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Det centrala innehållet i 

samhällskunskap i 

gymnasieskolan – en översikt 
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 Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 
S

O
C

IA
L

T
 

Gruppers och individers identitet, 

relationer och sociala livsvillkor med 

utgångspunkt i att människor grupperas 

utifrån kategorier som skapar både 

gemenskap och utanförskap. 

Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. 

(Omfattar alla kunskapsområden) 

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. 

E
K

O
N

O
M

I 

Privatekonomi. Hushållets inkomster, 

utgifter, tillgångar och skulder. 

Konsumenträtt samt konsumtion i 

förhållande till behov och resurser. Hur 

privatekonomin påverkas av 

samhällsekonomiska förändringar. 

 

Samhällsekonomi, till exempel 

ekonomiska strukturer och flöden i 

Sverige och internationellt. Försörjning, 

tillväxt och företagande, 

resursanvändning och resursfördelning 

utifrån olika förutsättningar. 

Nationalekonomiska teoriers framväxt 

och genomslagskraft utifrån historiska 

villkor och motsättningar, till exempel 

merkantilism, ekonomisk liberalism, 

marxism, keynesianism och 

monetarism. Frågor om tillväxt, makt, 

inflytande, ett hållbart samhälle, miljö 

och resursfördelning i relation till de 

ekonomiska teorierna. 

Arbetsmarknad, arbetsrätt och 

arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, 

deras olika roller och betydelse för 

samhällsutvecklingen. 

Arbetsmarknadens sätt att fungera, 

anställningsvillkor. 

 

P
O

L
IT

IK
 

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 grundläggande 

demokratimodeller och den digitala 

teknikens möjligheter. 

Politiska ideologier och deras koppling 

till samhällsbyggande och 

välfärdsteorier. 

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. 
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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. 

M
E

D
IA

 

Massmediers och 

informationsteknikens roll i samhället. 

Deras möjligheter att påverka 

människor och samhällsutvecklingen 

samt de möjligheter de ger människor 

att påverka. Mediers innehåll och 

nyhetsvärdering. 

 

S
A

M
H

Ä
L

L
S

V
E

T
E

N
S

K
A

P
 O

C
H

 M
E

T
O

D
 

  Introduktion av vetenskapsteori. 

Hur vetenskapliga begrepp 

används i samhällsdebatten och 

påverkar individens syn på sig 

själv, på andra och på det 

omgivande samhället. 

Samhällsvetenskapliga begrepp, 

teorier, modeller och metoder i 

samband med undersökningar av 

samhällsfrågor och 

samhällsförhållanden. Exempel på 

metoder för att samla in information är 

intervju, enkät och observation.  

Tillämpning av samhällsvetenskapliga 

begrepp, teorier, modeller och 

metoder i arbetet med komplexa 

samhällsfrågor. 

Tillämpning av 

samhällsvetenskapliga begrepp, 

teorier, modeller och metoder i 

arbetet med komplexa 

samhällsfrågor. 

Exempel på metoder för att bearbeta 

information är statistiska metoder, 

samhällsvetenskaplig textanalys, 

argumentationsanalys och källkritik. 

Källkritisk granskning, tolkning och 

värdering av information från olika 

medier och källor i arbetet med 

komplexa samhällsfrågor. 

Källhänvisning enligt vanliga system. 

Källkritisk granskning, tolkning 

och värdering av information 

från olika medier och källor i 

arbetet med komplexa 

samhällsfrågor. Källhänvisning 

enligt vanliga system. 

Presentation i olika former och med 

olika tekniker med betoning på det 

skriftliga och det muntliga, till exempel 

debatter, debattartiklar och rapporter. 

Muntlig och skriftlig presentation i 

olika former och med olika tekniker 

som är vanliga inom området, till 

exempel debatter, debattartiklar, 

rapporter och essäer. 

Muntlig och skriftlig presentation 

i utredande och andra former 

med olika tekniker som är 

vanliga inom området, till 

exempel debatter, debattartiklar, 

rapporter och essäer. 
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Tabell 2 

Forum 

Block 

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 

1a1 1a2 1b   

B
L

O
C

K
 A

 –
 K

U
L

T
U

R
 Gruppers och 

individers identitet, 

relationer och 

sociala livsvillkor 

med utgångspunkt i 

att människor 

grupperas utifrån 

kategorier som 

skapar både 

gemenskap och 

utanförskap. 

 Gruppers och 

individers identitet, 

relationer och sociala 

livsvillkor med 

utgångspunkt i att 

människor grupperas 

utifrån kategorier 

som skapar både 

gemenskap och 

utanförskap. 

  

B
L

O
C

K
 B

 –
 E

K
O

N
O

M
I 

Privatekonomi. 

Hushållets 

inkomster, utgifter, 

tillgångar och 

skulder. 

Konsumenträtt samt 

konsumtion i 

förhållande till 

behov och resurser. 

Hur privatekonomin 

påverkas av 

samhällsekonomisk

a förändringar. 

 Privatekonomi. 

Hushållets inkomster, 

utgifter, tillgångar och 

skulder. 

Konsumenträtt samt 

konsumtion i 

förhållande till behov 

och resurser. Hur 

privatekonomin 

påverkas av 

samhällsekonomiska 

förändringar. 

  

  Samhällsekono

mi, till exempel 

ekonomiska 

strukturer och 

flöden i Sverige 

och 

internationellt. 

Försörjning, 

tillväxt och 

företagande, 

resursanvändnin

g och 

resursfördelning 

utifrån olika 

förutsättningar. 

Samhällsekonomi, till 

exempel ekonomiska 

strukturer och flöden i 

Sverige och 

internationellt. 

Försörjning, tillväxt 

och företagande, 

resursanvändning 

och resursfördelning 

utifrån olika 

förutsättningar. 

Nationalekonomiska teoriers 

framväxt och 

genomslagskraft utifrån 

historiska villkor och 

motsättningar, till exempel 

merkantilism, ekonomisk 

liberalism, marxism, 

keynesianism och 

monetarism. Frågor om 

tillväxt, makt, inflytande, ett 

hållbart samhälle, miljö och 

resursfördelning i relation till 

de ekonomiska teorierna. 

 

 Arbetsmarknad, 

arbetsrätt och 

arbetsmiljö. 

Arbetsmarknadens 

parter, deras olika 

roller och betydelse 

för 

 Arbetsmarknad, 

arbetsrätt och 

arbetsmiljö. 

Arbetsmarknadens 

parter, deras olika 

roller och betydelse 

för 
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samhällsutvecklinge

n. 

Arbetsmarknadens 

sätt att fungera, 

anställningsvillkor. 

samhällsutvecklingen

. Arbetsmarknadens 

sätt att fungera, 

anställningsvillkor. 

B
L

O
C

K
 C

 –
 P

O
L

IT
IK

 

Demokrati och 

politiska system på 

lokal och nationell 

nivå samt inom EU. 

Internationella och 

nordiska 

samarbeten. 

 Demokrati och politiska 

system på lokal och 

nationell nivå samt inom 

EU. Internationella och 

nordiska samarbeten 

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. 

 

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. 

 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. 

 

Medborgarnas 

möjligheter att 

påverka politiska 

beslut på de olika 

nivåerna.  

Maktfördelning och 

påverkansmöjlighet

er i olika system 

och på olika nivåer 

utifrån olika 

demokratimodeller 

och den digitala 

teknikens 

möjligheter. 

 Medborgarnas 

möjligheter att påverka 

politiska beslut på de 

olika nivåerna.  

Maktfördelning och 

påverkansmöjligheter i 

olika system och på 

olika nivåer utifrån 

grundläggande 

demokratimodeller och 

den digitala teknikens 

möjligheter. 

 

 Politiska 

ideologier och 

deras koppling 

till 

samhällsbyggan

de och 

välfärdsteorier. 

Politiska ideologier och 

deras koppling till 

samhällsbyggande och 

välfärdsteorier. 

 

B
L

O
C

K
 D

 -
–

 

M
E

D
IA

 

Mediers innehåll 

och nyhetsvärdering 

i samband med 

frågor om demokrati 

och politik. 

Massmediers 

och 

informationstekni

kens roll i 

samhället. Deras 

möjligheter att 

påverka 

Massmediers och 

informationstekniken

s roll i samhället. 

Deras möjligheter att 

påverka människor 

och 

samhällsutvecklingen 
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människor och 

samhällsutveckli

ngen samt de 

möjligheter de 

ger människor 

att påverka. 

samt de möjligheter 

de ger människor att 

påverka. Mediers 

innehåll och 

nyhetsvärdering. 

A
L

L
A

 B
L

O
C

K
 

    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. 

F
O

R
U

M
 –

 V
E

T
E

N
S

K
A

P
 

    Introduktion av 

vetenskapsteori. 

Hur vetenskapliga 

begrepp används i 

samhällsdebatten 

och påverkar 

individens syn på sig 

själv, på andra och 

på det omgivande 

samhället. 

Metoder för att 

kritiskt bearbeta 

information, till 

exempel källkritik. 

Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, 

modeller och metoder i samband med 

undersökningar av samhällsfrågor och 

samhällsförhållanden. 

Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, 

teorier, modeller och metoder i arbetet med 

komplexa samhällsfrågor. 

Presentation i olika 

former och med 

olika tekniker med 

betoning på det 

skriftliga och 

muntliga, till 

exempel debatter 

och debattartiklar 

Presentation i olika former och med olika 

tekniker med betoning på det skriftliga 

och muntliga, till exempel debatter, 

debattartiklar och rapporter. 

Muntlig och skriftlig presentation i olika former och 

med olika tekniker som är vanliga inom området, till 

exempel debatter, debattartiklar, rapporter och 

essäer. 
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1 2 3 

1a 1b   

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. 

Mediers innehåll och 

nyhetsvärdering i 

samband med frågor 

om demokrati och 

politik. 

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 grundläggande 

demokratimodeller och den 

digitala teknikens möjligheter. 

Politiska ideologier och deras 

koppling till 

samhällsbyggande och 

välfärdsteorier. 

  

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. 

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. 

  

Arbetsmarknad, 

arbetsrätt och 

arbetsmiljö. 

Arbetsmarknadens 

parter, deras olika 

roller och betydelse 

för 

samhällsutvecklingen. 

Arbetsmarknadens 

sätt att fungera, 

anställningsvillkor. 

Arbetsmarknad, arbetsrätt 

och arbetsmiljö. 

Arbetsmarknadens parter, 

deras olika roller och 

betydelse för 

samhällsutvecklingen. 

Arbetsmarknadens sätt att 

fungera, anställningsvillkor. 

  

Gruppers och 

individers identitet, 

relationer och sociala 

livsvillkor med 

utgångspunkt i att 

människor grupperas 

utifrån kategorier som 

skapar både 

Gruppers och individers 

identitet, relationer och 

sociala livsvillkor med 

utgångspunkt i att människor 

grupperas utifrån kategorier 

som skapar både gemenskap 

och utanförskap. 
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gemenskap och 

utanförskap. 

 Samhällsekonomi, till 

exempel ekonomiska 

strukturer och flöden i 

Sverige och internationellt. 

Försörjning, tillväxt och 

företagande, 

resursanvändning och 

resursfördelning utifrån olika 

förutsättningar. 

  

Privatekonomi. 

Hushållets inkomster, 

utgifter, tillgångar och 

skulder. 

Konsumenträtt samt 

konsumtion i 

förhållande till behov 

och resurser. Hur 

privatekonomin 

påverkas av 

samhällsekonomiska 

förändringar. 

Privatekonomi. Hushållets 

inkomster, utgifter, tillgångar 

och skulder. Konsumenträtt 

samt konsumtion i 

förhållande till behov och 

resurser. Hur privatekonomin 

påverkas av 

samhällsekonomiska 

förändringar. 

  

 Massmediers och 

informationsteknikens roll i 

samhället. Deras möjligheter 

att påverka människor och 

samhällsutvecklingen samt 

de möjligheter de ger 

människor att påverka. 

Mediers innehåll och 

nyhetsvärdering. 

  

Metoder för att kritiskt 

bearbeta information, 

till exempel källkritik. 

Samhällsvetenskapliga 

begrepp, teorier, modeller 

och metoder i samband med 

undersökningar av 

samhällsfrågor och 

samhällsförhållanden. 

Exempel på metoder för att 

samla in information är 

intervju, enkät och 

observation. Exempel på 

metoder för att bearbeta 

information är statistiska 

metoder, 

samhällsvetenskaplig 

textanalys, 

argumentationsanalys och 

källkritik. 
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Presentation i olika 

former och med olika 

tekniker med 

betoning på det 

skriftliga och 

muntliga, till exempel 

debatter och 

debattartiklar. 

Presentation i olika former 

och med olika tekniker med 

betoning på det skriftliga och 

muntliga, till exempel 

debatter, debattartiklar och 

rapporter 

  

 


