytande […].

Informationssökning och källkritik
• Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
• Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt
förhållningssätt.
Kunskapskrav årskurs 9
Eleven kan läsa […] sakprosatexter […], välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra
[…] sammanfattningar av olika texters innehåll […] visar eleven […] läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna
erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra […] resonemang om budskap som är tydligt
framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med […] språklig variation, […] textbindning samt […] fungerande anpassning till
texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett […] urval av källor och för då […] resonemang om
informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller […] beskrivningar och
förklaringar, […] ämnesrelaterat språk samt […] fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att
kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar […] kan eleven förstärka
och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge […] omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet […].
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med […]
argument på ett sätt som […] för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom
kan eleven förbereda och genomföra […] muntliga redogörelser med […] struktur och innehåll och […] anpassning
till syfte, mottagare och sammanhang.

Bild årskurs 7–9
Centralt innehåll
Bildframställning
• Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande […].
• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och
integritet i medier och övriga sammanhang.
Bildanalys
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv
kan utformas och framställas.
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Kunskapskrav årskurs 9
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända
samtida […] och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med
god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan tolka […] samtida […] bilder och visuell kultur och för då […] resonemang med kopplingar till egna
erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck,
innehåll och funktion […] med […] användning av ämnesspecifika begrepp.
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