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KOPPLINGEN TILL GY 11 OCH LGR 11
Många lärare upplever ofta att det finns en stoffträngsel i det egna ämnet. I dag finns det ett uttalat centralt innehåll som ska behandlas
i ämnesplan respektive för gymnasieskolan och grundskolan.
Vad gäller arbetet med mänskliga rättigheter finns det tydliga kopplingar till både samhällskunskap och svenska både i fråga om
syfte, färdigheter, centralt innehåll och kunskapskrav. Här följer ett urval av citat från ämnesplaner för grundskolan och gymnasie
skolan som uppvisar kopplingar till texter och aktiviteter i materialet Mod utan gränser.
KURSER OCH ÄMNEN I GRUNDSKOLAN ENLIGT LGR 11
SAMHÄLLSKUNSKAP
Syfte och förmågor — ett urval
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogen
het med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska
processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna
tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över,
värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån
personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och
pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.
Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i
ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhälls
vetenskapliga begrepp och modeller
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel
aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta,
värderingar och olika perspektiv
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska
värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll åk 9 — ett urval
Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets
rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja
mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter
för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och
demokratiska dilemman som hänger samman med
demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Beslutsfattande och politiska idéer
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut
och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för
den demokratiska processen kan påverka beslut.

Kunskapskrav samhällskunskap — ett urval
Genom att arbeta med aktiviteter i materialet kan följande kunskapskrav bearbetas på olika sätt.
Betyget E

Betyget C

Betyget A

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver då enkla samband
med enkla och till viss del underbyggda
resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika stånd
punkter i några samhällsfrågor med enkla
resonemang och till viss del underbyggda
argument och kan då i viss utsträckning växla
mellan olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga rättig
heternas innebörd och betydelse och ger
exempel på hur de kränks och främjas i olika
delar av världen.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver då förhållandevis
komplexa samband med utvecklade och
relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika stånd
punkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda
argument och kan då i förhållandevis stor
utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga rättig
heternas innebörd och betydelse och ger
exempel på hur de kränks och främjas i olika
delar av världen.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver då komplexa sam
band med välutvecklade och väl underbyggda
resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika stånd
punkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda
argument och kan då i stor utsträckning växla
mellan olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga rättig
heternas innebörd och betydelse och ger
exempel på hur de kränks och främjas i olika
delar av världen.

Eleven har grundläggande kunskaper om
demokratiska värden och processer och visar
det genom att föra enkla resonemang om
demokratiska rättigheter och skyldigheter samt
om för- och nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska
värden och processer och visar det genom att
föra utvecklade resonemang om demokratiska
rättigheter och skyldigheter samt om för- och
nackdelar med olika former för gemensamt
beslutsfattande.

Eleven har mycket goda kunskaper om demo
kratiska värden och processer och visar det
genom att föra välutvecklade och nyanserade
resonemang om demokratiska rättigheter och
skyldigheter samt om för- och nackdelar med
olika former för gemensamt beslutsfattande.
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SVENSKA
Syfte och förmågor — ett urval
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla
kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i
olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska
även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbe
ta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även
stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksfor
mer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar
kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information
från olika källor.
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• anpassa språket efter olika syften, mottagare
och sammanhang
• söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll åk 9 — ett urval
Tala, lyssna och samtala
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika
mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och
mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg,
för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Berättande texter och sakprosatexter
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och
argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar,
vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg.
Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt deras
språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken
kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier,
teaterföreställningar och webbtexter.
• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel
informerande texter med inslag av argumentation.
Informationssökning och källkritik
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar
källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav svenska — ett urval
Genom att arbeta med aktiviteter i materialet kan följande kunskapskrav bearbetas på olika sätt.
Betyget E

Betyget C

Betyget A

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska
uttryck och medier så att de olika delarna sam
spelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan
eleven förstärka och levandegöra sina texters
budskap.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska
uttryck och medier så att de olika delarna sam
spelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven
förstärka och levandegöra sina texters budskap.

EGenom att kombinera olika text-typer, este
tiska uttryck och medier så att de olika delarna
samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt
sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina
texters budskap.

Eleven kan samtala om och diskutera varieran
de ämnen genom att ställa frågor och framföra
åsikter med enkla och till viss del underbyggda
argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom
kan eleven förbereda och genomföra enkla
muntliga redogörelser med i huvudsak funge
rande struktur och innehåll och viss anpass
ning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan samtala om och diskutera varie
rande ämnen genom att ställa frågor och
framföra åsikter med utvecklade och relativt
väl underbyggda argument på ett sätt som
för samtalen och diskussionerna framåt.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra
utvecklade muntliga redogörelser med relativt
väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och
sammanhang.

Eleven kan samtala om och diskutera varieran
de ämnen genom att ställa frågor och framföra
åsikter med välutvecklade och väl underbygg
da argument på ett sätt som för samtalen och
diskussionerna framåt och fördjupar eller
breddar dem. Dessutom kan eleven förbere

da och genomföra välutvecklade muntliga
redogörelser med väl fungerande struktur och
innehåll och god anpassning till syfte, motta
gare och sammanhang.
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KURSER OCH ÄMNEN I GYMNASIESKOLAN ENLIGT GY 11
Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla följande:
• 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
• förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker
och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller och metoder.

Kurs 1a och 1b
Centralt innehåll
• 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.
• Presentation i olika former och med olika tekniker med
betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter
och debattartiklar.

Kunskapskrav samhällskunskap — ett urval
Genom att arbeta med aktiviteter i materialet kan följande kunskapskrav bearbetas på olika sätt.
Betyget E

Betyget C

Betyget A

Eleven kan översiktligt redogöra för och
analysera olika samhällens organisation och
samhällsförhållanden samt de bakomliggande
idéerna.
Eleven kan också översiktligt redogöra för
de mänskliga rättigheterna.
I sin analys förklarar eleven enkla samband
och drar enkla slutsatser om likheter och skill
nader mellan olika samhällens organisation.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera
olika samhällens organisation och samhälls
förhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan också utförligt redogöra för de
mänskliga rättigheterna.
I sin analys förklarar eleven samband
och drar välgrundade slutsatser om likheter
och skillnader mellan olika samhällens
organisation.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra
för och analysera olika samhällens organisation
och samhällsförhållanden samt de bakom
liggande idéerna.
Eleven kan också utförligt och nyanserat
redogöra för de mänskliga rättigheterna.
I sin analys förklarar eleven komplexa
samband och drar välgrundade slutsatser om
likheter och skillnader mellan olika samhällens
organisation.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i
samhällskunskap i olika presentationsformer.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i
samhällskunskap i olika presentationsformer

Eleven kan, med säkerhet och på ett struktu
rerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhälls
kunskap i olika presentationsformer samt

samt formulera sig självständigt i förhållande

formulera sig självständigt i förhållande till

till källorna.

källorna.
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Svenska
Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar
att utveckla följande:
• 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
• förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och
kritiskt g
 ranska texter samt producera egna texter med
utgångspunkt i det lästa.

Svenska 1
• Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning.
Faktorer som gör en muntlig presentation intressant
och övertygande. Användning av presentationstekniska
hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att
lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikations
situationen.
• Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande
och reflektion. Språkriktighet, det vill säga vilka språkliga
egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha
för att fungera väl i sitt sammanhang.
• Argumentationsteknik och skriftlig framställning av
argumenterande text.

Kunskapskrav svenska — ett urval
Genom att arbeta med aktiviteter i materialet kan följande kunskapskrav bearbetas på olika sätt.
Betyget E

Betyget C

Betyget A

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussio
ner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter
samt genomföra muntlig framställning inför
en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Den muntliga framställningen är samman
hängande och begriplig. Språket är till viss del
anpassat till syfte, mottagare och kommuni
kationssituation. Vidare kan eleven med viss
säkerhet använda något presentationstekniskt
hjälpmedel.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussio
ner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter
på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig
framställning inför en grupp. Detta gör eleven
med viss säkerhet. Den muntliga framställ
ningen är sammanhängande och begriplig,
och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket
är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och
kommunikationssituation. Eleven har viss
åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss
säkerhet använda något presentationstekniskt
hjälpmedel som stöder och tydliggör den
muntliga framställningen.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussio
ner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter
på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig
framställning inför en grupp. Detta gör eleven
med säkerhet. Den muntliga framställningen
är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte,
mottagare och kommunikationssituation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven
med säkerhet använda något presentationstek
niskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är
väl integrerat i den muntliga framställningen.

Eleven kan skriva argumenterande text och
andra typer av texter, som är sammanhängande
och begripliga samt till viss del anpassade till
syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Eleven kan skriva argumenterande text och
andra typer av texter, som är sammanhäng
ande och begripliga samt anpassade till syfte,
mottagare och kommunikationssituation.

Eleven kan skriva argumenterande text och
andra typer av texter, som är sammanhäng
ande, begripliga och väldisponerade samt
anpassade till syfte, mottagare och kommuni
kationssituation. Dispositionen i den skriftliga
framställningen är tydligt urskiljbar.

Dispositionen i den skriftliga framställningen
är tydligt urskiljbar.
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