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Till statsrådet Beatrice Ask SOU 19932

Genom beslut den 14 februari 1991 bemyndigade regeringen dåvarande
statsrådet Göran Persson tillsätta kommitté med uppdragatt lämnaatten
förslag till mål och riktlinjer för barnomsorgen offentligaoch det skolvä-
sendet. Kommittén, Läroplanskommittén, fick di-antog namnetsom nya
rektiv regeringsbeslut den 19 december 1991, efter föredragninggenom

statsrådet Beatrice Ask.av
Kommittén har tidigare avgivit sitt huvudbetänkande SOU 199294

Skola för bildning.
Vi får härmed överlämna slutbetänkandevart SOU 19932 Kurspla-

för grundskolan.ner
I arbetet med slutbetänkandet har såsom ledamöter deltagit generaldi-

rektören Ulf P. Lundgren, ordförande, professorn Tor Ragnar Gerholm,
departementsrâdet B00 Sjögren departementsrádet Kerstin Thoursie.samt
I kommitténs sekreteriat har ingått stabsdirektören Berit Hörnqvist hu-
vudsekreterare, undervisningsrâdet Mats Björnsson, departementssekre-

Margot Blomteraren docenten Ingrid Carlgren.samt
De ämnesexperter deltagit i arbetet har förtecknats i bilaga 1 tillsom

betänkandet.
Kommitténs uppdrag härmed slutfört.är

Stockholm i januari 1993

Ulf P. Lundgren

Tor Ragnar Gerholm Boo Sjögren Kerstin Ihoursie

Berit Hörnqvist
Mats Björnsson
Margot Blom
Ingrid Carlgren
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Inledning SOU 19932
Inledning

Kommitténs kursplanearbete har enligt direktiven iskett två I hu-steg.
vudbetänkandet SOU 199294 Skola för bildning överlämnades isom
september 1992 redovisades förstaden delen arbetet, dvs. kursplane-av
förslag i matematik, musik och svenska förslag till s.k. huvudsakligtsamt
innehåll i övriga förslagenFleraämnen. till huvudsakligt innehållav var,

också påpekas i betänkandet, skissartade.som
Det andra i arbetet, utarbeta kursplaneförslagsteget medatt utgångs-

i förslagenpunkt till huvudsakligt innehåll, har skett under hösten 1992.
Förslagen redovisas i detta betänkande. Parallellt med detta kursplanear-
bete har kommitténs huvudbetänkande med vissa kursplaneförslag och
förslag till huvudsakligt innehåll remissbehandlats. Remisstiden går ut
den ll januari 1993. Detta innebär vi i kursplanearbetet under höstenatt
inte kunnat hänsyn till remissinstansernas synpunkter.ta När det huvud-
sakliga innehållet omarbetats till kursplaner ihar vissa fall tyngdpunkts-
förskjutningar eller andra förändringar i inriktningen gjorts.

De kursplanetörslag kommittén lägger måste dennasom nu motses
bakgrund. De kan betraktas modeller bearbetats långtså detsom som va-
rit möjligt den tidpå och med de förutsättningar förelegat. Det fort-som

arbetet enligtmåste kommitténs mening innefattasatta överarbetningen
kursplaneförslagen utifrån de synpunkter framkommit i remissva-av som

Det krävs också formnågon remissförfarande där framför alltren. be-av
rörda lärarorganisationer, ämnesforeningar, lärarhögskolor mil. får möj-
lighet föreliggandegranska kursplanetörslag.att Detta gäller inte minst
förslagen till de mål alla elever skall iuppnå slutet detsom senast av
femte nionde skolåret.resp.

fullständighetensFör skull ihar detta betänkande medtagits deäven
förslag till kursplaner i matematik, musik och svenska vi redovisat isom
Skola för bildning. Dessa förslag intehar omarbetats. Däremot har till
förslagen i svenska och matematik lagts kommentar, där länkningaren
till andra diskuteras.ämnen För musikämnet finns utvidgad sådanen mer
diskussion i den kommentar till kursplanen ligger bilaga 7 isom som
Skola för bildning.

I de inledandetvå kapitlen i detta betänkande behandlas organisering
skolans innehåll och kursplanernas uppbyggnad funktion.ochav Skriv-

ningen bygger vidare på några utgångspunkter vi i vårt hu-angettsom
vudbetänkande, har utvecklats för kursplaneförslagenmen att ge ett sam-
manhang. Bakgrund och motiv till förslagvåra har dock i huvudbe-getts
tänkandet.





1 Att organisera skolans innehåll SOU 19932
Kapitel 1

kommitténsI huvudbetänkande 199294SOU för bildningSkola förs en
diskussion huvudfrågorna för läroplansarbete. Frågan vilketettom om
innehåll skall väljas för lärande och hur detta skall organiserasut ärsom

dessa. Vad skall nationellt vilkenoch frihet skallstyrasen av som som
finnas lokalt Det utifrån frågorär dessa bådaär ämnesor-en arman. som
ganisation och organisation undervisning främst ibehandlas detta ka-av
pitel.

Det och förgäller skolväsendet innebärstyrsystemansvars- attsom nu
för välja skolans innehåll och för hur det skall organiserasansvaret att

delat mellan nationell och lokal nivå. förskjutningär En har skett denmot
nivån.lokala

Nationellt innehållurval dels vilkagörs valett ämnenav genom av
skall ingå i skolan, dels mål för utbildningen i läro-attsom genom anges

plan kursplaner.och
gLokalt har för välja till målen, förvägarna dvs. urvalattman ansvar av

stoff föroch val metod och arbetssätt, för utvärdera resultatensamt attav
verksamheten. Lärare och tillsammanselever skall utforma undervis-av

ningsmål med utgångspunkt i de nationella målen vilketoch välja stoff
skall arbeta med och vilketpå sätt.man

Nationellt organiserar den kunskap skolan skall förmedla iman som
och i kursplaner förämnen Lokalt beslutarämnen. hur undervis-man om
skallningen förorganiseras bäst leda målen i läroplan och kurs-att mot

planer.

1.1 Máldokument..
..

Skollagen grundläggande värden och förmål skolan. Dessa vidare-anger
iutvecklas läroplanen. Läroplanen omfattar den värdegrund skolanssom

verksamhet vilaskall och de målpå verksamheten helhet skallsom som
Den ocksåsträva grundläggande riktlinjer för verksamheten.mot. anger

Dessa riktlinjer framför allt konsekvenserär värdegrund och mål.av
Läroplanen förmålen utbildningen helhet. Den därige-skallanger som

förutgångspunkt såväl utformningen kursplaner förnom vara av som ar-
betet med utforma lokala mål i skolplaner och arbetsplaner.att

Utbildningens innehåll i kursplaner för de olika skolämnena. Ianges
kursplanen beskrivs skolämnets inriktning syfte och mål och innehåll.
Tillsammans kursplanernautgör konkretisering målen i läroplaner-en av

på så de förtydligar innehållet isätt utbildningen.attna
Läroplan och kursplan till sin form förordningär och således bin-är

dande.
kommentarerI till kursplanerna kan motiv och bakgrund beskrivas och

utvecklas. I Skola för bildning finns i bilaga 7 exempel kom-påett en



for inte SOUKommentarer skall stöd skolornas 19932arbete och ärmentar. ettvara
bindande. Kapitel 1

Tillsammans undervisningenskall i i förhål-helhetämnena utgöra en
tilllande läroplanens mål. Skapandet denna helhet lokaltär ettav ansvar

och beror hur organiserar genomför undervisningen. den lo-och Iav man
kala iarbetsplaner hur målen läroplan och kursplaner skall för-anges
verkligas enskilda förpå den skolan. Där mål verksamhetenanges som
helhet och exempelvis allsidigadär kan hur elevernas utvecklinganges

främjas utbildningenskall och hur skall bli meningsfull helhet for ele-en
jfr 1.3 nedan.ävenverna

omfattarArbetsplanen också planering ordningen olikamellanen av
eller kunskapsområden vissa föreläggs andra periodise-ämnen etc., ev.

ring eller koncentrationsläsning, integreringsamverkan, Samverkanetc.
undervisningmellan och andra aktiviteter i skolan eller med anknytning

till skolans ocksåverksamhet sådant hör till lokal arbetsplan.är som en
iMed utgångspunkt den lokala arbetsplanen utarbetar tillsam-läraren

undervisningsmålmed eleverna och undervisningen.planerar Dettamans
innebär ställning till vilka frågor skall behandlas, vilket stoffatt ta som

skall arbeta vilkamed och arbetssätt och arbetsmetoder skallman man
välja. I denna planering kan betingelserna fåde lokala genomslag.stort

1.2 Skolämnen och ämnesstruktur

Skolämnen

folkskolestadganI från 1842 inga förår avgränsade skolänmenangavs
undervisningen. En sådan ämnesindelning stoffet infördes omkringav
1860 i obligatoriskaden skolan. Den ämnesuppdelning då gjordessom
har i sina grunddrag bestått, efter hand har några delatsämnenamen av

i flera, harnågra gått och del tillkommit.harämnenupp samman en nya
ingetEtt skolämne således naturgivet fenomen, det mänskligär är en

social konstruktionoch förändras tid. Behovet undervisaöver attsom av
vissa saker försvinna, antingenkan för innehållet inte fram-längreattom

väsentligt eller förstår kunskaperna har införlivats med männi-attsom
skors vardagsliv, del allmännadet medvetandet. Kvarlevorsom en av
från långt tillbaka liggande traditioner ofta seglivadedock i skolämne-är

Tillsammans med ständigt krav skolans undervisningpå har dettana. nya
inneburit stoffträngseln i skolan ökat. betydligtDet lättare före-äratt att

innehållslå besluta bort gammalt. De modernaännytt att att ta veten-om
skapliga disciplinerna naturligtvishar påverkat skolämnenas innehåll,

det har många gånger varit samhällsfrågor vetenskapligänmen snarare
kunskapsutveckling legat bakom introduktionen innehåll inyttsom av
skolan.

Relationen mellan skolämnenas innehåll och de motsvarande veten-
skapliga disciplinerna har egentligen aldrig varit särskilt stark. Skolämne-

frånutgår områden och problem frånhämtade vardags-är ochna som
samhällslivet från de vetenskapligaän sammanhangen. Skol-snarare mer
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kunskapen omfattar därigenom inte frågorendast större SOU 19932deär änsom
vetenskapliga frågorna också frågor värden, moral och kunska- Kapitel 1utan om

konsekvenser.pens
I grundskolan skall de kunskaper förmedlas i olikade ämnenasom vara

inriktade hjälp för förståelse och möjlighet han-mot att attvara en av ge
och påverka såväl vardagsliv samhällsliv, samtidigt de skalltera som som

grund för fortsatta studier. Somutgöra konsekvens måste skoläm-en en
innehåll utformas balans skapas förmedlingså mellan tidi-attnenas en av

generationers kunskaper och möjligheter för eleverna utvecklaattgare
kunskaper frågor där inte givna, där kanär användaom svaren men man
och kombinera frånkunskaper olika omfattarområden. Detta också en
balans mellan elevernas utveckling kunskaper sidanå och förmågaav ena
till kunskapande den andra.å

Skolan skall främja elevernas harmoniska bildning, deras allsidiga ut-
veckling. Detta kräver mångfald skolämnen eleverna möj-en av som ger
lighet utveckla olika slags kunskaper erfarenheteroch olika formeratt av
för ktmskapande verksamhet.

olikaDe skolämnena fyller olika funktioner läroplanens mål.gentemot
De olika till sin karaktär. Några främst inriktadeär utvecklingär t.ex. mot

elevernas språk och kommunikativa förmåga, andra utvecklingmotav av
elevernas föreställningar Tillsammansomvärlden. bidrar de till ele-om

fysiska, psykiska och sociala utveckling. tillgångDe elevernavernas ger
till olika slag såväl manuella intellektuella verktyg varierandeochav som
medel för uttrycka och idéergestalta och upplevelser träningochatt av
de olika sinnena.

Ämnena skiljer sig det gäller vilkaåt slagsnär ktmskaper de omfattar.
Alla fakta, förståelse, färdighet förtrogenhetoch skildarymmer men av-
slag i olikaoch proportioner. I del speciella begreppämnen ochären teo-
rier väsentliga medan andra kännetecknas vissa frågor ochattmer av om-
råden behandlas. Några främst inriktade kommunikativaämnen är mot
färdigheter och verbala såväl ickeverbala uttrycksformer, medansom

omfattar framförandra allt kunskaper för praktisk problemlösning eller
skapande arbete.

Ämnena skiljer sig också det gäller formeråt för kunskapande.när I en
del det manuella viktigämnen är arbetet till kunskapsutveckling,väg ien
andra det samtalet, analysenär och argumentationen. vissaFör ämnen är
det empiriskt arbete, utveckling och prövning antagandengenom av som
kunskaperna utvecklas, medan det i andra sker tolkningämnen genom av
innebörder och diskussion.

Genom skolämnena förvaltas därför mångfald kunskaper for-ochen av
för kunskapande. Därigenom skapas variation i skolarbetet ochmer en

elevernas allsidiga utveckling främjas.
Skillnaderna mellan skolämnen har ibland kommit till uttryck i klas-en

sificering Så skildeämnen. tidigare mellan läroämnen,t.ex. öv-av man
ningsämnen och yrkesämnen. Andra ärnnesbeteckningar har varit färdig-
hetsämnen, kunskapsämnen, orienteringsämnen praktiskt-estetiskaoch

Det har ocksåämnen. gjorts åtskillnad mellan praktiska och teoretiskaen
En nackdelämnen. med sådana klassificeringar det hittaär svårtäratt att
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SOU 19932speciellmeningsfullt in karaktärbeteckningar täckerpå sättett ensom
Kapitelklassificering 1sådanEtt problem medhos ärämnen. attannat enen grupp

former förvariationen kunskaper och kunskapande inom ämnenaav
inte i orienteringsänmena elevernaosynliggörs. Det enbartt.ex. som

inte i kommunikationsämnen deblir orienterade och enbart uppövarsom
kommunikativa förmåga. viktigtDet uppmärksamma såväl desin är att

kunskapsformervariationermellan karaktär deskillnader ämnens avsom
praktiskaenskilda såvälVarjede ämnena ämne rymmerrymmer.som

till el-teoretiska skall inte ensidigt reduceras detkunskaper och enasom
andra.ler det

Ämnesstruktur

förhållandevisinledningsvis ämnesindelningen varitnämndes harSom
fördelningen olika andel under-stabil liksom mellan de skolämnenas av

tillkom-har emellertid differentierats ochvisningen. Gamla ämnen nya
in i obligatoriska undervis-mit. exempel engelska, kom denEtt är som

1950-talet.ningen på
införaminska ämnessplittringen har varit blockämnen.försökEtt att att

samhällsorienterande80 finns indelning i naturorienterandeI Lgr en resp.
olika Konstruktio-Inom dessa ämnesblock deärrmesblock. änmena.ryms

organisera ärrmesvismöjligt undervisningen både ochdet äm-gör attnen
inte liktydigt utgjort inte-nesövergripande. Detta dock med de harär att

vilket fallet iskolämnen, däremot del andra håll världen.grerade påär en
föri enlighet direktiv, förslag till kursplaner respek-Vi lämnar, med våra

innehållet nationellt organiserat ämnesvis.betydertive Detta ärämne. att
i traditionstrukturera innehållet skolan. AvSkolämnen är sätt attett

förknippas i undervisningen särskilda lektio-detta med det sker påsom
olika iemellertid viktigt innehållet i de skolämnena rela-Det är att sener.

i relation till livet utanförtion till hela skolans verksamhet och också sko-
sig inte gymnastiklektionerna, inte baraEleverna enbart räknarlan. pårör

svensklektionernamatematiklektionerna, skriver inte enbart påpå osv.
Ämnena griper till övriga iin i varandra och knyter den verksamhetenan

liksom till liv utanför kanelevernas skolan. Skolänmena knytasskolan
erfarenheter, intressen,till de kan påverka elevernas ochelevernas vanor

itill olika frågor stimulerastimulera aktuella och elevernaengagemang
till bildning hand.på egen

inte innehållet iendast valet bestäms sko-Det är ämnengenom av som
urval innehåll. Genom har innehål-lan. Inom årenämne görs ettresp. av

i skolåmnen ändrats. kanske tydligaste exempletlet Detmånga är ämnet
kristendomskunskap från till varitbörjan ha medämneatt ett rentsom, en

undervisning,konfessionell förändrats till beteckningen reli-underatt
bli i deslcriptivtgionskunskap huvudsak behandlar olikaämneett som re-

ligioner livsåskådningar.och
Ämnet tidigaresvenska eller tradition imodersmålet har lång sko-en

innehåll äri väsensskilt från 50lan. Detta dag vad det förämnes t.ex.var
sedan. De har utvecklingen betoningåren läs-år gåttsenaste mot en av
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SOU 19932förskjutning frånskrivprocessen. gäller har skettoch När det språken en
kommunikation Kapitelgrammatik form till betoning och 1betoning och avav en

förståelseförskjutninginnehåll. I naturkunskapsämnena sker mot aven
i idrottsämnetnaturvetenskapliga kunskapsprocessen och beto-den mot

utveckling.motion motoriskaning hälsa, och elevernasav
i kursplaneför-liknande förändringar till uttryck deoch kommerDessa

vi hari förslagen delvis inriktningarföljer ocksåslag angett nyasom men
hi-betoning skönlitteraturens betydelse i svenska. Detämnett.ex.som av

utveckling inom lyftsstoriska perspektivet kunskapens varjepå ämne
syftet speciella inrikt-fram. med dessKursplanema ämnet samtanger

anvisningar för vilket stoffning. inte detaljeradeDäremot deger som
undervisningen skall läggasskall behandlas eller hur upp.

Några internationella jämförelser

innehåll i uppvisarSkolsystemens uppbyggnad och OECD-länderna på
skillnader i tradition nationella förut-punkter grundade och andramånga

sättningar. beskriver skol- kunskapsstrukturer skiljerBegrepp ochsom
inte alltid för i olika vilket med-sig också De sak länder,åt. står samma

för svårigheter enkla jämförelser.göraatt
uppvisar ämnesstrukturen, dvs. den uppsättning ochDock ämnenav

skolutbildning,ämnesrubriker ingår i grundläggandesettgrovt en ensom
påfallande homogenitet stabilitet nationsgränsema. Modersmåloch över

framskjuten ställning. Tiden föroch matematik har genomgående des-en
varierar ofta till 40 50 imellan och denuppgårämnen procentsa men

obligatoriska tidigare inte minst iskolans Främmande språkår. utgör,
273.EG-länder, inslag jfr Skola för bildning Oriente-växandeett s.

ringsämnen varierande betoning lik-med samhälle och kulturpå natur,
praktisk inriktningmed estetisk och ingår i alla ländersämnensom

skolutbildning.grundläggande
det gäller imiktade orienteringNär samhället ochämnen mot natu-om

skiljer sig olika främst i grupperingenländer kunskaper ochåtren ge-av
organisera i särskilda integreradedessa eller I Grek-ämnen.att t.ex.nom

naturorienteringland introduceras under de första skolåren medan ämnen
historia och samhällskunskap först i det tredje detkommersom resp.

Österrikefemte skolåret. i orienteringsämneI kunskaperna samlatettges
under första fyra varefter viss uppdelning Religion of-de sker.åren, en -

till etik förekommer iknutet del länder frånämneta separaten som-
förstadet året.
flera inomI länder kimskaper det naturvetenskapliga området samla-är

de under science eller motsvarande benämningar. Vid sidanämnet av
ñmis teknologi, tekniskdetta kunskap särskilt io.d. län-någraämnesom

der. Det kan i asiatiska länder priori-mångavärt att notera attvara synes
teringen naturvetenskap och teknik i flertalet europei-starkare änav vara
ska länder.

Geografi förekommer enhetlig rubrik flestaunder de allraämne påsom
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håll, förs ibland till samhällsstudier, ibland till naturstudier eller till SOU 19932men
båda ämnes Kapitel 1

Ämnen slöjd och hemkunskap finns framför iallt demotsvararsom
nordiska länderna förekommer håll ipå formäven annatmen t.ex.av
hantverk och design, hushållsekonomi eller del teknologi.t.ex.som av

iVad skolasvensk benämns bild, finns i andra europei-som representerat
ska länder under benämningar teckning, formning eller konst. Musiksom
och idrott eller motsvarande inslagämnen i alla ländersär grundläggan-
de skolutbildning.

Vad framträdersåledes bild iär ämnensom att stort setten av samma
förekommer på schemat i alla industxiländerutvecklade med någotmen
skiftande innehåll och benämningar. Den ofta intensiva diskussion som
förs skolan och dess roll handlar främst olikade mål, in-ämnenasom om
nehåll och kunskapsstruktur. Diskussionen också resultat och natio-rör

utvärderingnell skolans Viarbete. har i huvudbetänkandevårt 122av
f berört internationellade finnstrender det gäller läroplanernär ochsom
skolutveckling. En analys olikanärmare länder i frågorpåär vägvartav

kunskapsintegration, kunskapsområden för skolan och hurom nya ut-
veckling kvalitet i utbildningen skall stärkas kräver omfattandeav en ge-

inte varitnomgång möjlig med de kommittén haft för sittsom ramar ar-
bete.

1.3 Att organisera undervisning

Skolans uppgift kan söka skapa de bästa samlade betingelser-attses som
för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. liggerDet ina

det lokala utifrån målen i läroplan och kursplaner organiseraansvaret att
undervisningen på sådant skolan fyller dennasätt uppgift.ett Dettaatt
kan ske olika utifrånpå skiftande lokala förutsättningar.sätt

I läroplanen skolans uppgifter och de väsentliga riktlinjerna föranges
verksamheten i skolan. Där bl.a. undervisningensägs skall sinatt ta ut-
gångspunkt i elevens lärande och den skall organiseras så denatt att ger
överblick och sammanhang och skapar meningsfull helhet for eleven. I
läroplanen läggs rektor förpå skolans arbete med kunskapsom-attansvar

fleraråden där bidrarämnen samordnas bildarså de helhet för ele-att en
På läraren läggs skyldighet samverka med andra lärare i arbe-ven. atten

för utbildningensnå mål de itet uttrycksatt läroplan och kursplaner.som
Utifrån den ansvarsfördelning för skolan gäller innebär dettasom attnu

det varjepå skola föras diskussionmåste fattasoch beslut huren om man
organiserar undervisningen för de nationellanå målen. Det innebäratt att
bedöma hur främjarbäst elevernas allsidiga utveckling och skaparman
variation i skolarbetet. innebärDet också ställningmåste tillatt taman

och hur integrerar, samordnar, samarbetar, arbetar med el-om man teman
ler på skaparsätt sammanhang och helhet.annat

Att kursplanerna skrivna förär innebär inteämnen undervisningenatt
måste ske ämnesvis. Den enskilda skolan har frihet organiserastor att
undervisningen detpå bäst leder målen.sätt Undervisningstidenmotsom

14



SOU 19932följas. Läroplanensredovisas och kursplanerna skalldock kunnamåste
Kapitel Iundervisningen undervisning-huroch kursplanemas mål skall styra men

fråga,organiseras genomförs lokal där rektorers och läraresoch är enen
förutsättningarna fallaprofessionella de lokala skallyrkeskunnande och

frågor integrering, temastudier och andrasåvälavgörandet. Det gäller om
periodise-undervisningen förläggs i tid,former hursamverkanav som

koncentrationsläsning,ring, arbetspassens längd etc.
garanterade tid skall få förminsta elevernaTimplanen den attanger

respektive inte heller timplanen skall styrandemålennå i ämne, men vara
fattarorganiserar undervisningen. del timplanenför hur En av manman

vill tiden skalllokalt beslut hur använda, och deldessutom om man en av
alltidvill kunnafå välja hur de utnyttja. Skolan dockeleverna måste re-

dovisa fått tiden i liksom deneleverna den garanterade ämnet,att garan-
undervisningstiden i övrigt enligt timplanen.terade

i in-till mål hög gradDe kursplaner gäller del ärmensom nu anger en
riktade innehåll i form och också arbets-huvudmomentmot att ange av

tydligareresultatorienterad styrningMed mål- och målenmästesätt. en
innehållet beskrivas fåroch lärare och eleverpå såsättett annat attanges

inflytande stoff konkretise-val och arbetssätt. Målen skallstörre över av
i Vid jämförelse med gällande kurs-de lokala arbetsplanerna. nuras en

mindre styrning förkursplaneforslag uppfattas valplaner kan våra ge av
förstås i vidareinnehåll. kursplaner vi föreslår dockDe måste ett sam-

Till finnas material stödmanhang. kursplanerna kommer att annat som
för skolledare och lärare i utvecklandet lokala arbetsplaner, bl.a. kom-av

till referensmaterial. Kommentarer kan tyd-kursplanernamentarer samt
skrivning-liggöra motiven bakgrund till och utvecklabakom samt ge en

i Referensmaterial olikakursplanerna. kan kan utgöras typer avarna av
idématerial, forsk-material till arbete; aktuellastöd skolornassom ger

ningsrön inte minst frångoda exempel skolverksarnheten. Kom-samt - -
referensmaterial inte bindandeoch skall stödär utgöra ettmentarer utan

ligger inomför arbetet i skolan. Det Skolverkets generella uppdrag att ta
fram material för utveckling.sådant stöd skolanssom

Ämnessamverkan

Ämnen kan ha mål och vissa kunskapsområden låter siggemensamma
svårligen inrymmas inom olika förutsät-Desnäva ämnesgränser. ämnena

bidrar olika tillvarandra och varandras mål. Länkarna mellanpá sättter
finns flera olika organisera undervisningmanga och detämnena är sätt att

För skapa helhet och sammanhang. Våra har lämnatämnesexperteratt
tillförslag sådana för bifogaslänkar och Dessaämnena.vart ett av som

till kursplaneforslag. anknytningarkommentar Sådana mellanen resp.
ibör kunna utvecklas de kommentarer till Skol-kursplanerämnen som

iverket har utforma.uppdrag att
finnsDet kunskapsområden andra kräver samverkan mel-änmersom

för fålan eleverna skall sammanhang och helhet. Naturligaämnen att
människan förändringar miljönorsakade sådant kunskaps-är ettresp. av
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bilaga 2område. I visas hur olika bidrar olikamedämnen aspekter SOU 19932på
miljöfragoma och hur de ökad förståelse för kunskaps- Kapitel 1sammantaget ger
området i dess helhet. Några idéer hur kan planera undervisningom man
utifrån detta också.presenteras
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2 Kursplanemas utformning och 50V 199312
Kaprtel 2funktion

2.1 Kursplanens roll och olika delar

I kursplanen syñe, förmålen undervisningenämnets i ochämnetanges
innehâllsliga struktur. Kursplanenämnets därmed skolämnets roll,anger

karaktär imiktning.och Kursplanens anatomi kan översiktligt beskrivas
enligt nedanstående figur.

Skollag

l
Läroplan

l
Ämnets syfte

Mål skall strävasom man
i ämnetmot

Traditioner Amneskunskaper

Ämnets struktur, uppbyggnad

Lärarens Bams utveckling
ktmskaper

Mä] alla elever skall uppnåsom

Så figuren markerar ligger skollag och läroplan till grund för kurs-som
planen. Läroplanen utgångspunkt förär syfte föroch deämnets mål som

Ämnetsskall i imiktningsträva innehållämnet. och bestämsmotman
också eller mindre de kunskaper successivt utvecklas inommer av som
ämnesområdet vad i dag barns utveckling ochsamt t.ex. ele-vetav om

inlärning. Tradition och lärares kunskaper faktorerocksåutgörvers som
hänsyn tillmäste vid. utformning kursplan.taman av en

Syfte

Syftet med knutet tillämnet läroplanenär specifikaämnetsattgenom
funktion i förhållande till läroplanens värdegrund övergripandeoch mål
anges.

Ett Tillexempel det övergripande målet eleverna förtrognagörapar att
med kulturarv bidrarvart hemkunskapsämnet elevernat.ex. attgenom
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tillägnar sig kunskap matkultur och mattraditioner medan SOU 19932tek-ämnetom
nik och miljö bidrar till kulturhistoriamål belysa den Kapitel 2attsamma genom

finns i människors olika uppfinningar tiderna och ut-som genom som
i vanliga itrycks redskap, vardagliga bruksföremål hemmet och på ar-

betsplatsen. Samhällskunskapsämnet bidrar till övergripandedet målet
demokratisk fostran innebördenkunskaper i olikaattom genom ge om

demokratisktaspekter samhälle, svenska bidrar tillmedan ämnetettav
imålet eleverna formulera ochtränaatt att argument motargu-genom

såväl muntligt skriftligt.ment som
Varje skolämne flera olika syften bidrarhar därmed tillämnesamma-

olika imål läroplanen.

Mål undervisningen skalli ämnet sträva motsom

Genom dessa vilken inriktningmål kursplanen undervisningenanger
skall ha i utveckling insikter, färdigheter,elevens förståelse,termer av av
erfarenheter Det således enskildaden elevens kunskapsutvecklingärosv.

i Målen kvalitativ inriktning.står uttrycker Det dessaärcentrum.som en
utbildningsmål skall undervisningen underlagutgörastyra attsom genom
för arbetet med den lokala undervisningsmålarbetsplanen och de som

enskildaden läraren tillsammans med eleverna sätter upp.
utbildningsmål,Dessa alltså uttrycker utformatsharsträvan, såsom en

de inte skall för kunskapsutvecklingnågon elevernas isätta gräns äm-att
skall intetDe alltså på uttrycka bestämd kunskapsnivå, in-sätt någonnet.

hög nivå, inriktning och inomte utan ett utrymmeens en snarare ge en
vilket iarbetet sker. ambition varitVår harämnet skallatt utrymmet

fördjupningmedge både breddningoch elevernas kunskaper inomav ra-
for grundskoleutbildning.men en

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Syftet med och de mål undervisningenämnet skall sträva så-motsom ger
vissaledes för vad skall innehålla eller vilken kärnaämnet ämnetramar

har. Men beskrivas definieras frånämne måste och också andraett ut-
gångspunkter. Dessa skiftakan beroende på karaktär.ämnets

vissaI naturlig fenomenämnen är utgångspunkt de behandlas ien som
handlarvad om. fenomenämnet, ämnet Dessa kan eller mind-vara mer

tydligt avgränsade och eller mindre teoretiskt bestämda. Till struk-re mer
kan också höra vissa aspekter fenomendessa delturen utgörav som en

struktur. biologiI studeras fenomenetämnets organismer i sint.ex.av
livsmiljö. En aspekt detta kan människans påverkan dessapåt.ex.av vara
livsmiljöer.

Ämnets innehåll och struktur kan beskrivas utifrån denäven kunskap
fenomenen Denna kunskap kan olika formerämnetom antasom rymmer.

fakta, förståelse osv. och strukturerad olikapå begrepp,sätt, t.ex.vara
Ämneskunskapernateorier, modeller tekniker.och uttrycker då de sätt att

förstå och hantera fenomen inomämnets utvecklats ämnet.som
Ett skolärnne kan också karakteriseras särskilda perspektivav som

färgar innehållet i Det kan handla etisktämnet. perspektivt.ex. ettom
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historiskteller perspektiv olikaskall anläggas de kunskapsom- SOU 19932påett som
råden finns inom Kapitel 2ämnet.som

Därutöver vissa former för kunskapande. aktivaämnet Detrymmer
arbetet viktigmed kunskaperna del innehåll. I naturkun-ämnetsen av
skapsämnena exempelviskan det omfatta experimenterande, i slöjd skis-

idéersande i fallEleverna kan inte införliva färdigamånga kun-etc.av
skaper sin förståelsemåste utveckla övning i formerdeutan egen genom
för kunskapande omfattar.ämnetsom

Skolämnena sinsemellan olika isåväl fråga tradition inne-är om som
håll och kunskapsutveckling. iSättet kursplanen beskriva strukturenatt

därför skilja sigmåste åt.
beskriva enligtAtt struktur de principertankar och härämnets har

för inneburitredogjort har svårigheter olika slag bl.a. beroende äm-av av
olika traditioner. fånga inAtt kärna inte alltidämnesettnenas opro-

blematiskt. Vissa kunskapsområden faller tämli-ämnen utrymmer som
naturligt imedan det andra språkämnen,ämnen, svårareärt.ex.gen att

beskriva struktur ingå på metod och arbetssätt i undervisning-utan atten
en.

Mål skall eleverallauppnåssom av

I och kursplaneförslagen mål alla elever skall nå.vart ett av anges som
Dessa mål skiljer sig principiellt från ide mål undervisningen isom man

skall och arbeta för.ämnet sträva mot
För läses i de tidigare grundskoleåren ñnns angivetämnen som en

grundläggande kunskaps- fardighetsnivåoch eleven behöver ha nåttsom
i slutet femtedet skolåret för kunna utvecklas vidare i arbe-senast attav

i skolan. Lärarens utvärdering iakttagandeoch varje elevs framåt-tet av
skridande skall ske kontinuerligt. Målen här avstämning ellerutgör en en
kontrollstation vipå det redogjort för i huvudbetänkandesätt vårtsom
SOU 199294 175 allsidigaDen bedömningen skall ske härs. som
bildar förgrund såväl information till föräldrarelev, och rektor försom

omfördelningev. av resurser.
För iläses de högreämnen årskurserna i kursplanen målsom anges

skall ha inåtts alla elever slutet niondedet skolåret. Det härsom av av
fråga grundläggande kunskaper alla behöverom som som en gemensam
referensram och för livet i dagens och morgondagens samhälle. Det är så-

viktdant för alla kunna, förstå,är förnågot bättreatt vetasom attav om
kunna fungerasamspela och i vardagslivet, i fortsatt utbildning och yr-
kesliv och medborgare. Dessa mål kan i ljuset skollagens kravsom ses av

likvärdig utbildning.om en
Dessa mål uttrycker grundläggande kunskapsnivå. innebärDe etten

krav kommunenpå och skolan till alla fårelever del slagsatt att ettse av
minimum. innebärDet naturligtvis i praktikenockså krav elevernapåett

arbeta minstdeså når dessa mål. Målen inteskallatt plane-någotvara
ringsunderlag eller läsas för visstuttryck innehåll i undervisning-ettsom

De ihar stället främsta syfte referenspunkter förutgöraatt utvär-en. som
dering, vidoch behov också för åtgärder.
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SOUexplicit minst för 19932svårt vad krävs kunna utveck-Det är attatt ange som
individen ividare och de krav ställs Kapitel 2las påmot ettsom svarar som mo-

i framtidensdernt samhälle, synnerhet beaktar krav. Juom mer manman
försöker miniminivå kunskaper ilång rad ämne,ettange genom enen

vanskligare framstår uppgiften uttrycka väsentligt.desto något Våratt
därför niondevarit målen för det skolå-har låta slutetävensträvan att av

kontrollpunkter signalsystem. inteuttrycka slags eller Det möj-ärret en
inte otvetydigaligt och heller önskvärt helt mål detta skulleatt ange -

detaljering, vilket inte rimmar sig di-kräva hög grad med varavareen av
rektiv eller de reformbeslut fattats. skallDäremot målen tolk-som vara
ningsbara möjligaoch därmed utvärderaatt mot.

det ställs krav eleverna skall realistiska,Mål nå måste dvs.attsom vara
rimlig tolkningvad med målen kan meduppnåmotsvara man en av en

skola minsta tiden för Risken vidgod under den garanterade ämnet. ut-
alltid för ambitionarbetandet mål denna de uttryckär ärtyp attav av en

kan väl hög.som vara

2.2 Kursplaner och bedömning enskilda eleversav
resultat

direktiv kursplanerI kommitténs riktlinjer för sådana skallsägs att resp.
utformas blir möjligt införadet målrelaterad betygssättning iså att att en

omfattar fem Kommitténskala skall vad gäller grund-än steg.som mer
också från betygssättning tidigareskolan kommer ske iutgå änatt att

Kommittén iskall dennadag. del samarbeta med betygsberedning-nära
en.

Betygsberedningen varithar referensgrupp till kommittén. Hur betygs-
utformas beroende hur kursplanerna utformas. Det harärsystemet av

funnits i samordningendock problem Betygsberedningenett attgenom
kommitténoch arbetat parallellt och tidsrarnar.med Betygsbered-snäva

ningens och kommitténs respektive betänkanden vidöverlämnades sam-
tidpunkt. Kommitténs kursplaneförslag i de direktivenämnentrema som

inte förrän ilåg klara slutet augusti. Detta har gjort det omöjligtangav av
fram kriterier förarbeta betygssättning i anslutning till kursplanerna.att
beredningen försöktDock har exempel kriterier utifrån kommitténspåge

kursplaneförslag. Detta dock, beredningen klan markerar,var som exem-
intepel och betrakta färdiga kriterier. Ett fortsatt utvecklingsarbe-att som

nödvändigt för kvalitativt bra kriterier för betygssättningär skallte att
utformas.kunna

Vilka kriterier skall utformas sammanhänger med hur betygssyste-som
utformas och i vilkengrunden med kunskapssyn skallmet som genomsy-

såväl kursplaner betygssystem. I tilläggsdirektiv till Betygsbered-ra som
ningen 1991-06-20 anges

Mot bakgrund betygsberedningen i sitt arbete med före-att attav
slå målrelaterat betygssystem skall från läroplanema,utgåett nytt
bör betygsfrågorna få helhetslösning frånmed utgångspunkt läro-en
planskommitténs ställningstaganden vad gäller läroplanernas kun-
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SOU 19932riktlinjer modeller förmålformuleringar ochochskapssyn samt
Kapitel 2kursplanerna.

kommittén därförBetygsberedningen och har detsamarbetet mellanI
uppfattning och lärande.viktigt kunskapvarit nåatt omen gemensam

för bildning redovisai sitt betänkande SkolaKommittén har valt att
kunskapsutveckling.forskning kring inlärning Denna genomgång haroch

varittill for utformandet kursplaner och ocksågrund utgångs-legat enav
uppfatt-Betygsberedningen. den grundläggandei samarbetet med lpunkt

enighet i huvudsakningen kunskap torde råda.om
Läroplanskommitténs och Betygsberedningens betänkanden harBåde

1992 remissbehandlats.under hösten
nationella Kursplaner-och kursplaner styrdokument.Läroplaner utgör

för innehållsmässig konkretisering mål och förskall utrymme avgena
kriterierambitioner. i för be-kvalitetshöjande Att kursplanerna bestämma

tygssättning innebär därför begränsning styrdo-kursplanernaav somen
föreslagitför kommittén målDen modell kursplanerkument. som anger

i femteoch mål skall ha slutet det respek-uppnåttssträvaatt mot som av
nionde utbildningen skall skapartive skolåret. De mål sträva mot ettsom

för i fördjupningarbreda och djupa kunskaper där ocksåämnet,utrymme
timplaneutrymmet personliga valinom det lokala och elevernas Deryms.

basnivå tilluttrycker den skolan skall alla elevermål attsom sesom
inomi grundskolan, vad skallslutet uppnåsuppnår motav svarar som

i enligt nivåminsta garanterade tiden timplanen. Denna kanden ämnet
godkåndnivå ikorrespondera betygssystem.sägas ettmot en

inriktning ambition respektive vad skallMål och uppnås.avser som
iresultat undervisningen kommer enskilda eleverSom nåämnet attav

olika sig delvis olika behärska i olikalångt, lära saker och kunskaperatt
olikaformer elever kommer mål. De kommer ocksånå nåattatt samma-

olika kvalitet i sina prestationer.mål, med Ett betygssystemmen anger
enskildakvaliteten de elevernadet resultat uppnått.på som

kommittén kriterierI den kursplanemodell föreslår skall såledessom
fogas till Betygsberedningenl kommittén varitkursplanerna. och har

denna modell.överens om
undervisningens inriktning. BedömningenKursplanerna skall styra av

vi för ielevernas resultat kräver, redogjort huvudbetänkande,vårtsom
form kriterier,någon avsedda konkret belysa hurär attav som mer

elevprestationer iskall bedömas relation till i Väsentligtmålen ämnet. är
kriterier fördock bedömning prestationer inte i formuttrycksatt av av

kriterier,mål. Sådana skall illustrativa utfor-exempel, måsteutgörasom
i relation till de mål alla skall i också med hänsynuppnå ämnetmas men

kvalitetsambitiontill den till i Krite-kommer uttryck strävansmålen.som
rier för bedömning elevprestationstöd lärares bör därför dels rela-som av

till angivna mål i utformningdels kravenämnet, så påteras attges en
kunskapernas kvalitet framgår.och klartart

kriterier forUtöver godkändnivå kan kriterier för ytterligare nivåeren
tillformas ansluter kursplanens innehåll kvalitetsinriktning.och Desom

1 199286SOU 62.s.
2 199294SOU 121.s.
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strävansmål utformat inriktningen arbetet ipå och SOU 19932ämnetanger anger
ingen nivå. Detta innebär övriga betygsnivåer ligga inomskall Kapitel 2att strä-
vansmålens i sigsträvansmålen ingen förutgångspunkt be-ram, men ger
tygsnivåerna. innebärDetta det krävs formnågon ordnande principatt av

betygsstegen i följa.skallämnetsom
Betygsberedningens förslag till generella betygssteg frånutgår en ge-

nerell kvalitativ kunskapsutveckling. Detta ordnande princip.är en
Den argumentation bland våra fört kringämnesexperter Be-annatsom

tygsberedningens förslag till generella i huvudsakgår på kun-steg ut att
skapsstrukturen och kunskapsutvecklingen i olikade inte följerämnena

generell modell. I varje behöver ordnande principämneen gemensam en
för kvalitativ kunskapsutveckling i utvecklas. Hänsynämnet skulle dåen
också kunna till kunskapsstrukturen i olika delar. Utifrånämnetstas en
sådan princip kriterierskulle kunna för olikautvecklas betygssteg i äm-

En kvalitativrenodlat princip räcker intedock kunskapsutvecklingnet. -
i innebär ocksåämne kvantitativ dimensionett och hänsyn ock-måsteen

till tidsfaktorn.så Våra timplaneförslag innebär delstas tidgaranteraden
i varje dels lokalt timplaneutrymmeämne, och möjlighet förett ele-en

personliga val. På något tiden inmåstesätt vägas när görvens man en
rimlighetsbedömning hur långt eleverna kan komma i sin kunskapsut-av
veckling i Kommittén förutsätterämne. detett den ti-är garanteradeatt
den då skall utgångspunkt.som vara

Kommittén enig i bedömningenär Betygsberedningens förslag tillatt
generella definitioner inte har varit möjliga använda utgångs-att som

forpunkt utforma kriterier i olika Att utforma kriterierämnen. utifrånatt
andra utgångspunkter skulle ställning till vilka principeratt tavara som
skall förstyrande betygssystem. Detta ligger inte inomett vårtvara upp-
drag. Mot denna bakgrund intehar förslagutarbetat till kriterier utan
för enbart principiell diskussion kring möjligheten med kurs-våraen att
planer införagrund målrelaterade ibetyg fem Fråganänsom steg.mer

vilkapå grunder ytterligare nivåer kan har inget enkeltom anges svar.
finnsDet olika principiella linjer utefter vilka det går konstrueraatt ett
nivåerantal godkäntnivånöver inom och tillansluter den kurs-som ryms

planekonstruktion vi föreslår. Det kan kriterienivåer fastställsvara som
centralt. Tänkbart vissaockså mellannivåer lämnas till den enskildaatt
läraren att ange.

Utifrån den diskussion förts ordnande princip skullesom ovan om en
möjlig utifrån kursplaneförslagväg våra änmesexperteren att ut-vara

vecklade ordnande princip för kvalitativaden kunskapsutvecklingen ien
inom strävansmålensämnet Denna princip bör innehålla kvanti-ram. en

tativ dimension och också relateras till den garanterade tiden i iämnet
grundskolan. Utgångspunkten skulle i uppnåendemålen för slutettas av

niondedet skolåret. Utifrån detta skulle kriterier för uppnåendemålen och
ytterligare minst nivåertvå kunna utvecklas nationellt. Mellanliggande
nivåer skulle kunna ligga inom lärarnas utfonna.attansvar

Vilka principer skall förstyrande betygssystem och där-som ettvara
med också för utformning kriterier politisktnågotär skall fattasav som
beslut Först sedan i fortsattadet beredningsarbetet tagit ställningom. man
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SOU 19932Läroplankommitténs förslag tillBetygsberedningens förslag och tilltill
Kapitel 2finns underlagoch timplaner detkursplanemodeller, kursplanemál ett

kriterier.meningsfullt utvecklamöjligtdet på sättgör att ettsom
för betygssyste-kommitténs förslag får direkta konsekvenserNågra av

utfonnning.mets
innebär enskilda eleverTimplanekonstruktionen för grundskolan att

väljafördjupa sig i och skolan kantillval kan välja ämne attatt ettgenom
flerakraftigt tiden för eller Betygssystemet måsteutöka ämnen. taett

till detta.hänsyn
kommittén föreslagit blirgymnasieskolan denNär gäller har ändet att

gymnasieskola.kursutformad Konsekvensenutvecklad mot avenmer
gymnasieskolan betygssystemfördetta måste övervägasär ettatt som

innebärolika längd och djup. Dettamed kursermot ett system avsvarar
avhängigt inteutformningen baraden konkreta betygssystemet äratt av

remissynpunkterremissynpunkter föreslagna kursplaner också påpå utan
gymnasieskolan.timplan förändringargrundskolans ochgällande av

ställning tagits tillföreslår kommitténfortsatta arbetetFör det näratt,
utvecklingsarbete inledsoch såbetygssystem kursplaner, ett snart som

betygssättning fogas tillmöjligt utforma kriterier för och dessamed attatt
Betygsberedningen kommitténenligt ochkursplanerna den modell som

föreslagit.
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till kursplanerFörslag SOU3 19932
Kapitel 3

och ungdomskunskap3.1 Barn-

Syfte

inför frågor tonårstidenställs och krav. UnderDagens på-unga nya nya
Identitetsutvecklingen förintensivt personligheten. dearbete medgår ett

tidigare.villkor Nor-i det moderna samhället sker under andra änunga
alterna-förändras och det ställs krav kunna välja mellanpåstora attmer

impulser.tiv. och deResor öppna gränsernamer ger nya
Ändrade massmediemasfamiljemönster, betydelse, skol-ökade längre

samhällsföränd-och mångkulturellt samhälle exempelgång ärett mer
Ämnetringar starkt inverkar människors livsvillkor. barn-påsom unga

för-syftar till skall få kunskap ochoch ungdomskunskap elevernaatt om
förändringarhur sådana påverkar barn och ungdomar och kunnastå sätta

i relation till sig själva.dem
Tillsammans övriga ochmed skolans skall barn-ämnen ämnet ung-

skaffar sindomskunskap bidra till eleven sig kunskaper ochatt egenom
Ämnetutveckling tonåringens utveckling,andras och behov. skall stödja

sociala för-identiteten bidra till tilltro tillstärka och skapa denatt egna
Undervisningen förutsättningar förskall kunna ochmågan. mötaattge

människor olika värderingar kunskaperrespektera med och ursprung, ge
därigenom främja kvinnorsamlevnadsfrágor och jämställdhet mellanom

framtid, studieroch Frågor och arbete skall också delmän. om vara en av
ämnet.

Ämnet iför elever grundskolans högre årskurser. Manga ele-är avsett
socialai framtida yrkesliv arbeta med ochkommer ett att omsorg re-ver

lationer människor. Undervisningen bidra till fårmellan skall elevenatt
iinblick dessa kunskapsomraden.

Mål

i skall elevenSträvan ämnet attvara
skaffar sig kunskaper barns och ungdomars behov, utvecklingom-

livsvillkor, förståroch sambanden dem emellan och inser de äratt
historiskt och kulturellt betingade
utifrån människorskimskap utveckling och växande ökarom unga-
förståelsen för utvecklingenden bidrar tillså detatt tryggegna en
identitet tilltro till förmåganoch den egna
förstår varför barn och handikappungdomar, eller andrap.g.a. om--
ständigheter, i särskiltkan behov stöd utvecklar förmå-samtvara av

människorbemöta och stödja utifrån olikaderas behov ochattgan
förutsättningar
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får kunskap och samlevnadsfrågor och hur frågor SOU 19932dessaom sex- om-
knutna till den utvecklingenär Kapitel 3egna

får insikt i hur uppväxtvillkor och ungdomskulturer i Sverige ioch-
andra länder påverkar den identitetsutvecklingen förstårochegna
sambanden mellan behov, identifikation och massmediers roll
förstår vilka olikapå uppväxtmiljön betydelse isätt har historisktett-
och socialt perspektiv
får insikter olika lärande utvecklingpå och pedago-samtom syn om-
giska alternativ skaffaroch sig kunskaper beredskap attsom ger

aktivtsjälv välja utbildning och yrkesområde.

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Traditioner, inom områdetrön samhällsförändringar kan tydligtsamtnya
iavläsas utveckling sedanämnets det infördes i skolan. Beteckningen var

bamavårdlänge och undervisningen inriktad kunskappå att ge om
barns förberedaomvårdnad och föräldraskapet. I läroplaneratt harsenare

haft beteckningen barnkunskapämnet med syfte kunskaperatt ge om
barns behov, utveckling och situation i familj och samhälle. På årsenare
har i praktiken förskjutitsämnet i riktning stöd för denmot att ge egna
tonårsutvecklingen.

Barn- och ungdomskunskap anknyter till kunskaper inom flera veten-
skapliga discipliner, främst psykologi, socialpsykologi och sociologi,

etnologi, socialantropologi,även socialmedicin och pedagogik.t.ex.men
Ämnets centrala den växande människanär samhälleti ochtema utgår

Ämnetfrån såväl individuell samhällelig synvinkel. skallen som en ge
eleven helhetsperspektiv på barns och situationungdomarsett och ut-
veckling och skall i utsträckning frånutgå elevernasatt storgenom egna

Ämnetfrågor perspektiv den livssituationen.på skall elevernage egna ge
tillfällen få diskutera frågor samlevnad relationer,och likheteratt om om
och variationer i olika länder och kulturer.

Ämnet koncentrerat kringär kunskapsområden samspelar medtre som
varandra barns och ungdomars utveckling och behov, samlevnad och re-
lationer, identitet och kultur. Kunskapsområdena skall historisk ochges
internationell anknytning och belysa båda könens perspektiv.

Barns och ungdomars utveckling och behov

Området innefattar grundläggande utvecklingspsykologi och frågor om
uppväxtvillkorens betydelse. FNs barnkonvention hör till viktigade do-
kument kan bilda grund för jämförelser reflektioneroch kring barnssom
och situation,ungdomars i Sverige ioch andra länder. Eleverna skall ock-

få kunskaperså alternativa pedagogiska inriktningar och vilkaom t.ex.
olika desynsätt det gäller barns utvecklingnär och inlär-representerar
ning. Till området hör också frågor kring barn och ungdomar behö-som

särskilt stöd.ver
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Samlevnad och relationer SOU 19932
Kapitel 3få förEleven skall kunskaper kunna förstå relationer inomoch hanteraatt

familjen och med kamrater båda i skolan fritiden.könen och Sex-påav
och samlevnadsfrågor aktuella under ungdomstiden skallär tassom upp.
Tankar och frågor vänskap, förälskelse, kärlek och sexualitet vanli-ärom

liksomunder ungdomsåren, frågor mobbning,ensamhet, våld, al-ga om
kohol, narkotika Kunskap familjen, dess förändrade villkor ochm.m. om

förbetydelse den växande människan tillhör området.

Identitet och kultur

Området skall belysa hur identitet formas i samspel med andra hursamt
värderingarde och individen införlivar socialaberor och kul-normer av

turella förhållanden. Eleven få perspektivskall sitt ochpå andraeget
människors Olikaleva. ungdomskulturersätt skall belysas, liksomatt
massmediers roll och andra för tonåringen viktiga frågor. Elevernas erfa-
renheter skolelev, förhållningssätt relationeroch mellan eleverattav vara

Ävenoch mellan och elever skall ibehandlas undervisningen. frå-vuxna
i anslutning till elevernas framtid och val studie- yrkesinrikt-ochgor av

ning skall behandlas.

Mål skall ha iuppnåtts slutet det nionde skolåretsom av

Eleven skall
tillkänna huvuddragen barns och utvecklingungdomars utifrånav-

aktuella teorier och kunna dem i relation till sinsätta utveck-egen
ling
förstå tillorsaker barn och ungdomar kan i behov särskiltatt vara av-

visastöd och förmåga viljaoch stödja vidandra behovatt
ha kunskaper och samlevnadsfrågor insiktoch dessaattom sex- om-
frågor tolkas olika olika individer i olikaoch kulturerav

tillkärma huvuddragen i FN barnkonvention och kunna idensättas-
relation till levnadsvillkor ibarns Sverige ioch andra delar värl-av
den

fåttha tillfälle bearbeta frågoroch tolka personliga relationeratt om-
hur barnsnågot och ungdomars uppväxtförhållanden för-veta om-

ändrats de hundra årensenaste
visa förmåga lyssna och försöka förstå andras kringtankar deatt-
frågor tillhör ämnetsom
ha arbetat planeringmed för framtidenden och vilkapåvetaegna-
olika skaffa sigkan informationsätt fortsattt.ex.man ut-mer om
bildning.
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Kommentar SOU 19932
Kapitel 3

Anknytning till andra ämnen

Ämnet bam- och ungdomskunskap har beröringspunktermånga med and-
skolämnen, främst svenska, samhällskunskap, religion, biologi ochra

musik, också bild, historia, engelska idrottämnen lek, ochmen samtsom
hälsa.

I svenska skönlitteraturenämnet världaröppnar och förmedlarnya
upplevelser, hjälper eleven förstå omvärlden sigoch själv. Denatt ger
kunskap barns, kvinnors livsvillkoroch olikaunder tidermäns och iom
olika länder.

samhällskunskapI får eleven kunskaper samhällsforhållanden, så-om
nationellaväl internationella, vilka ökar elevens förmåga förståattsom

människors villkorolika dagens samhälle.
I religionskunskap arbetar frågorämnet med livetstro,man om om me-

ning och personlig identitet. får iEleven vidgadämnet depåom en syn
livsfrågorna och hur andrapå kulturer präglas sin historia si-ochegna av

traditioner.na
Biologi kunskaper funktionen hos kroppens olika ochger om organ om

samspelet mellan liksomdem, och samlevnadsfrågor.om sex-
Musiken har förankring istark barns och ungdomars kultur ochen spe-

viktig ilar roll många ungdomars liv. Musikkulturen iär utsträck-en stor
ning engelskspråkig.

Ämnet bild utvecklar elevens förmåga uppleva och förstå olikaatt se,
slags bilder, vilket betydelsefullt för iär de massmedialt präglatettunga
samhälle. Att sig i bilduttrycka hänger med personlighetnära samman

livssituation.och Kunskaper historiskt befräm-sammanhangettsom ger
dejar kulturella identitetsutveckling förutsättningarochungas attger

bättre påverka framtiden. Genom idrottlek, och hälsa förbättrasämnet
elevens kroppsuppfattning, vilket viktig del elevens självbild.en av
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SOU 19932Bild3.2
Kapitel 3

Syfte

i bilder bildmedier. dessa kan vitid präglas hög grad och GenomVår av
iakttagelser, upplevelserkontakt med varandra och uttryck ochnå åtge

iidéer. Bilden fungerar både språk och samverkan med talett egetsom
i medier etermedier.och tryckta ochtext, som

beskrivaBildens för förmåga förstå, uppleva ochbetydelse vår våratt
för bildspråkligomvärld skäl skolan skall eleverna kompe-är attett ge

framskjutna i massmedia i kommersiellaBildens roll ochtens. samman-
visuellatredje skäl bildkonsten, språketshang Ett detär äratt annat. pa-

till skönlitteraturen, tillfällen till reflektion kring männi-rallell med andra
Ämnetolika tidertänka och uppleva och kulturer. skallskors sätt att ge

för konsthistorisk bildning förankringgrund och intresse medett enen
i nordiskafrämst den och västerländska kulturen.

bildundervisningen för-Grundläggande för eleven skall utvecklaär att
bilder,uttrycka sig kreativt med utövande aspekt. Elevenmåga att en

tillägna sig möjligt beskrivaskall också begrepp det ochgör attsom sam-
bilder, bildspråklig förmågaaspekt utveckla tolka,tala samt attom en

analysera och förstå bilder i deras historiskkulturellsammanhang, en
undervisningenaspekt. I detta skall eleven medvetenäven göra om egna

värderingar förmåga självständigtoch utveckla dennes bedöma ochatt
bilder. bildmässiga i kombi-värdera En bred uttrycksmedelrepertoar av

nation förmåga beskriva, tolka värdera bilder bidrar tillmed ochatt se,
utveckling kreativitet i konstnärlig mening.både och allmänav

Bilder bildmedier i skilda syften förekommer ioch verksamhe-många
skall därför ingå i skilda ioch sammanhang. De sammanhang äventer

i skolämnen sin förmågaskolan och eleven utvecklarmånga så att att
kommunicera bilder därigenom får insikt i bildensmed och betydelse för
individ kommunikativtspråkligtoch samhälle redskap.ettsom

kunskap massmedierna övergripandeAtt och deras roll är ettge om
för Bildspråkets i masskommunikationenuppdrag skolan. andel bety-är

bildämnet i medieundervisningen.dande och nyckelroll Iger en massme-
förekommerdia bild i Undervisningensamverkan med andra uttryckssätt.

innehålla både praktisk integreradeskall analys och användning språk-av
liga uttryck.

Bilder traditionell meningskall studeras både ikonst och desom som
till i tekniska medier.kommer uttryck moderna Möten med bildkonsten

eleven upplevelser föreställande ickebåde och föreställande bilderger av
och därmed lust experimenterasjälv med bilder och olika bilduttryck.att
Bildkonsten och dess betydelser stimulerar fantasintanken, och lusten att
skapa.

Bild begrepp för vanligtvis till tvådimensionellatankarna den still-som
bilden. rörliga bilden i film, televisionDen och video datorgenere-samt

bildrad skall också ingå liksom tredimensionell bild, skulptur och model-
lering, grafisk form och layout.
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Mál SOU 19932
Kapitel 3

iSträvan skall elevenämnet attvara
utvecklar sin förmågamanuella tredimensionellaskapa ochtvå-att-
bilder
utvecklar sin förmåga kommunicera bildermed hjälpatt av-
utvecklar sin förmåga framställa bilder olika mediermedatt-
utvecklar kunskaper och färdigheter i använda, tolka och samtalaatt-

bilderom
får insikt i och erfarenhet bildens skildaroll i sammanhang ochav-

redskap i andra skolämnenettsom
får förståelse för erfarenhet bilderoch bär betydelse och ska-attav-

mening bilderoch har innehåll föreställandedetutöveratt ettpar
siglär reflektera förståtänka, och bildermed hjälpatt samtse, av-

sin föreställningsförmågautvecklar ioch skapande förmåreget ge-
sinastalta tankar, kunskaper föreställningar.och

Ämnets uppbyggnad och karaktär

bildundervisningenI skall eleven sitt bildspråkutveckla sin förmå-och
och förstå och det fåpå nyanseradesättet upplevelser ochattga se mer

föreställningar sin verklighet. finnsDet didaktiska likheter mellan äm-av
bild och svenska. I båda språkens undervisningsprocess ingårnena att ge

varje möjlighet till individuellaelev uttrycksmöjligheter grundade på ge-
nerella kunskaper.

Undervisningen inriktasskall dels elevens bildframställningmot egen
och kommunikation och dels kunskaper i avläsa, tolka och analy-mot att

bilduttryck i tid ioch historia.vår vår kulturssera egen

och iakttaAtt se

Bilder oftahar iakttagbarasamband med den verkligheten i miljö,natur,
arkitektur och formgivning och föruttryckär någons tanke. Elevensett
förmåga skall därför utvecklas. Eleven iskall verkligheten kunnaatt se
iaktta färg, form, storlek, linje och kontur, avstånd, ljus och skuggayta,
för kunna tolka framställa sinaoch iakttagelser i bilder och kun-att egna

avläsa andras bilduttryck.na

framställa bilderAtt

Att teckna, måla och framställapå andra bilder, skallsätt bygga på ele-
mognad förmågaoch bildensanvända generella uttryckssätt. Iattvens

bildspråkligaden utvecklingen förekommer hos varje individspontant en
bildens uttrycksmedel. Dessa skall undervisning blirepertoar av genom

medvetna nyanserade uttryckssätt och i bildämnet.grunden Tillutgöra
dessa uttrycksmedel fogas kunskaper i komponera bilder, beskära bil-att
der och använda olika bildutsnitt arbeta med rörliga bilder.samt att

bilderAtt skapa i flera led inslagär med utvecklingen process av av
kvalitetskänsla och retlektionsförmåga.t.ex.
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Eleverna skall få förståelse för bilder förekommer i syftet infor- SOU 19932att att
underhålla, och estetisk Vidareövertyga upplevelse. skall Kapitelde ha 3mera, ge

bilderkunskap kan beskrivande, berättande eller förklarande.attom vara
bildMed såväl tredimensionelltvå- bild, grafisk form ochavses som

scenografi.

tolkaoch bilderAtt se

Vi bilder i dagliga sammanhang. tolka bilderAtt medvetnaärser mer
bildensmed form, innehåll, budskap ochmöten uttryck.

Innehåll i reklam och massmedier kan det omedvetnapå planet påverka
förändraoch elevens tankar och värderingar. Bland detta skälannat av

skall få ieleverna kunskap tolka innehåll bildspråkligaoch budskap.att
Bildkonsten uttryck för vår kulturgemenskap delär vårtettsom en av

undervisningenkulturarv. I skall eleverna därför bildkonst och fåmöta
grundläggande ikunskaper tolka och förstå konstbilder från skilda ti-att
der och kulturer.

Syftet bildtolkningmed eleverna förståskall bildens möjligheterär att
innehållbära utanför det visuelltpå omedelbart iakttagbara och däri-att

höja sin vardagliga kompetens förstå bilder.attgenom

använda bilderAtt

bilder iAtt använda samband redovisningarmed och presentationer hör
till tradition. Eleven få erfarenhetskallämnets detta.av

tekniska medieutvecklingenDen erbjuder möjligheter kombi-stora att
språkliga Bilder i olikauttryck. abstraktionsgrader förekommer i dagnera

ofta tillsammans med ord, tal, ljud musik.och Med datortekni-text, t.ex.
kens hjälp kan den synbarligen tecknade stillbilden i svartvitt inför våra

plötsligt förvandlas till rörlig färgbild förögon med ljud i nästa ögon-att
blick gestalta något helt De snabba växlingarna försvårar intellek-annat.
tuell reaktion emotionellstark upplevelse. Ett exempel dennapåmen ger
företeelse musikvideo.är

Eleverna bör för få insikt i teknikens möjligheter få arbeta inte-medatt
språkligagrerade iuttryck samverkan bild,mellan svenska, musik och

andra ämnen.
Syftet inte efterliknaär få förståelse för mediernas möjlig-att utan att

heter och kan därför behandla innehållämnet i andra skol-tassom upp
ämnen.

Mål skall ha uppnåtts i slutet femtedet skolåretsom av

Eleven skall
förstå bilder uttryck för iakttagelser, upplevelser, tankar och fö-som-
reställningar
ha kunskaper i iaktta färg, form, storlek, linje och kontur,att yta, av--
stånd, ljus och skugga och kunna visa sina iakttagelser i bilderegna
och avläsa dessa bildelement i bilderandras
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ha grundläggande i sig SOU 19932kunskaper uttrycka med hjälp såvälatt av-
tredimensionell bild Kapitel 3två- som

bilder för beskrivakunna använda och andras berätta, ellerattegna-
förklara

fått erfarenhetha olika hjälpmedel för bildframställningnågraav-
grafisk formgivningha arbetat med enkel-

ha grundläggande i stillbild bildkunskaper tolka såväl rörligatt som-
ha viss bildkonstkännedom och kunna beskriva från skilda tiderom-
och kulturer.

Mål skall ha uppnåtts i slutet nionde skolåretdetsom av

Eleven skall
sin förmåga iakttaha utvecklat färg, form, linjestorlek, ochatt yta,-

kontur, visaavstånd, ljus och skugga och kunna sina iakttagelser i
bilder och avläsa dessa bildelement i bilderandrasegna

sigkunna uttrycka i tredimensionell bild utifrånsåväl två- som-
verklighetsiakttagelser och upplevelser och tankaregna
ha utvecklat förmågan i bild beskriva, berätta eller förklara ochatt-
skapa bildereller använda andras i bestämda syftenegna
ha elementära kunskaperi grafisk formgivning-
ha ielementära kunskaper niiljögestaltning, arkitektur formgiv-och-
ning
ha utvecklat sin förmåga olika tekniker materialanvända ochatt-

tillkänna för bildtolkningmetoder och ha utvecklat sina ikunskaper-
tolka såväl Stillbild rörlig bild bild tillsammansoch medatt som

andra uttrycksmedel
ha utvecklat kunskaper bildkonsten och bilders iroll kulturom om-
och samhälle.

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

Bild del tids språk och sannolikt skiljer inteär vår barn 0rdpå ochen av
bild de läser. Av bl.a.när detta skäl har bildämnet naturlig kopplingen
till flestade andra skolämnen. Bilden ianvänds alla för åskåd-ämnen att
liggöra, illustrera innehåll.och Den stöder orden fårochettpresentera
fram och kontraster. Genom bildsammanställa och ord fårattnyanser

andra upplevelser fåskulle bildanvända ellerän ordattman man genom
separat.

Bildämnet har också tydliga anknytningar till vissa skolärnnen.mer
Tillsammans med svenska kan denämnet helhet ord ochutgörssom av
bild behandlas. Dramatiseringar och scenframställningar kräver vissa
kunskaper scenografi. Den rörliga filmen, reklam och andraom massme-
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dia behandlas i samverkan mellan bild och svenska. I SOU 19932samverkan med
samhällskunskap analyseras bildspråket, det i Kapitelanvänds reklam 3t.ex.som
och andra massmedier, frän samhällsperspektiv. I historia finnsämnetett
området konst- och kulturhistoria där de båda berikakan varand-ämnena

Design formgivningoch behandlas iockså slöjd. Slutligenämnet harra.
musik direkta beröringspunkterämnet många med bild. bildOrd,ämnet

musik föroch sig och tillsammansutgör uttrycksformer har bli-var som
vit allt försjälvklara barn och ungdomar.mer
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SOU 199323.3 Engelska
Kapitel 3

Syfte

tid mindre sju miljoner britter. IPå Shakespeares talades engelska änav
800 människor400 miljoner användadag kanår närmare eng-senare --

Ungefär hälften har engelska modersmål.elska. dem somav
utbredning inleddes sjöfararepokenDet engelska språkets med under

1500-talet, dynamiska utveckling fort-alltsedan dess har engelskansoch
framfördenna allt med den moderna teknolo-I dag hängersatt. samman

gins landvinningar, medfört dagligen tillengelska når varjeatt utsom
engelska domine-hörn världen. Genom språket har såatt numera enav

rande ställning i internationella samhället fungerar dethela det ettsom
globalt språk.

internationellapräglas kontakter behöver allaI värld alltmeren som av
förstå iengelska väl, de kan och använda språketsvenskar kunna så att

skrift.både tal och
intensifierade reseli-i massmedia, detDet ökande utbudet engelskaav

kommunicera olika områden,och behovet kunna på många så-vet attav
i utbildningen arbetslivet,väl i privatlivet och kraven pågör attsom

ständigt Tillbredd i engelskkunskaperna denna bredd-och djup växer.
vidgade perspektivning fördjupning hör sådana kunskaperoch som ger

i engelskspråkigalevnadsförhållanden, tänkesätt, seder och kultur län-på
der.

förvärva språkfärdighe-Syftet med eleverna skall godasåämnet är att
mycket relevant samhälls- och kulturkunskap eleverna kanoch så attter

fungera i olika engelskan används för språklig kom-de sammanhang där
munikation.

Mål

iSträvan skall elevenämnet attvara
former blirförstår varierande engelskt tal och medveten deav om-

språkliga varianter sin i sociala regionalaolika har grund ochsom
inom engelskspråkligaskillnader den världen

i diskussioner därvidinleda och delta samtal och och uttryckakan-
åsikter och bemöta andrasegna

sin förmåga för beskrivautvecklar använda engelska berätta,att att-
förklaraoch

varierande nyhetsartiklarförstå slag,kan läsa och såsomtexter av-
faktatexteri tidningar tidskrifteroch och

sig litteraturoch tillgodogör kan behov bl.a.läser mötasom av-
stimulera till fortsattspänning och upplevelser och kan läsandesom

handpå egen
skönlitteratur, poesi musiklär känna sådan och representerarsom-

engelskspråkiga kultuitraditionensåväl den den kultur elevernasom
idag omges av

34



formulerakan sig tydligt i skrift sig vidoch vänjer SOUuttrycka 19932att upp--
levelser och i skrifttankar skrivandet blir hjälp befästaså Kapitel 3att atten
och utveckla språket
lär sig analysera, bearbeta förbättraoch sitt språk alltatt störremot-
variation formelloch säkerhet
inhämtar kunskaper samhällsförhållanden kulturliv iochom eng--
elskspråkiga länder och lär sig beskriva och jämförelser medgöra
motsvarande förhållandensvenska

sigvänjer vid läsa engelska anknyter till andra skol-att texter som-
tilloch och projektarbetenämnen eller intresse-rörtema- som egna

områden
vänjer sig vid använda ordböcker, Uppslagsböcker grammati-ochatt-
kor hjälpmedel och utnyttja datorer för skrivande, informa-attsom
tionssökning och kommunikation
kan använda engelska samtalsspråk vid samarbeteelevernasom-
emellan
har tilltro till sin förmåga använda iengelska alla deatten samman--
hang där ñnnsdet behov kommunicera språket.påett att

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Kunskaper i använda det engelska insikterspråket och i den engelsk-att
språkiga världens kultur i vid mening de centrala delarnaiutgör ämnet.

Kommunikativ språkfärdighet meningsfullt innehållettgenom

Att kunna kommunicera med hjälp språket i fokus förstår språkinlär-av
ningen. Undervisningen skall från meningsfulltutgå och intresse-ett
väckande innehåll. Genom lyssna till och läsa sådantatt angårom som
och och använda språket för uttrycka tankarattengagerar genom att egna
i tal och skrift utvecklar eleverna sin språkfärdighet. språkligaDet och
sociala samspelet eleverna emellan har här viktig roll. liggerDet ock-en

värde iså eleverna försöker hitta för förståett eller sigatt vägar göraatt
förstådda i situationer däräven den språkförmågan inte riktigtännuegna
räcker till.

Samtidigt eleverna sin språkfärdighetövar lyssna, tala,som attgenom
skrivaläsa och kring meningsfullt innehåll får de kunskapett ochny nya

upplevelser. Genom engelskämnet kan eleverna därmed också vidga sina
kunskaper inom olika intresseområden ioch andra skolämnen.

I dag svenskamöter barn det engelska språket redan förelångt skolål-
framfördem, allt det rika utbudet engelskspråkiga TV-pro-genom av
Detta tillsammanshar med engelskans allmänt ökande betydel-gram. sett

internationellt kommunikationsmedel varit skäl för låta bar-se som ett att
iockså skolan få engelskanmöta redan från första skolåret.nen

Under de första skolåren det väsentligt undervisningenär i engelskaatt
fångar sådant barnen eller hört samtidigt den frånsett utgårupp som som

innehåll väcker deras nyfikenhet ochett deras behovsom motsvarar av
fantasi och lek. Bilder, rörelse, musik och skapande stimulerar ocheget
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språkutvecklingen tilltron till förmågan för- SOU 19932stödjer och ökar den attegna
Kapitel 3och använda engelska.stå

Även fortsättningsvis fantasi liksom stoff stimuleraroch lekär som ny-
viktiga undervisningen.fikenhet inslag i elevernas ökande ålder ochMed
blir vid formellmognad det naturligt också lägga vikt språkträ-att mer

ning. språkträning syftar till formellaEn sådan utveckla såväl den sä-att
förmågan variera i fråga ordförråd, fraserkerheten språketattsom om

och satsbyggnad.
viktig del den språkliga kommunikationen. ElevernasUttalet är en av

enskilda betoning, intonationuttal det gäller ljud, och gmnd-när rytm
studie-från nybörjarstadiet uppmärksammas sedan under helaläggs och

Förebilden för brittiskelevernas uttal bör vårdad ellergången. eget vara
amerikansk engelska.

lnterkulturell förståelse

Varje språk främmande också i meningen jämförtden detärnytt att -
ofta för sig, förmed modersmålet uttryck annorlunda beteär sätt attett-

levnadsförhållanden, för olika värderingar förolika och kultur.en annan
naturlig integre-dagens elever kulturell mångfald ochFör många ärav en

denrad del vardagen.av egna
engelskspråkiga vardagsliv, historia,Kunskaper de ländernasom geo-

grañ, samhällsforhållanden religioner berikande i sig.och har värdeett
Sådana kunskaper också eleverna bättre bakgrund exempelvis närger en

förstå film litteratur, nyhetsfönnedlingoch ide söker de delnär tar av
media och vill i personlig engelsktalande.de komma kontakt mednär

får internationella perspektivjämförelser ocksåEleverna pågenom nya
samhällsliv förhållanden.svenskt och svenska

Mål skall ha uppnåtts i slutet det femte skolåretsom av

Eleven skall
förstå tydligt i kringoch enkelt tal och själv kunna delta samtal nå--

bekant ämnegot
läsa och förstå beskrivningarkunna enkla berättelser och-

sig förstådd i skrift, i meddelandenkunna enklagöra t.ex.-
till engelskspråkigalevnadsförhållanden ikänna något länderom-
tilltro till sin förmåga i vardagliga situa-ha använda engelskaatten-

tioner.

Mål skall ha uppnåtts i slutet det nionde skolåretsom av

skallEleven
brittiskt amerikanskt i förekommandeförstå vårdat och tal vanligt-

talsituationer och aktivt delta i samtal vardagliga ochrör ämnensom
förhållandenkända
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beskriva SOUkunna berätta eller eleven hört eller upplevt 19932något som-
kunna redogöra för innehållet i berättande och beskrivande Kapitel 3samt en

text
fram väsentlig informationkunna i in-kända ellerrörta texter som-
sakområdentressanta

kunna formulera sig i skrift,någorlunda korrekt i meddelandent.ex.-
och enklare brev

elementäraha kunskaper geograñ, kulturtraditioner och levnads-om-
förhållanden i engelsktalande länder jämförelserkunna görasamt
med motsvarande svenska förhållanden
ha använda ordböcker hjälpmedel vid läsning ochatten vana som-
skrivning handpå egen

iaktta förståkunna och skillnadersådana mellan engelska och mo--
dersmålet bör för förebygga miss-uppmärksam på attsom man vara
förstånd i skrifttal och

för genomförandet självvald uppgiftatt tavara van ansvar enav-
ha kännedom hur den språkinlärningen tillgårsamt om egna
tilltro till sin förmågaha situationenanvända engelska sånäratten-

kräver.

Kommentar

Anknytning till andra änmen

formernaNär det gäller för sig främmandelära språk bidrar, sär-att ett
skilt under nybörjarstadiet, inslag rörelselekar, och musik, bild-sångav
tolkning och skapande till begreppsbildning och inlärning.eget

Genom undervisningen sin iutgångspunkt meningsfullt inne-att tar ett
håll blir det naturligt inom engelskämnets stoff orien-att taram upp som

samhälle kulturioch engelskspråkiga länder.terar om
Utifrån innehållsbaseradsådan undervisning i liggerengelska deten

till hands knyta till innehållet inära andra skolämnen. Vid arbeteatt an
övergripandemed eller projekt flerakan samverka. Urvaletämnenteman

beroende de kunskapsområdenämnen är har naturliga bidragav av som
lämna till innehålldet skall behandlas.att som

Ett ämnesinnehåll förmedlat inteengelska behöver alltidpå presenteras
eller behandlas inom tidden för engelska. Det börär ämnetavsattsom
finnas inom kursplanemas i de olika utnyttjautrymme att ämnenaram
olika möjligheter använda engelska videoinspelningarTV- ochatt t.ex.
eller faktatexter. Detta kan förutom bidrar tilldet elevernas kunskaps-att
och språkutveckling, också omväxling stimulans.och Att elevernage re-

idan fårgrundskolan inslag i olikamöta skolämnen presenterade på eng-
innebärelska också lämplig förberedelse inför de krav ställs påen som

elever planerar vidare till studiergå högre eller sigtänkerattsom attsom
studera utomlands.
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SOU 199323.4 Främmande språk och C-språkB-
Kapitel 3

Syfte

De ökade kontakterna mellan länder och teknikens snabba utveckling
ställer krav fler fårpå allt kunskaper i främmande språk engels-utöveratt
ka. lära sig kommunicera främmandeAtt på språk lyssna, tala, läsa och-
skriva väsentlig del internationellt orienteradär utbild-en av en mer-
ning. Europa och i i övrigtI världen kommer det engelskautöveratt er-
fordras goda i ytterligarekunskaper minst främmande språk, istörreett
första franska,hand spanska eller tyska. Dessa språk ianvänds också stor
utsträckning utanför Europa.

1800-talet fickUnder de s.k. moderna språken franska, tyska och eng-
sitt ielska genombrott de dåvarande läroverken. Tyska kom småning-så

inta den ledande platsen och behöll denna andra världskri-att t.o.m.om
slut då engelska blev första främmandedet ispråket realskolan ochgets

läroverket. Denna förändring kom också till iuttryck den första läropla-
för grundskolan där engelska obligatorisktblev franskaochämneettnen

och tyska alternativa tillvalsämnen högstadiet.på Spanska blev iämneett
först i 80grundskolan och med Lgr då fickskolorna möjlighet utveck-att

la lokala tillvalskurser.
Undervisningen i främmande syftar tillspråk eleverna skall få såda-att
färdigheter de kan förstå och använda ispråket tal och skrift. Denattna

skall också kunskaper vidgade perspektiv levnadsförhål-påge som ger
landen, tänkesätt, seder i vilkasoch kultur de länder språk eleverna stude-
rar.

Mål

Strävan i undervisningen skall elevenattvara
förstår varierande former det talade språket fåroch kännedomav-

olika regionala varianter språketom av
kan inleda ioch delta samtal främmandedetpå språket och utveck--
lar sin förmåga berätta, beskriva och sinuttrycka uppfattningatt
läser tillgodogöroch sig innehållet i faktatexter och skönlitteratur-

kan stimulera till fortsatt läsande handpåsom egen
sig vidvänjer uttrycka upplevelser och itankar skriftatt såegna att-

skrivandet blir hjälp befästa och utveckla språketatten
siglär bearbeta och förbättra sitt språk allt variationatt störremot-
formelloch säkerhet

skaffar sig insikter i samhällsförhållanden ioch kultur de länder där-
språket talas lär sigoch beskriva och jämförelsergöra med svenska
förhållanden

sigvänjer vid använda ordböcker, uppslagsböcker och grammati-att-
kor hjälpmedel och utnyttja fördatorer skrivande, informa-attsom
tionssökning kommunikationoch
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iakttagelser och erfarenheter lär sig hur den språkinlär- SOU 19932genom egna-
ningen till och utifrångår denna kunskap ökar sin förmåga till själv- Kapitel 3
ständigt arbete, ansvarstagande och samarbeteeget
får tilltro till förmågan använda språket i alla de sammanhangatten-
där finnsdet behov kommunicera på det.attav

Ämnets uppbyggnad och karaktär

språkfärdighet och kunskaper samhälle ioch kultur de länder därom
Frankrike,språket talas Spanien, Tyskland etc. de centrala delarna iär

undervisningen.

genomKommunikativ språlçñirdighet meningsfullt innehållett

Att kunna kommunicera med hjälp språket i förstår språkin-centrumav
lärningen. Undervisningen skall frånutgå meningsfullt och intresse-ett
väckande innehåll. Genom lyssna till och läsa sådantatt angårom som
och och använda språket för uttryckaatt tankarengagerar attgenom egna
i tal skriftoch utvecklar sinockså språkfärdighet. Det språkliga ochman
sociala samspelet eleverna emellan spelar härvid viktig roll.en

Även begränsade kunskaper i språket kan viktiga för elevensvara
självtillit. liggerDet värde i eleverna försöker hitta förett att vägar att
förstå eller sig förstådda igöra situationer däräven den språkförmå-egna

inte riktigt räcker till.ännugan
Samtidigt eleverna sin språkfärdighetövar lyssna, tala,som attgenom

skrivaläsa och kring meningsfullt och intresseväckande innehåll fårett
de ktmskap och upplevelser. Genom från innehållutgåny attnya som

anknyter till andra främjasskolämnen bådet.ex. språkförmågan och in-
lärning i vidare sammanhang. Elevernas olika intresseområdenett kan

föranvändas stimulera utvecklingen i språket.att
Den inledande undervisningen kan sin iutgångspunkt lekarta sånger,

och sådant innehåll knyter till elevernas erfarenheter ochsom an som
väcker deras nyfikenhet fantasi.och Bilder, rörelse, musik och ska-eget
pande stimulerar och stödjer språkutvecklingen och ökar tilltron till den

förmågan förstå och använda språket. I tidigtatt skede läggeregna ett
eleverna också grunden till sitt uttal lyssna imitera.och Efterattgenom
hand blir det naturligt uppmärksamma de formella sidornaatt mer av
språket och övningen elevernas förmåga till språklig variation.av

Interkulturellförstáelse

Varje språk främmandeär också inytt den meningen det jämförtatt -
med modersmålet ofta foruttryckär annorlunda tänkaett sätt ochatt-
bete sig, för olika värderingar föroch kultur. Studieri främman-en annan
de språk skall medverka till utveckla förståelse för andra kulturer.att

Kännedom olikade ländernas vardagsliv, historia, geografi,om sam-
hällsförhållanden och religion har i sig.värde Sådana kunskaperett ger
också eleverna bättre bakgrund de söker förstånär film och litteratur,en
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nyhetsförmedling SOU 19932del i media och de vill ide kommanär närtar av per-
sonlig med människor.kontakt

skillna-skall få regionala och socialaEleverna också kännedom deom
skillnadersåväl inom mellan de olika språkområdena,der råder somsom

återspeglas i språket.bl.a. talasättet attsom

niondeMål skall ha uppnåtts i slutet det skoláretavsom

B-sprdk

skallEleven
förstå tydligt ioch enkelt tal och kunna delta samtal vardag-rörsom

intresserarliga eller förhållanden elevenämnen som
och beskriva upplevt, hört eller lästkunna berätta något

förstå huvudinnehållet i beskri-läsa och enkla berättande ochkunna
vande texter

fram viktigastekunna det saktext bekantrör ämneettta ur en som
skriftligt sig förstådd vykort brevkunna ochgöra t.ex. genom

levnadsförhållanden i aktuella ländernågotveta om
vid läsninganvända ordböcker hjälpmedel ochattvara van som

skrivning handpå egen
språkliga iakttagelser skillnaderkunna enklare mellangöra t.ex.om

det svenska och det studerade språket
för genomförandet självvald uppgiftatt tavara van ansvar av en

sig språkinlärningen till.ha lärt hur dennågot gårsamt om egna
tilltro till sin förmåga i olika vardagliga si-ha använda språketatten

tuationer, språkfärdigheten inte till.den helt räckeräven när egna

C-språk

Eleven skall
förstå tydligt och enkelt tal och kunna delta i samtal be-rör ettsom
kant särskilt intresserareller elevennågotämne som

enkelt språk kunna berätta och beskrivapå upplevt, hört el-någotett
ler läst
kunna och förstå huvudinnehållet i beskri-läsa enkla berättande och
vande texter
kunna fram det viktigaste lättare saktext bekantrörta ettur en som
ämne

för genomförandet självvald uppgiftatt tavara van ansvar av en
tilltro till sin förmåga iha använda språket olika vardagliga si-atten

tuationer, den språkfärdigheten inte till.helt räckeräven när egna
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Kommentar SOU 19932
Kapitel 3

Anknytning till andra ämnen

formernaNär det gäller för lära sig främmande bidrar,språkatt sär-ett
skilt under nybörjarstadiet, inslag rörelselekar, och musik, bild-sångav
tolkning och skapande till begreppsbildning inlärning.ocheget

Genom undervisningen skall från autentiskt menings-utgå ochatt ett
fullt innehåll blir naturligtdet inom stoff on-ämnetsatt taram upp som

samhälle och kultur i respektive länder.enterar om
Utifrån sådan innehållsbaserad undervisning ligger det tillnäraen

hands knyta till innehållet i andra skolänmen. Vid arbete medatt över-an
gripande eller projekt flerakan samverka. Urvaletämnenteman äm-av

beroende de kunskapsområdenär har naturliga bidragnen av attsom
tilllämna det övergripande kunskapsområde skall behandlas.som

ämnesinnehållEtt förmedlat franska,på spanska, tyska eller annat m0-
europeisktdernt språk behöver inte alltid eller behandlas in-presenteras

den tid för Det finnasär bör inomämnet.avsattom utrymme attsom
kursplanernas i olikade utnyttja olika möjligheterämnena använ-ram att
da TV- och videoinspelningar faktatexter.eller Sådant språkstofft.ex.
kan, förutom bidrardet till elevernas kunskaps- och språkutveckling,att
också omväxling och stimulans.ge

41



SOU 19932Hemkunskap3.5
3Kapitelx

Syfte

förändrats,familjens karaktär har bl.a ökad andelochHemmets genom
vikvinnor. påverkat hur vad ochförvärvsarbetande Detta har äter, äter

krav konsumenter. För med-vi lever. Det ställs påhur större attsomoss
utbud och tjänster erbjuds be-kunna välja det storavetet somur av varor

vi kunskaper kvalitet, ekonomi och de konsekvenser valenhöver omom
människan miljön.får för och

Ämnet teoretiskapraktiska kunskaper ochhemkunskap skall ochge
för livskvalitet. Det skall utveckla ele-färdigheter betydelse hälsa ochav

förmåga analysera och lösa praktiska problem grundläggaatt samtvernas
vardagliga handlingarreflektera vilka konsekvenser våraöverattvanaen

miljö. innebär välja,för ekonomi och Det köpa och lagafår hälsa, att mat,
hygieniskt, ekonomiskt mil-bostaden ochoch vårdasköta tvätt ettatt ur

allergiker.jövänligt perspektiv med hänsyn till bl.a. ökat antalett
vardagsestetik viktigasamvaroformer delarMat och och ärmatvanor,
historiska jämförelserinternationella kankulturarvet. Genom och mat-av

olika bidra till förståelsebetydelse aspekter belysas och ökadkulturens ur
kulturgränser.över

främja dettaSkolan skall jämställdhet. I hemkunskapen sker attgenom
får erfarenhet praktiskt arbete med såväl tradi-både flickor och pojkar av

kvinnliga manliga uppgifter inom hushållet. Elevernationellt som samar-
fördelar arbetsuppgifter i naturliga situationer liknandeoch slagbetar av

i livet.de också kommer mötaatt senaresom
livsstil,Människors sambanden mellan hälsa ochkunskaper mat,om

för folkhälsan folkhushållet. Undervisningen imiljö har betydelse och
samband.skall kunskap dessahemkunskap ge om

Mål

Strävan skall elevenattvara
för hushållning och får förståelse förutvecklar respekt med resurser-

enskildeden konsumentens och hushållens beteenden påverkarhur
miljön både lokalt och globalt

ekonomiskt perspektiv olikamiljömedvetet ochanlägger påett upp--
gifter inom hushållet

förståelse för hälsa förfår sambandet mellan och och denmat egna-
andra kulturers mattraditionoch

livsmedel, tillaga måltidervälja planera, och med hän-kan servera-
till näringsinnehåll, kvalitet, pris och smaksyn

för intematio-får kunskaper för planera boende och bådeatt eget ett-
historiskt perspektiv människansnellt och pâ bostäder

för sin försig vårda och bostad och denlär ta ansvar egen gemen--
närmiljönsamma
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lär sig sinplanera ekonomi utifrån sina ochatt hushållets SOU 19932egna re--
och behov Kapitelsurser 3

kan söka, värdera och praktiskt använda sig konsumentinforma-av-
tion känner till sina rättigheter och skyldighetersamt konsu-som
ment
lär sig kritiskt granska och hantera kommersiella budskap.-

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Hemkunskapens övergripande perspektiv hälsa och resurshushállning.är
innebärHälsa enligt WHO högsta möjliga välbefinnande för den en-

skilda individen, fysiskt, psykiskt socialt.och Begreppet hälsa inom
hemkunskapen förstår eleven skall få förutsättningar föratt bramåatt
och fungera i sinväl närmiljö.

Resurshushállning hushållning med mänskliga och materiellaavser re-
utifrån helhetssyn på konsumentens och hushållets försurser en ansvar

miljön.
Hemkunskapsämnet får sin karaktär kopplingen mellan teoriattgenom

och praktik naturlig och förutsättningarär för problemlösning ochger ett
kritiskt granskande förhållningssätt till handlingar och i vardagsli-vanor
vet.

Inom hemkunskapämnet behandlas såväl miljömässiga och ekonomis-
ka aspekter estetiska och skapande värden. Att använda olika sinnen;som

känna, lukta och smaka väsentliga inslagatt är i hemkunskap.se, ämnet
Historisk anknytning de kunskapsområden ingår i bidrarämnetav som

till överföra hushållets kulturarvatt och traditioner.
Perspektiven hälsa och resurshushållning skall prägla hemkunskapens

kunskapsområden boende konsumentekonomi.ochmat,

Mat

Kunskapsområdet omfattar såväl praktiska teoretiska kunskapersom om
matlagning och bakning val och behandling livsmedelsamt och red-av
skap. Vidare behandlas hur och måltider påverkar hälsa,matvanor arbets-
förmåga, ekonomi, gemenskap och trivsel.

Boende

Kunskapsområdet behandlar hemmets skötsel och utrustning. Detta om-
fattar ekonomiska, praktiska och estetiska aspekter på bostadens plane-
ring praktiska och teoretiska kunskapersamt rengöring och tekniskom
utrustning.

Bostaden hälsoperspektiv behandlas också liksom de olycksfallsris-ur
ker förekommer i hemmet.som

Konsumentekonomi

Kunskapsområdet behandlar samband mellan kostnader och olika slags
inköp och betalningsformer frågor konsumtion; konsumentinfor-samt om
mation, konsumenträtt och konsumtion resurshushållningssynpunkt.ur
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SOU 19932femte skoláreti slutet detskall ha uppnåttsMål avsom

medvetenskallEleven omvara
måltidingår i välvad sammansattensom-

forderas betydelse måfördelning dagen ochmåltidemas över att-
bra.

skall kunnaEleven
måltiderenklarefrukost och andratillreda-

måltids-trivsamt för goddukamed klasskamraternatillsammans en-
samvaro

tillagningmatberedning ocholika förredskapanvända-
kompostering.avfall och kunna någotsortera om-

skolår-etdet niondeuppnåtts i slutetMål skall ha avsom

skallEleven
vardagssituation välja ochi sin och kunnasig självklarakunna an--

inom hem-alternativ vid utförande allt arbetevända resurssnâla av
met

och bakamåltider, laga enklareoch värdera maträtterplanerakunna-
matbröd

till livsmedelförvarar ochhur tarveta varaman-
hjälpmedelvanligaste tekniskahushålletsbehärska-

bruksanvis-konsumentinformation, ochoch användaläsa recept-
ningar

värdera kostnader.beräkna ochkunna-

Kommentar

till andraAnknytning ämnen

främstandra tvåAnknytningen mellan hemkunskap och ämnen är av
ikunskapsområden ocksåhemkunskapensbehandlas delarslag. Dels av

teoretiskt inne-anknytningar mellandels finns detskolämnen ochandra
praktiska frågor i hemkunskapen.ochhåll i andra skolämnen

anknytningar till, teknikhemkunskapen har många ärEtt ämne, som
tekniska hjälpmedel i hushål-livsmedelsteknik,och miljö, vad gällert.ex.

konsumentinformationKonsumentekonomi,resurshushållning.let och
samhällskunskapsämnet. biologitill I såvälanknytningoch reklam har

i slöjdochoch hälsa hälsa viktigt kunskapsområdelek, idrott är ettsom
och klädvård.behandlas tvätt

liksom forprisberäkningar, prisjämförelser kostnadskalkylerochFör
ii matlagning bakning behövs kunskaperVägning mätning ochoch mate-

forviktiga bakgrundskunskaper val och han-matik. och kemiBiologi ger
förstå skriftligmatlagning. läsa ochtering livsmedel Att kunnasamtav
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nödvändigt för tekniska SOU 19932information använda och be-kunnaär receptatt
skrivningar. Kapitel 3
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SOU 199323.6 Hemsprâk
Kapitel 3

Syfte

Modersmålet grundläggande betydelse för individensär språk-,av per-
sonlighets- och tankeutveckling. förDet medel kommunikation, förär ett

människans identitetutveckla förmågahennes lära, detatt samt att men
också nyckeln till det kulturellaär och den kulturens litteratur.arvet egna
Undervisningen i syftar till elever med hemspråkämnet änatt annat

svenska utvecklar sitt språk därigenomde fåså kan stark självkäns-att en
la och klar uppfattning sig själva sin livssituation.och Undervis-en om
ningen främjaskall deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel
kulturell identitet och kulturkompetens.

Hemspråkselever, deras föräldrar och hemspråkslärare värdefullär en
i internationaliseringskolans ioch skapa förståelse försträvan attresurs

och solidaritet med olika folk och kulturer. Genom hemspråk utbil-ämnet
das tvåspråkiga med kunskap andra länders kulturpersoner samten om

förankring i sin minoritetskultur i Sverige.en
Kursplanen för hemspråk utformad med hänsyn tillär kan lä-ämnetatt

dels inom för elevens personliga val, dels alternativutrymmetsas ettsom
till TillämpningenB-språk. kursplanen skall flexibel och kunnaav vara

till enskilda elevers studietid i till olikaämnet elevgmp-samtanpassas
språkförhållanden.pers

Mål

Strävan i undervisningen skall elevenattvara
sinutvecklar språkliga förmåga för förstå och kunna uttrycka sigatt-

muntligt skriftligtoch hemspråketpå
med god behållning kan läsa och förstå skilda slag texterav-
får kunskaper språkets uppbyggnad föroch roll kunna göraattom-
jämförelser mellan hemspråket och det svenska språket och därige-

sinutveckla tvåspråkighetnom
får kunskaper historia, traditioner samhällsliv ioch sinom ur--
spnmgskultur och ikan ställa detta relation till samhällsför-svenska
hållanden
får stärkt självkänsla och identitet, dubbel kulturtillhörigheten samt-
få möjlighet till förankring i sin minoritetskultur Sverigeien

litteraturläsning grundlägger goda läsvanor, lär känna delargenom-
sitt kulturarv och kan sina läsupplevelser i relationsätta till sigav

själv sinoch situationegen
lär sig använda hemspråket förmedel sin kunskapsutveck-att som-
ling och därigenom skaffar sig 0rd- begreppsförrådoch olikapåett
områden.
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Ämnets SOUuppbyggnad och karaktär 19932
Kapitel 3

Litteraturläsning, skrivande kringoch samtal elevens erfarenheteregna
idelaktighet kulturer skall basen för det språkutvecklandeoch två vara

i Elevernas behov använda språket för reflektion ocharbetet ämnet. attav
för sin identitettänkande och bygga och kulturkompetens skallatt upp

innehåll tillutgångspunkt. Det väljs skall ha anknytning detvara en som
övriga studiehandledningenskolarbetet och kunna komplettera hem-på
språket sådannär ges.

litteraturläsrtingSpråkstudier med iutgångspunkt kulturkunskapsamt
centrala kunskapsområden.är ämnets

Språkkunskap och litteraturläsning

språkfärdigheter får meningsfullaGoda elever de i sammanhang ochnär
kring meningsfullt innehåll sittanvänder språk. aktivt delta iAttett sarn-

improvisera, införtal, gestalta, berätta och redogöra andra, ochläsaatt
förstå, skriva för uttrycka idéerkänslor, tankar och utvecklar språk-att att
förmågan. Utifrån erfarenheter bygger kunskap huregna man upp om

fungerarspråket i samspelet mellan människor får perspektiv sinoch på
språkförmåga. Jämförelser mellan hemspråket och det svenska språ-egen

förståelsenket utvecklar för språks betydelse och uppbyggnad.
Litteraturen muntliga traditionenoch den bär del det kultu-storen av

förmedlarrella och kunskaper värderingar. kring litte-och Arbetetarvet
skrivande dramatiseringsamtal, och hjälper elevernaraturen attgenom

få de frågor tillhörapå sammanhänger med kulturer.två Ele-attsvar som
skall få litteraturen i dikter,och pjäser och prosaberät-mötaverna sagor
itelser, såväl barn- ungdomslitteraturoch vuxenlitteratur.som

Kunskaper kultur och samhälleom

fåEleverna skall kunskaper sin kulturella bakgrund; traditioner, reli-om
Ävenhistoria, folkgion, litteraturoch land, och den muntliga traditionen.

nutidade samhällsförhållandena till väsentligahör de kunskaperna. Den
kulturkretsens musik, visor, rimsånger och och viktigaäregna ramsor

delar kulturarvet. Genom få kunskaper kulturbakgrunden ochattav om
den minoritetskulturen i Sverige kan eleverna jämförelsergöraom egna

mellan olika kulturer, bättre förstå sin situation och också bidra till att
förståelsenöka mellan olika folk och kulturer.

Mål för hemspråk inomläses för elevernas personliga valsom ramen

Vid slutet det femte skolåret skall elevenav
aktivt kunna delta i samtal i kunna berätta upplevelsergrupp, om-
och händelser kunna innehålletåterge i berättelsersamt
kunna läsa förståoch barn- och ungdomsböcker faktatexteroch som-

skrivna för barn ochär ungdom
ha och känna till välkändamött några berättelser och böckersagor,-
inom barn- ungdomslitteraturenoch
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skriva SOUkortare berättelser, redogörelser 19932kunna brev eller så att motta-
förstå 3kan Kapitelgaren

till sinkänna och kunna berätta kulturs och musik,något sångerom
traditioner högtider.och

niondeVid slutet det skolåret skall elevenav
aktivt till sinkunna lyssna och läsa och knyta upplevelsen erfa-egen

renhet
för diskuterakunna använda språket samtala, och redogöra såatt att

förstårandra
tydligt, språkriktigtskriva och uttrycksfullt språket fungerar iså att

situationer skrivandetde som avser
skönlitteraturkunna läsa och förstå och faktatexter olika slagav

iakttagelser förståha och grundläggandegöra möns-attvanaen om
speciellt iteri språket, jämförelse detmed svenska språket

till viktigaste sin historia, traditionerkänna det kulturs ochom sam-
hällsförhållanden
ha kännedom den och värderingar i för-kulturensom egna normer

tillhållande den svenska.

Mål ñr alternativ till B-sprákhemspråk läsessom som

Vid det niondeslutet skolåret skall elevenav
kunna lyssna och aktivt, knyta till sin erfaren-läsa upplevelsen egen

in i vidarehet och den sammanhangsätta ett
fått för diskutera,ha använda språket samtala ochatt atten vana re-

ferera förståroch redogöra andraså att
idéer skrift,kunna uttrycka och tankar i tal och så samband ochatt

syften blir tydliga
skriva tydligt, språkriktigt och uttrycksfullt fungerar iså språketatt
privatlivet och i andra situationer där behöver använda hem-man
språket

förstå skönlitteratur,kunna läsa och såväl ungdomsböcker som vux-
enlitteratur, bekant med den muntliga traditionen tilloch kännavara

författarenågra centrala berättelser och det kulturlcretsenur egna
skriva litteraturensamtala och och de ktmska-attvara van om om

tankar tilloch känslor den upphovper, ger
kunna läsa och förstå olika slags olikaoch använda lä-sätttexter att

beroende vill läsningenpå vad ha utsa man av
iakttagelserkunna och förstå grundläggande ochgöra struk-mönster

i språket, förstå viktiga skillnader i förhållande till detturer samt
svenska språket

grundläggande sittha kunskaper folks historia, religion-er, kul-om
tmtraditioner livsvillkoroch
ha kännedom den kulturens värderingar i för-ochom egna normer

tillhållande den svenska.

48



Kommentar SOU 19932
Kapitel 3

Anknytning till andra ämnen

Hemspråksämnet har beröringspunktermånga med svenska och svenska
andraspråk. Stora delar dessa centrala kunskapsområdenämnenssom av

Samarbetet kring elevernas språkutveckling härär ärgemensamma. na-
turligt.

Även andra väsentliga innehållet iär hemspråk skallämnen när ämnet
Ämnenväljas. historia, samhällskunskap, religion och geografi inbe-som

griper kunskapsområden inomkulturkunskap hem-även tassom upp som
språksundervisningen. Vissa kunskapsområden inom naturkunskapsäm-

innehåller frågor hemsprålcsundervisningen.berörävennena som
iMed utgångspunkt skolans främjamål elevernas tvåspråkighetatt

finns anknytning mellan hemspråk samtligaoch övriga Förämnen. atten
fullvärdigteleverna skall rikt ordförrådspråk med och be-ett ett en

inom relevanta områden, bör de i utsträckning fånågongreppsapparat
möjlighet behandla de olika innehåll sitt hemspråk.ämnenas även påatt
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SOU 199323.7 Lek, idrott och hälsa
Kapitel 3

Syfte

idrott och hälsa skall bidra till harmoniska utveckling, fy-Lek, elevernas
Ämnetssiskt, socialt.psykiskt och specifika uppgift därvid utvecklaär att

barns och ungdomars kroppsmedvetenhet motoriskaoch deras ochträna
fysiska fönnåga.

Undervisningen skall skapa förståelse intresseoch bestående förett re-
fysiskgelbunden aktivitet och tillgrundlägga goda medel häl-vanor som

välbefinnande.ochsa
färdigheterEleverna skall kunskaper och viktiga för dem bå-ärsom

individer ochde samhällsmedlemmar. De skall få på ochprövasomsom
lära sig olika lekar, idrottsgrenar, erfarenhet friluftsliv,danser, efterav

aktivitetervälja de förhand dem och växandeut ta ettsom passar ansvar
sin fysiska träning.egen

Kroppsrörelse hamen vidgade erfarenheter och kunskaperger om om-
förmågan.världen och den I lekar ioch regelspel utvecklas denegna so-

ciala kommunikativaoch kompetensen. Genom positiva upplevelser och
erfarenhet lek, idrott friluftslivoch skall elevernas självkänsla stärkas.av

Ämnet särskilthar för bristerde elever har i sin fysiskaett ansvar som
motoriska förmåga svårigheter ieller eller andra samband med kroppsrö-

friluftsliv.relse och

Mål

Strävan i skall elevenämnet attvara
sin fysiska, psykiskautvecklar sociala förmågaoch och positiven-

lcroppsuppfattning
förvärvar förståelse och bestående intresse för regelbunden fy-ett-
sisk aktivitet och grundlägger goda tillmedel hälsa ochvanor som
välbefinnande

sinutvecklar rörelseförmåga och lust sig stimulerasochröraatt att-
för kreativitetuttryck estetiskoch känslage

får uppleva framsteg, rörelseglädje och gemenskap utvecklarsamt-
positiv självbilden

olikalär känna former idrottsaktiviteterlekar, danser, fri-ochav-
luftsliv och får möjligheter fördjupa kunskaperna och utvecklaatt

ifärdigheterna några dessaav
skaffar sig sådana kunskaper möjligtdet analysera ochgör attsom-

olika formervärdera kroppsrörelse, motion idrottoch häl-ettav ur
soperspektiv och utifrån vad eleven personligensom passar

förmåganutvecklar leka idrottaoch på hand eller tillsam-att egen-
med kamrater och för sinväxande fysiskata ettmans ansvar egen

träning
inblick i idrottensfår historia i samhälls- och skolperspektiv.ett-
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Ämnets uppbyggnad och karaktär SOU 19932
Kapitel 3

undervisningenGenom i idrottLek, och hälsa får eleverna kunskaper,
färdigheter och upplevelser betydelsefullautvecklar dem och ärsom un-

Ämnetsuppväxttidender och livet. rikaunder innehåll lekar,senare av
idrotts-danser, och friluftsaktiviteter möjligheternaoch variera arbets-att

förutsättningargoda för detta.sättet ger

Motorisk och fysisk träning

kropp byggd förVår rörelse. och olika funktionerDess vävnaderär har
den egenskapen sig tillde de krav ställs. För det växan-att anpassar som
de barnet det därför särskilt viktigt dess hemmiljö, fritids-är skol- ochatt
miljö möjligheter till motorisk och fysisk aktivitet träning.och Barnetger

få olika förmågormåste utveckla funktioneroch sensomotorisk ochav
fysisk karaktär.

allsidiga träningenDen och leken har betydelse för barnet understor
förskoleperioden och de tidiga Periodenskolåren. före puberteten är sär-
skilt för inlärning utvecklade rörelse- idrottsfärdig-ochgynnsam av mer

Träningenheter. kondition, styrka och rörlighet blir betydelsefullareav
efter Därförpuberteten. skall undervisningen i grundskolan kännetecknas

lek allsidigoch rörelse- och färdighetsträning präglassamt ett ut-av av
vecklingsperspektiv barn och tydligpå progression i innehåll.valeten av

Utveckling rörelsegenom

Barn har behov rörelse. Under tidigarede skolårenett spontant tränarav
sin förmågabarnet springa,gå, hoppa, klättra och balanserat.ex.att sam-

tidigt får erfarenheterde omgivningen sinoch förmåga. Un-som av egen
dervisningen skall stimulera och utveckla denna Som följdprocess. en av
lek och kroppsrörelse förvärvar barnet dessutom kunskaper och utvecklar
begrepp samtidigt förutsättningarderas klara ñnmo-de ochattsom grov-
toriska uppgifter de ställs inför i förbättras.skolan

fåBehovet leka finns kvar skolåren ioch lekar ochattav upp genom
regelspel utvecklas barnens sociala och kommunikativa förmåga. Positi-

upplevelser och erfarenheter lek och idrott stärker barnets själv-va av
känsla och kan indirektpå så bidra till bättre förutsättningarsätt för all
inlärning. Uttalade prestations- eller tävlingssituationer förekom-skall

I andra skolämnen kan rörelseaktiviteter ofta i kombination medma.
rytmövningar, rim och förstärka inlärningen stoffet i dessa äm-ramsor av
nen.

Undervisningen i skallämnet så alla elever, fysiskaatt oavsettanpassas
eller andra förutsättningar, skall kunna delta och sinautvecklas på egna
villkor.

Livsstil, livsmiljö och hälsa

Lek, idrott och hälsa skall ha tydlig inriktning god hälsa och godmoten
miljö eleverna blir förtrognaså med sambanden mellan livsstil, livs-att
miljö och hälsa. För söka förebygga arbetsskador och sjukdomar skallatt
undervisningen i eleverna i vidämnet bemärkelse kroppsmedvetna.göra
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19932förstår inser SOUinnebär de sambanden mellan kropp och själ ochDet att att
människan. Undervisningen i Kapitel 3kroppen del helheten skallär ämneten av

fårbidra till detta eleverna kunskaper rörelseapparaten,attgenom om
funktion träning, utvecklar förmågan värdera olika fy-dess och deatt att

siska aktiviteter och de får uppleva hur kropp och själ beroendeatt av
varandra.

och friluftslivNatur

vistelse i friluftsverksamheten fårregelbunden och underGenom naturen
erfarenheter stimulera in-eleverna upplevelser, kunskaper och kansom

friluftsliv, miljöfrågor. mindreför och För de barnen betydernaturtresset
utevistelsen spänning annorlunda lekmiljöer. äldre barnen börjaroch De
förstå i och inse hur människans handlandesamspelet påverkarnaturen

Ämnet till förmiljön. skall bidra väcka och skapa med-att engagemang
ntiljöfrågor.ochvetenhet natur-om

Lek och idrott fritidenpå

idrott friluftslivintresse för och och levnadsvillkoren i övrigtFöräldrars
möjligheter till träning olikapåverkar barnens hälsa, och kontakt med

Ämnetidrotter. stimulera till leka och idrotta fritidenskall påatt utan att
få idrotts- frilufts-deltar. Eleverna skall också kännedom ochvuxna om

Ävenföreningar kan kontakt med. användningende ochta rastersom av
tid under skoldagen viktiga belysa.är attannan

Etik och moral

folkrörelse. iIdrottsrörelsen Många barn medlemmarär ärstoren en
idrottsförening. betydelsefullt för bidrar tillDetta barnen och derasär ut-
veckling fostran. massmediernaoch Genom kommer barnen i kontakt

missförhållanden, framför inom elitidrotten.också med allt Det viktigtär
tillskolan stödjer strävandena komma med dessa förhållandenrättaatt att

undervisningenoch i etiska frågor i idrottsamband medämnetatt tar upp
friluftsliv.och

Mål skall ha uppnåtts i slutet det femte skolåretsom av

Eleven skall
behärska de grovmotoriska grundformerna springa, hoppa,t.ex. att-

fångarulla, kasta och
vilja idelta rörelse, lek och dans och med balans och kroppskontroll-

utförakunna enkla danser rörelseuppgifteroch
kunna delta i vanliga idrottsaktiviteternågra-

igånghand kunna lekarpå och lagspelsättaegen-
simmakunna och hantera nödsituationer vid vatten-

lämpligha kännedom klädsel utrustning för friluftsaktivite-ochom--
teri närmiljön olikaunder årstider
kunna orientera sig hitta ioch närmiljön använda enklaattgenom-
hjälpmedel
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SOU 19932arbetsmiljön i skolan.synpunkter denkunna på egnage
Kapitel 3

nionde skolåretuppnåtts i slutet detMål skall hasom av

Eleven skall
sitt förhållningssätt till motion och rörelseha utvecklat eget som en

utvecklingsin framtidaför befrämja hälsa ochgrund att
välbefinnandemellan motion ochförsta sambanden

i idrott utförakroppskontroll kunna delta lek och och rörel-med god
improvisationseuppgifter härmning ochgenom

funktion och behovetrörelseapparaten, dessha kunskaper trä-avom
ning

till musikenkla rörelseprogramfölja rörelser ochkunna göra egna
vanligastefolkdanscr och de modernaförtrogen med någravara

dansema
färdigheter vanligaste idrotts-och i degrundläggande kunskaperha

grenarna
idrottsaktivitetorganisera och ledakunna en

vikten friluftsliv i kun-och rörelse ochha kunskaper naturenom av
olikasig i främmande naturmiljöer användaorientera attgenomna

hjälpmedel
till för allemansrättenkänna grunderna

ergonomiskatill olika arbetsmiljöer och kunna synpunkterkänna ge
fysiskmedveten sambanden mellan ochdessapå samt matomvara

aktivitet.

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

innefattaridrott och hälsa kunskapsområdenLek, är gemensammasom
lärarkategorier.med andra i skolan eller berör andraämnen

exempelvisDet gäller
kostfrågor biologihälso- och och hemkunskap,

biologi,och miljö naturlära ochnatur
rytmik och dans musik,
idrotten samhällstöreteelse samhällslärasom
relationer och självuppfattning barn- och ungdomskunskap

Viktiga anknytningar finns kringockså arbetet med elevernas läs- och
skxivinlärning kring mate-svenska begrepp storheter, volymsamt osv.
matik.
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SOU 199323.8 Matematik
Kapitel 3

Syfte

Skolan skall eleverna sådana kunskaper färdigheteroch i matematikge
förbehövs fattakunna välgrundade beslut i vardagslivetsatt mångasom

valsituationer, för tolka och använda det ökande flödet informationatt av
för kunna följa och delta i beslutsprocesser isamt samhället.att Utbild-

ningen skall utformas eleverna förstårså värdet behärskaatt grund-attav
läggande matematik fåroch tilltro till sin förmåga lära sig ochatt använ-
da matematik. Den skall god grund för studier i andra fort-ämnen,ge en

utbildning och lärande.satt
Ett de viktigaste syftena med utbildningen i matematik är utveck-av att

la elevernas problemlösningsförmåga. Problem i andra skolämnen eller i
situationer i verkligheten behöver ofta lyftas från sitt sammanhang ochut

matematisk tolkning. Matematiska begrepp och metoder kanges en an-
vändas för lösa problemet. Resultatet kan sedanatt tolkas och värderas i
förhållande till den ursprungliga situationen. I fallandra problemen di-är
rekt tillrelaterade matematiska abstraktioner. Ofta saknas då konkreta re-
lationer till fenomen i eller samhälle. Utbildningen inatur matematik
skall utveckla elevernas problemlösningsförmåga i båda typerna av sam-
manhang.

flestaDe matematiska begrepp och metoder ianvänds vårtsom var-
dagsliv varithar i bruk mycket länge. Samtidigt detär svårt att utan spe-
cialkunskaper förstå frågeställningarde sysselsätter den modernasom
forskningen i matematik. Detta bidrar till människormånga felaktigtatt
uppfattar matematik färdigutvecklat Mot dennaett ämne. bakgrundsom

viktigtdet utbildningenär elevernaatt grundläggande insikt i äm-ger en
historiska utveckling och dess karaktär, betydelsenets och iroll vårt sam-

hälle.
Informationsteknologin och spridningen kraftfulla miniräknare ochav

datorer har dramatiskt vidgat möjlighetervåra fåsnabbt underlag föratt
fatta beslut. Användning denna teknologiatt ställer krav påav stora ma-

tematikkunskaper. Det skolans uppgiftär lägga grunden till sådanaatt
kunskaper.

Vad matematikär

Matematik vetenskapär med logiska slutledningaren som noggranna stu-
derar begrepp väldefinierademed egenskaper. Dessa från begrep-utgår

tal och ioch har utsträckning inspireratsstorpen naturvetenska-rum av
Tillämpningar matematik i vardagsliv, samhällsliv ochpema. av veten-

skaplig verksamhet formuleringar iproblem matematiska model-ger av
ler, kan studeras med matematiska metoder. Resultatens värdesom beror

hurpå väl modellen beskriver problemet. De årens utvecklingsenaste av
kraftfulla datorer har gjort det möjligt tillämpa allt precisaatt mate-mera
matiska modeller och metoder i verksamheter där tidigarede inte varit
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till utveckling forsk- SOU 19932praktiskt lettanvändbara. Detta har också nyaav
matematik, i sin till tillämpningar. Kapitel 3ningsfält i letttur nyasom

abstraktion. Vi lik-matematik innehåller form observerarAll någon av
beskriver matematiskaolika företeelser och dessa med ob-mellanheter

abstraktion.naturligt Ett exempeljekt. Redan tal sådan ärär annatett en
linjer, från figurergeometrins abstraheradeklassiska punkter ochden räta

liteteuklidiska geometrin preciserari sand eller Den antalpå ettpapper.
intuitivt naturliga och härleder sedan lo-egenskaper är satser genomsom

därför tillämpas ikan skenbart helt olikagiska Dessa satserresonemang.
situationer dessa egenskaper gäller.där

Matematik samtidigtallra äldsta vetenskaper dy-våraär ettmenen av
vidare. Matematiknamiskt tiden utvecklas levandehela ärämne ensom

omfattarmänsklig konstruktion aktivitetoch undersökande ska-somen
utforskande intuition.och verksamhet och Det bör också gällapande ma-

forskning visattematik Beprövad erfarenhet och harskolämne. attsom
mateinatikinlärning framgångsrik får tillfälleelevernaär närmest attsom

kommunicera matematik i meningsfulla situatio-och och relevantautöva
aktivt efter förståelse, insikteri och sökande och lös-öppetett nyaner
olikaningar problem.på

Mål

Utbildningen i matematik integrerad del grundskole-elevernasär en av
studier förstå beskriva sinoch skall dem redskap och omvärld.attge

utvecklar sin förmågaSträvan skall elevenatt attvara
matematiskaförstå och använda grundläggande begrepp och meto--

der
inse matematikens symboleranvända och värdet språk, och ut-av

trycksformer
matematik förstå, formuleramed hjälp och lösa problem samtav-

lösningarna i förhållande till ursprungligatolka och denvärdera pro-
blemsituationen

föra logiska muntligtförstå och dra slutsatser ochsamtresonemang,-
skriftligt förklara sittoch för tänkandeargumentera

kritisktskapa och använda enkla matematiska modeller samt grans--
förutsättningar, begränsningar användningka modellernas och

med förtrogenhet miniräknarensoch omdöme utnyttja och datorns-
möjligheter.

förutsätter färdigheterDetta eleven utvecklar goda kunskaper och iatt
aritmetik, geometri, statistik insikter ioch algebra begreppensamt sanno-

funktion.likhet och Strävan skall därför sineleven utvecklar tal-attvara
rumsuppfattning förståroch kanoch användasamt

grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden,-
proportlonalitet och procent
olika metoder, mätinstrument förmåttsystem och jämföra,att upp--
skatta och bestämma viktigastorleken storheterav
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grundläggande geometriska begrepp och har förmåga SOU 19932satser samt att
bestämma viktiga egenskaper hos relationeroch mellan vanli- Kapitel 3vara

geometriska objektgaste
statistiskagrundläggande begrepp och metoder for samla in ochatt

ihantera data tabeller diagram beskrivaoch jämföraoch vikti-samt
egenskaper statistisk informationhosga

algebraiska fomileruttryck, och transformationer vidverktygsom
problemlösning vidoch beskrivningar olika fenomen ochav sam-
band kan lösa ekvationer, olikheter och ekvationersamt system av
grundläggande egenskaper hos viktiga funktioner kan rita, tol-samt
ka och använda motsvarande grafer.

Strävan skall därvid eleven utvecklar kunskaper angivnaattvara om
iämnesområden matematik och varförhur, och i vilka historiskaom

sammanhang de utvecklas, samt
sinutvecklar tilltro till det tänkandet till den förmå-samtegna egna

sig matematiklära och använda matematik i olika situa-att attgan
tioner
upplever tillfredsställelsen i kunna lösa problem, upptäcka möns-att

och samband behärska grundläggande begrepp och metoderter samt
inser värdet nyfikenhet, initiativförmága, samarbete,av noggrann-
het, förståelse färdighetsträning.och

Mål skall ha uppnåtts i slutet femtedet skolåretsom av

Varje elev skall i slutet femtedet skolåret förvärvatha sådanasenast av
grundläggande färdigheterkunskaper och i matematik behövs för attsom
kunna lösa enkla problem och hantera enkla och situationerkonkreta i

närmiljö.elevens förutsätterDetta varje elevatt

i aritmetik
har grundläggande taluppfattning omfattar naturliga tal ochen som
enkla i bräkformtal och decimalform
kan uppfatta och använda begreppen addition, subtraktion, multipli-
kation divisionoch
har färdighetergrundläggande i räkna med naturliga ital huvu-att
det, med hjälp skriftliga räknemetoder miniräknareoch medav

i geometri
har grundläggande rumsuppfattningen
kan uppskatta och längd,mäta volym, vinklarochmassa, area
kan tid och bestämma tidsskillnaderange
kan använda skala för tolka ritningar och kartoratt
kan igenkänna och beskriva grundläggande egenskaper hos geomet-
riska figurer

i statistik
kan tolka idata tabeller och diagram
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kan använda begreppen medianmedelvärde och SOU 19932-
Kapitel 3

i algebra
använda formler ikan uttryckta ord-

förkan använda symboler obekanta tal i numeriska uttryck och lik--
heter

ekvationerkan lösa prövning.genom-

Mål skall ha uppnåtts i slutet det nionde skolåretsom av

Varje elev skall i slutet niondedet skolâret förvärvatha sådanasenast av
färdigheterkunskaper och i matematik behövs för kunna lösaattsom pro-

situationerblem och hantera vanligen förekommer i hem ochsom sam-
hälle. Detta förutsätter varje elevatt

iaritmetik
fördjupathar och vidgat sin taluppfattning till omfatta hela talatt-
rationellaoch i brak- decimalformtal och

färdigheter ihar goda överslagsräkning och räkning naturligamed-
i decimalform,tal, tal proportionalitetoch i huvudet, medprocent

skriftligahjälp räknemetoder miniräknareoch medav

i geometn
kan använda metoder, mätinstrumentmåttsystem och för jämfö-att-

uppskatta och bestämma tid, längd, volym, och vink-ra, massa, area
lar

uppfattakan och använda grundläggande geometriska begrepp samt-
igen,känna avbilda beskrivaoch grundläggande egenskaper hos Vá-

vanligaste geometriska objektra
kan tolka och rätvinkligaanvända koordinatsystem, ritningar och-
kartor

i statistik
kan uppfatta och använda grundläggande statistiska begrepp-
kan sammanställa, tolka och ivärdera data tabeller diagramoch-

uppfattakan och använda begreppet sannolikhet i slumpsituationer-

i algebra
kan ställa och använda formler och ekvationer vid problemlös-upp-
ning
kan lösa ekvationer olikamed metoder-
kan tolka och använda grafer till funktioner beskriver verkligasom-
förhållanden och händelser.
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Kommentar SOU 19932
Kapitel 3

Anknytning till andra ämnen

väsentligt matematiken ingårDet i helhetspräglad undervisning.är att en
sin erfarenheter,Från omvärld hämtar eleverna fördem underlagsom ger

utvidga sitt matematiskaoch använda vetande. Begrepp och metoderatt
hämtade från matematik för ibehövs mål andra Elevernanå ämnen.att
skall kunna uppfatta i undervisningensammanhangen och kunna använda
matematik i utanföroch skolan. Det finns möjligheter stimulerastora att

erfarenheter,och utveckla elevernas intresse och lärande be-attgenom
handla innehåll i olika i miljöeller och interna-ämnen temansamma som
tionalisering utifrån olika perspektiv ieller olika sammanhang. Elevernas

utvecklingallsidiga skall främjas tillmed hänsyn del elever kan be-att en
höva särskild stöd tid föroch längre upptäcka och lära viktigaatt sam-
band.

Användningen imatematik främstandra har ökat beroendeämnenav
matematikens möjligheter informerabeskriva idéerpå och påatt ettom

precist kortfattatoch Matematiken idag viktigt kommunika-sätt. är ett
tionsämne. Gemensamma mål med svenska kunna lyss-ämnet är t.ex. att

sig ianalysera, uttrycka tal och skrift med symbolspråk. Vidareävenna,
kunna dra slutsatser, och kommunicera medatt argumenteraresonera,

olika språkliga uttrycksformer. Gemensamma bildmål med är t.ex. att
tolka och avbilda geometriska objekt, redogöra och medatt resonera
hjälp bilder och bildspråk. finner viI slöjd konkreta rit-modeller,t.ex.av
ningar i skala och mätnoggrannhet. För kunna uppfatta andra ländersatt

tidsåldrarsoch kultur och levnadsförhållanden bör behandla tal-t.ex.
tidräkningmáttsystem, och valutor med språk, histo-system, gemensamt

ria religionskunskap.och
förstå kritisktAtt kunna och olika intressegruppersgranska urval, han-

tering, kringoch slutsatser siffermaterial viktig förut-ärresonemang en
sättning i demokrati. Tabeller, diagram, användning enkla matema-en av
tiska eller statistiska modeller med problemlösning i ekonomi ocht.ex.
resurshushållning finns i barn och ungdomskunskap, hemkunskap och
samhällskunskap. Geografi lek, idrott hälsaoch har också mångasamt
användningar grundläggande begrepp och från matematikenmetoderav

i samband mätningar,med storleksuppfattning, skala, beräkningsme-t.ex.
toder och statistik.

Naturvetenskaperna, teknik miljöoch har starka historiska band med
matematiken. Grundläggande kunskaper tal, storheter, enheter ochom
geometriska objekt förutsättning för utvecklaär naturvetenskapligaatten

tekniskaoch begrepp. Centrala förändringarsamband och studeras med
hjälp grafer, formlertabeller, funktioner.och Målen för användningav av
modeller till delär stor gemensamma.
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SOU 199323.9 Musik
Kapitel 3

Syfte

Musiken djupt förankrad individeniär och samhället. Musikens rika och
varierande former och traditioner har i alla tider haft social ochstoren
kulturell betydelse för människor. Nutidens musikliv präglas i hög grad

internationelladen ungdomskulturen också väsentligutgör delav som en
barns och ungdomars musikaliska identitet. Musikens ökande mång-av

fald, medieteknikens utveckling förändringarnaoch i villkoren för musik-
produktionen förändrar snabbt den musikaliska bildningsstrukturen. Mu-
sikämnet i skolan skall olikapå spegla såvälsätt det nutida musiklivet i
samhället det historiska kulturarvet i musik. Genom sin kulturbäran-som
de och kulturskapande roll kan musikundervisningen befrämja den kultu-

miljönrella i skolan och den musikaliska bildningen i samhället.
Musikundervisningen syftar till tillvarata elevernas musikintresseatt

och behov musik och utveckla god musikalisk allmänbildning. Un-av en
dervisningen skall också eleverna möjlighet till specialisering ochge per-
sonlig musikalisk utveckling. Eleverna skall få sådana kunskaper och fär-
digheter kan orienterade sig i komplexatt verklighet med mycketen ett

informationsflöde musik-på och kulturområdet.stort Den musikaliska
kunskaps- fardighetsutvecklingenoch skall bidra till elevernas personliga

socialaoch utveckling leda till glädjerikt och meningsfullt for-samt ett
hållande till musik i livslångt perspektiv.ett

Elevernas allsidiga musikaliska utveckling skall led iett attses som
stärka de kulturella och humanistiska värdenas betydelse i det framtida
samhället. Musikundervisningen skall sin utgångspunkt i såväl denta na-
tionella internationella musikkulturen. Utvecklingen elevernassom av
förmåga sammanhang förståoch musikens innebörderatt skapase samt
musik efter föreställningar frågaär kulturell yttrandefrihetegna en om
och verktyg för såväl etiska estetiska ställningstaganden. Varjeger som
elev lämnar grundskolan bör ha uppnått sådana kunskaper fâr-ochsom
digheter i musik förutsättningar för aktivt deltagande isom ger ett sam-
hällets musik- och kulturliv.

Mål

Strävan skall elevenattvara
får kunskaper och färdigheter i sång, spel, dans och rörelse- som
grund för personlig musikalisk allmänbildning och deltagandeen ett
i skolans och samhällets musikliv
utvecklar sin förmåga till aktivt musiklyssnande sigläraattgenom-
analysera, kritiskt granska och tolka musikens meningsbärande in-
nehåll och kulturella betydelser i syfte fördjupa sina musikupple-att
velser och bli förtrogen med olika konstnärliga och estetiska uttryck

siglår förstå och behärska begrepp och sammanhang inom kun--
skapsområdet musik och blir förtrogen med musikens uppbyggnad,
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19932SOUfunktioner villkor i oli-dess ochvarierande former och uttryck samt
Kapitel 3historiska tiderochmiljöer, kulturerka

användamusikaliska förmåga, kreativitet och lustsinutvecklar att-
syfteuttrycksformer iolika uttrycksmedel och andramusikens att

musikaliskakommunicera tankar,uttrycka ochskapa,kunna egna
handlingar.känslor och

Ämnets uppbyggnad och karaktär

männi-från relationen musik,perspektivstruktur och utgårMusikämnets
Ämnet konstnärligatillhör huvudsakligen det och hu-sanihälle.ochska

kommuni-sociala ochoch innehåller såvälmanistiska kunskapsområdet
dimensioner. Musikensmusikaliska kulturellaestetiskt ochkativa som

musikaliska dels ifinns i samlade kulturarvet,kunskapskällor dels det
medieteknikens, in-fram i takt medmusikenförnyelseden växersomav

medieteknikensutveckling.kulturlivets Genomformationssamhällets och
interna-historiska, mångkulturella ochi musikämnetsinträde skolan kan

aspekter belysas.tionella
innebärafärdigheter i musik kan konkret kunnaochKunskaper att spe-

eller dansa. Det kan någotinstrument, sjungala att vetaett vara om mu-
innebäramusikstilar och artister. Det kanmusikhistoria ellersik, attt.ex.

musikens innehåll estetiska uttryck. Det kanförstå ochtolka ochkunna
musicerande, musiklyssning eller musikskapan-praktisktatt genomvara

kritisktolika musikformer eller kunnafått förtrogenhet medhade atten
innebära andras musik,olika musikföreteelser. Det kan återgegranska att

musik efter sina musikaliska före-improvisera skapaellerkunna egna
mångfacetteradeMusikämnets och dyna-ställningar och uttrycksbehov.

för musikaliskabrett underlag elevensmiska kunskapsstruktur skapar ett
profilerade riktningar olika stadier.utveckling bildning i olika och påoch

musik sina karaktäristiska har ocksåUndervisningen i har drag men
Musiken tillövriga anknytermed skolämnen. mångamycket gemensamt

bidra till förståelseoch kan ökad kunskap ochskolans ämnesområdenav
samhälle.för sambandet mellan kultur ochnatur,

allsidig kunskapsutveckling i musik innebär eleverna utvecklarEn att
sina erfarenhe-förmåga reflekteramusikaliskt språk och överattett en

musik musicerar, eller musik.upplevelser de lyssnar skaparoch närter av
informationssamhället ioch bör kunskaperframväxande kunskaps-I det

kommunikativa, kreativai vidare perspektiv demusik betraktas därett
dimensionerna i musiken verktyg förestetiska ocksåoch att ut-somses

förstå sin musicera, sjunga och spelasig och bättre omvärld. Atttrycka
konstnärliga förintellektuella redskapinstrument kan och attett somses

musikaliskaför elevernas kun-uttrycka sina kunskaper. Centrala begrepp
färdighetsutveckling musicerande, musiklyssnande, musik-skaps- och är

musikskapande.ochkunnande
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Mål skall ha uppnåtts i slutet femtedet skoláret SOU 19932som av
Kapitel 3

Musicerande

Eleven skall
i unisonkunna delta och enkel flerstämmigsång i klassensång

tillägnatha sig sångrepertoar, anknyter till skola ochen som sam-
hälle och förankradväl i elevensär vardag och musikintressesom

blivitha förtrogen med sånger den svenska sångskatten hasamtur
tillägnat sig frånsånger andra länder
ha elementära kunskaper i spel instrumentpå såväl melodispel-

ackord- och rytmackompanjemang till enkla ochsånger kunnasom
tillämpa dessa kunskaper i musikaliskaenkla förlopp
ha utvecklat elementär förmåga uttrycka musik i rörelse och haatt

grundrepertoar danser och sånglekaren av
fått erfarenhetha musicera inför åhörare.attav

usiklyssnandeM

Eleven skall
ha elementär kunskap närsamhällets musikliv och musiken iom om
Sverige

musiklyssnande få orienterande kunskap musik ochgenom en om
samhälle i olika länder, kulturer och tider
ha viktiga delarmött vårt kulturarvav gemensamma

förmågaha lyssna aktivt till musik och kunna föra enklaatt samtal
kring musikden lyssnat på föruttryck synpunktersamtman ge egna

musikpå den tilläven lyssnar fritidenpåman-
kunna identifiera olika musikstilar, musikaliska uttrycksformer och
instrument
ha utvecklat personlig förtrogenhet med musik efter val.en eget

Musikkunnande

Eleven skall
under de fem första skolåren fåttha arbeta med melodi ochrytm,
harmoni fått möjlighet utveckla förståelse förtrogenhetsamt ochatt
med dessa begrepp musicerande och skapandegenom
ha elementära kunskaper musikaliskaden teori krävs förom som
musicerande och musikskapande i grupp
förstå och kunna uttrycka enkla samband mellan musik och andra
kunskapsområden i skolan.
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Musikskapande SOU 19932
Kapitel 3

Eleven skall
erfarenhet musikalisktha skapande i form melodier,eget tex-av av
rörelse eller danster,

fått möjlighet sin förmåga fritt improviseraha medprövaatt att mu-
sik och rörelse

fått möjlighet musikha gestalta i bild, drama, rörelse eller media.att

Mål skall ha uppnåtts i slutet det nionde skoláretsom av

Musicerande

Eleven skall
grundläggande färdigheteri instrument iha och tal, spel ochsang pâ

dans och rörelse
användningenha kännedom elektroakustiska instrument,om av mu-

sikelektronik mediateknikoch
reflektera sina praktiska erfarenheterkunna och upplevelseröver av

musik
blivit förtrogen musicerandeha med och ha övatett gemensamt upp
förmågasin kommunicera med musik.att

Musiklyssnande

Eleven skall
sin förmågaha utvecklat aktivt musik fåttlyssna och hapåatt en

orientering musikens olika traditioner ioch uttrycksformer skil-om
miljöer tiderda kulturer, och

ha kännedom musikelektronik, musikdatorer inspelningsochom
uppspelningsteknik
ha lärt sig reflektera sina musikupplevelser och kunnaöveratt egna
tolka och analysera musikens innehåll innebörderoch kulturella
ha grundläggande förtrogenhet för olika musikstilar ochen genrer

ställning till olika musik.kunna slagssamt ta

Musikkunnande

Eleven skall
ha grundläggande ktmskaper färdigheter musikaliskaoch tolkaatt
symboler och förlopp sitt musikaliskaha utvecklat gehörsamt som

grund för musicerandeegeten
ha grundläggande musikaliskakunskaper begrepp ochom samman-
hang för praktiskt musicerandeutgångspunkt och lyssnandesom
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förmågaha bearbetningargöra musikatt och musikupplevelser SOU 19932av
för kunna analysera, förstaatt och diskutera musikens form, innehåll Kapitel 3
och estetiska dimensioner

blivitha förtrogen med musikens historiska och kulturella utveck-
ling, dess samhälleliga förankring och sociala funktioner i skilda
miljöer och repertoarområden.

Musikskapande

Eleven skall
ha grundläggande krmskaper och färdigheter i ljud- och musikska-
pande, improvisation och enkel kompositionsteknik
ha grundläggande kunskaper färdigheteroch i laborera kreativtatt
med musikens olika byggstenar melodi, ackord, takt, dy-som rytm,
namik, klangfärg, sound och modalitet
ha utvecklat sitt kreativa tänkande kring musikens form och struktur

dess olika uttrycksmöjlighetersamt
blivitha förtrogen sinamed möjligheter skapa sin musik föratt egen
uttrycka tankar och känslor.att
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SOU 19932biologifysik, kemi,Naturlära,3.10
Kapitel 3

omvärlden,förstå såhjälpa elevernahuvuduppgift for skolan ärEn attatt
ända-ståndpunkter och handla påsjälvständigt formulerakande ettatt

biologi får ele-fysik, kemi ochstudieri naturlära,målsenligt Genomsätt.
dynamik,ochmateriens egenskapermänniskan,kunskaper omomven

utveckling. Kunskaperförutsättningar ochlivetsenergins flöden, omom
förstå-användningsområdentillämpningar ochnaturvetenskapens gerom

vardagslivet.handlingsberedskap iochelse
intresseflickor pojkar skapaochfor hos bådeuppgift skolanEn att

harkulturarvet. DeVisa de deloch hurnaturvetenskaperna utgörför aven
oli-utvecklingen inom mångastimulerandeverkar alltjämt påochverkat

musik. böroch Skolanfilosofi, litteratur, konstreligion,områdenka som
för naturvetenska-förståelseutvecklaefter hos elevernaockså sträva att

experi-denempiriska arbetssättetdetTill denna hör samtsärart.pernas
naturvetenskapligadenkännetecknar mycketmetoden,mentella avsom

undervisningen.skalldärför ocksåochverksamheten genomsyrasom
naturvetenskapligt kunnande hosi dag kravfrågor ställerMånga var

skadliga för hälsaMiljöfaktorerminst miljöfrågorna.-inteoch somen
sinnesorganen.direkt omedelbartuppfattas inte ochvälbefinnandeoch av

i luftgiftigastrålningvissa former och många ämnengällerDetta t.ex. av
naturvetenskaplig kunskap dessa hotsaknar ärFör denoch vatten. som

undervisningen isyfteviktigt medEttuppfatta och bedöma.svåra na-att
möjligt följa,insikter deteleverna sådana görturkunskap är attatt somge

Undervisningen kan också hjälpaiställning miljödebatten.delta och ta
handlingsmönsterochtill grundlägga naturresurseratt som spararvanor

miljön.och skonar
inom högskolannaturkunskapsämnenGrundskolans motsvaras av en

intefå förståelse för ba-akademiska discipliner. Eleverna måsterad olika
förkommit fram till också hurinom dessavilka kunskaper utanmanra

utveckling alltjämtoch förändratsharkunskaper uppnåttsdessa somen-
viktigfrågan naturvetenskapenbör läggasTill dettapågår. som enom

naturvetenskapligaförlängningen densamhällsutvecklingen. Iifaktor av
kritisk och värderan-frågor etisk Enfinns mångaverksamheten natur.av

tilli samhället skall kommatill naturvetenskapens rollinställningde ut-
undervisningen.itryck

Naturlära

Syfte

inte ochsjälvständigt och blottskall ämneNaturläran ett somses som
kemi biologi. Viktigtstudier i fysik, ochför fortsattaförberedelsebart en

miljö,teknik och samhällslä-innehållet tillknytaockså ämnenatt som
svenska.ochra

hurföreteelser i ocksåbehandlarNaturläran naturveten-naturen men
Syftet väcka elevernastillämpas och utnyttjas.skapliga kunskaper är att
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förundran inför företeelser och regelbundenheter i och intresse SOUnaturen 19932
för olika förklarasätt dessa. Tidigareatt förklaringar i och Kapitelmyter 3sagor,
liksom i äldre tiders naturvetenskap kan jämföras med vår tidsegen upp-
fattningar. Därigenom tydliggörs den för alla tider strävangemensamma

förstå och förklara Äldreatt fenomen.naturens tiders världsbilder skall
behandlas med respekt samtidigt belyser deras begränsningarsom man

förklararoch varför de har övergivits eller modifierats.
Genom eleverna får uppleva,att undersöka, upptäcka och reflektera

iakttagelseröver utvecklas deras medvetenhet olika företeelserom natu-
samtidigt fårde begrepp förren benämnasom och kategoriseraatt dessa

erfarenhet och övningsamt i formulera sina iakttagelserav att och för-
klaringar. Därigenom läggs grund för utvecklingenen naturvetenskap-av
liga begrepp och strukturer och första grund för förståelse denen av na-
turvetenskapliga kunskapsbildningen.

Naturvetenskapens användningsområden och tillämpningar skall också
behandlas och eleverna viktiga kunskaper för vardagslivet.ge

Mål

Stävan i ämnet skall elevenattvara
vidgar sin kännedom olika naturfenomen ochom utvecklar sin lust-
och förmåga ställa frågoratt
upplever upptäckandets och experimenterandets glädje-
utvecklar sin förmåga reflekteraatt över upptäckter och knyta iakt--
tagelser till förklaringar
får kunskap äldre tiders försök förklaraom fenomenatt naturens-
blir bekant med centrala naturvetenskapliga begrepp, deras betydel--

och användningsområdese
utvecklar och respekt för det levandeomsorg och förom- naturen.

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Naturläran behandlar företeelser i och vardagslivet.naturen Undervis-
ningen skall eleven möjligheter uppleva,ge iaktta ochatt göra systemati-
ska observationer fenomen,naturens ordnaav och kategoriseraatt sina
erfarenheter söka förklaringarsamt till dem. Det historiska perspektivet
skall kunskaper såväl nuvarandege tidigareom tolkningar och för-som
klaringar.

Naturläran kan delas in i följande kunskapsområden

Den världen jorden ochstora rymden

Här behandlas jorden och jordytan såväl tidsperspek-ettur rums- ettsom
tiv; hav och kontinenter med olika slags landskap, naturkrafter for-som

och alltjämt formarmat landskapet, klimat och klimatförändringar, vatt-
kretslopp.nets
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19932SOUoch stjärnornaplaneterna samtSolsystemet,omfattar ocksåOmrådet
3KapiteldettaMedtill varandra.förhållandeirörelsersolensochjordens, månens

klock-kalendern ochårstidsväxlingar,ochdygns-behandlasgrundsom
an.

material ochföremål,världen ämnenlillaDen

efter egenskaperföremålsorteringbeskrivning ochomfattarOmrådet av
förbrän-inklusiveomvandlingar,ocholika formerdessmaterien,samt
elektriskochledaförmåga värmeEgenskaperkorrosion. attning och som

praktiskt skall be-utnyttjasmaterialegenskaper kandessahurström samt
kristallisation.avdunstning ochlösningar,blandningar,liksomhandlas

energiomvandlingarochEnergi

effektenergi ochbegreppenhurkännedomskall an-områdeDetta omge
energi-vanligaliksom någrasammanhangvardagligaivänds några om
överfö-omvandling ochförformerförekommandeallmäntochkällor om

energi.ring av
elektriska ochmedbekantskapförstafåockså mag-skallEleverna en

netiska fenomen.

Livet

ochmångfaldenbiologiskadenkunskaperelevernaskallOmrådet omge
beteendenochEgenskaperberoenden.ömsesidigaorganismernasinsikt i

livet i andranärmiljöni något naturtyperorganismervanliga samthos om
ochrörelsemönsterbyggnad,djursmellansambandetliksombehandlas

födoval.
eftergenerationsin avkommavidareleverOrganismerna gene-genom

ochsmåningom blommarsåplantafröration. Från växerett upp somen
lik-livscykelbegreppetfå kunskaperskallfrön. Elevernaalstrar omnya

betingelser.olikaunderöverlevakanorganismernahursom
behandlas. Det-skallomgivningenochorganismernamellansamspelet

betydelseoch derasde gröna växternakunskaper pro-omfattar somomta
nedbrytar-Tecken pådessa.beroendekonsumenternasducenter avsamt

fördetta betydervadverksamhet ochbakteriersoch na-svamparnasnas
hit.ocksåhörturen

biologi-människansliksommänniskokroppenomfattar ocksåOmrådet
hälsa ochflickor,pojkar ochmellanskillnaderbiologiskabehov,ska
fåskallElevernahälsovanor.goda ettbetydelsen per-sjukdomar samt av
den endaocksåandraorganism blandmänniskanspektiv på mensom en

handlingar.för sinaansvarigorganism ärsom

femte skolåreti detslutetuppnåttsskall haMål avsom

skallEleven
observatio-systematiskaochi iakttagelserutgångspunktmed egna-

sökafrågor ochställakunna svarner
världsbildertidstiders såväl våräldretill någotkänna egensomom-
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ha kännedom olika landskapstyper och hur formatsdeom SOU 19932-
kunna identifiera och systematisera viktiga och normalt förekom- Kapitel 3-
mande material i omgivningen och karma till deras egenskaper och
hur de används
kunna klassificera vattenlösningar i neutrala och basiskasura,- samt
beskriva roll lösningsmedelvattnets ochsom transportmedel i mark
och växter
känna till övrigavara vanligaste lösningsmedel och kunna urskilja-
farliga kemikalier i hemmiljön hur de märktasamt ärveta
ha kunskap elektrisk energiatt kanom omvandlas till värme, ljus-
och rörelse känna till säkerhetsreglersamt för i hemmet
känna till de vanligaste förekommande organismerna i närmiljön-
och hur dessa systematiseras känna till något livetsamt i andraom
naturtyper
ha kunskap begreppet livscykelom-

organismerna fungerarveta att i samverkan med omgivningen och-
detta samspel oftaatt påverkas människans avsiktligagenom och

oavsiktliga ingripanden
ha kunskap viktiga ochom och betydelsenorgan organsystem- om

goda hälsovanor för förebyggaav skadoratt och sjukdomar.

Fysik, kemi och biologi

I naturläran har eleverna vidgat sina erfarenheter olika naturfenomen,av
börjat kategorisera fenomen och företeelser i reflekteratnaturen samt
över samband. De har också kommit i kontakt med moderna såväl som
äldre tiders förklaringar. Detta utgör förgrund elevernas fortsattaen ut-
veckling naturvetenskapligt tänkandeav och arbete inom ämnena fysik,
kemi och biologi. Till skillnad från naturlärans inriktning omedelbartmot
varseblivna fenomen och företeelser karakteriseras fysik,ämnena kemi

biologioch ökande grad abstraktionav en med begrepp ochav teoretiska
modeller eleverna skall tillägna sig. introduktionensom abstrakta be-av

och teorier måstegrepp göras och med beaktandevarsamt elevernasav
utvecklingsnivå. Det viktigtär knyta abstraktionemaatt till direkta empi-
riska iakttagelser och kring sådana. Därigenomresonemang framträder
begreppens och modellernas karaktär teoretiska konstruktioner. För-av
mågan skilja mellanatt modellen och den verklighet den beskri-attavser

utvecklas ytterligare historisktva perspektivett kunskapensav på utveck-
ling.

Undervisningen i fysik, kemi och biologi skall utveckla elevernas för-
trogenhet med naturvetenskaplig kunskapsbildning. De bör därför få erfa-
renhet ställa frågor och formuleraattav hypotetiska sedan kansvar som

experimentellt.prövas
Eleverna skall viss kärmedom den naturvetenskapliga kunska-om

utnyttjande och viktiga tillämpningarpens i det moderna samhället samt
fördjupad förståelse för miljöproblemen.en Eleverna skall lära sig lösa

enklare praktiska problem i hemmet och på arbetsplatsen under hänsyns-
tagande till såväl säkerhetsaspekter resurshushållning.som
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19932SOUbiologi. Mångakemi ochfysik,mellanlänkar ämnenafinns mångaDet
Kapitel 3övrigainomanvänds ocksåfysikeninomskapats na-de begrepp somav

visatatomteorin harutveckladefysiken t.ex.inomDenturvetenskaper.
förening-kemiskaegenskaper,kemiskagrundämnenasförklarasig kunna

organism-miljö;relationenerbjuderexempelEttreaktioner.och annatar
vadutbredningenochuppkomstenbeskriver som urfysiken avnaturen,

ochljusrniljöfaktorer, värme,betydelsefulla t.ex.synpunktbiologisk är
sigsträckernaturkunskapeninomområdenfinns ocksåljud. Det som

energi.materia ocheller alla ämnena,två t.ex.över tre
utveckling kräverjordensoch attmänniskan,frågorMånga naturenom

utvecklabehöverElevernakombineras.områdenolikafrånkunskaper
globaladenbefolkningstillväxten,miljön,frågor ener-förförståelse som

därförskallnaturkunskapsämnenaiUndervisningengiförsörjningen etc.
olikafrån de ämnenakunskaperknytamöjligheteleverna att sammange

världsbild.grundadnaturvetenskaplig kunskapsig påoch närma en

biologiochkemiför fysik,målGemensamma

elevenskallSträvan attvara
modellerochnaturvetenskapliga begreppförförståelseutvecklar- konstruktionermänskligadessa ärmedvetenhetoch attom

naturvetenskapliga arbets-för detförståelsefördjupadsådanfår en- hypotetiskaformuleraochfrågorställakansjälvelevensättet att
därefterochkan rapporte-experiment prövasgenom egnasomsvar

ras
denoch hurutvecklatskunskapenhur naturenblir medveten omom-

världsbildermänniskansformatochformatsbåde av
försittochförrespektochsin naturenutvecklar ansvaromsorg om-

perspektivglobaltlokalti såvälmiljön som
männi-ochlivetsjordens,universums,försin förståelsefördjupar-

utvecklingskans
olikastuderas pånaturvetenskapenlivet imaterien ochförstår hur-

organisationsnivåer
olika delsys-från solenenergiflödetkunskaperutvecklar genomom- ochkretsloppuppkomst,vindarsförståroch vattnetsjordenpåtem

energiflödetiutgångspunkttillväxt medbiomassans
kretsloppmateriaflöden ochförförståelsefår- meddagliglivetsanvändning ut-sin varorreflekterar över avegen- sammansättning,bearbetning,råvaror,från sekvensengångspunkt

energianvänd-avfallåtervinning,återanvändning, samtanvändning,
flera led.ining
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Fysik SOU 19932
Kapitel 3

Syfte

Fysik, betyder läran historisktär betraktasom naturen,om att som ur-
Äventill övriga naturvetenskaper.sprunget flera ämnenom senare av-

sig frän fysikengränsat kemi, biologi, geologi och medicin för näm-att-
några och etablerat sig självständiga discipliner framstårna ändåsom-

alltjämt fysiken central kunskapsbas inom hela detsom en naturveten-
skapliga fältet.

Syftet med grundskolans fysik är utveckla elevernas kunskaperatt om
fysikaliska begrepp och modeller betydelse för förstå och beskrivaattav
det vardagliga livets fenomen och företeelser. Dessa kan beskrivas med
hjälp den s.k. klassiska fysiken, därför skall i förgrundenståav isom
grundskolan. Undervisningen skall emellertid också orienteringge en om
den moderna fysiken, förgrund kunna följa och ideltaattsom en sam-
hällsdebatten.

Mål

Utöver tidigare angivna mål skall strävan elevengemensamma attvara
förståelseutvecklar för begreppen tid, och materia, tyngd ochrum-

tröghet och deras inbördes relationer
fördjupar sina kunskaper akustiska fenomenom-
fördjupar sina kunskaper värmeövertöring, ledning och strålningom-
utvecklar insikter i elektricitetsläran och magnetismen och dess be--
ETCPP
utvecklar ktmskaper den linjära optikens stralmodell och förstå-om-

förelse ljuset kan uppfattasatt elektromagnetisk vågrörelsesom en
utvecklar sina kunskaper energi och energiformer energi-om samt-
omvandlingar och energikvalitet
utvecklar historiskt perspektivett kunskapsutvecklingenpâ inom fy--
siken intressetoch för modern fysik.

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Den klassiska fysiken kan delas in i tvâ varandra oberoende huvudom-av
råden, nämligen mekanik med akustik och värmelära elektromagne-samt
tism inklusive optik. Det förra behandlar bl.a. rörelse, tyngd och tröghet;
olika former rörelse ljud och ljudvâgorav värmelära. Detsom samt sena-

omfattar elektricitet och magnetism denre elektromagnetiskasamt strål-
ningen, framför allt det synliga ljuset och optiken.

Ett för dessa bägge områden överbryggande fenomen,gemensamt, som
frampekar den moderna fysikenmot är Begreppenenergi. energi och ef-

fekt, energiformer, energiomvandlingar och energiförluster har också stor
betydelse för vardagslivet och för den moderna tekniken.
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19932SOUfeno-i sådanautgångspunktfysik sinskalli modernOrienteringen ta
Kapitel 3spektrallin-makroskopiska planet,detupplevas på t.ex.kanmenen som

fysi-modernaenergialstring, där densolenseffekt ochfotoelektriskjer,
klassi-denvadförståelse änerbjuder djupareförklaringsmodellerkens en

behandlasmodellerna måsteMenförmårfysiken som mo-ska prestera.
meningsfulltinteverkligheten. Detmed är attinte förväxlasfårDedeller.

egentligen ut.osynligaprincipielltsig dethurföreställaförsöka ser
resultatviktigastefysikensmodernareservationer skall denMed dessa

ocksåelementarpartikelfysiken,ochinom kärn-främstbehandlas, men
modern kos-inklusive någotrelativitetsteorinspeciellavad gäller den om

fysik, kärn-moderntillämpningartekniskaviktiga t.ex.mologi. Några av
behandlas.laserteknik börtransistorer ochenergi och kärnvapen,

nionde skolåretdeti slutetuppnåttsskall haMål avsom

skallEleven
metodenexperimentellamed denförtrogenvara-

mellanochaccelererad rörelseoaccelererad ochskilja mellankunna-
tröghettyngd och

uppfattasocholikaöverföras på sättkan som envärmeveta att
beståndsdelarmateriensrörelse hosoordnad

ochsvängningsrörelsemekaniskuppfattasljud kanveta att som en-
ljudstyrkadefinierar ochtill hur mäterkänna man

elektriska tältladdningar ochelektriskakunskapha om-
till begreppenoch kännaelektrisk kretsmedvadveta enmenassom-

effektelektrisk energi ochspänningmotstånd och samtström,
ochreflekteras och brytassig linjärt, kanutbreder attljusetattveta-

elektromagnetisk vågrörelseuppfattasdet kan ensom
tillkännaenergiformer ocholika slags attkännedom någraha om-

alltidomvandlingar bevarasenergin vid dessa
därmedenergiomvandlingarna ochviktigastetekniskttill dekänna-

säkerhetsproblemmiljö- ochförenade
tillämp-fysiken och dessmodernadenöversiktlig kunskapha om-

ningar
uppbyggnaduniversumskunskapha om-

utvecklats.fysikaliska kunskapendentill hurkänna något om-

Kemi

Syfte

kunskapergrundläggandeskall elevernaKerniundervisningen ma-omge
materiens struk-omvandlingar mellan dessa,former ocholikateriens om
förekommandeoch allmäntegenskaperolika grundämnenssamttur om

möjligheterna ochbliskall medvetnaföreningar. Elevernakemiska om
kunska-utnyttja vårariskerna med vårt sättocksåfördelarna attommen

kemiska egenskaper.derasochämnenper om
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Undervisningen skall också kunskaper utnyttjandet keminge i SOU 19932om av
den industriella produktionen och tekniken. I förening med den moderna Kapitel 3
mikrobiologin har kemin öppnat möjligheter för förståelse och för in-av
gripande i den informationsöverföring karaktäriserar det genetiskasom

Detta möjligheterarvet. för human- ochger nya veterinärmedicinen lik-
för lantbruket det aktualiserarsom också viktiga etiskamen frågor som

bör behandlas i undervisningen.

Mål

Utöver tidigare angivna mål skallgemensamma strävan elevenattvara
får kunskaper grundämnen och deras egenskaperom kemi-- samt om
ska reaktioner
får förståelse för materiens omvandlingar och kretslopp-
relaterar egenskaper hos ochämnen material till den atomära- upp-
byggnaden
får inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande-
utvecklar förståelse för kemiska omvandlingar i samband med- män-
niskans utnyttjande och hanteringnaturresurserav restprodukter.av

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Kemi läranär grundämnenas egenskaperom och föreningar och bland-
ningar i såväl levande icke levande materia. Universitetsämnetsom kemi
är uppdelat i mängd discipliner. l grundskolanen har hittills hållitman
fast vid indelning i oorganisk och organisken kemi. Elevernas utgångs-
punkt är emellertid deras vardag och närmaste omgivning. Där kommer
de i kontakt med kemin på sätt skärett över traditionell indelningsom av
stoffet. Kemiämnet i grundskolan skall därför frånutgå materiens egen-
skaper och omvandlingar sådana de makroskopiskt manifesteras och bi-
dra till eleverna medatt hjälp atommodeller kan förstå ochav förklara
dessa företeelser.

Innehållet i kanämnet delas i följande områdenupp

Materiens egenskaper

Området omfattar kunskaper olika ämnen och materialom derassamt
egenskaper. Vissa ämnen spelar avgörande roll försom människanen
skall särskilt behandlas. Sådana ämnen är kväve,t.ex. järn, koppar,syre,
aluminium, kol, koldioxid och kolväten. Kunskaper fasta, flytandeom
och gasformiga ämnen, omvandlingar mellan dessa tillstånd hur desamt
kan blandas och hur de kan delas i komponenter i separations-upp och
reningsprocesser.

Viktiga begrepp och verktyg är och basiska lösningar, pH-begrep-sura
indikator, neutralisationpet, och buffert. Några vanliga kemiska tecken.

Atommodeller, joner och molekyler.
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19932SOUkretsloppNaturliga
Kapitel 3

Kunskapkretslopp.naturligaingår ifosfor och omKol, kväve, vatten
förskogsbruketochjordbruketför samtavgörande an-kretsloppdessa är

bränslena.fossilavändningen deav

Kemiska reaktioner i naturen
reaktionerkemiskamängderdärkemiskaorganismerAlla är system av

kemiskorganismer ochnedbrytningfotosyntes,försiggår. Växternas av
energifat-kunskaperomfattarOmrådetexempel.vittring i marken omär

kolhydrater,spjälkningUppbyggnad ochenergirikatiga och ämnen. av
behandlas.skallproteinerochfetter

teknikenKemiska reaktioner i

Mal-industrisamhället.modernadetviktig delindustriKemisk är aven
rengöringsmedel ochfärger,till plaster,oljametaller,tillomvandlasmer

produktionindustriellVid sådantillkosmetika,läkemedel, trä etc.papper
miljöproblem.tillledakanbiprodukterönskvärdaofta ickeuppstår som

förbrän-korrosion ellernedprodukter brytsgäller närDetsamma genom
i detmiljövårdförförutsättningviktigkunnandeKemiskt ärningar. en

samhället.moderna

skoláretniondedeti slutetuppnåttsMål skall ha avsom

skallEleven
egenskaperoch derasgrundämnenavanligastetill dekänna-

utifrånmaterial ochklassificera ämnen egen-kunna gemensamma- mellanomvandlingaraggregationstillstånd ochskaper och urspnmg,
dessa

reaktionerkemiskaför enklaformlerskrivakunna- användningoch derasföreningarnakemiskavanligastetill dekänna-
naturliga kretsloppviktigaför ämnensredogöra någrakunna-

viktiga metallerframställningen någraförredogörakunna av-
viktiga legeringariingår någravadveta som-

tekniken ochindustrin ochianvändningsområdenkeminstillkänna-
miljön mästetillhänsynde tassom

skyddinklusivekemikaliervanligastehanterar vårahurveta man-
märkningoch

olika bränslen.användningenförkunna redogöra av-

Biologi

Syfte

beting-former ochutveckling,uppkomst,livet, dessBiologi läranär om
medicinenÄmnet tekniken,inombetydelseväxandeochharelser. storen
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miljövården. Biologisktoch kunnande också väsentligt för SOU 19932är omsorg om
och andras hälsa. Kapitel 3egen

Med iutgångspunkt iakttagelsernaturupplevelser och skall undervis-
ningen förståelse för i Undervisningensammanhang skallnaturen.ge

viktigaockså kunskaper människan biologisk varelse ochge om som om
livets evolution.

Mål

deUtöver mål för fysik, kemi biologiär och gäller attsom gemensamma
undervisningen skall elevensträva mot att

sin förståelseutvecklar för organismernas samspel med varandra-
och sin omgivning
får fördjupade kunskaper människokroppens byggnad och funk-om-
tion krav skötselpå och omvårdnadsamt

sinautvecklar kunskaper olika livsformer livsbetingel-och derasom-
ser
förstår livets utveckling och livsprocesserna i cellen-
får förståelse for genetiskadet sigoch kan själv biolo-arvet se som-
gisk varelse livsformer ioch andra evolutionsperspektiv.ett

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Ekosystem

Studier enskilda organismer och populationer och samhällen utgörav
för förståelsegrunden organismernas samspel med varandra och medom

sin omgivning. Viktiga delsystem producenter, konsumenter,är nedbryta-
och råmaterial. Exempel dynamik ipå ekosystemet energins flödeärre

inklusive fotosyntesens flödetroll, materia i kretsloppsystemetgenom av
organismerna miljöoch deras och reglering konkurrensgenom genom

och predation. Eleverna skall också upptäcka och förändringarundersöka
beroende naturligapå såväl variationer människanspå verksamheter.som

Biologisk mångfald

Kunskaper olika livsformer variationen ioch grundläg-ärnaturenom om
gande för biologiskt tänkande. Till dessa kunskaper hör kunnaett be-att

beskriva och systematiseranämna, För förståelsen effekternaarter. av av
miljöpåverkan kunskapenär och djurs livsbetingelserväxters nödvän-om
diga. En huvuduppgift inom biologin strukturerär hjälpatt närge som
skall söka kunskap organismerna. En struktur ekosys-typom av ges av
tembegreppet, evolutionsläran. Kunskaperna mångfalden annan av om

in ibör dessasättas två sammanhang inte primärtoch struktureras av
taxonomier. Väsentligagängse begrepp blir organism, population ochart,

biologiskt samhälle genetiskt biologisk variation och naturligasamt arv,
urval.
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Fältstudier liksom erfarenhet odlingar SOU 19932allra bety-är störstaav egna av
fördelse skall upplevas relevanta och Kapitel 3angelägna ochatt momenten som

kunna fogas in i övergripande biologiskt sammanhang.ett

Cellen och Iivsprocesserna

förfinadMed hjälp alltmer teknik kan studera cellernas inreav man nu
livsprocessema. tillstruktur och Förklaringar flera fenomende ochav

funktioner eleven upplever iakttar sig ioch hos själv och omvärldensom
förknippas liv, finna ioch med begreppet kunskapenstår denattsom om

minsta fungerande levande enheten, cellen.
bliEleverna skall medvetna det tillförs cellerna är avgö-attom som av

rande betydelse för hälsa välbefinnande. Grundläggande insiktenoch är
betydelsen begreppen fotosyntes förbränning villkorenoch och förom av

organismer kemiskadessa Alla där mängder ke-är system,processer. av
miska reaktioner försiggar. För kunna meningsfullt livsproces-studeraatt

vissoch celler ställs krav förståelse kemiska reaktioner ochpå attser av
kan leda till energi frigörs.dessa att

Beskrivningen DNA-molekylen tolkningenoch den genetiskaav av
koden ligger till grund för teorier livets uppkomst och det geneti-nya om
ska arvet.

Människan

Biologiundervisningen fördjupaskall kunskaperna hur människo-om
olikakroppens och fungerar. Betydelsen hurorgansystemorgan av man

för välbefinnandesköter den kroppen hälsa och skall behandlas. Enegna
viktig del detta kunskaper hur födan i kroppen och hurtasav om upp

beståndsdelar tilldess kroppens avfalls-celler och hurtransporteras om
och restprodukter utsöndras. Hit hör också kunskaper hur droger ochom
gifter och faktorer i arbetsmiljön kan skada kroppen olika slagsamt av
handikapp.

Sexualitet och samlevnad skall behandlas. Hit hör kunskap könsor-om
byggnad och funktion, befmktning, olika preventivmedel ochganens om

möjligheterderas och begränsningar, överförbarasexuellt sjukdomar och
sprids.hur de Eleverna skall också få möjlighet diskutera frågoratt om

sexualitet, samlevnad och för sig innefattarsjälva och andra. Dettaansvar
kunskap olika handikapp och villkor möjligheteräven och förom om

handikappade.dem ärsom

Mål skall ha uppnåtts i slutet det nionde skolåretsom av

Eleven skall
kunna beskriva iekosystem närmiljön-
kunna utföra och tolka enkla mätningar miljöfaktorer och kunnaav-

gifterexempel hurpå och kan anrikas i ekosystemtransporterasge
ha kunskap förbetydelse allt levandevattnetsom-
ha fördjupade kunskaper organismerna i sin omgivning kun-ochom-

identifiera vanligastedena
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kunskapha alla organismer består celler och känna tillatt SOU 19932nå-om av-
olika cellergot typer Kapitel 3om av

kunna beskriva vad befruktning innebär och hur det genetiska arvet-
förs vidare

tillkänna livets evolution och villkoren för den biologiska mångfal--
den

tillkänna DNA-molekylen och varför den kallas livets molekyl-
ha kunskap fotosyntesen och förbränningen i cellen för kun-om att-

beskriva och med visaexempel sambandetpå mellan de livs-tvåna
processerna
ha fördjupade kunskaper de viktigaste ochom organsyste-organen-

och hur fungerarde tillsammansmen
ha fördjupade kunskaper betydelsen regelbunden motionom av-

goda hälso- och kostvanorsamt
ha kunskaper olika handikappom-

hur gifter och droger påverkar hälsanveta-
ha kunskaper sjukdomar och hur de kan förebyggasom om-
ha kunskaper sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuelltom-
överförda sjukdomar
ha kunskaper sjukdomar och hur de kan förebyggas.om om-

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

Som angivits i kursplanerna finns det länkarmånga mellan fysik, kemi
och biologi och knyta kunskaper från olikaatt degenom ämnenasamman
får eleverna förutsättningar för förståelse människan, och jor-naturenav
dens utveckling. Genom samverkan med de samhällsvetenskapliga och
humanistiska vidgasämnena perspektivet till förståelse förstörre våren

tids civilisation med dess beroende naturvetenskapegen och teknik,av
dess möjligheter och problem inför framtiden.

teknikI och miljö anknyter såväl teknik- miljöaspekterna tillsom natur-
kunskapen. Denna viktiga förutsättningar för förstå tekniska frågorger att
och konsekvenser olika tekniska lösningar och förav system naturen.
Teknik miljöoch också viktiga sammanhang för innehållet iger natur-
kunskapen.

Miljöfrågorna komplexa till sinär karaktär, och förståsvåra att utan att
knyta kunskaper från naturkunskapsämnena medsamman kunskaper i
samhällskunskap historia;och Det historiska perspektivet i naturkunska-

kan kompletteras i historieundervisningen medpen kunskaper tidiga-om
världsbilder och utvecklingen dessa liksom ire svenskaämnetav genom

och skönlitteratur. Geografimyter delar naturkunskapens intresse för
materia- och energiflöden och effekter detta på landskapet. Frågorav om
miljön, befolkningstillväxten och den globala energiförsörjningen är ge-

områden.mensamma
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Ämnet 19932lek, idrott och hälsa bidrar människokrop- SOUmed kunskaper om
Kapitel 3motion, hälsa. har in-och sambandet mellan kost och Det också enpen

riktning friluftsliv, till biologinsoch anknyter mål.mot natur som
Henzkurzskapens i fleraoch biologins kunskapsområden angränsande

frågor livsmedelavseenden. Det gäller kost och hälsa, och nä-t.ex. om
resurshushållning. kemin för-ringsämnen och Också och hemkunskapen

i frågor användning kemi-och kompletterar varandrautsätter t.ex. om av
kalier, livsmedelshantering näringsämnen.och

materialegenskaper,Slöjd förtrogenhet med material och med kon-ger
struktion praktiskt, skapande betydelse för begreppsbild-och arbete av

iningen naturkunskapsämnena.
Såväl biologi barn- och ungdomskunskap behandlar sexualitet ochsom

biologiska perspektivet människan isamlevnad. Det kompletteraspå
psykologiskt socialt perspektiv.barn- och ungdomskunskap ochettav
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SOU 19932geograñ, historia,Samhällslära,3.11
Kapitel 3

samhällskunskapreligionskunskap,

får ktmska-bidra till elevernauppgift for grundskolanviktig ärEn attatt
sinkan förståi dekultur de lever såsamhälle och dendet att om-per om

samhällslivet. Olika haridelaktiga ämnenfungera i ochochvärld vara
uppgift.förhållande till dennaiolika roller

Ämnet ochför kunskapergrund barnensskall läggasamhällslära omen
förgångna,liv bilder detsamhälleligtolika delarförförståelse ge avav -

ochförhållandet mellangemenskap,människors samlevnad och naturav
samhällsläratradition och kultur.livsåskådning, ärochsamhälle, etttro

frågor tänkafrån de ochsjälvständigt sättutgårämne att someget som
förbereda församtidigtskall äm-tidigare skolåldrama har. Deti debarn

samhällskunskapochhistoria, religionskunskapgeografi, attgenomnena
referensram.för förståelse ochvissa redskapeleverna gemensamenge

Även ungdomskun-bam- ochundervisningen i andraför ämnen, t.ex.
vidaregrund bygga på.samhällsläraskap, ämnet attenger

historia, religionskunskap ochgeografi,Undervisningen i ämnena sam-
tilläg-utifrån de kunskaper elevernasåledes planerasskallhällskunskap

skallundervisningen i samhällslärasamhällslära. De målsig inat som
för Denmål detill motsvarandeknyter ämnena.sträva mot senarean

iskall sarnhällslärankunskapsnivå alla elever någrundläggande ut-som
förnaturlig utgångspunkt de ämnena.gör senareen

Samhällslära

Syfte

förstå och tolkahuvuduppgifter hjälpa elevernaskolansEn är attattav
självständigt kunna formuleraredskap försin och demomvärld att attge

ändamålsenligthandlaståndpunkter och på sätt.ett
till förståel-syfte bidra detta barnenSamhällslärans är attatt genom ge

refe-samhälleligt liv och demför olika delar att en gemensamgeavse
för organisera sin kun-föreställningar kunnabegrepp och attrensram av

Ämneti skall levandegö-omvärlden helheter och sammanhang.skap om
männi-bildermänskligt liv låta elevernaoch verksamhet och möta avra

i och andra delar värl-verksamhet förr och i Sverige, Nordenskors avnu,
den.

får mänsklig gemenskap,inblick i samlevnad ochGenom elevernaatt
insikter ochoch samhälle,kunskaper sambanden mellan tronatur omom

viktiga inslag mänskligt liv traditioners ochlivsåskådning i samtsom
förutsättningarför livsmönster får eleverna kunnakulturers betydelse att

sina i i tidin sig själva och liv sammanhang ochsätta ett rum.
Ämnet mening.visa olika tolka omvärlden och denskall på sätt att ge

till i tiderVia upplevelser andras, andraoch berättelser knytsmyter egna
olikaandra platser. Genom bakom detoch på på ärtränga ytanatt som

igen sig sin förståelsen för andrabarnet själv och kultur ochkänner egen
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kulturer främjas. Då barnet förstår situation kan uppfattas SOUatt och 19932samma
förstås olikapå olika människorsätt läggs grunden till tolerans Kapitel 3av mot
oliktänkande.

Samhällsläran bidrar till skolans demokratiska fostran bl.a. attgenom
barnen får tillfälle reflektera de arbetsformeröveratt de ochmöter också

medär utveckla i skolan.attom
En samhällslärans uppgifter är eleverna i olikaträna skaf-av att sätt att

fa sig kunskap omvärlden, sammanställa kunskaper, uttrycka dem ochom
förmedla tilldem andra. Detta bland för grundlägga själv-annat att ett
ständigt och kritiskt förhållningssätt och utveckla tilltro till den kun-egna
skapande förmågan.

Mål

Strävan i skallämnet elevenattvara
får kunskaper redskap för strukturera förståoch sinatt omvärldsom-
och inplacera sig själv i tid och rum
får bred bilder och frånexempel olikarepertoar delaren av av- sam-
hälleligt liv och förstår hur samhällets organisation och människor-

livsvillkor växlar med tiden och skiljer sig mellan olikanas länder
och kulturer
blir delaktig i vårt kulturarv och i kultursvår grund-gemensamma-
läggande värden, får bild den och andra kulturer skilda ien av egna
tiden och och bär sigmed rik fondrummet ochmyteren av sagor
från olika kulturer
ökar förståelsen sig själv och sin roll och utvecklar sin förmågaav-
till inlevelse i andra människors livssituation
får insikt i hur landskap, naturbetingelser och villkor för mänskligt-
liv hänger samman
har erfarenhetpå och kunskap grundad förståelseen värdet medav-

demokratiskt förhållningssättett
får insikt i religionens, i första hand kristendomens, betydelse för-
människor och samhälleligt liv såväl historiskt i nutiden ochsom
börjar söka personliga livsfrågorpå utifrån kunskap skildasvar om
livsåskådningar
utvecklar förmågan ställa frågor sinatt omvärld och själv sö-om att-
ka i olika kunskapskällor.svar

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Ämnet sin utgångspunkt i de frågortar och de tänkasätt barn i deatt som
tidigare skolåren har och har naturlig startpunkt i det aktuella, deten nära
i tid och med utblickar tiderandra och andramot länderrum och kulturer.

Samhällsläran inteskall enbart delar historia,ämnena reli-ses som av
gionskunskap, geografi och samhällskunskap. Det kunskaps-är ett eget
område täcker olika aspekter det bildarsom människans sociala,av som
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SOU 19932förståför och placeraliv redskapandliga kulturella ochoch attsom ger
Kapitel 3med begreppinnebär arbetari tid Detmänniskan och att sommanrum.

hjälper tillmed redskapsammanhang ochfångar in helheter och attsom
t.ex. kartor, jordgloben.organisera förklara omvärldenoch

vi-helhet ochden mänskliga kulturenbehandlarSamhällsläran som en
Ämnetlivsmönster.tillsammans skaparkulturella uttryckolikahursar

varandra derasochmänniskornas samspel medbehandlar samtnaturen
tidiga barnen allttillvaron.föreställningar Fran årtankar och möterom

sin dekultur redande har kunskapi sin vardag. Detta närdetta gör att om
ofta omedveten. Den kultu-kunskaptill skolan. Dennakommer är egna

ungefärnaturliga normaladet och påför given och upplevstas somren
jämförelser med kulturervind.väder och Genom görasätt attsamma som

till formulera kunskapeni tid bidrarfjärran och ämnetär att omrumsom
rikSamtidigt det frammedveten.och den växerdet är nära göra ensom

i olika tider.olika platser ochmänskligt liv verksamhetbild och påav
mångfald.mänskliga livets I konstenoch upplever detBarnet upptäcker

människors upplevelser och känslorandraoch litteraturen barnetmöter
inför tillvaron.

perspektivGrundläggande begrepp och

Ämnets påtagliga sådant barnoch ochutgångspunkt det konkretaär som
mångskiftandeför. Verkligheten dockbegripa intressera sigochkan är

behöver begrepp. Lärare ochkunskapen elevernaoch för struktureraatt
utformar undervisningsmålen grundläggande begreppsåelever att suc-

vis fram bild vad samhälletdetcessivt mejslas På så är.växerut. aven
olika tiderolika från och platser studerasuttryck ochNär kulturella artav

möjliga.blir jämförelser Begrep-utgångspunktmed begrepp somsamma
relatio-i underbegrepp. Dåblir rika innebörd och kan brytaspå nerpen

för alla samhällen lyftsde företeelsermellan är gemensammasomnerna
bestående.fram fås generaliserbam kunskaper ärsom

iöversiktlig bild innehåll begreppenFör ämnetsatt av grupperasge en
livsvillkor, människans verksamhet ochkategorierna människans samver-

föreställningar livet och tillvaron. Tid ochkan människansoch om rum
kategoriernakategorier. skallövergripande Begreppen ochär ses som en

vilken studierna innehållsrikskissad karta skall ochgöragrovt mer me-
ningsfull. blir redskap i betydelsen den hjälper hur deKartan ett att oss se
enskilda företeelser studerar in i helhet.passar en

Människans livsvillkor

människans livsvillkor geofysiska miljön förutsätt-Till hör den och de
ningar för mänskligt liv liksom männi-den skapar och verksamhet, hur

inblickarformar påverkar miljön. Hit hör iskan och landskapet och också
näringsliv kommunikation samhällsplaneringoch arbete, och handel och

trañk, utbildning.med boende, vård, ochomsorg

Människans verksamhet och samverkan

människans formarInom verksamhet och samverkan allt män-ryms som
niskors liv isociala arbetsliv och värderingar,hem, skola ochnormer re-
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lationer mellan människor, hur människor vård visaroch SOU 19932tar om omsorg
konfliktervarandra, hur ochuppstår bearbetas i vardagen och i andra Kapitel 3om

sammanhang, begrepp gemenskap och solidaritet, demokrati ochsom
rättvisa, inflytandemakt, och ansvar.

Människans föreställningar livet och tillvaronom

Människans föreställningar knutna tillär tankar livet tillvaron.ochom
Dit religiösahör livsåskådningaroch andra och de föruttryck dessa som
finns i närmiljön i traditioneroch och kan hämtas berättelsersom ur ur
Bibeln och andra religiösa skrifter, i skönlitteratur, psalmer och sånger.
Det gäller uppfattningar och feloch ochrätt deras igott grundont,om
trosuppfattningar.

Tid och rum

Den verklighet eleven till vardagsmöter resultatet långärsom ut-av en
veckling. känna tillAtt sin släkts historia och närsamhällets äregen en
förutsättning för förståelse och viktigt för identitet.ärnuetav tryggen
Grunddragen i den äldre svenska och nordiska historien delär vårten av
kulturarv och här ingår kännedomen historiska gestalter och händel-om

Detta stoff ofta fylltär dynamik. Genom studier utvecklingenser. av av
visas hur vetande livsvillkoroch påverkar varandra. Hypoteser om or-
sakssammanhang kan ställas. Insikten förhållandenmånga varitattom
annorlunda i det förflutna eleven förutsättningar tänka mycketattger att

förändraskan i framtiden. Kronologin organiseraär kunskaper-sättett att
na.

En förståelse kartan och jordgloben modell helheten ochav av som av
viktiga geografiska begrepp organiserar kunskapen. förståelseEnav av

hur hembygdens rumsliga förutsättningar och avstånd till andra platser
har haft konsekvenser för liv och verksamhet där, till hjälp elevenär när
skall förstå andra fjärran kulturer.mer

Perspektiv pd ämnet

Det samhälle barnet dynamiskt. förändrasmöter är Det ständigt. Eleverna
kan bygga hypoteser olika händelsers orsaker, samband och kon-upp om
sekvenser, hypoteser fortlöpande revideras och utvecklas. Dettasom är
det dynamiska perspektivet. En företeelse kan ha olika former, fo-attmen
kusera den skiftar form,när hur den skiftar och vad detta förhar orsaker
och konsekvenser är utgångspunkten för det dynamiska perspektivet.

All kunskap förutsätter tolkning omvärlden. Inte minst gäller dettaav
kunskap samhället. Medvetenheten vi anlägger tolkandeom att ettom
perspektiv tillvaron blirpå därför viktig i samhällsläran. Eleverna stude-

de konkreta föruttrycken människornas samspel. För sigrar närmaatt en
förståelse dessa krävs eleverna funderar företeelsers innebörd.att överav
Detta nödvändigt både förär förstå andra människor och de sedvänjoratt
och har betydelse för dem.myter som

De tolkningar färgasgör starkt våra värderingar. I skallämnetav
läggas värderande perspektiv elevernaett möjlighet formule-som attger

sig och jämföra sina uppfattningar med andras. Detta perspektivra är per-
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sonligt i meningden det hjälper eleven utveckla ståndpunkter SOU 19932att att egna
identitet.och Perspektivet innebär också funderar Kapitel 3överatten egen man

förutsättningarna för syftetoch med kunskap.

Kunskapande

delEn innehåll hurämnets kan kunskapär samhället. Elever-av om
skall få utveckla olika metoder för detta.na

Kunskapandet i ofta iskerämnet samspel med Särskiltandra. de tol-
kande och värderande perspektiven inbegriper förmåga idelta samtalatt

frågeställningar.ämnets Att själv kunna uttrycka sig ämnesinne-om om
hållet språkligt bildmässigtoch därför förutsättning förär verklig kun-en
skap.

Mål skall ha uppnåtts i slutet det femte skolår-etsom av

Eleven skall
känna till hembygdens och samhällsförhållanden, kultur ochnatur--
historia
kunna redogöra för hur människor lever sina liv och tolkar tillvaron-
i skilda miljöernågra och tider i Sverige och på andra platser i värl-
den
känna till grundläggande egenskaper hos svenska landskapstyper-
ha ordnad bild Sverige och utifrånvärlden kartan och jordglo-en av-
ben och kumia placera studerade företeelser rumsligt
känna till grunddragen i den äldre svenska och nordiska historien-
fram till mitten 1700-talet ha kunskap viktiga tidsepokersamtav om
i den historiska utvecklingen

tillkänna grundläggande bibliska berättelser kristnaoch förestån--
ningar något andra religioner livsåskådningarochsamt om
känna till och förstå bakgrunden till vanliganågra kristna seder och-
bruk
kärma till formerna för och kunna idelta demokratisk beslutsord-en-
ning.

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

Samhället påverkar och påverkas Människans beslut i dagnaturen. på-av
verkar villkoren för framtidens och miljö. samhällslära, naturläranatur
och teknik och miljö behandlar delvis frågor olika aspek-samma men ur
ter.

samhällslära har också anknytningar till svenska, bild och musik. l alla
tider människanshar känslor infor tillvaron formulerats i bildord, och
musik. I och litteratur mänskligamyter möter öden ioch konsten fåross
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tider fjärran SOU 19932och kulturer gestalt. Samhällsläran behöver dessa ut-svunna
liv sitt innehåll. Kapiteltryck för 3åtatt ge

Geografi

Syfte

Geografrämnet behandlar människan omgivning,och hennes ochnatur-
kulturlandskapet, samspelet dem emellan sambanden mellan olikaoch

Ämnet,geografiska områden. inommed hemort både naturvetenskap och
samhällsvetenskap, skall eleven förståelse för helheter och grundge en en
för alternativa lösningar med människankunna problem harpåatt se som

omgivningoch hennes göra.att
För analysera sambandet mellan människa och miljö krävs kunska-att

format kompliceradede landskapet och detnaturprocesserper om som
samspelet mellan mark, och luft. Geografiämnet devatten tar natur-upp
givna betingelserna för människans existens visaroch verksamheter, hur
hon utnyttjar jorden och dess och behandlar konsekven-hur honresurser

mänskliga populationens till-detta. I studeras också denämnetavserna
fördelning förändringaroch jordytan de detta sker,växt över samt av som

mänskliga verksamheternas utbredningde och hur dessa verksamheter
regioner.sammanlänkar platser och

skall få kunskaper begränsningarEleven och derasnaturresurserom
insikter nationellaoch lokala, och internationella strävanden förom en

Ämnethushållning befintligabättre med bidrar tillpå så sätt attresurser.
ekologisktmöjliggöra orienterad relationenanalys mellan männi-en av

och hennes omgivning.skan
Geograñn kunskaper syftar tillomvärlden och stärka ele-attger om

rumsuppfattning, isåväl lokal i regional global skala.ochvens en som en
Ämnet skall kunskaper för förståelsen olikagrundge som ger en av re-
gioners naturbetingade, kulturella, sociala ekonomiskaoch Det bi-särart.

till elevens förståelsedrar hur sådant omvärldsuppfattning, attity-av som
politiskader och värderingar påverkat och påverkar beslut om resursan-

vändning lokalisering.och

Mål

iSträvan skall elevenämnet attvara
vidgar sina kunskaper i olikaoch samhälle delar värl-naturom av-

förståelseden for människors levnadsvillkoren av
insikt ihar de formar förändraroch naturlandskapetprocesser som-

inklusive människans påverkan på dessaegen processer
har kunskaper hur landskapet förändrats olika historiskaunderom-
betingelser insiktoch landskapet resursbasom som

förmåganutvecklar reflektera kring olika alternativ föratt resursan-
vändning och ökar förtrogenheten med ekologiskt tänkande
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vidgar sina kunskaper hur människans olika ekonomiska, teknis- SOU 19932om-
ka, sociala och kulturella aktiviteter länkar platser och Kapitel 3samman re-
gioner och reflekterar följdernaöver sådana sambandav
får kännedom de geografiska upptäckterna och hur männi-om om-
skans föreställningar världen och kartbilden skiljer sig mel-om om
lan olika tider olikaoch kulturer och samhällen.

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Skolgeografin handlar lära känna världen beskrivning,att skaffaom att-
och använda hjälpmedel för förklara förståoch analysatt och medatt-
kunskaper grund inse möjliga konsekvenser människanssom påverkanav
på och rumsliga samband konsekvensinriktning.naturen av -

Studierna i samhällslära har utgångspunkt haft elevens hem-som egen
bygd och det landet med utblickar den övriga världen.egna mot

Skolgeograñn har tradition börjat med studier olika områden,av nä-av
och fjärran, grund för elevens kunskaper världen.ra Samspe-som en om

let mellan människan och hennes omgivning studeras i olika landskap
hembygden, olika miljöer olikaoch länder. successivt utvecklas och
kompletteras elevens kunskaper världenjorden helhet. Globen ärom som
modellen helheten inom vilken alla studerade landskap harav platsen
och hör hemma och kartan nödvändigtär hjälpmedel i studierna.ett Ett
centralt begrepp landskap iär dess vida betydelse både och kul-natur-av
turlandskap.

Geograñämnet bygger studierpå omvärlden och människans verk-av
samhet. samspelet mellan människan och omgivningen, naturlandskapets
bildnings- förändringsprocesser,och rumsliga samband och iprocesser
landskapet studeras. Begreppen omgivning och landskap hänför sig till
både naturlandskapet och kulturlandskapet.

Geografins kunskapsinnehall handlar om
jorden och jordytan, vad människan etablerat jordytanpå och-
mänsklig verksamhet tiden,över
helheten och därmed begränsningen sådant ochutrymmeav som- re-
surser,
studier omvärlden, rumsliga mönster,av och sambandprocesser-
från den lokala skalan till den globala,
de geografiska förutsättningarna för och de geografiska konsekven--

förändringar i och samhälle.serna naturav
Kunskaper olika regioner och områden underlag förom studietger av

huvuddrag och strukturer, identifiering globalat.ex. klimat- ochav vege-
tationszoner, jordbruks- och gruvdistrikt, industriregioner Begreppm.m.

avstånd, lokalisering flödenutrymme, ochsom hjälpmedelär för ele-att
fåskall kunskaper inte bara knutna tillven är unik platssom ochen en

speciell tid är generella ochutan användbara för kommande tider, i nya
situationer och i områden.nya

Studier landskapstyper leder till frågorav och kulturlandska-natur-om
bildning, framväxt förändringar.och Bakgrundenpens till förändringar är
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SOU 19932naturtillgångar,geografiska fördelningenolikheter iregionala den av
Kapitel 3tilli sin upphovverksamheter. Dessamänniskor, och ut-turgerresurser

kontakter mellanflyttningar, handel eller andrarörelser,jämnande som
allmängeografiska förhållandensådanaolika Analyser ärområden. enav

innehåll.del ämnetsav
för ochallmängeograñsk utgångspunktenanalysEn är process-en

naturli-skolgeograñ. Människan beroende dekonsekvensorienterad är av
i landskap,förändringarna dettaförutsättningarna i landskapet ochga

luft. skolgeogra-och Detpåverkar också mark,hon ärvatten avenmen
i reflektera konsekvenserna bådeuppgifter elevernafins övertränaatt att

förändringarna.naturbetingadeoch dedetta avav

nionde skolåretuppnåtts i slutet detMål skall ha avsom

skallEleven
viktigatill läges- ochvärldskartan och kännaha kunskaper stor-om-

leksrelationer
skilda miljöer i världen lever ochmänniskor ikännedom hurha om-

arbetar
och kultur-kartjämförelser dra slutsatserkunna natur-omgenom-

landskapet
formarviktigaste ochkunskaper deha några processerna somom av-

förändrar naturlandskapet
ivegetationszoner världeni klimat- ochtill huvuddragenkarma-

förklaraframväxt och kunna dekulturlandskapetsha kännedom om-
landskapsbildfaktorernaviktigaste bakom dagens

ochföreteelser i kan kunnaförstå hur utgöra naturresursernaturen-
förlägger verksamhe-samband mellan ochnaturresurser var manse

ter
visar sig i befolk-insikt regionala sådantha samband som somom-

kommunikationindustrialisering, och handelningsförändringar,
beskriva och jämföra områden arbete medkunna eget attgenom-

diagram.bilder, ochvälja och kartor,göra texterut

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

studierna inomgeografiskt, rumsligt perspektiv kanEtt anläggas på
inom regionala skill-skolärnnen. Samband och mellan områden,många

företeel-likheter kan behandlas med anknytning till mängdnader och en
ser.

naturkunskapsämnen teknik och miljö delar geografin in-Med och ett
för flöden materia energi. Miljöförändringarsådant och ochtresse som av
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SOU 19932regionalt globalt samverkansområdeorsaker lokalt, och ocksåderas är ett
Kapitel 3dessamellan ämnen.

människangeografi studeras relationer mellan och ochI ämnet naturen
människors levnadsvillkor i olika områden. Detta ämnettangerar sam-

samhällsorganisation livsmönster.hällskunskap i vilket ochstuderarman
ingår sig fakta geografis-främmande språk lära språkområdetsI att om

förhållanden, levnadsvillkor miljö.ka dess och kultur, ochnatur
Ämnet geografi.historia har direkta samverkansområden medmånga

kartbilden förändrats tidemageografiska upptäckterna och hurDe genom
studieområde liksom människanssådant självklart på-är ett gemensamt

miljön tiderna.verkan genomav
miljönfrågor resursutnyttjande och samarbeteI är ettom omsorg om

religionskunskap naturlig etiska frågorna.det gäller aspektermed när av
hemkunskap direkta geografi ihar samband medEtt ämne ämnetsom

livsmedelstillgångar, resursanvändning för-fragor gäller ocht.ex.som
sörjning imed utgångspunkt hushållets behov.

ungdomskunskapBeröringspunkter finns med barn- och detnärt.ex.
villkor förutsättningar ijämföra och ungdomars och olikagäller barnsatt

liksom historia jämförelservärlden med där kandelar ämnet görasav
tid andra kulturer.med ochen annan

Även matematik, diagramdär arbetar med kartor ochämnen som man
statistiska beräkningar lek, idrott och hälsa där kartan fåroch eller en

funktion för beröringspunkterkonkret eleven, har med skolämnet geogra-
fi.

Historia

Syfte

Undervisningen i historia skall eleverna sådana kunskaper de kanattge
sig företeelser nutiden historisktsjälva och i led i skeende.ett ettse som

skall stimulera nyfikenhet utvidga sinDen elevernas och lust omvärldatt
i tidsdimension möjligheter in i tideroch dem leva sig gångnaatten ge

förutsättningar funnits för människans livoch de då och verksamhet.som
Undervisningen historiemedvetandeskall det utveckla elevernaspå sättet

perspektivhistorisktoch dem tillvaron. De kunskaperpå ele-ettge som
får förflutna tilldet och sambanden nutiden bidra tillskallverna om om

förståelse nutiden. förståelse i sinDenna tjänar beredskapturen av som
framtiden.inför

Historieämnet innefattar viktig del det kulturarv skolan skallen av som
föra vidare. Det skall lägga för viljagrund eleverna skall över,att taen
kritiskt granska och historiskautveckla det På så sättarvet.gemensamma
tillägnar sig personlig kollektiveleverna och kulturell identitet. Jämfö-en

historiska utvecklingenrelser med den i andra länder bidrar till förstå-en
else både de och människor från andra delarrötterna attav egna av av
världen har historiskt Samtidigt undervisningen görett annat arv. som
tydligt skiljervad skall den tydligt förenarvad tidengöra översom som
och rummet.
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Undervisningen i historia skall utveckla elevernas förmåga till kritisk SOU 19932
olikaanalys framställningar förgångnadet i massmedier ioch Kapitel 3av av pro-

paganda. Genom detta skall eleverna få ökad förmåga allsidigagöraatt
bedömningar skeenden och händelser utifrån sammanställningarav av
fakta och analyser samband.av

Mål

Strävan i skall elevenämnet attvara
utvecklar kunskaper historiska utvecklingslinjer och föränd-om-
ringsprocesser
tillägnar sig kunskaper betydelsefulla historiska händelser,om ge--
stalter och epoker i Sverige, Norden och övrigaden världen som en

för fortsattgrund intresse för historiaett
får brett och djupt kunnande historiskadet kulturarvet iett ettom-
europeiskt perspektiv, med utgångspunkti Sveriges och Nordens hi-
storia kunskaper det historiska människor frånsamt om arv som
andra länder sigbär med
förvärvar historiemedvetande, förståelse förett händelser ochen-
skeenden i nutiden och beredskap inför framtiden, grundad påen
kunskaper historiskaden utvecklingenom
kan samband mellan, tolka och förklara historiska företeelser ochse-
skeenden
utifrån kunskaper historiskaden utvecklingen blir medvetenom om-

historiska företeelser och skeenden kanatt betraktas olikapå sätt
blir medveten tidsbundnadet i historiskt givna samhälls- ochom-
kulturformer.

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Undervisningen i historia har allt vidgats till omfatta historia iattmer ett
bredare perspektiv. Förutom politisk historia skall ekonomisk ocht.ex.
social historia kulturhistoria ingå.samt

Det svenska och nordiska kulturarvet i vid betydelse, det formatsom
den personliga och kollektiva historiska identiteten, skall särskildägnas
uppmärksamhet i historia. Undervisningenämnet i historia skall över-ge
gripande sammanhang och bakgrund till olikade aspekter kulturarvetpå

eleverna i skolan imöter och samhället i övrigt.som

Viktiga begrepp och perspektiv

Historieämnet uppbyggt utifrån tidsbegreppetär historiemedvetandeoch
överordnade begrepp. Genom eleverna får kunskaper huvud-som att om

dragen i den historiska utvecklingen tillförs deras bild omvärldenav en
tidsdimension. Begrepp kontinuitet, förändring och omvandling ärsom
viktiga i framställningen.
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Historien insatserhar präglats konflikter SOUoch skeenden, och 19932spän-av
ningar utvecklingenpåverkat i olika socialt, Kapitel 3avseenden; kulturellt,som
ekonomiskt tekniskt. ioch Det mångfacetterade skeenden och händelser

lyftasskall fram, konflikter, spänningar maktförskjutningaroch in-som
och mellan länder. Inte minst i historienden moderna också demåsteom

sidornamörka och destruktiva lyftas fram i undervisningen. Människans
möjligheter historiskt förlopppåverka och därmed för vadatt ett ta ansvar

historiensker, etisktgör måste studeras perspektiv.ävenatt ettsom ur
Den utgångspunkt aktuella i nutiden,händelser elevernas hi-som egen

storia, den hembygden och det landet skall reflekteras motegna egna ger,
berikas historiskaoch det människor kommer från andraav arv som som

länder har. Det kulturarv, etniska minoriteter i land harvårt el-egetsom
invandrarnaler sig, till i undervisningenhar med skall såtas attsom vara

främjar vidsynthetden tolerans och och motverkar etnocentrisktett syn-
interkulturelltEtt perspektiv skillnader likheterdär och mellan olikasätt.

viktigt i historieundervisningen.kulturer kan belysas är
historiska faktaMängden intill oändlig. Ett väl genomtänktär nästav

nödvändigt. Studiernaurval får inte bli fråga hinna fåär att yt-en om en
lig stoffmängdkunskap möjligt. Historieundervisningenså storom som
skall bygga på elevernas upptäckarglädje vidgaoch lust kunskapernaatt

sin omvärld i tiden och Elevernas möjligheter görarummet. attom egna
fördjupningval det gäller inriktning bliroch därförnär betydelse.storav

ingår i undervisningenDet eleverna fåskall tid dokumentera, be-att att
beskriva historiskaoch företeelser och händelser. Användningrätta av

tidningardatabaser, hembygdsmuseer, medieroch andrat.ex. är natur-en
lig historieundervisningen.del fårEleverna därmed tillfälle stiftaattav

viss bekantskap med historiska källor.en

En referensramgemensam

Eleverna från studiernahar i samhällslära kunskaper histo-denom egna
rien, hembygdens historia och grunddragen i den äldre svenska och nor-
diska historien. Det innebär epoker vikingatiden, medeltiden ochatt som
den svenska stormaktstiden i sina huvuddrag bekanta för eleverna. Ele-är

iskall historia fä fortsatta kunskaperämnet längs tidsaxelverna en om
betydelsefulla epoker och händelser i den svenska nordiska historienoch
frän 1700-talets mitt fram till i tillbakablickardag med jämförelseroch

tidigare skeden. Undervisningen skall också behandla den allmännamot
historien förankringmed i den västerländska historien inklusive antiken
och utblickar andra forntida kulturer och viktiganâgramotge utomeuro-
peiska kulturkretsar.

den socialaI ekonomiskaoch historien, människorhur levde, arbetade
och skapade barnens, kvinnomas och olika viktigaär världarmännens te-

inom Särskilt betydelsefullaämnet. händelser förloppoch refor-man som
mationen, de seklernas revolutioner i olika länder och Världsdelar,senaste

från bonde- tillövergången industrisamhälle folkrörelsernasoch historia
tillhör den för eleverna referensramen. historiskaHur dengemensamma

kartan i olika tider folkvandringar,med statsbildningar och han-sett ut
delsvägar hör tillockså de kunskaper alla elever fåskall deletc. som av.
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Dåtid nutid -franztid SOU 19932-
Kapitel 3Historieundervisningen till nutida politiska,bakgrund kulturella,ger en

ekonomiska sociala förhållanden Historien fåreller skeenden. be-och en
förhållandenlysning utifrån nutida liksom nutiden blir belyst histo-av

rien. Undervisningen utvecklingenhandlar vad påverkat underom som
skilda tidsepoker och sambandet mellan olika faktorer. Varje tid be-om

företeelser i ljuset förhållanden Förskjutningartraktar de då råder.av som
i perspektiven ständigt stoffvalet i historia för-sker och skall spegla dessa

Undervisningen i historia fångar in frågorskjutningar. aktuella och ger
historiska belysning. i tid miljöfrågornadessa Så kan vår, nären en som

samhällsfrågor, i historia.centrala dessa behandlas Av-är även ämnet
verkning antiken med jordförstörelse följdskogar under är ettav som ex-

fått för miljön iempel händelser följdverkningar in tid.på vårsom egen
tydligt historieperspektivEtt exempel aktuellt de omväl-på ärannat ett

Östeuropa,i främstvande händelserna Europa, den historiska bakgrunden
till förändringar.och konsekvenserna dessaav

Mål skall ha uppnåtts i slutet det nionde skolåretsom av

Eleven skall
väsentliga i historiska utvecklingenha kunskaper drag den iom-

Sverige från 1700-taletsoch Norden mitt, känna till grundlin-samt
i historiajerna allmän

ha kunskaper betydelsefulla forntida antikanågra och samhällenom-
ha insikt hur människor försörjde sig i förindustriellalevde ochomn
samhällen industrialiseringen förändratoch hur har samhällslivet

människors livsvillkoroch
iutifrån kunskaper historia insiktha den personliga och den kol-om-

lektiva identitet historiskadet arvetsom ger
kunna karakterisera olikanågra händelser eller skeenden med bety--

för tiddelse vår egen
förstå historiska förhållandenhändelser och kan olikaatt ses ur per--
spektiv och tolkas olikapå sätt

informationha kännedom hur ioch propaganda har hi-använtsom-
storien
ha fördjupad studie kringgjort historisk företeelse, ske-någon ettenw

idéerende eller epok med dess och synsätt.en

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

Skolan tillskall eleverna förmedla historiskt perspektiv i all undervis-ett
ning. historiskaDe perspektiv in iläggs kursplanernai andra ämnensom
kompletterar historieundervisningen. innebärDetta historia fårämnetatt
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19932SOUövergripandeiövrigaskolans ämnenmedsamverkamöjligheterrika att
3Kapitelepok ellervisst land,studeragällakanprojekt. Det ettoch att enteman

innefattaantiken kanstudieområdeEttolika aspekter.kultur somuren
matenzatik.språk ocholika skolämnen ävenmånga t.ex.

gällakanolika aspekter. Detutifrånockså byggaskanSamverkan upp
musikhistoriabild,framför alltmed ämnetsamverkankonsthistoria och
bild, slöjd el-svenska,kulturhistoria medmusik ämnenaellermed ämnet

geografiskadefolkvandringama ellerstuderaväljamusik. Man kanler att
geografi, eller detillanknytning naturveten-med ämnetupptäckterna

tillanknytningmedframstegenochupptäckternatekniskaskapliga och
nziljö.till teknik ochbiologi ellerochfysik, kemi

berörings-direktaÄmnet harområdenocksåinnehållerhistoria som
Historiskahuvudsakliga innehåll.i sitt texterandramedpunkter ämnen

liksom desvenskaibehandlaslandskapslagar ämnetochurkundereller
hi-historien. Dennordiskaochsvenskaäldstatill denskriftliga källorna

innehållskildringar äroch dokumentärafaktaböcker ettstoriska romanen,
viktigt stödsamtidigtlitteraturläsning och ärsvenskundervisningens etti

djuparetillfälle tillreligionskunskaphistorieundervisningen. I ettför ges
kulturarvmellansambandetreligionshistoria ochkyrko- ochstudium av
Samver-mellani samverkan ämnena.världsreligioner belysesoch stora

föreställ-religiösahistoria ochfornagällaocksåkankan t.ex. samernas
samhällskunskapmytologin. Inordiskaforntida ämneteller denningar

statsbildningar, styrel-innehållhistorieämnetsbehandlas mycket somav
dåförhållandenekonomiskasociala och ettseskick eller sam-men ur

ingår bådeolikaförstudiumVid gränserna staterhällsperspektiv. ett av
mediekunskap studerasochKällkritik, propagandageografi historia.och

svenska.sanzhällskurzskap, bild ochmedtillsammansfördelmed
omfat-såandraberöringspunkter med ärämnenEftersom mängden av
fånågraendast kandet härviktigtblir betonadettande ex-att angesatt

historia and-har medämnessamverkantillmöjligheterempel alla somav
från olikatrådarna äm-Historieundervisningen knyterämnen. sammanra

helhet.ochsammanhangoch gernen

Religionskunskap

Syfte

stimulera tillochkunskaperförmedlauppgifter hörTill skolans re-att om
förgrundlivsåskådningarreligioner ocholikaflektioner kring som en

utvecklaskallställningstagande. Elevernatillförmågavarje elevs re-eget
livsåskådning.sinmänniskas haför varje rättspekt att egen

reli-kunskaperelevernasvidga fördjupaochUndervisningen skall om
reflekteratillfälleoch demi samhälletreligiösa frågor attgion och ge

moraliska frågor.i etiska ochvad det innebäröver taatt ansvar
ibådeKristendomen harkultur.dessreligiösa liv dellands ärEtt aven

i det svenskainflytandegenomgripandehafti nutidhistorisk tid och ett
elever-tradition. Församhällsmoral ochsvensk kultur, attsamhället, över
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skall kunna tillgodogöra sig förståoch mycket innehållna och SOUuttryck 19932av
i svensk och västerländsk konst, musik, litteratur, historia och samhällsut- Kapitel 3
veckling detär nödvändigt ha kunskaper den kristnaatt före-tronsom
ställningsvärld. Undervisningen i religionskunskap skall därför också ge
eleverna sådana kunskaper grund för förstå den svenska ochsom atten
västerländska kulturen.

Genom den ökade invandringen har många elever i dag reli-en annan
giös bakgrund den kristna.än Böcker och massmedier låter också elever-

olika trosuppfattningar.möta Undervisningen i religionskunskapna skall
både eleverna faktiska kunskaper olika trosriktningarge och utvecklaom
deras känsla för tolerans och förrespekt andra människors trosuppfatt-
ning och kultur. Därför skall undervisningen i religionskunskap, förutom
i den kristna religionen, sinäven utgångspunkt i andra religioner.ta Jäm-
förelser mellan religioner från olika kulturer, Världsdelar tidsepokeroch

viktiga bidrag till interkulturell och historisk förståelse.ger

Mål

Strävan i skallämnet elevenattvara
reflekterar utvecklaröver, och fördjupar sina kunskaper religiö-- om

etiska och existentiella frågor grund försa, ställningsta-egetsom en
gande

sinautvecklar kunskaper den kristna religionen, både i Sverigeom-
ioch andra länder, och de uttryck den sig i religiösaom tarsom

handlingar och i högtider och seder
förstår hur svenskt samhälle och kultur har påverkats och påverkas-

Bibeln och kristenav tro
fördjupar sina kunskaper de världsreligionernastoraom samt- om re-
ligiösa föreställningar från andra religioner i vår tid ioch histo-egen
risk tid
fördjupar sina kunskaper icke-religiösa trosåskådningarom-
fördjupar sin förståelse för andra människors ställningstaganden i-
religiösa och etiska frågor och avstånd från människortar att utsätts
för förtryck för sin religions eller livsåskådnings skull
vill medverka till människor med olika uppfattningaratt religio-- om

och trosåskådningar kan leva och verka tillsammans.ner

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Studier i religionskunskapämnet innefattar både innehåll och deett per-
spektiv kan anbringas på detta innehåll. Kunskapersom religionerom
och andra livsåskådningar belyser hur frågor och livetstroom om me-
ning har behandlats och behandlas andra. De betydelsebärande be-av

skiftar i olika religioner,greppen sakramenten för kristendomen, bö-som
för islam och lagen för judendomen.nen De olika religionernas viktiga

begrepp kärnan iutgör undervisningen.
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19932SOUicke-tro centrala. Dessa begreppreligioner ocholika begreppenI är tro
etik. Kapitel 3för moral och Medi reglerfram i andaktsformer, symboler ochlyfts

kristendomen har i land detförankringden starka vårt är natur-egetsom
undervisningen. följa kyr-i Genomligt utgångspunktdenna attatt ta som

bakgrunden tillfår fördjupa kunskapernaväxlingar elevernakoårets om
uttryckhögtider. Bibeltexter, psalmer och sångerreligiösa helger och ger

grundläggande be-i olika tider. Studiet kristendomensför kristen tro av
olika kristnainställningar hostydliggöra varför skilda uppståttkangrepp

etiska frågor, samlevnadsfrågor ochsamfund kring aktuellakyrkor och
perspektivet.i globalaproblem det

religiösaförstå ställning till såvälskall kunna ochEleverna ta som
existentiellatrosfrågor ochicke-religiösa livsåskådningar. Att bearbeta

perspektivutifrån etisktfrågor betrakta tillvaronoch ärettatt en person-
därför för elevernasUndervisningenlig måste utrymmege egnaprocess.

existentiella etiska problem.reflektioner frågor kring ochoch
livstolkningar agnostisk ateistisk in-människor med ellerMånga väljer

religionernaalternativ till traditionella behöver elever-nebörd. Sådana de
till.diskutera ställningockså få bearbeta, och tana

frågorreligionskunskap eleverna infor grundläg-ställsI rörämnet som
människo-förmänskliga rättigheter och respekt andra. Frågorgande om

irelationer människor behandlasoch mellankulturarv, kulturmötensyn,
undervisningen.

frågor ochkonkreta upplevelser eleverna har medI möter gott ont,som
etikfrågoma fördjupasDiskussionen kring kan medoch göra.rätt orätt att

etiska från kristendomen ellertio Guds bud, regler hämtadehjälp av av
humanismensklassiska tankarfrån religioner, eller denandra attomav

positiva och låta elever-utveckla dygder. Genomvarje att ta upppersons
etiska frågor livsåskådningsper-reflektera och diskuteraöver etturna

religionskunskap till aktualiseraspektiv bidrar undervisningen i såda-att
i övrigt.etiska i skolan och i samhälletvärden skall hävdasna som

formats i kristna tradi-kulturtradition har samspel mellan denSvensk
sekulariserat emellertid ingentionen samhället. I samhälleoch är troett

Liksom kristendomenlivsåskådning självklar. del deneller är en av sven-
lik-ingår religioner del andra kulturer. Påska kulturen andra som en av

kristendomen islam, hinduismen ellernande har judendomen,sätt som
Ävenreligiöst historiska högti-buddhismen sin bakgrund. sånger,texter,

förseder uttryck för gemenskap dem andrader och är utövarsom som re-
ligioner kristendomen skall behandlas.än

i religionskunskap utblickar mångfaldUndervisningen skall denmotge
finns funnits variation reli-kulturer och har jorden med denpå avsomav

giösa innehåller.uttryck desom

Mål skall i slutet det nionde skoláretha uppnåttssom av

Eleven skall
sig kring för viktigakunna reflektera och formulera demöver-

livsfrågor religiösa etiska frågoroch och
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ha kunskaper kristen livsuppfattningoch med utgångspunkt i SOU 19932troom-
Bibeln Kapitel 3
ha kunskaper kristna traditioner visarde sig i kyrkoåret, iom som-
gudstjänstliv högtideroch

tillkänna hurdetnågot svenska kyrkolivet vuxit fram och någotom-
de kristna huvudkyrkornas historia och den roll de ispelar dagom

ha kännedom de världsreligionernas livsuppfatt-ochstora troom-
ning, religiösanågot föreställningar och från andrasamt myterom
religioner i nutiden, från forntiden och från antiken
känna till religionersnågot andra betydelse för människor, derasom-
grundtexter och uttrycksformer, historia och utbredning

tillkänna något grundtankarna i icke-religiösanågra livsåskåd-om-
ningar.

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

Religionskunskap ingår i de Samhällsorienterande och bidrarämnena till-
med dessa jämte barn- och ungdomskunskap till eleverna fårsammans att

helhetsperspektiv frågor människansöver livett och verksamhet bådeom
i historisk tid i nutiden.och Religionskunskap oftaberör frågorsamma

historia, samhällskunskap barn-och och ungdomskunskap,som men ur
delvis andra perspektiv.

Studier religioners och livsåskådningars utbredning och de villkorav
har de materiella förutsättningarna för människors livgett möj-som ger

ligheter till samverkan med geografi. Inom naturvetenskapliga ämnen
finns naturliga samverkansmöjligheter kring etiska och moraliska frågor

kring innehållsfrågoräven människors världsbild, dess utform-men som
ning förändring.och

Man bör också uppmärksamma den mångfald konstnärliga uttrycks-av
former religionen inspirerat till. Religionskunskap bör därför ocksåsom
samverka med lculturbärande musik, svenskaämnen med skönlittera-som

poesi och drama bildoch med konst film.ochtur,

Samhällskunskap

Grundskolan helhet skall förbereda eleverna för leva och aktivtsom att
verka i samhället, den skall förmedla grundläggande demokratiska värden
och eleverna förutsättningar orientera sig i komplex omvärld.ge att en
För detta krävs eleverna får kunskap nutida samhällsförhållandenatt om
och samhällsfrågor och deras bakgrund vid söka och värde-samt attvana

information. Samhällskunskapen skall bidra till detta.ra
Samhällsktmskapsämnets syfte elevernaär skall djupaså och bre-att

da kunskaper de kan reflektera såväl nationellaatt över internatio-som
nella samhällsforhållanden och samhällsfrågor, självständigt ställningta



SOU 19932kunskaper ele-Därvid blir både desamhällslivet.aktivt ideltaoch som
3Kapitelbetydelse.centraltill kunskapernautvecklar och på väg avprocessenven

sammanställa,olika kunskapskällor,frågor, användaformuleraAtt attatt
bedömningar blir viktiga delaroch ämnet.analysergöraatt av

samhälleli-skildauppgift levandegöraSamhällskunskapsämnets är att
i skilda socialamänsklig verksamhetbilderverksamheter, att ge avga

skallDettaSverige och i andra länder.i skilda delarsammanhang och av
behövaskandetkunskaper går snävteleverna utöver ansessomsomge

få breda kun-skall också dei Elevernaftmgera samhället.for enbartatt
samhällsförhållandenförutsättningar för reflexion överskaper som ger

för aktivt kunnasamtidigt redskapsamhällsfrågor och utgöroch attsom
i samhället.demokratiskai dendelta processen

Mål

eleveni skallSträvan ämnet attvara
organi-arbetar och hur dei människor lever, bor ochfår insikter hur-

miljöer ii olika sociala ochangelägenhetersina gemensammaserar
övriga världenSverige ochskilda delar av

organisation detnuvarandeförstår framväxt ochtill ochkänner av-
länderjämföra med andraoch kansvenska samhället

och bearbeta kun-skaffa sig, sammanställafärdigheterutvecklar att-
bedömningar uttrycka stånd-ochsamhälletskaper görasamt attom

punkter
samtidigtpraktisera demokratins värdegrund,vill omfatta och men-

tolkningsproblem konflikterochdiskutera inneboendekan ochse
olikaideologier traditionerochförstår olika utgångspunkter,hur ger-

för utveck-mål samhälletsoch medel ochsamhället påpåsätt att se
ling

samhällsfrågor ochsamhällsförhållanden,får ktmskapsådan omen-
aktivt ivill och kan deltarättigheter skyldigheter elevenoch att

samhällslivet
fortlöpande följa ochnyfikenhet intressestimuleras till och eget att-

samhällsfrågorsig in i samhällsförhållanden ochsätta
ekonomiska, sociala,relationer urinternationellaförstår alltmer av-

internationella konflik-orsaker tillpolitiska kulturella aspekter,och
internatio-effekter fredssträvanden ochinnebörder ochter samt av

olikanell samverkan områdenpå
skönlitteratur,via mediertillägnar sig kunskaper samhälletom-

sin förmå-tidningar, samtidigt utvecklarfacklitteratur, TV osv. och
opinions-kritiskt granska mediers ochanalysera ochatt annanga

bildnings budskap
i utveck-får insikter samspelet mellan samhälle och natur ettom-

samhälleligt perspektiv blir medvetenlingshistoriskt och samt om
ekonomiska politiska miljöfrågor.och aspekter på
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Ämnets uppbyggnad och karaktär SOU 19932
Kapitel 3

Skolämnet samhällskunskap hämtar begrepp och perspektiv från raden
kunskapsfält behandlar olika aspekter samhället;som statsvetenskap,av
ekonomi, sociologi, socialantropologietnologi, historia, juridik, kultur-

Ämnetgeograñ. har därför naturliga anknytningar till andra iämnen sko-
historia,lan; geografi, religionskunskap, teknik och miljö, barn- och ung-

domskunskap m.fl.
Samhällskunskapsämnets centrala kunskapsområden samhällsförhål-är

landen och samhällsfrågor, dvs. verksamheten i samhället uppgifter,samt
problem och möjligheter både i nationellt och internationelltett ett per-

Ämnetspektiv. kan studeras dels med utgångspunkt från människan i
samhället, människans livsmönster, dels med iutgångspunkt det sätt sam-
hället uppbyggtär samhällsorganisationen.på, Livsmönster och sam-
hällsorganisation kan dock inte skilda från varandra, de påverkarses som
varandra ömsesidigt. Att parallellt studera livsmönster och samhällsorga-
nisation dynamik och ökar förståelsen samspelet människa-sam-ger av
hälle.

Vissa begrepp viktiga förär analysen i ochämnet några perspektiv är
centrala i undervisningen helhet.som

Livsmönster och samhällsorganisation

Människor ingår i olika sociala sammanhang, i familj och andra relatio-
i olika i arbete och fritid.på De har olikaner, ochgrupper värde-normer

ringar, kulturer och traditioner, de formar sina liv olikapå Dettasätt. ut-
livsmönster.gör Livsmönstren har historiska och de förändrasrötter över

tid. De påverkas sociala, ekonomiska, geografiska och kulturella för-av
hållanden, och de delvis olikaär för kvinnor och Närmän. studerarman
livsmönster frånutgår människan i samhället frånoch hur männi-man
skor formar sina liv.

Samtidigt människors liv formas i livsmönstren påverkassom deras liv
det samhälle de lever den samhällsorganisation ingårav de Samhälls-

organisationen också historisktär framväxt och den och for-omprövas
ändras fortlöpande enskilda och människor. Samhällsorga-av grupper av
nisationen de övergripandeär strukturerna i samhället, sig finnsdevare

lokal,på nationell internationelleller nivå. Hur styrelsesätt och rättssys-
utformas, hur bostadsområdentem byggs, hur produktion, handel och

ekonomi organiseras, hur socialpolitik utformas, hur demokratins inne-
börd tolkas och uttrycks är exempel på samhällsorganisation.

Förhållandet mellan livsmönster och samhällsorganisation kan belysas
med exempel. Om arbetslivetett skall studeras kan frågeställningar ur

livsmönsterperspektivett Vilka krav ställer arbetet detpå enskildevara
och hur kan den enskilde påverka arbetet, vilka relationer och gruppe-
ringar ñnns på arbetsplatsen, hur påverkar arbetet människors liv utanför
arbetsplatsen, förändrashur arbetsinnehållet for den enskilde tekniskaav
och ekonomiska förändringar, hur påverkas individ familjoch arbets-av
löshet. Utifrån studier samhällsorganisationen kan frågornaav Hurvara
påverkas arbetsorganisationen ekonomi och traditioner, hur arbets-av är
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organiserad, vilka långsiktiga förändringar i arbetsli- SOU 19932marknaden kan ses
vilka orsaker finns till löneskillnader arbetsmarknaden, vilka Kapitel 3påvet, par-

finns vilken arbetsmarknadspolitik försarbetsmarknaden,påter

Begrepp

samhällskunskapsänmet vissa väsentliga för iI begrepp analysenär äm-
vid behandlingen internationellaDetta gäller både svenska ochnet. av

förhållanden.
Sådana begrepp är

individ familj grupp- -
reproduktionarbete produktion- -

rättvisa solidaritet ansvarw -
framsteg tillväxt nytta- -
individ kollektiv-

samhällestat -
samförstånd konflikt-
makt kontroll påverkan- -

regionalt nationellt internationellt.lokalt - - -

Perspektiv

samhällskunskapsämnet perspektiv särskiltI väsentliga, det histori-är tre
perspektivet,ska det pluralistiska perspektivet demokratiskaoch det fost-

ransperspektivet.
Samhällsktmskapsämnets förståelse nutiden,kärna förståelseär av en

samtidigt möjlighetskall söka bedöma och påverka framtiden.attsom ge
förståelse nutidenMen denna sker det historiska perspekti-attav genom

ständigt samhälleliga förhållanden nutidennärvarande. i resulta-är ärvet
historiska samhälleliga förändringar kan kommaäventet av processer om

snabbt och och det kan bedöma olika faktorerssvårt bety-oväntat attvara
delse.

fåEleverna skall pluralistiska olikadet samhället med dessmöta upp-
fattningar åsikter. Människor olikaoch har uppfattningar hur samhäl-om
let fungerar. motsättningarnaoch Att konflikternaoch i samhäl-utser se

förutsättningarlet skapar för förstå dynamiken i samhällsutvecklingen.att
Konflikter och konkurrerande bilder olika fenomen i samhället skallav
därför lyftas fram och behandlas i undervisningen i samhällskunskap.

demokratisktEtt fostransperspektiv. Studier i samhällskunskap oftarör
för människorna frågor,centrala mänskliga rättigheter, makt,t.ex. om
förtryck. När dessa liknandeoch frågor behandlas kommer skolans vär-

oftadegrund beröras. viktigtDet då markera skolan inteäratt äratt att
värdeneutral, skolan skall för demokratinsstå grundläggande värden.
Samhällskunskapsämnet ihar det här särskildsammanhanget uppgiften

frågordessa i analyserande perspektiv och utveckla elever-att ta ettupp
förmåga granska, värdera ställning.och En demokratisk fostranatt tanas

innebär också eleverna inflytande fåroch personligt deatt tages ansvar -
få praktiseraskall reflekteraoch demokratiska arbetssättöver och arbets-

former i skolan. Kunskaper skolans organisation och verksamhet kanom
exempelvis eleverna förtrogna med såväl besluts-göra och styrelseformer

95



ekonomiska frågor samtidigt förutsättningardet dem SOU 19932ak-attsom som ger
tivt i få inflytandedel och utformandet skolans verksamhet. Kapitel 3överta av

Mål skall ha uppnåtts i slutet det nionde skolåretsom av

Eleven skall
känna till det svenska styrelsesättets framväxt och grunddragen i det
svenska samhällssystemets uppbyggnad kunna jämföra medsamt
andra länder
ha kunskaper i ekonomiska frågor för sin privateko-kunna skötaatt
nomi orienteringha samhällsekonomiska frågorsamt en om

tillkänna grunddragen i försvarspolitik,svensk dess mål och medel
ha översiktliga kunskaper arbetsliv,närsamhället; bebyggelse,om

fritid,kultur, social service, organisationer, föreningar samtm.m.
kunna jämföra med övriga Sverige och andra länder

bilder människorsha olika livsmönster, deras levasätt ochattav
forma sina liv, förstå hur skiftardetta bl.a. utifrån kön, social, eko-
nomisk och kulturell bakgrund och förändratshur de har tidenöver
ha kännedom miljöfrågor, såväl arbetsmiljö, trafikmiljöom som
miljöfrågor i med tonvikt ekonomiskapå och politiska aspekterstort
kunna granska och värdera påverkan från medier och opi-annan
nionsbildning och utifrån detta överväganden ochgöra ställ-ta egen
111118
förstå innebörden det grundläggande regel- och rättssyste-av norm-,

i samhället tillkänna grundläggande rättigheter och skyl-met samt
digheter i familj, arbetsliv och samhälle

tillkänna den demokratiska värdegrunden den iuttrycks skol-som
lag och läroplan

förklarakunna olika bevekelsegrunder för ståndpunkter i ak-några
tuella samhällsfrågor och kunna personliga etiskagöra övervägan-
den
ha kännedom Sveriges internationella åtaganden och ha on-om en
entering internationell samverkan inom bl ekonomi, miljöfrå-om .a.

freds frågorgor,
kunna använda olika kunskapskällor facklitteratur, uppslagsböcker,
massmedier, intervjuer förm.m. informera sig förochatt attom
sammanställa och kunskaper aktuella samhällsfrågor.presentera om

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

Samhällskunskapsämnet har identitet, för syfteämnetsatten egen men
skall fullföljaskunna krävs samverkan med andra ämnen.

Som exempel områdenpå där samverkan naturlig kanär nämnas
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historiskadet perspektivet historia SOU 19932-
värdegrunden, det demokratiska fostransperspektivet religionskun- Kapitel 3-
skap
miljöfrágoma de naturvetenskapliga geografi, teknikämnena, och-
miljö, hemkunskap
näringar, produktion, ekonomi geografi-
mediafrågor svenska, bild-
familjefrågor, ungdomsfrågor barn- och ungdomskunskap-
internationella frågor språk-
ekonomi konsumentfrágoroch hemkunskap.-
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19932SOUSlöjd3.12
Kapitel 3

Syfte

allsidiga utvecklingtillbidra elevernassyfte attSlöjdämnets är att genom
Ämnetförmåga.kommunikativamanuella ochskapande,utveckla deras

förmågaochsjälvständighet,till utveckla elevernasbidraskall att ansvar
idéer få pla-utifrånmöjlighetdemlösa problem attatt egnaatt gegenom

slöjdprodukt.till färdig Attframgenomföra helaoch seprocessennera
tillfredsställel-ocharbetsglädjeformfram och elevenarbetet växa ta ger

förmågan.tilltro tilloch den egnase
teoretiska kun-praktiska ochskall elevernaUndervisningen i slöjd ge

förslöjdområdet,inom känslafärdigheter i olika metoderskaper och
redskap ochmaterial hurochkunskaperestetiska värden samt omom

resurshushållningmedvetenhetutvecklafungerar. Den skallmaskiner om
ochinsikt attitydpåverkanproduktion ochvid konsumtion och omge

valsituationer.igrupptryck
slöjdtraditionerkännedomSlöjdundervisningen skall eleverna om urge

respekt ochinternationellt perspektivnordiskt ochnationellt, samt geett
traditioner-bliEleverna skall medvetnaför kulturer.förståelse andra om

till nyskapande.inspirerahur dessa kani olika kulturer ochbetydelsenas
Ämnet självständigt klara så-förutsättningar för båda könenskall attge

vardagslivet ochuppgifter ikvinnligatraditionellt manligaväl attsom
bedömningar videstetiska valoch andraekonomiska,kunna göra av ma-

terial och arbetssätt.

Mål

i elevenskallSträvan ämnet attvara
olikasjälvständigtförmågan lösatilltilltro denbygger attegnaupp-

i olikafärdighet slöjdme-uppgifter inom slöjdområdet och uppövar
toder

för estetiska värdenkänslanutvecklar-
kulturarvslöjdtraditioners betydelse ochblir medveten som somom-
och internationelltnationellt, nordisktinspiration påverkan bådeoch

industriell produktionhantverksmässig ochbådefår kännedom om-
inom slöjdområdet

slutligaför detarbetsetik betydelsearbetsmiljö och harinser godatt-
resultatet

för vardagslivethandlingsberedskaputvecklar-
självständigt kan

och vi-i olika material och verbaltidéer till slöjdprodukterutforma-
datorstödbl medsuellt gestalta dem .a.

kvalitativa, estetiska,frånfärg, material och metodvälja form och-
miljömedvetna utgångspunkterekonomiska och

utifrånblir realistisk såväldenarbetsprocessen såplanera att egna-
tidförutsättningar tillgång ochpå resursersom
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tillämpa olika slöjdmetoder och hantera verktyg och redskap SOU 19932-
under arbetets reflektera sinagång ställningstaganden, Kapitelöver 3omprö--

fattaoch beslutva ev. nya
analysera, beskriva och värdera arbetsprocessen och produkten samt-
bedöma vad påverkat resultatet.som

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Genom vi idag köper alla våra bruksvaror färdiga, förlorarnästan viatt
kunskapen förståelsenoch för den produktionskedja, i rå-om startarsom
materialet i färdigoch resulterar produkt. slöjdenI får eleverna något av
denna kunskap de delaktiga i hela produktionsprocessenattgenom
från idé till färdig produkt.g

Eleven får arbeta med textilslöjdsåväl och metall-att trä-genom som
slöjd erfarenhet skapande iarbete både mjuka hårdaoch material. Iav
samband med val material olika berednings-och behandlingsme-ochav
toder kommer eleven naturligt i kontakt med frågor rörsom resursan-
vändning och miljö.

I förmedlasslöjden delar kulturarv naturligvårt En utgångspunktav
för detta traditionerna.de lokalaär Genom slöjden historisk ochatt ge en
internationell dimension ökar förståelsen för det uppfattassom som

kultursvensk och också förståelsen för andra kulturer och den betydelse
bland slöjdtraditioner har i dessa.annat

Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom
andra skolämnen. Det förekommer exempelvis ofta matematiska tillämp-
ningar lägger inte minstgrund för storleksuppfattning och förstå-som en
else geometri.av

De första skolåren tonviktenbör ligga praktisktpå arbete med prövaatt
och experimentera med olika material och metoder. Successivt utökas
kunskaperna i slöjd och eleven kan med högre grad självständighet gö-av

medvetna utifrånval trender, funktion, form, färg, material och metod.ra
Slöjdarbetet kan delas i idé och planering, genomförande och vär-upp

dering. Dessa delar integrerad helhetutgör där elevernas möjligheten att
delta i och påverka arbetsprocessen och för få återkoppling påsteg steg
sitt arbete väsentlig. Lärarenär kan i dialog med diskuteraeleven och
handleda det fortlöpande arbetet.

Idé och planering

Arbetet frånutgår elevens idéer han eller hon olikapå sättegna som
åskådliggör och formger. Eleven planerar för genomförandet sin idé,av
väljer förmetoder förverkliga den, väljer material och olikaatt be-gör
dömningar. innebärDetta exempelvis medvetna utifrångöra valatt este-
tiska, ekonomiska miljömässigaoch bedömningar.

Genom välja slöjdmetod för lösa uppgiftatt eleven sin för-att tränaren
reflekteramåga och tänka kritiskt för finna funktionellaatt och estetis-att

lösningarka arbetsuppgiften.på
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kunna planera genomföra SOUFör och sitt arbete eleven få 19932måste kun-att
skaper de olika i slöjdprocessen. Kapitel 3stegenom

Genomförande

Genom det praktiska arbetet blir förtrogeneleven med grundläggande
inommetoder slöjdområdet. eller inhämtarHon han också kunskaper om

material och hur maskiner fungerarverktyg, redskap och tränassamtom
tolka ritningar skriftliga instruktioner.ochatt

Tankens, och handens efterarbete övning krm-ögats gemensamma ger
färdigheterskaper och i olika slöjdmetoder. Under arbetets utveck-gång

las också slöjdkunnande bl.a. material, form, färg, red-ett om resurser,
skap och verktyg.

I slöjdarbetet främjas utvecklingen elevens motoriska spatialaochav
förmåga. Genom praktiska erfarenheter olika materialarbete med ochav
verktyg läggs för begreppsliga utvecklingengrund den samtidigten som

sinnen stimuleras.många
Under arbetets fortgår kommunikationgång naturlig där eleven haren

möjlighet sina ställningstaganden vid fattaoch behovomprövaatt nya
beslut.

Värdering

ingårI slöjdarbetet värdering arbetsprocessen den färdigaochav av pro-
kvalitets-dukten och konsumentaspekt, funktion,där form färgochur

lyfts fram. redovisarEleven hur inspiration, idéer, formgivning olikaoch
ställningstaganden påverkat arbetsresultatet och hur trender, mode och
skilda inverkatkulturmönster utformningen.på

Eleven i bedöma och värdera sin arbetsinsatstränas och bli medve-att
i vilken grad hon eller han utnyttjat sina möjligheter denåten attom upp-

målen.satta

Mål skall ha uppnåtts i slutet det femte skolåretsom av

Eleven skall
utformakunna idéer till slöjdarbetenegna-

handledningmed kunna utforma planeringsförslag och väljaett-
form färgoch
ha färdighet i olika slöjdmetoder handledningoch med kunna välja-
slöjdmetod
kunna hantera vanliga redskap och verktyg handledningmedsamt-
kunna välja redskap materialoch utifrån ekonomi- och funktions-
aspekt
visa initiativförmåga, och samarbetsvilligheteget ansvar-

för material och miljöta ansvar-
kunna beskriva arbetsprocessen och produkten och bedöma hur den-

arbetsinsatsen påverkat slöjdarbetets resultat.egna
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Mål skall ha uppnåtts i slutet det nionde skoláret SOU 19932som av
Kapitel 3

Eleven skall ha sådana kunskaper i slöjd eleven självständigt kan klaraatt
vanliga i vardagslivet förekommande uppgifter.

Eleven skall
utifrån idé verbalt visuelltoch kunna utforma plane-en egen ett-
ringsförslag till slöjdarbeteett
kunna arbeta efter skriven illustreradoch text-
kunna välja lämpliga metoder och redskap och kunna hantera red--
skap och verktyg funktionelltpå sättett
kunna materialvälja med hänsyn till färg, form, ekonomi och funk--
tion förståoch hur olika val påverkar resultatet
visa respekt för den miljöngemensamma-
kunna initiativ och i slödjarbetet ha förmågata eget samtansvar att-
samarbeta
förstå hur inspiration, idéer och val påverkas olika kulturmönsterav
bedöma vikten och värdera den arbetsinsatsen i förhållandeav egna-
till slöjdarbetets resultat
kunna beskriva reflekteraoch arbetsprocessen utifrånöver slöjdkun--
nande och estetisk upplevelse.

Kommentar

Anknytning till andra ärrmen

Anknytningarna mellan slöjdämnet och andra ämnen är två slag. Delsav
finns kunskapsområden i slöjd berör eller berörs i andra Delsämnen.som
stödjer arbetet i slöjden förståelsen i andra ämnen.

I bild fårämnet eleverna rita, skissa, modellergöra och därigenom öva
sin kommunikativa förmåga. Formgivning och skapande i textilträ, och
andra material grund för tolkning bildkonstens uttrycksformer.ger en av

Genom arbetet i fårslöjd många begrepp i matematik konkret till-en
lämpning. Eleverna får i praktiska situationer visa förstårde geometri-att
ska begrepp och konstniktioner. De matematiska färdigheterna tränas
också eleverna ekonomiskagöratt kalkyler prisjämförel-t.ex. ochgenom
ser.

Färdigheter i svenska stöds eleverna i slöjd bearbetar infor-attgenom
mation, i uppfattatränas och arbeta efter skrivenatt och illustrerad text,
förstå det läser och sin förståelsepröva praktiskt.man

Den praktiska materialkännedom i slöjdundervisningen kansom ges
konkretisera kunskaperna i fysik, kemi biologi.och Att både få laborera
med och tillverka iprodukt visst material förutsättningarett fören ger
sammanhang och förståelse.

I undervisningen i såväl slöjd teknik och miljö elevernatränassom att
konstruera, bygga och Produktionpröva. miljöaspekteroch belyses i båda
ämnena olika aspekter.men ur
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Ämnena 19932SOUhemkunskap anknytningspunlcter i klädvårdslöjd och har t.ex.
Kapitelmaterials 3och textila egenskaper och skötsel.



SOU 199323.13 Svenska
Kapitel 3

Syfte

Key-ÅbergVem språket frågar författarenäger Sandro i dikt. Hanen
skriver där värdet odla allas språk,vårt hur verklighetenattom av om

dess fruktbaraväxer mull, språket länken mellan förflut-detur om som
och och hur framtiden kommer inuet språket.nära Medna om oss poe-

tisk kraft visar han vad språket medel forär kommunikation, förett att
utveckla människas personlighet och hennes förmåga tänka och lä-en att

också nyckeln till det kulturella till litteraturen.ochra, Dettamen arvet
iär, nötskal, svenska.ämnetett

Språket fram iväxer samspel mellan människor, från barnets första
kontakt med omvärlden, och det utvecklas under hela livet. De flesta barn
kommer till skolan med väl fungerande talat språk, erfarenheterett med
och kunskaper är utgångspunkten för arbetet i skolan. iAtt tal ochsom
skrift kunna använda sitt språk förutsättning förär aktivt delta iatten
samhällslivet och det därför skolans viktigasteär uppgift skapa godaatt
möjligheter för elevernas språkutveckling.

Språket avgörande betydelse för lärandet. Med hjälp språketav av
elevernaerövrar begrepp, och utvecklar idem samspel med andra.nya

De lär sig sammanhang, ordna logiskt,att granska kritiskt och värdera.se
Därigenom deras förmågaväxer tänka och förstå omvärlden.att att

Modersmålet har nyckelställning i skolarbetet flera skäl. Deten ut-av
vecklar människas tänkande och kreativitet, hennes relationer till and-en

och hennes personliga och kulturella identitet. Genom språket blirra kun-
skap synlig och hanterbar. Språkformågan har alltså betydelse förstor ar-

ibetet alla ämnen.
I svenskaämnet det främstär skönlitteratur och slagtexter annatav

tillsammans med elevernas skapande verksamhet basen försom egen
det språkutvecklande arbetet.

Mål

Strävan skall elevenattvara
utvecklar sådan språklig säkerhet i tal och skrift elevenen medatt-
respekt för andra kan, vill och vågar uttrycka sig tydligt i oli-många
ka språkliga sammanhang
utvecklar skriva förmedelatt kontakt och påverkan,en vana som-
tänkande och lärande, så skrivandet också blir värdefulltatt red-ett
skap för fortsatta studier
kan analysera, bearbeta förbättraoch sitt språk både självständigt-
och i samarbete med andra
i litteraturläsning och skapande arbete med språket utvecklar sin-
fantasi och lust läraatt
i samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar litteraturen-
väcker
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SOU 19932nyfikenhetför stilla sin och uppnåhandläser pågärna att per-egen-
Kapitel 3sonlig tillfredsställelse

i former, fårfrån olika tider, skildaskönlitteratursvensklär känna-
därigenom förtrogenhetförfattarskap ochkunskaper centrala enom

kulturmed svensk
från skilda tider,världen,skönlitteratur från olika delarlär känna av-

författarskap och där-med centralaolika former, stiftar bekantskapi
internationell kultur ochmed nordisk ochfår förtrogenhetigenom

mångfaldför kulturellförståelse
tidningars, rekla-medier ochfår Konstarterkunskap omom som-

sin för-funktion utvecklarmediers språk ochoch andra samtmens
olika mediala budskapförhålla sig tillochanalyseramåga att

hi-rikedom, uppbyggnad ochspråketsfår det svenskakunskaper om-
i nordi-språkenutveckling får kännedom vårastor-iska och även om

ska grannländer
självständigt och ställ-stimuleras till tänkasig vid ochvänjer taatt-

litteraturi och andraning arbetet med texter
erfarenheterna ochtill mycket deinser lärande och hurhur går egna-

befästaför kunskaper.användningen kunskaper betyder att nyaav

Ämnets uppbyggnad och karaktär

vidgas, blirbegreppsvärld deSpråkutveckling innebär elevernas attatt
i skriftuttrycksfullt tydligt både tal ochi språket ochanvändasäkrare att

sig litteratur successivttillgodogöraförmåga förstå ochoch derasatt att
ökar.

Kunskapsutvecklingeninnehåll.litteratur centralaSpråk och är ämnets
i byg-koncentriskt, kan knappast delasochsker ämnet moment somupp

lillaturordning. barneti given Redan detvarandrapå argumenterarger en
fantisera.ochtonåringen har inte upphört berättaoch diskuterar, och att

utvecklingenhitta progression i skolåreninteDet går att somgenomen
beskriver, medan de äldre kanberättar ochinnebär de barnensmåatt se

tonåringenochoch Både barnetsammanhang, utreda argumentera. argu-
de det olikamed pågör sätt.menterar,

dimensioner. tillgo-flera Det skallmed och litteratur harArbetet språk
tänker. skallvad känner och Detdose elevernas lust uttrycka deatt ge ge-

skallfundera och tala Det kun-upplevelser överatt om. gemensamma
språk och vårt kulturarv.skaper värtom

språkligaför utveck-svenskämnet huvudansvaret elevernasInom ryms
medvetnaling, lärare har och måstealla ett gemensamt varamen ansvar

för begreppsbildning och lärande.språkets betydelseom

Litteraturen

Skönlitteraturen och förmedlar upplevelservärldar spän-öppnar avnya
tragik Skönlitteraturen hjälper eleverna för-ning, humor, och glädje. att

sig själva.världen ochstå
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Skönlitteratur kunskaper kvinnorsbarns, livsvillkoroch SOU 19932mänsger om
under olika tider i olikaoch länder. Litteraturen också perspektiv Kapitel 3påger
det och vardagliga. Det viktigtnära fråneleverna förstaär det skolåretatt
till det sista får litteraturen imöta och i dikter, pjäsersägner,myter, sagor
och prosaberättelser, i barnlitteratur,såväl ungdomslitteratur som vuxen-
litteratur. kringArbetet litteraturen samtal, skrivande eller drama-genom
tisering hjälper eleverna få livsfrågorna.depåatt storasvar

Skönlitteraturen bär del förmedlarvårt kulturella och kunska-en av arv
och värderingar. Litteratur fungerar kitt i kulturgemen-ettper som en

skap, och skolan har lyfta fram den aspekten.ett attansvar

Språket

Goda språkfärdigheter får eleverna i meningsfulladenär sammanhang
använder sitt språk talar, läser, skriver och tänker. Genom användaatt
språket lär sig eleverna klara situationer ställer olika språkligaatt som
krav formellpå korrekthet, utförlighet eller inlevelse.t.ex.

Språket utvecklas i socialt samspel med andra. aktivtAtt ideltaett
samtal, improvisera,gestalta, berätta och redogöra inför andra människor,

läsa förstå,och skriva för uttrycka känslor,att tankar och idéeratt att ut-
vecklar språkförmågan.

Redan femåring har barnet praktisk erfarenhet hela detstorsom av
komplicerade språket För vidare i sinutgör. gå språkutveck-system att
ling eleverna utifrån sinamåste erfarenheter få upptäcka de kunskaper de
själva har språket och med lärarens hjälp lära sig något språketsom om
uppbyggnad och Barn kan exempelvis tidigt förstå orden harsystem. att
olika stilvalör och olika ibra olika sammanhang. De förstår såpassar
komplicerade saker nutid,hur förfluten tid framtidoch uttrycks isom
språket. Eleverna kan utifrånockså sina erfarenheter bygga kunskapupp

hur språket fungerar i samspelet mellan människor därigenomoch fåom
perspektiv sinpå språkförmåga. Kunskaper språkets strukturegen om
och uppbyggnad och hur historisktspråket har utvecklats tillför språkut-
vecklingen andra dimensioner. Insikter användning språket,om egen av
tillämpning dessa kunskaper och faktakunskaper språketav nya om
byggs i ständigt växelspel bidraroch till elevernasett språkutveck-upp
ling.

Mål skall ha uppnåtts i slutet femtedet skolåretsom av

Läraren skall kontinuerligt följa elevernas utveckling och arbete. Det är
särskilt viktigt uppmärksamma elev i vissa skedenatt behöverom en mer
hjälp för komma framåt.att

Vid slutet femte skolåret skall avstämning följandegörasav moten
förmål elevernas språkliga kunskaper utveckling.och Nyckelord är sam-

manhängande berättande, aktivt deltagande, flyt i läsningen funktio-och
nellt skrivande.
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19932SOUVid femte skall elevenslutet det skolåretav
i Kapitel 3innehålletaktivt i i klassen, kunna återberättadelta samtalkunna

studiebesökredovisa kamra-berättelser och arbete eller så attett ett
förstårterna

faktatexterungdomsböcker ochoch förstå barn- och ärläsa som
skrivna för barn och ungdom

författa-ochtill välkända berättelserha och känna någramött sagor,
ungdomslitteratureninom ochbarn-re

tydliganteckningar och redogörelser medskriva brev,berättelser,
kan förståhandstil och så att mottagaren

för ungdomordlistor uppslagsböcker gjorda barn ochanvända och
ungdomsavdelningbiblioteketsutnyttja barn- ochoch attvara van

tillämpa ljudenlig stavning till andra enklas.k. och känna några reg-
tillämpa vanligaför stavning sig och kunnaler och ha lärt några reg-

för skiljetecken.ler

nionde skoláretMål skall ha uppnåtts i slutet detavsom

grundskolan skall kunnaVarje elev lämnarsom
aktivt, till sin erfaren-knyta upplevelsenlyssna och läsa kunna egen

in i vidareden sammanhanghet och sätta ett
för diskutera därvid tillspråket samtala och och lyssnaanvända att

för får tillfällesina och visa respekt dem, alla läg-kamrater så att att
fram sin meningga

variera sin fram-enskilt elleriarbete och kunnaettpresentera grupp
idéerställning för erfarenheter, tankar, ochuttryck känslor,åtatt ge

kunskaper
idéer i skrift, samband och syftenuttrycka och tankar tal och så att

blir tydliga
uttrycksfullt fungerar iskriva tydligt, språlcriktigt språketochså att

privatlivet i vanliga officiellaoch sammanhangmer
förstå skönlitteratur olika såväl ungdomsböckerläsa och slag,av

vuxenlitteratur och norska ochäldre och modern påäven textersom
bekant välkända miljöer, be-danska med gestalter,någrasamt vara

inomförfattare denrättelser och vårt svenska kulturarv ochur nor-
diska och västerländska kulturen

skriva litteraturtala och den klassen och de kunskaper,möterom
till förstå i vilkettankar och känslor den upphov och ocksåger sam-

kommitmanhang litteraturen har till
förstå faktatexterläsa olika populära och all-och slags texter, t.ex.

tidningsartiklar, och kunna olika beroende vadläsa på påmärma sätt
vill ha läsningenutman av

läsa och tolka budskap i olika medier
iakttagelser förstå grammatis-och grundläggande ochgöra mönster

ka i språket och förstå människor tala och skrivastrukturer kanatt
olika, beroende bor i landet, gamla depå de hur ochärt.ex. var om

kvinnorde ellerär män
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använda ordlistor och uppslagsböcker och kunna utnyttja biblio- SOU 19932ett-
möjligheterteks Kapitel 3

föranvända datorer skriva föroch hämta information.att att-

Barn behöver särskilt stödsom

Alla barn inteutvecklas i Somligatakt. behöver tid sig förpåsamma mer
tillägna sig kunskap. Liksom vid utveckling förekommeratt ocksåannan

i språkutvecklingen platåer och för enskildasprång den individerna. Ge-
nerellt visar sig dock barns språkutveckling inte stillastående undervara

skedenågot grundskoletiden.av
Den pedagogiska utmaningen ligger i förståstora elev behö-näratt en

lämnas i fred för få tid bearbeta och smälta kunskaper,att attver nya re-
spektive läraren skall inspirera till vidaregå och särskildaatt när åt-att
gärder behövs. De lyhördhet och uppmärksamhet såledesärvuxnas av

vikt.största
Om barn tillägnar sig läs- och skrivförmåga med väsentligtett större

möda det utvecklar kunskaperän i andra kan dettaämnen tyda svårig-på
heter inte endast avhjälps med tid. De bakomliggande orsaker-som mera

kan varierandemycket och takt och kunskap krävs dena storvara av
för utforma det individuella stöd varje barnatt med läs- ochvuxna som

skrivsvårigheter kan behöva.
Ännu andra barn behöver barnetän med läs- och skrivsvårighetermer

få känna självförtroende och självtillit. I skolan måste hans förmåga inom
andra lyftas fram,ämnen eftersom svårigheter klara läsning skriv-ochatt
ning innebär mycket psykisk påfrestning. En cirkelond kanstoren snart
skapas eftersom språket påverkar det arbetet i skolan. Mångamesta av
barn utvecklar också strategier för dölja sina läs- skrivproblemochatt

sigoch kan ganska långt i skolan innan deras verkliga inlärningssvårig-ta
heter blir akuta. Individuellt anpassad läs- och skrivundervisning och en
medveten efter stärkasträvan elevens självförtroendeatt grundläggan-är

ide arbetet med avhjälpa läs- och skrivsvårigheter.att

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

Ämnet svenska har beskrivits utifrån det innehålletcentrala språket och
litteraturen. Ett specifikt innehåll givetvis inget hinder förutgör samver-
kan med andra ämnen, Såtvärtom. länge eleverna utvecklar sina möjlig-
heter uttrycka sig, uppleva och reflektera,att och finnsatt tolka det allse
anledning etablera samarbete emellan.att ämnen

Barns och ungdomars upplevelse- och uttrycksbehov har både este-en
Ämnettiskt och praktiskt inriktad sida. svenska skall utveckla bådeen

det konstnärliga, skönlitteratur ocht.ex. dramatik, och det hand-genom
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SOU 19932åsikter iframföra tankar och tali och tydligt kunnafast praktiska klartatt
Kapitel 3medfungera i demokratiskt samhälle. Samverkanskriftoch och kunna ett

bli naturlig.därmedandra kanämnen
i samarbetei i tematiskt arbete ellerLedstjäman samarbetet, ettett som

bådaalla samverkandemåste ämnen stö-läggs på sätt,annat attvaraupp
fördjupad.för blir rik ochhelheten elevender varandra så att

elever-bild musik skall ökamellan svenska och ellerSamverkan t.ex.
uttrycksformer för iakttagelse, analysför varierande ochförståelse attnas

i ord.uttryckt såväl i bild ellertolkning gäller allt språk,och ton som
iolika uttrycksformer och rikedomen uttrycki medGlädjen arbetaatt ger

relief medverkandedeåt ämnena.
med historia kunna skapaskall samverkanPå motsvarande sätt ämnet

i historiska förloppmöjligheter exempelvis till inlevelseökade genom
inne-olika framställatill kritisk granskningskönlitteratur, sätt att ettav

Skönlitteraturenkring språkligatill reflektionerhåll eller vårt arv. ger
religionskunskap.samhällskunskap ochbidrag till förståelsen iockså

naturvetenskapliga samhällsorienterandemed ochSamverkan ämnen
blir föremålaktualisera etiska idéhistoriska frågorgivetvis ellerkan som

möjligheternaskrivande inom Ocksåför diskussion eller svenska.ämnet
i sakfrågoreffektivt sig bli förståddoch klart uttrycka ochpå sättatt ett
berörings-flesta hartill områden där svenska och de andrahör de ämnen

språkligaklart framgå det uttrycketpunkter. För eleverna detmåste att
ihop. rättninginnehållet alltid inte hänskjutaoch hör Det går att av

till dentill innehållet Däremot påverkarspråket ochämneett ett annat.
mellan kanspråkliga dimensionen allt innehåll och samverkan ämnen

tydlighet i framställning.främja ochklarhet, spänst en
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3.14 SOUSvenska 19932andraspråksom
Kapitel 3

Syfte

Till alla årskurser i grundskolan kommer elever med modersmålett annat
svenskaän och med kulturbakgrund. En del dessa saknar helten annan av

kunskaper i svenska, del har just börjat lära sig språket, medan andraen
kan tala brarätt saknar de språkkunskaper behövs i olika under-men som
visningssituationer. Genom undervisningen i svenska andraspråksom
skall eleverna få så goda kunskaper i svenska de med fullt utbyte kanatt
tillgodogöra sig den reguljära undervisningen i svenska ioch andra äm-

och lättare delta i kamratlivet ioch samhällslivet inen Sverige.
Undervisningen syftar till utifrån den enskilda elevens förutsättning-att
allsidigt främja förmågan använda svenska iar talatt och skrift. Eleven

skall få förutsättningar kunna leva och iverka detatt svenska samhället
på villkor elever vilka Ämnethar svenskasamma modersmål.som som
skall eleven grund för förstasprâlcsnivduppnå ige att svenska.en

Eftersom undervisningen i riktar sigämnet till elever med kul-annan
turbakgrund och ofta med erfarenheter samhälle ochett andraannatav
traditioner detän svenska, skall eleven få ökade kunskaper detom svens-
ka samhället och bli delaktig i det svenska kulturarvet.

Mål

Strävan i skallämnet elevenattvara
utvecklar språklig säkerhet för kunna, vilja ochen att våga använda-
svenska språket i olika sammanhang och därmed använda det som

förstaspråkett
lär sig skriva för få kontaktatt och påverka, föratt kunna formu-att-
lera sina tankar och känslor föroch utveckla sitt lärandeatt
får kimskap det svenska språkets uppbyggnad historiskaom och- ut-
veckling och självständigt kan arbeta med bearbeta och förbättraatt
sitt språk

läsa litteraturatt utvecklar fantasigenom och lust lära sigatt- mer
och kan förmedla sina upplevelser läsningenegna av
vill förbättra sina kunskaper i svenska och andra ämnen- attgenom
läsa på handegen
lär känna skönlitteratur från skilda epoker och från olika länder- men
med betoning på litteratursvensk så eleven blir förtrogenatt med
det svenska kulturarvet
blir medveten hur det lärandet språket till.om gåregna av-

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Inlärning svenska hos elever med modersmålav sker både iannat skolan
ioch elevens omgivning i övrigt. Eleven skall erövra svenska ettsom
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19932SOUtänkasig ochuttryckamed, påtillägna sig kunskaper attspråk attatt
Kapitel 3inlärningjämfört medannorlundablir därmedAndraspråksinlärningmed.

främmande språk.av
utveckling tänkandet ochinnebär också ärUtvecklingen språket avav

undervis-skolanför lärandet. Ibetydelseavgörandedärigenombl.a. av
hemspråkmedmajoriteten elever änsvenska. Förningsspråket annatav

inlärningsspråk. Det språ-hemspråketsvenskansvenska ersätter nyasom
i skolantankeinstrumenthuvudsakligtanvändas atttrotsket måste som

fullt.inte alltid fungerar helt ochdet

kunskapsutvecklingSpråkutveckling -
förutsätt-olikamyckettill skolan medkommerläserElever ämnetsom

bristfäl-mycketingen ellerharEn del eleverskolerfarenheter.ningar och
i ochsin utgångspunkti skallUndervisningen ut-lig skolgång. ämnet ta

inlärningssituation.ocherfarenheterutifrån varje elevsformas
till innehåll.alltid knutetinte isoleratSpråkutveckling sker är ettutan
utvecklas krävsbli befästa ochskall välspråkkunskaperelevernasFör att

kringocholika sammanhangifå använda språketmöjligheter ett me-att
medstarkt sambandSpråkutvecklingen har ocksåinnehåll.ningsfullt ett
ochtala, läsaspråket lyssna,använderkunskapsutvecklingen. Eleverna -

i olika Där-inhämta kunskaperför ämnen.skriva redskap attettsom-
allsidiga utveck-vikt för elevensiblir undervisningenmed ämnet storav

ling.
behovelevernasi präglasundervisningeninledandeDen ämnet avav

byggalyssna,behöversvenska. Elevernakommunicerakunna på uppatt
uttalochgrundläggande begreppsig övaordförråd, läracentralt attett

sig förstådda.förstå ochför kunna görabetoning, satsmelodi m.m. att
olikafrån skolansunderlag ämnenin material ochföraGenom gesatt

ord-i frågaspråkliga medvetenhetsinmöjligheteleverna t.ex.övaatt om
och andrafårSamtidigt elevernagrammatisk struktur.förråd och termer

studier.för fortsattanödvändigakunskaper ärsom

kulturspråk ochjämförakunnaAtt

ursprungslandetsdelaktiga i kulturer,mindre tvåellerEleverna är mer
undervisningen.förutgångspunktskallsvenska. Dettaoch den vara en

modersmålfrån elevernasjämförande utgårkontrastivtEtt synsätt, som
undervis-präglaskallkulturmönster,erfarenheter andrafrån derasoch av

de-kunskapredan har övasdet elevernaningen. Genom bygga påatt om,
språk ochskillnader mellan andraochlikheterförmåga observeraattras

också elevensDärmed kanoch kulturen.svenska språketoch detkulturer
i olikautgångspunkt destödjas. Medtvåspråkighetutveckling aktivmot

få förstå denstödsig de ocksåmed behövererfarenheter eleverna har att
vilarskolans arbete på.den svenskavärdegrund som

i kunskapinblick ochfacklitteratur elevernaLäsning skön- och gerav
i Sverige och i andra delarförhållandensamhälleligamänskliga ochom

i arbetetviktig utgångspunktupplevelserElevernas ärvärlden. enegnaav
för skapan-utgångspunktidentitet, ocksåformaför att men somegenen

utvecklingcentral förSkrivträningenberättande.skrivning ochde av
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förmågan uttrycka tankar och idéer föratt och också det formella SOUöva 19932att
språkkurmandet. Kapitel 3

Mål skall uppnås i ämnetsom

Det mål främst skall inås ämnet elevenär utvecklar sinasom kunska-att
i svenska långtså hon eller han kanatt tillper övergå och tillgodogö-väl

sig undervisningen i ämnet svenska. Därvid skall elevenra
kunna använda det svenska ispråket tal och skrift fungerandesom-
kommunikationsmedel i de olika situationer eleven ställs inför
aktivt kunna delta i samtal diskussionoch och med sammanhang-
och tydlighet kunna återberätta något hört, läst eller upplevt
läsa tillgodogöraoch sig barn- och ungdomslitteratur och förstå fak--

dentatexter behövs it.ex. skolarbetetartav som
ha förmågan uppfatta variationer, stilarteratt och i detnyanser- sven-
ska språket
bli skaffa sig information ochatt kunskapvan användaattgenom-
olika slag ordböcker ochtexter, uppslagsverkav
utifrån sina personliga förutsättningar kunna använda förspråket att-
skaffa sig kunskaper inom olika områden och för i övrigt kunnaatt

delaktig i samhällslivet.vara

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

Elever läser ämnet svenska andraspråk skall tillägnasom sig kunska-som
i de olika skolämnena på språk deper samtidigtett håller lärasom att

sig. Detta innebär ämnet med nödvändighetatt samverkar med skolans
övriga delsämnen, föra in innehåll från dessa iatt andraspråksun-genom
dervisningen, dels undervisningen iatt andragenom ämnen även utgår
från dessa elevers erfarenheter och kunskaper. En kontinuerlig samverkan
med ämnet svenska naturlig.är

Genom arbeta medatt anknyter tilltexter samhälls- och naturkun-som
skapsämnen eleverna möjlighet få den förförståelse,ges deatt begrepp
och den terminologi behövs för följakunna undervisningensom att i äm-
nena.

Bild är harämne betydelseett för undervisningenstorsom i svenska
andraspråk. Bilder rika möjlighetersom till kommunikation, komplet-ger
där språket inteterar räcker till, underlättar textförståelsen och elever-ger

rikare uttrycksmöjligheter.na
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19932SOUmiljöTeknik och3.15
Kapitel 3

Syfte

omgivningen ochifarorskyddtider sökti alla ut-Människorna har mot
och förbättrafärdigheter förochsina tekniska kunskaper att trygganyttjat

föränd-i deavgörande rollteknikendag spelarlivsvillkor. Isina enegna
påverkarstarktochsamhällei ochvi iakttakanringsprocesser natur som

tekniken och dessdärskolämneoch miljöTekniklivsvillkor. är ettvåra
miljöaspekterochkunskapsområdetsamhälle ochrelation till utgörnatur

perspektiv detta.påcentraltär ett
förtrog-elevernamiljöundervisningen görateknik ärochSyftet med att

medutveckling,kunskapstraditioner ochtekniska kulturensdenmedna
tek-samspelet mellanmedolika slagtekniskateknik och samtsystem av

naturmiljönomgivande ådenindivid, samhälle ochsidan ochnik å ena
andra.den

visstförstadetbetydelser Förfrämsti två ettTeknik har ämnet avses
ochtekniska högskolorinnanutföra Långt natur-praktiskt något.sätt att

människan prövalärde sigforskning existeradevetenskaplig attgenom-
livs-och konserveraandralära vävasig fram och tygerattatt avgenom -

framställa metallerporslin,keramik, glas ochtillverka attmedel, uratt
tek-omfattar begreppetandradetFöroch mycketmalmerbergens annat.

kom-ocksåmaskiner ochredskap,nik verktyg och apparater,enkla men
varie-medtill tekniskaföremålolika tekniskabinationen dessa systemav

komplexitet.rande grad av
mindreellerdenmiljön, dvs.i denmiljöMed ämnet yttre meravses
miljö-Medmänniskor.omformadepåverkade och, natur omger osssom

användandeförknippade med vårteffekterde ärpåverkan avsomavses
Allrestprodukter.våraråvarukälla och mottagare avnaturen somsom
blirSamtidigtteknikanvändning.effektmiljöpåverkan kan avenses som

teknikutvecklingen allt tyd-fördrivkraftbetydelsemiljösituationens som
ligare.

människanAlltsedanoftamiljöfrågorna hängerTeknik- och samman.
teknik-harredskapanvändaförbrötför första gången att somen grenav

skall iMiljöfrågornaihop. ämnetmiljöpåverkan hängtanvändning och
svårigheter ochtillutvecklingen,tekniskatillmiljö denknytasteknik och

tekniska lösningar.olikamöjligheter med
analyseraoch verktygmetoderelevernaUndervisningen skall attge

teoretiskt. Tek-praktiskt ochbådemiljöpåverkan,teknik ochoch bedöma
påverkar ock-miljöninte denemellertid bara påinverkar utanniken yttre

ochbostäderarbetsförhållanden,tillvaronsidor våraandraså många av
ochförmågaOlikasociala förhållanden.ochboendemönster gruppers

tekni-i grad hurhögmakt påverkasinflytande ochmöjlighet utöva avatt
i samhället.utnyttjasformas ochken

Attföremål och göratekniskaalltmerVardagslivet präglas system.av
viktigtsynlig görabegriplig ochvardagstekniken är steg mot attett sam-

aktivaför deraselevernaförberedabegripliga ochvärldenhället och
kritiska ochmiljöfrågorna kräverteknik-Såvälmedborgarroll. enga-som
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gerade medborgare med kunskaper grund kan delta i utforman- SOU 19932som som
det teknikanvändning miljöskyddsarbete.ochav Kapitel 3

Mål

Strävan i ämnet skall elevenattvara
får förståelse för den tekniska kulturens kunskapstradition och ut--
veckling
lär sig planera, konstruera frånoch olika synpunkter värdera såväl-
enkla kvalificerade tekniska lösningarsom mer
utvecklar förtrogenhet imed hemmet och på arbetsplatser vanligt-
förekommande enklare verktyg och tekniska föremål kunska-samt

de tekniska i vardagenper om system som omger oss
får insiktökad hur tekniken påverkar människan och samhället,om-

det gäller miljö,närt.ex. välfärd, arbetsvillkor,naturresurser, syssel-
sättning och andra områden samhällslivetav
utifrån verkliga eller tänkta valsituationer utvecklar förmågan att- re-
flektera bedömaöver, och värdera konsekvenserna olika teknik-av
val för människa, samhälle och miljö
utvecklar sin kompetens sinomsätta kunskap teknikatt och mil-om-
jöfrågor till ställningstaganden och praktisk handling.egna

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Mycket den teknik vi i vilardagmöter på naturvetenskapligav forskning
och systematiskt utvecklingsarbete. Människans tekniska förmåga har
emellertid under förvaltatsårtusenden och utvecklats praktiskt verk-av

kvinnor och traditionmän, och praxis,samma observationsförmå-genom
nyfikenhet, uppslagsrikedom och företagsamhet.ga, Denna ofta enkla

och snillrika teknik i dag viktigtutgör än inslag i livvåraett och bör där-
för delutgöra skolans teknikundervisning.en av

Tekniken har sädeles sin historia och sin kultur. Den vilar iegen egen
mycket detpå praktiska arbetets kunskapstraditioner, utvecklats isom
hushåll, i hantverket och i många andra sammanhang. Men kan i dag
inte förstå teknikens och betydelseväsen också hämtautan kunskapatt
från och samhällsvetenskaperna.natur- Denna kombination kunskaps-av
områden måste viktig förutgångspunkt teknikundervisningen.vara en

Teknik och miljö kan struktureras med hjälp antal perspektiv ochettav
aspekter på de teknikområden elever och lärare väljer arbeta medatt ut-
ifrån elevernas ålder och intresse lokala förutsättningar.samt Oavsett val

område skall undervisningen i teknikav och miljö leda till elevemaatt
utvecklar sådana praktiska och teoretiska kunskaper teknik och tekni-om
ker, tekniska och samspelet teknik-miljösystem målenmotsom svarar
för ämnet.

Strukturen är avsedd gälla för undervisningenatt i hela grundskolan.
Graden komplexitet och val metoderav måste däremot variera. Detav är
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SOU 19932form får ochi lekensrimligt i de lägre årskurserna prövaelevernaatt ex-
Kapitel 3blirdärigenom successivtisär, deperimentera, ihop och såsätta attta

förfår viss känslahelhet,sambandet mellan del ochmedvetna enom
samhälls- ochkomplicerade tekniska ochhållfasthetsprinciper Meretc.

i årskurserna,dock hemma de högrenaturvetenskapliga hörresonemang
konstruktion värdering ñn-ochpraktiskt arbete medockså här måstemen

med.nas
praktisktexempel ochteknik- miljöfrågor konkretakräverSåväl som

förstå olika tekni-för skall kunna hurväsentligt elevenarbete. Detta är att
ofta delarteknikfungerar och används. Modernföremål utgörska av sys-

minsttydliggöra. Intealltid identifiera ochinte lättaär att ge-tem som
hur denundersökande kan eleven lättarepraktiskt ocharbetaatt senom

till olika tekniska och hur denkoppladteknik är systemsom omger oss
livsvillkor.miljönpåverkar och andra delar våraav

Komp0nent-systemperspektivet

komponent-redskapmaskin-system, ochmed kedjanGenom arbetaatt
föremål dessaenskilda tekniska och hurolika analyserapå sätt samman-

teknikensfå insikter ikan elevernatill samverkandekopplas system, spe-
tilläm-möjligtvillkor.ciella Ett sådant analysmönsterkaraktär och är att

komplicerad teknik.ochoch enklare modernsåväl äldrepå mersompa
utgångspunkt från detmiljöfrågor studeras medteknik- kanSåväl som

kombinationertill komplexaenskilda föremålet eller händelsen alltmer
följa från komjölkeni form och Attdessa t.ex.system processer.avav

i för- och nack-insikter i teknikens såvältill godakylskåp väsen somger
miljöperspektiv.olika tekniska lösningardelar med ettur

perspektivetfunktionellaDet

förtrogenhet med teknikför förståelse för ochskall det förstaDetta ge
praktiskt hurtekniska principer studera och någraoch prövaattgenom

konstruerade och hur de verkar.tekniska lösningarolika tekniker och är
brokonsmiktioner tillverkning lerkärlfrån ellerkan gälla allt enklaDet av

informationsbehandling.papperstillverkning elektronisktill och
finnsteknikens funktion i samhället.omfattar Detdet andra detFör

och kontrol-teknik transformerar, lagrar, transporterar somsom som som
funktionteknikens transformerandeExempellerar, eller reglerar. påstyr

till till metall.omvandlingen till fibrer malmär sten tyg,av yxor, av av
lagringsteknik tillverkning keramik,tidigt kärlEtt exempel på är ettav av

Transporttekniken illustreras medkylteknik. kanexempel är ut-senare
bil ochvecklingen ånglok, Dammluckorekstock, segelbåt, kärra, ter-etc.

reglerteknik.konrr0ll-, ochexempel påärmostater styr-

perspektivetutvecklingshistoriskaDet

utvecklingskedjor inom tillverkning, lagring,Exempel på transporte-
tekniska utvecklingenring, reglering kunskaper denkontroll och ger om

ktmskapstraditionen.och tekniskaden
frånutvecklingskedjor utvecklingen verktygSådana kan gällat.ex. av

tillvia enkla verktygsmaskiner robotar.verktyg järn ochstenyxor av
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Andra områden där kan studera utvecklingsexempel energian- SOUär 19932man
vändning, livsmedelsteknik, beklädnadsindustn och materialutveckling. Kapitel 3

Samspelet teknik-människa-natur

Relationen mellan mänskliga behov och teknisk utveckling skall behand-
las liksom effekterna den tekniska utvecklingen. Tekniktmdervisning-av

skall klarlägga svårigheter och möjligheter deten gällernär tekniska lös-
ningar. Härvid skall intressekonflikter,också förändrade levnadsvillkor
och ekonomiska konsekvenser belysas.

Eleven skall lära sig studera råvambearbetning-användning-processen
avfall, hur miljöproblem är resultat tekniska aktiviteterse och dessaav att
i sin beroendeär besluttur fattas människor. Eleven skall för-av som av
stå människans resursanvändningatt lett till mängden avfall ochatt ut-
släpp har ökat med negativa effekter miljönpå följd.som

De samhälleliga orsakerna till miljöproblemen komplexa.är Faktorer
har betydelse bl.a. befolkningsökningenär och däravsom följande behov

energi och material, ekonomisk tillväxt, industriellav utveckling in-samt
minst personligavåra intressen,te värderingar, livsstilar och ktmskaper.
Behandlingen miljöfrågoma skall präglas perspektiv iav ett över-av

ensstämmelse med den svenska miljöpolitiken, riktasoch centralamot
miljömål skydda människors hälsa,att bevara biologiskadensom mång-
falden och hushålla med uttaget så de kannaturresurser utnyttjasav att
långsiktigt och skydda och kulturlandskap.natur-

Mål skall ha uppnåtts i slutet det femte skolåretsom av

Eleven skall inom vanligennågra förekommande teknikområden
kunna enklare konstruktionergöra och redogöra för tillvägagångs--

ochsätt bedömningar hållfasthet och verkanegna av
förstå de grundläggande principernamest med avseende kon-på-
struktion och verkningssätt funktionsamt
kunna identifiera den studerade tekniken i sin närmiljö och vissha-
kännedom dess betydelse och konsekvenser förom samhällenatur,
och individ
känna till något utvecklingen inom det aktuella teknikområdet.om-

Mál skall ha uppnåtts i slutet det nionde skolåretsom av

Eleven skall inom några valda teknikområden
utifrån eller redan existerande konstruktioneregna uppställa och- un-
dersöka antaganden verkningssätt funktionochom
identifiera och förstå hur enskilda tekniska komponenter sätts- sam-

till tekniskaman system
översiktligt redogöra för den teknikhistoriska utvecklingen och- ange
några tänkbara drivkrafter bakom denna
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SOU 19932männi-teknik ochsamspelet mellankunskaperha elementära om-
3Kapitelskasamhällenatur

teknikval förolikaeffekternaidentiñera och bedöma natur, sam-av-
handlingsmönsterståndpunkter ochindivid, utvecklahälle och samt

utifrån demia kunskap.

Kommentar

Anknytning till andra ämnen

grundkunskaper hämtasTeknik och miljöUndervisningen i bygger på att
teoretiska.praktiska Dettasåvälolika kimskapsområden,från rad somen
flera andra skol-teknik och miljö, gällerinte unikt förförhållande är utan

kunskapsfältöverlappande och mångafinns ocksåDärmedämnen. natur-
tillfällen tillrikligaochliga beröringspunkter mellan skolans ämnen sam-

arbete.
inom and-frågeställningar berörsTeknik miljö omfattar ocksåoch som

främst hemkunskap, slöjd,beröringspunkter medDettaämnen.ra ger
historia samhällskunskap.fysik, kemi, geografi, ochbild, biologi,
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Särskilda yttranden SOU 19932
Särskilda yttranden

Av ledamöterna SjögrenB00 och Kerstin Thoursie

I september 1992 presenterade huvudbetänkande,vårt där bl.a. kurs-
planeförslag med s.k. uppnåendemål för svenska,ämnena matematik och
musik ingick. För belysa möjligheterna med dessaatt kursplaneratt som

införagrund målrelaterad betygssättning i skala, omfattaren en som mer
fem steg citatän direktivvåra enades kommittén under hös-ur attom

1992 utarbeta exempel kriterier. Avsiktenten på med detta visaattvar
möjlighetenpå till kursplanerna foga kriterier förstödatt lärares be-som

dömning eleverna. Kriterierna skulle relateras till de föreslagna målenav
för svenska, matematik och musik och tänkta i bilaga tillattvar anges en
kursplanerna.

Vi planerivåra huvudbetänkandet. Som redovisat i kapitel 4angav
vihar valt direktivens krav kursplanernaatt påmot skall möjlig-svara att

mälrelateradgöra betygssättning i flera arbeta meden steg attgenom att
definiera kriterier for uppnåendemálen i årskurs Detta arbete har inte
kunnat slutföras och redovisas därför inte i de kursplaneförslag vi läg-nu

fram. SOU 199294 176ger s.
Sent hösten 1992 stod det förklart arbetet kriteriermed inte hel-attoss
tilller slutbetänkandevårt skulle slutfört. Vi kritiska tillär arbetetvara att

inte kunnat bedrivas enligt den överenskomna tidsplanen tvingasoch
konstatera Läroplanskommittén, enligt uppfattning,att vår därmed inte
fullgjort sitt iuppdrag detta avseende.

Vi emellertid det påbörjade arbetet bör slutförasatt och föreslåranser
detta sker uppgiftenatt hand inom utbildningsdeparte-att tasgenom om

i samband med fortsattaden beredningenmentet läroplans- och be-av
tygsfrågor.

Av ledamoten Kerstin Thoursie

Det arbete Läroplanskommittén här redovisar förslag till kursplaner för--
20 iämnen grundskolan har fullgjorts under fyraca månader. Jag stöder-

i förslaget och idet viktigastort många avseendenatt in-denanser anger
riktning, bör prägla utbildningen i grundskolan.som

iMen avseenden återger betänkandet inteett tillräckligt klanpar vad
jag för under utredningstiden.argumenterat

Den första punkten gäller hur tydliga kursplanerna skall för attvara
klargöra vad alla elever bör lära sig i skolan samtidigt kursplanernasom
skall lämna tillräckligt for lokala beslututrymme val innehåll.om av

Våra direktiv säger kursplanerna skall deatt centrala begreppange som
eleverna skall få insikt i och färdigheterde de skall Direktivenöva. säger
också bl.a. vikt måste läggas vidatt kunskaper,stor beständigaärsom
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SOU 19932tiden kunskaper det svenska och detochöver att om gemensammaom
Särskilda yttrandenfå framträdande plats.europeiska kulturarvet måste en mer

tillräckligt iinte dessa frågor blivit belysta de all-tyckerJag att mer
motivförs i kapitel l 2och ochmänna attsom avser geresonemang, som

till fråganförslag. konstaterande lederbakgrund till Dettaoch våra över
direktiven.kursplaneförslag tillräckligt tydligt tillgodoservåraom

forts framUnder arbetet med kursplanerna har det argument, ut-som
inne-skepsis tydligt del detstark konkret ochtryckt mot att ange en aven

i till de här föreslagna kurs-arbeta med Vägenhåll, bör ämnet.som man
formuleringsförslagi vissa fall så hög ab-planerna har gått påöver en

ingenting. förekommastraktionsnivå de både allt och Det tycksatt sagt
uppfattning viss tydlighet i kursplanerna beträffande ämnesettatten en

strida intentionerna i för skolan.innehåll skulle detmot styrsystemetnya
finnainte det gäller godJag delar sådant Vad avväg-synsätt. ärett att en

viktning sidan innehåll i skolan, sådan detmellan detå är attsom avena
nationell därförreferensram och alla eleverbör utgöra gemensam, somen

sidan för beslutfå lokalabör kunskap och andraå ett utrymme omom
vitalvilket innehåll skall väljas. För skola bör detta utrymme varasom en

stort.
i frågakursplaneförslagen väl avvägda tyd-Flera jaganser vara omav

frihet. vi haft kort tid till förfogande. Jag rekom-lighet och lokal Men har
i utbild-därför fortsatta beredningen kursplanernamenderar denatt av

inriktas avvägningsfrågor. detningsdepartementet dessa Jagpå attanser
tydligare för vissamöjligt kursplanernabör ämnen,göra t.ex.attvara

geografi, historia, samhällslära och samhällskunskap.
förminst tanke betydelse, kursplaner har läro-Inte med på den som

boksproduktion, lärarutbildning fortbildning denna frå-och tycker jag att
vikt.är storga av

kursplaneförslaget iDen frågan gäller svenska andra-andra som
språk.

kursplaneförslag Vi såledesAlla har bestämd struktur. harvåra an-en
givit vilka undervisningen och vad eleverna skall hamål skall sträva mot

i i Skälen till detta utvecklatuppnått dels årskurs dels årskurs har
i ibåde huvudbetänkande och detta. Ett skälen kursplanernavårt är attav

nationell nivå.skall kunna användas skolan utvärderas också pånär -
tillUndervisningen i svenska andraspråk syftar elevernaytterst attsom

till undervisningen i Eleverskall kunna den reguljära svenska.gå över
smed modersmål svenska kulturbakgnrndoch medänannat annanen

till i ikommer alla årskurser grundskolan. En del saknar helt kunskaper
sigsvenska, del har just börjat lära språket, medan andra kan tala rätten

i olika undervisningssi-bra saknar de språkkunskaper behövsmen som
tuationer.

dessa skäl inte förAv går det svenska andraspråk denatt typsom ange
förmål vi övriga framgår förslaget blirgjort Som kurs-ämnen.av som av

därför till form, innehållplanen annorlunda både och funktion. Någon ut-
värdering blir inte möjlig för andrapågöra sätt ämnen.att samma som
Jag därför i fortsatta beredningendet den kursplanerna börattanser av

finns alternativ nationelltdet bättre stödjaövervägas garantera,attom



och denna viktiga undervisningstyra utformaän avvikande SOUkurs-att 19932en
plan. Särskilda yttranden
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SOU 19932Förteckning deltagit iöver ämnesexperter som
Bilaga 1

kommitténs kursplanearbete

Albrektsson, Sigbrit, hemkunskap
Andered, främmandeBror, språk
Andersson, Björn, naturkunskapsämnen
Arvidsson, Harry, slöjd
Arvidsson, Gunnel, svenska andraspråksom
Bjessmo, Lars, samhällskunskap
Bouvin, Gunilla, främmande B-språk och C-språk
Brandelius, Margareta, främmande språk B- och C-sprák
Cullbrand, Ingrid, hemkunskap
Eriksson, Rigmor, engelska

Birgitta,Garme, svenska
Ginner, Thomas, teknik och miljö
Gårdare, Stewe, musik
Holm, Fredrik, teknik och miljö, miljökunskap
Jakobsson, Sten, främmande språk B- och C-språk

Ingrid,Jansson, kemi
Johansson, Bengt, matematik
Johansson, Lars, samhällskunskap
Josefsson, Ralph, biologi
Karlegärd, Christer, historia
Karlsson, Astrid, slöjd
Lindblad, Christina, kemi
Lindblad, Torsten, främmande språk
Lindelöf, Rigmor, samhällslära
Malmberg, Per, engelska
Mårtensson, Solveig, geografi
Oscarsson, Vilgot, samhällskunskap
Paulin, Arja, hemspråk
Pettersson, Tore, samhällslära
Rolander, Ingemar, idrottlek, och hälsa
Sandberg, Ralf, musik
Schüllerqvist, Ulf, samhällskunskap

Sven-Åke,Selander, religionskunskap
Stråhle, Kerstin, barn- och ungdomskunskap
Sundberg, Harald, historia
Wetterholm, Hans, bild
Åkesson, Birgitta, biologi
Öhman, Christer, historia
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Skolans arbete med miljöfrågor SOU 19932ett- Bilaga 2
exempel ärrmesövergripandepå kunskapsområdeett

Fredrik Holm

Miljöfrågoma tillhör samtids framträdandevår samhällsfrågor. Så-mest
väl miljösituationen i Sverige ioch världen faktumdet miljöfrå-attsom

källa till ochär hos märmiskor, intemångagorna en oro engagemang
minst barn och ungdomar, viktiga tillskäl skolan bör arbetaär medatt
miljöfrågor tydligt ochpå målmedvetet Detta också tydligtsätt. ärett an-
givet i såväl skollagens portalparagraf i Lgr 80 ioch den föreslag-som nu

läroplanen.na
likhetI med samtidsrelateradeandra frågor präglas dels bredsom av en

och mångfacetterad faktabas, dels starka personliga krä-av engagemang,
miljöfrågorna allsidigbred och bearbetning alltifrån insamlingenver en -

fakta till utvecklandet handlingskompetens, dvs. förmågan vidtaav attav
konkreta i linjeåtgärder förnuftsbaserademed de och värderande resone-

lett fram till ställningstagande.ettmang som
Kvaliteten skolans miljöarbetepå beror i hög grad hur olikapå skolans

och verksamheter förämnen samverkar hjälpa eleven forma hel-att att en
hetsbild. Det rektors denna samordningär sker.attansvar

Skollagen

Redan i skollagens ponalparagraf skolans för behandlaattanges ansvar
miljöfrågoma

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grund-
läggande demokratiska värderingar. Var och inomverkar skolanen som
skall främja aktning för varje människas egenvärde och förrespekt vår

miljö.gemensamma

Läroplanen

föreslagnaI den läroplanens avsnitt Skolans värdegrund och uppgif-om
utvecklas de konsekvensernågra följer skollagenster portalpa-av som av

ragraf Förändringar i arbetslivet, teknologi, internationaliseringenny
och miljöfrågornas komplexitet ställer krav människorspå kunskaper.
Detta ställer också krav på deras förmåga ochinitiativ ochatt ta ansvar

kunnapå arbeta och lösa problem bådeatt självständigt och tillsammans
med andra. I detta avsnitt också viktenpoängteras såväl etiskaav som
historiska perspektiv inom de olika skolämnena, syftemed främja för-att

tillmågan personliga ställningstaganden tilloch överblick ochatt ge sam-
manhang.

avsnittetI Mal och riktlinjer berörs skolans arbete med miljöfrågor och
frågor kring samverkan mellan skolänmen flertalpå ställenett
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Kunskaper ochfärdigherer skrivs SOU 19932Under bla. varje elev lämnaratt som
2skall ha kunskaper internationell samverkan globa- Bilagagrundskolan ochom

förutsättningar för miljö lärarenla samband godsamt samt attom en
samverka i för utbildningsmålen.skall med andra lärare arbetet nåatt

värdenNormer och i skolan skall ele-Under strävanatt attanges vara
förmåga etiska ställningstagandenutvecklar medvetnagöraattven en

visaroch personliga erfarenheter och elevengrundade på kunskaper att
närmiljön vidarerespekt för och såväl miljön i ettomsorg om som per-

spektiv.
och inflytande fast iUnder Elevernas slås alla arbetarattansvar som

främja förmåga vilja förskolan skall elevernas och denatt ta ansvar so-
ciala, fysiska skolmiljön.kulturella och

avsnittet RektorsI tredje punkt denne har ettattom anges somansvar
särskilt för skolans arbete med kunskapsområden, där fleraattansvar

bidra, bildar för eleven.skall samordnas så de helhetämnen att en
i miljöfrågorna i olikaFörutom läroplanen behandlas de skolämnenas

samordning undervisningenkursplaner. Detta ställer krav ochpå av sam-
verkan olika tillsammansmellan så de elevenämnen att ger

insikt det finns tillgängligavår planet begränsad mängdpåattom en-
åligger mänsklighetendet vårda och utnyttjanaturresurser, attsom

långsiktigtpå hållbart sättett
successivt människanökade kunskaper hur och hennes samhäl-om-

påverkat omgivande ilen och påverkar de ekosystemen såväl lokala,
regionala globala dimensionersom
förtrogenhet det utvecklingshistoriska männi-med samspelet mellan-
skansamhället, teknikanvändningen utnyttjandet och påver-samt av
kan de omgivande naturtillgångarnapå
förmåga in enskilda miljöproblem och företeelser ienstakasättaatt-

helhetsperspektiv, naturvetenskapligtsåväl samhällsveten-ett som
skapligt
insikt i sambanden mellan miljöfrågor samtids- fram-och andra och-
tidsfrågor, befolknings- konsumtionstillväxt,och fred och sä-som

internationella utvecklingsfrågorkerhet och handels- och
förutsättningar for aktivera sig i miljödebatten, bevaka, värderaatt-

ställning tilloch såväl dagsaktuella långsiktiga händelseför-ta som
lopp

förmåga och för konstruktiva lösningarsökaett atten engagemang-
eller miljöproblem, i individuellaallt frånangreppssätt på ochsmå,
vardagliga sammanhang till politiska internationella.ochstora,

Miljöfrågornas innehåll och struktur

M iljojcrâgorna ändrar karaktär

1980-taletUnder miljöfrågornashar fokus förflyttats alltmer från den
storskaliga industrins tillutsläpp luft till produktionenoch självavatten
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och konsekvenserna produktion, distribution, konsumtion och avfall. SOU 19932av
utveckling iDenna sker hela industrialiseradeden västvärlden. Bilaga 2

iDetta bottnar det miljöskyddsarbete startades under de fö-att tresom
decennierna iregående avseenden har burit frukt.många Utsläppen från

anläggningar idagstörre regel mindre vidär 1970-avsevärt än t.ex.som
talets början, produktionen tidenunder ökat markant. Man börjartrots att

tala i propositionen 19909190 livsmiljöEn god möjlig-t.ex.nu om- -
heterna målet ofarliga nivåer industriellauppnå inomutsläpp denatt av

tioårsperioden.närmaste
Ändå kan vi konstatera miljösituationen i iSverige mångaatt avseen-

den inte förbättrats. Viktiga skäl till detta dels miljöstörandeutsläppär av
i andra länder, dels diffusaämnen den s.k. spridningen som uppståratt

bl.a. läckage, spill, svinn och vid kassering och destruktiongenom av
produkter olika miljöbelastande inte minskat,har iämnen ställetav utan

iökat takt med ökande varukonsumtion. Hushållens trañkensochen an-
miljöpåverkandel därigenomhar ökat markant, dels relativt i takt medav

industrins utsläpp minskar, dels reellt följd ökande kon-att som en av
sumtions- trañkvolym.och

Under 1980-taletdelen miljöintresset hos iväxte allmänhetensenare av
praktiskt hela västvärlden. inslagetDet i detta miljöintressetaget be-nya

istår önskan isjälv, den vardagen och verksamheten, kunnaatten egna
minimera sin miljöpåverkan medvetna köpval föränd-ochgenom genom

förhållningssättrade och beteenden. Det kan f.ö. värt att notera attvara
detta handfasta miljöengagemang fortsätter utvecklas under den rå-att
dande lågkonjunkturen.

viNär i försökadag skall innehåll och struktur för skolans arbeteange
med miljöfrågor det nödvändigt tillär hänsyn denna förändringatt ta av
miljöfrågornas karaktär.

Tänkbara struktureringar

Vi konstaterade inledningsvis miljöfrågoma tillhör samtids-våraatt stora
frågor. Miljöfrågor dyker ständigt i media i form larm-runtupp oss, av

debatter och irapporter, även mark-prognoser, argumentnumera som
nadsföring. Barn och ungdomar kan intesåledes undgå elleratt mer
mindre dagligen komma i kontakt med miljöbegreppet i form.någon

När skall strukturera miljöfrågorna de blirså hanterbara iman att un-
dervisningen kan välja flera olika former. Eftersom miljöfrågornasman
karaktär så bred och mångfacetterad, det i det ogörligtär närmaste att

enda, heltäckande strukturering. Den modellpresentera väljeren man
därförmåste från infallsvinklarutgår de den enskilda skolan väljer,som

beroende elevernaspå ålder och mognad, lärarnas kompetens intres-och
lokala geografiska förhållandense, etc.

En möjlig strukturera miljöfrågornasväg kunskapsinnehållatt är att ut-
från frågeställningargå de aktuella. Med inriktningär sådan kansom en

det emellertid bli svårt skapa övergripande ordning i problemati-att en
ken, och hållasvårt röd tråd i tankegångarna. Miljöarbetet bliatt kanen

125



tillfälliga och falla offer för medveten manipulation SOU 19932trender ävenstyrt av
opinionen. Bilaga 2av

Den nedanstående förteckningen problemområden siggrundar påav
material dels från amerikanska forskningscentretdet oberoende World-

Institute, frånwatch dels Naturvårdsverket. Områdena sådan bredär av
giltigoch allmängiltig karaktär, förteckningen bör kunna för åt-att vara

minstone de decennierna.närmaste
Befolknings- konsumtionstillväxtoch-

markanvändningNaturresursnyttjande och-
Avfalls- kemikaliehanteringoch-
Klimatförändringar luftföroreningaroch-
Havsmiljöer-

livsmedelsförsörjningVatten- och-
biologiskaDen mångfalden.-

Ett strukturera ktmskapsmassan utifrån de iområdensätt ärannat att
vardagen där vi medborgare har möjligheterbäst utvecklade göraattsom

insats. Exempel sådan strukturpå äregenen en
Energi-
Disk, rengöringtvätt,-

avfallAvlopp och-
Livsmedel förpackningoch-
Returhantering batterier etc.av papper,-
Transporter-
Bil- och båtvård, motorredskap-
Trädgård, hus och hem.-

Fördelen med struktur detta slag den mycket direkt pekarär atten av
enskildes möjligheterden sig gå från tillpå och ord hand-att engagera

ling. miljöskyddsarbeteEn nackdel det fortfarande skerär påatt som
regionalt, nationellt,andra plan internationellt ikan komma skymun-- -

dan.
Ett tredje strukturera miljöfrågorna frånsätt utgå de elleräratt att mer

mindre långt drivna generaliseringarna miljöproblemens drivkrafterav
och Under de har bl.a. kretsloppsmetaforenåren ochstyrsystem. senaste
de s.k. termodynamiska lagarna fått förnyad ingåruppmärksamhet. Dessa
också i fyrade grundsatser formulerades den amerikanske biolo-som av

Barry Commoner 1960-taletredan pågen
Allting sprider sig-
Ingenting försvinner-

givnaNaturen har gränser-
Alla utgifter betalas.måste-

Fördelen med dessa utgångspunkter givetvis direktär när-att man mer
sig själva mekanismerna bakom miljöpåverkan, såväl ett naturve-mar ur

tenskapligt samhällsvetenskapligt teknikorienterateller perspektiv.som
Nackdelen här har struktur i sig fjärranär abstrakt ochatt ärman en som
från vardagsbilden miljöfrågor.av

De här skisserade struktureringarna miljöfrågorna kan för-av ses som
slag eller tillunderlag hur innehållet i de olika skolämnenas behandling
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miljöfrágorna kan struktureras. Varje enskild skola måste själv besluta SOU 19932av
vilken uppläggning arbetet miljöfrågornamed skall ha. Bilaga 2om

Samordningen miljöarbetet ikan ske olika formermånga alltifrånav -
enkelt samarbete mellan kringtvå specifik miljöfråga tillett ämnen en

omfattande projektarbeten och tematiska studier, där kanske alla skolans
och den övrigaämnen även verksamheten involverad.är

Oavsett form kräver all sådan samordning planläggning,en noggrann
fråndär allt valet arbetsområde och målformulering till genomförandeav

och utvärdering bestämt, och där varje deltagare sinär uppgift i de-vet
talj. Ju projekt eller temastudierstörre planeras, desto kravstörresom
ställs således planeringen.på

Arbetet miljöfrågormed inom för skolämnenaramen

I det följande skisseras vad kan betecknas respektive skolämnessom som
viktigaste bidrag till skolans arbete miljöfrågor.medsammantagna

Barn- och ungdomsktmskap

Området skall belysa hur identitet formas samspel medi andra hursamt
de värderingar och individen införlivar beror sociala och kul-normer av
turella förhållanden. Eleven skall fd perspektiv på sitt och andraeget
människors levasätt att

Ur förslag till kursplan för barn- och ungdomskunskap
Miljöproblematiken i hög grad livsstils-är och attitydfråga. Underen

formar viuppväxten vara roller konsumenter. I detta sammanhangsom
miljöperspektivetkan föras fram praktiskt fall hur ochettsom av normer

attityder låter sig handlingsmönster.iomsättas

Bild

Bilder och bildmedier skilda syften förekommeri verksamheteri många
och sammanhang. De skall därför skildaingå i sammanhang sko-i iäven
lan och i skolämnenmanga eleven utvecklarsd förmåga kom-sinatt att

med bildermunicera och därigenom fár insikt bildens betydelsei for in-
divid och samhälle kommunikativtspråkligt redskap.ettsom

Ur förslag till kursplan för bild
förståelsenFör miljöproblem och de vallar desammaav processer som

bildspråketär effektivt arbetsverktyg. Med bildensett hjälp kan eleven
gestalta såväl historiska miljöer samtidens situation. framtidenFörsom
kan såväl positiva negativa scenarier utvecklas, med stöd de fak-som av
takunskaper andra erbjuder.ämnensom

Diagram, kartor och schematiska teckningar vanligt förekommandeär i
miljösammanhang. En tränad bildläsare kan lättare tillgodogöra sig infor-
mation sådana bilder.ur
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SOU 19932Bildspråket i reklam synnerligen välutvecklat. analysera för-Att ochär
väsentlig del i utformandet individen Bilaga 2reklam konsument,stå är en av som

därigenom i miljöarbetet.och aktör

Engelska, Främmande B- C-sprák Hemspråkspråk och samt

Undervisningen skall också kunskaper vidgade perspektivge som ger
levnadsförhållanden, tänkesätt, seder och kultur de länder vilkaspå i

språk eleverna studerar.
förUr förslag till kursplan främmande språk B- C-språkoch

Med tanke miljöfrågornas gränsöverskridande internationellapå och
språkundervisningen inom för sitt realiainnehållkaraktär, kan ramen- -

belysa miljösituationen i länderde där språket talas, och vad dettaäven
betyder för svenska förhållanden.

Avgörande delar forskningsutbytet, politiska miljö-det arbetet samtav
främmande viss förtrogenhetdebatten sker språk. En med miljöarbe-på

terminologi ökar därmed möjligheterna kommunicera inter-påtets att ett
nationellt plan.

Ovanstående gäller givetvis tillämpliga delar hem-ävenresonemang av
språksundervisningen.

Geografi

Människan beroende de naturliga förutsättningarna landskapetiär av
och förändringarna detta landskap, hon påverkar också mark,i var-men

och luji. Det skolgeografins uppgifter eleverna iär tränaten att attaven
reflektera konsekvenserna både detta deoch naturbetingadeöver av av
förändringarna.

Ur förslag till kursplan för geografi
En miljöärnnets faktabasdel kan föras till geograñn. Någrastor av ex-

empel detta gäller frågor kring befolkningpå och försörjning, klimatför-
ändringar, förnybara och icke förnybara kring markan-naturresurser samt
vändning och lokalisering i såväl den ihemtrakten globaltettegna som
sammanhang. Bistånds- internationellaoch handelsfrågor har också en
förankring i geografin.

Inom geografin behandlas också avsevärda miljöfrågordelar deav som
förknippade med hav och kust, fiske,är olje- och metallutvinning tillt.ex.

Ävenhavs. frågor kring biologiskaden mångfalden tillrelaterade geo-
grafiämnet, tropiskade regnskogarna, inhemskavårt jord-ävent.ex. men
och skogsbruk.
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Hemkimskap SOU 19932
Bilaga 2

Ämnet skall utveckla elevernas analyseraförmåga och lösa prak-att
tiska problem grundlägga reflektera vilka konse-översamt attvanaen

vardagligakvenser handlingar får för hälsa, ekonomi och miljö.vara
Strävan skall elevenattvara

utvecklar respekt för hushållning med och får förståelse forresurser-
hur den enskilde konsumentens och hushållens beteenden påverkar
miljön både lokalt och globalt

Ur förslag till förkursplan hemkunskap
de kopplingarnaMed ökande mellan miljöfrágorna i li-både ochstor-

individensskala och för miljöskydd och resurshushåll-ten eget ansvar-
ning, har hemkimskapen fått viktigare iallt roll skolans behandlingen av
miljöfrågoma. Hemkunskapen förhar utveckla elevensett stort attansvar
handlingskompetens.

I denna handlingskompetens ingår förmågan kritiska produkt-göraatt
materialval,och förtrogenockså med resurssnåla beteendenattmen vara
livsmönster,och och kunna reflektera i vilken grad skildaöveratt varor

och beteenden med kravet hållbar utveckling.överensstämmer på en
Miljö i hemkunskapen handlar bl.a. eleven i in-träna göraatt attom

köp mindre miljöbelastande, och kunna handha dessaär attav somvaror
på skonsamt miljön. Däri ingårsätt ärett mot t.ex. momentsom som sop-
sortering energisparande,och orientering förekommandeävenmen om
miljömärkningssystem.

I hemkunskapen finns det också anledning reflektera konsum-överatt
tionsvolymerna i land i förhållandevårt och till tredje finnsvärlden. Det
vidare anledning kring internationella handelsmönsteratt ut-resonera -
ifrån de livsmedel, hanteras i undervisningen.t.ex.varor, som

Historia

De kunskaper eleverna fâr det förflutna och sambanden tillsom om om
nutiden skall bidra till förståelse nutiden. Denna förståelse tjänar ien av

beredskapsin för framtiden.tur som
Ur förslag till kursplan för historia
Även miljöfrågorna kan betraktas relativt unga i det västerländs-som

ka samhället brukar tidigt 1960-ta1 för den modernastartman ange som-
miljödebatten har miljöpåverkan självfalletså lika längeägt rum som-
människan tillämpat teknik i form förnågon öka sitt välstånd. Detatt som

ivi förknippardag med miljöproblem förbränning fossila bränslen,av-
storskalig spridning miljöstörande substanser har dock i huvud-etc.av -

vuxitsak fram under de 200 med kraftig betoningåren, ef-påsenaste en
terkrigstiden.

Historien väl försedd med civilisationerär exempel hurpå levt si-över
naturtillgångar och därigenom vållat skador sin omgivning,på i vissana

fall irreparabla sådana. Från tidiga flodkulturernade finns tecken på över-
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betning försaltning.och Kalavverkning skogarna Medelhavet SOU 19932runtav re-
idan antiken har bestående iskador form erosion Bilaga 2gett etc.av

Från den industrialismensgryende tider finns vittnesbörd t.ex.om
smogutveckling i inhemskt,städerna. Ett tidigt exempel miljöproblempå

i Linnés betraktelser skogsskadorna Faluruntges av gruva.
En uppgift för historieämnet belysa miljöproblemde iär att att som

uppfattardag svårlösta och kanske hör mänskligheten till,någotsom som
egentligen situationer underär uppstått de decennierna ellersenastesom
seklerna. Ett historiskt perspektiv naturresursanvändningenpå detgör
också lättare få proportioner detpå sker i dag.att naturresursuttag som

historisktEtt perspektiv också viktigt för förstå frågor kringär att t.ex.
Ävenavfalls- och kemikaliehantering. frågor kring artutrotning och bio-

logisk mångfald kräver historisk allmänbildning för bli allsidigt tol-atten
kade.

Lek, idrott och hälsa

Genom regelbunden vistelse i och under frilujisverksamhetennaturen
får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter kan stimulerasom
intresset för friluftsliv, och miüofrágor. deFör mindre barnen bety-natur
der utevistelsen och annorlunda lekmiljöer.spänning De äldre barnen
börjar första samspelet och huri människans handlandeinse pá-naturen

Ämnetverkar miljön. skall bidra till väcka för och skapaatt engagemang
medvetenhet och miljöfrågor.natur-om

Ur förslag till kursplan för lek, idrott och hälsa
Citatet fångar väl den huvudsakliga kontaktytan mellan Lek,ovan

idrott och hälsa miljöarbete.och skolans Fiiluftsdagar med naturstudier
och med träning i utevistelser självfallet viktiga inslagär för stimuleraatt
elevens nyfikenhet och upptäckarlust i minst viktigtInte i dettanaturen.
sammanhang stärka intresset för den vardagsnaturär finns iatt som an-
slutning till skolan eller bostaden.

Matematik

Skolan skall eleverna sådana kunskaper och färdigheter matematikige
behövs för kunna fatta välgrundade beslut vardagslivetsiatt mångasom

valsituationer, för tolka och använda det ökande flödet informationatt av
för kunna följa och delta beslutsprocesseri samhället.samt att i

Ett de viktigaste syftena med utbildningen matematikiav är att ut-
veckla elevernas problemlösningsförmága. Problem andra skolämneni
eller i verklighetensituationer behöveri ofta lyftas från sittut samman-
hang och matematisk tolkning. Matematiska begrepp och metoderges en
kan användas för lösa problemet.att

Beprövad erfarenhet och forskning har visat matenzatikinlärniitgatt
framgångsrikär eleverna far tillfällenär och kommu-mest utövasom att

nicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer aktivti ochett
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sökande förståelse,efter insikter och lösningar olika SOU 19932påöppet nya pro-
blem. Bilaga 2

förslagUr till kursplan för matematik
informationDen och den påverkan vi medborgare detnärtar emotsom

miljöfrågorgäller baseras i diagram,hög grad statistik olika for-på och
sifferuppgifter. För matematikundervisningen finns det således imer av

miljöfrågoma outsinlig källa till minsträkneexempel. Inte det ökandeen
intresset för individensden miljöpåverkan upphov till mångaegna ger
matematiska övningar, sig räkna uppdet handlar denattvare om en-
skildes till obetydliga till riksnivå,påverkan skol-, kommun- ellersynes

gällereller det bryta ned lands utsläpp förbrukning tilleller peratt ett
capita-nivåer.

Undervisningen i matematik kan också arbetet med miljöfrågorvara
till hjälp utveckla elevens förmåga kring rimlighetatt attgenom resonera
och sannolikhet. Miljöområdet domineras i i siffror,dag hög gradså av
diagram statistik, viss vidoch matematiska begrepp ochatt etten vana

matematisk kritisktpå kunskap grundat nödvändigttänkande förär att
kunna analysera och värdera informationen.

Musik

Musiken anknyter till skolans ämnesområdenmånga och kan bidraav
till ökad kunskap och förståelse för sambandet mellan lcultur ochnatur,
samhälle.

förslagUr till för musikkursplan
Barn och ungdomar oftahar starkt för miljöfrågor, ochett engagemang

i olika undersökningar redovisas för framtiden, främst medstoren oro
tanke hot miljöförstöring,på kärnvapen etc.som

fåAtt sittgestalta och formulera sin för framtiden in-engagemang oro
for skapande musik, kan därför viktigämnen t.ex.om ramen som vara en

del i harmoniskaden utvecklingen. Barn och ungdomar har också ofta en
lust vilja påverka och sinupplysa omgivning vadatt om man anser vara

fel.och Miljö, flerarätt angelägna samtidsfrågor, kan därförsom en av
bli för elevmusikaler.tema t.ex.

fysik,Naturlära, kemi, biologi

Många frågor ställer dag kravi naturvetenskapligt kunnandepå hos
och miljofrågorna.inte Miljofaktorerminst skadliga förärvar en som-

hälsa och välbefinnande uppfattas direkt och omedelbartinte sinne-av
Detta gäller former strålningvissa och giftigamångat.ex.sorganen. av

luft och deni För saknar naturvetenskapligämnen kunskapvatten som
dessa hot svåra uppfatta och bedöma,är Ett viktigt syfte med under-att

naturkunskapvisningen i därför eleverna sådana insikterär att ge som
det möjligt följa, delta och ställning miljödebatten.gör Undervis-iatt ta
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kan också hjälpa tillningen grundlägga och handlingsmörzster SOU 19932att vanor
och skonar miljön. Bilaga 2naturresursersom sparar

Ur förslag till kursplan for naturkunskapsämnen
Miljöfrågorna har ofta traditionoch ihöra hemma denansetts natur-av

Ävenvetenskapliga ämnessfären. avsikten med denna bilaga vi-är attom
hur miljöfrågorna griper in i praktiskt varje del skolans verk-tagetsa av

samhet, kan inte bortse från naturkunskapsämnena har avgö-att ettman
rande för teckna miljöproblematikens bakgrundsbilder,attansvar genom

förklara de mekanismeroch tillupphov själva mil-att processer som ger
jöpåverkan.

Naturlära

I naturläran läggs grunden till elevens naturvetenskapliga tänkande, och
till förmågan undersöka, beskriva och systematisera företeelser iatt om-
givningen. Den eleven härvid bygger blir såledesnatursyn avgö-som upp

för fortsattarande det arbetet med naturvetenskapliga frågor miljöfrå-och
gor.

särskild viktAv kan framhållashär insikten materia flödar i oli-attom
ka kretslopp, och allt organiskt material växlar mellan fasertyper attav

uppbyggnad och nedbrytning. Naturläran kan orienteraävenav attom
död materia mineraler,även olja flödar im.m. kretsloppssystem, om

oerhört iutsträckta tiden.än
Naturläran har viktig iroll jämföra iakttagelserdessaatten naturensav

funktioner med hur de mänskliga samhällena hanterar problem.samma
Praktiska övningar, kompostering hushållsavfall, in-mångat.ex. av ger
sikter skillnader och likheter mellan och samhälle, mil-och hurnaturom
jöproblem skilda slag kan uppstå och motverkas.av -

Redan i låg- och mellanstadieåren kan elevermånga ha starkt miljö-ett
för frågor kanäven abstrakta overkliga.och Detengagemang, som synas

viktigt dettaär till tillåtsoch utvecklas,att medtasengagemang t.ex.vara
fördjupande inomstudier för naturläran.ramen

Fysik

Fysikundewisningens viktigaste bidrag till skolans samlade miljöarbete
ligger i energibegreppet tydligtgöra för eleven. Enligt principenatt om
energins oförstörbarhet kan fysiken undersöka och beskriva energiilöden
till, från och jorden.på Det fysikens uppgift förklaraär energit.ex. att att

tycker utvinna fossil olja och i själva verkett.ex.som äross ur gas
lagrad solenergi. En viktig aspekt energimängdens relation tillärannan
omsättningsvolymen i såväl naturliga ekosystem iav resurser som
mänskliga samhällen.

Fysiken spelar viktigockså roll i beskriva de olika energibärareatten
olja, kol, vattenkraft, kärnkraft, sol- och vindenergi etc. förekom-som

i samhället, och analysera dessas miljö- och säkerhetsaspekter. Fysi-mer



beskriva,ken kan också olika möjligheter till SOU 19932och värdera energi-pröva
i isparåtgärder, första hand vardagliga Bilaga 2sammanhang.

Kemi

Kemin miljödebattens ihar sedan barndom miljöområ-stått centrum av
dets kunskapsmassa. För människor därmed kemibegreppetmånga har
blivit liktydigt miljöstörandemed kemikalier farliga. Ettämnen är-
klargörande därmed åligger kemiundervisningen kemin lä-är ärattsom

materien, och sådan värdeneutral. Kemiskt förkunnanderan om som
citera viktigkursplanen, förutsättning för miljövård i det modernaatt en

samhället.
Kerniärnnets främsta uppgift i miljöarbeteskolans beskriva fördeär att

miljöfrågorna vanligast förekommande och Medämnena ut-processerna.
gångspunkt i principen materiens omvandlingar och kretslopp kanom

keminockså kringutveckla materiaflöden mellan männi-resonemang
skan, samhället och Miljöproblem i kemisk bemärkelse uppstårnaturen.

människan utnyttjar och hon sprider avfall till luft,när närnaturresurser
och Kemin beskrivermark. och värderar de skador uppkom-vatten som

vid dessa hanteringar.mer
Kemin kan också arbeta konstruktivt med hur nyake-att resonera om

miska produkter och däribland dagligvaror och vardagsgöro-processer -
mål skulle kunna minska miljöpåverkan i skildasamband med verk--
samheter.

viktiEtt för förstå kritisktkunna och värdera den pågåen-moment att
de miljödebatten orienteringha keminhur hanterar okun-är att en om
skapen all den kunskap kring enskilda ochämnen ännuprocesser som-
och sannolikt alltid kommer saknas. tillämpaAtt kemisk teknik hand-att
lar i riskbedömningarhög grad och sannolikhetstänkande. Det ärom an-
geläget får inblickeleven i frågor.någon dessaävenatt

Biologi

Biologin sannolikt det fåttär förämne något stå be-än annatsom mer
handlingen miljöfrågor i skolans undervisning. Det främsta tillskäletav
detta torde miljöfrågoma intimt kopplasså med ekolo-attvara samman

Ävengin, intedock något biologiskär grundvetenskap.änannatsom en
miljöfrågorallaså i ekosystemperspektivmåste hargott ettom som ses

ekologin kunskapsfält inga möjligheter kunna allsi-att ensamtsom ge en
dig bild miljöproblemen.av

biologinsEtt viktigaste bidrag till bearbetningen miljöfrågorna ärav av
belysa mångfalden livsformer och de sköra beroendenatt nätav av som

binder dem med varandra omvärldsfaktoreroch med mine-samman som
ral- och vattentillgång, och ljus.värme

Ekosystembegreppet kan tillämpas alla nivåer frånpå den enskilda cel-
len till globala En angelägen uppgift visa ekosystemenärsystem. att att
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minst allt statiska eller hamioniska, förändrasär i flertal SOU 19932utan ettav natur-
liga ofta präglas kaos- och slumpfaktorer. evolutio- BilagaEtt 2processer, som av

perspektiv ekosystemen särskiltnärt på for förståelsenangelägetär be-av
biologisk mångfald.greppet

Bland de olika delsystemen inom förtjänarekosystem kanske ned-ett
brytarna särskild iuppmärksamhet, syfte klargöra hur näringsämnenatt

organisktoch material recirkuleras i ekosystemet.
Människan och hennes samhällen påverkar naturliga ekosystem på

många sätt och sprida oönskatatt ta ut naturresurser attgenom genom-
avfall. Biologin kan visa med olika fallstudier hur denna fort-påverkan
plantas ekosystemen, förändrad näringstillförsel,t.ex.genom genom upp-
tagning stabila miljögifter i näringsvävarna, förändringar iav art-genom
sammansättningar eller påverkan biotoper, och belysa vilkapågenom
konsekvenser dessa åtgärder får för ekosystemet helhet.som

Med sådana bas kan reflekteraeleven vilka ef-överresonemang som
fekter skilda vardagsföreteelser kan ha, och vad medvetna och livs-varu-
stilsval förkan miljösituationen.göra

Religionskunskap

Undervisningen skall dem eleverna tillfälle reflektera överattge
detvad innebär etiska och moraliskai frågor.att ta ansvar

Ur förslag till kursplan för religionskunskap
Det finns i dag överväldigande mängder bevis för mänsklighetenatt

handskas sinmed omgivning sina livsvillkoroch ohållbartpå sätt.ett
Men alla lätt insekan vi handlar fel, fortsätter misshus-såtrots att att
hållningen.

Miljöfrågor handlar därför mycket etik, fel,och ochrätt attom om om
för sina gärningar. Inom för religionskunskapensta arbeteansvar ramen

etikfrågormed miljöproblematikenskan etiska och moraliska perspektiv
bearbetas.

Brundtlandkommissionens begrepp hållbar utveckling rymmer en
etisk dimension kring fördelning och solidaritetstor mellan människor i-

olika delar världen i olika tider.ochav
Kristendomen förmedlar dels bild människan Guds avbilden av som

och herre, dels bild människan förvaltanaturens Ska-satt atten av som
pelsen. Förlängningen dessa leder till vitt skildatvåav resonemang syn-

förhållandetpå till omgivningarnasätt diskussion sysselsätteren som-
inommånga kyrkan i dag. Religionskunskapen ibör beröranågon mån

dessa skilda Likaså kan religionskunskapensynsätt. belysa jämföraoch
olikade världsreligionernas omvärlden,på på ochväxternanaturen,syn

djuren.
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Samhällskunskap SOU 19932
Bilaga 2

Strävan skalli elevenämnet attvara

får insikter samspelet mellan samhälle och i utveck-om natur ett-
Iingshistoriskt och samhälleligt perspektiv blir medvetensamt om
ekonomiska och politiska aspekter miljöfrågor.på

Ur förslag till kursplan för samhällskunskap
Samhällskunskapen tillsammansär, med naturkunskapsämnena, ett av
viktigastede detämnena gäller miljöfrågornanär bakgrunds-att ge en

Ämnetteckning. har för beskriva drivkrafterde ekonomiskaattansvar -
och politiska framkallar miljöproblem skilda slag,som av men som-
också kan förutnyttjas åtgärda problemen.att

Merparten dagens barn och ungdomar har sannolikt fått moti-störreav
vation för sitt miljöengagemang via massmedia de fått viaän natur-egna
vistelser och erfarenheter. Miljöfrågor ingår därför i samhällskunskapens
arbete med massmedia.

Intresset för varuproduktionens miljöpåverkande roll har ökat de eko-
nomiska motiven för miljöanpassning produkter och för grön före-av en
tagsprofil. Utifrån enkla national- och företagsekonomiska modeller kan

föra marknadens möjligheterett både skapaman resonemang om att
och lösa miljöproblem, eller åtminstone förvärra respektive lindra miljö-
påverkan. I fördjupat kan eleven ocksåett arbeta med be-resonemang

framsteg tillväxt,och och bl.a. reflektera tillväxtens kvalitetövergreppen
och konsekvenser.

Miljöproblematikens globala karaktär det intressantocksågör att stu-
dera betydelsen internationell handel biståndspolitikoch miljö-av ettur
perspektiv. På miljöfrågornas kopplingsätt är till andrasamma stora sam-
tidsfrågor, fred, fattigdom och utveckling, ytterligaret.ex. viktigom en
aspekt för undervisningen i samhällskunskap.

Givetvis skall samhällskunskapen orienteraäven eleven det miljö-om
skyddsarbete bedrivs i samhället från det lokala arbetet i densom egna-
kommunen via regionala nationellaoch nivåer till det internationella mil-
jösamarbetet.

samhällslära

En samhällslärans uppgifter eleverna olikaär träna iav att sätt att
skajfa kunskapsig omvärlden, sammanställa kunskaper, uttrycka demom

förmedlaoch dem till andra.
Ur förslag till kursplan för samhällslära
Samhällslärans fokus detpå närliggande samhället och dess funktioner

det naturligtgör geografiskt närliggande miljöfrågor förs tillatt detta äm-
Många vardagsmiljöfrågorvåra kommer därför naturligt in ine. av

samhällslåran, den dricksvattenförsörjning,t.ex. energidistri-ortensegna
bution avfalls- och avloppshantering. Likaså börsamt kommunens miljö-
skyddsarbete belysas.
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formulera SOU 19932viktig i elevenockså rollSamhällsläran har tränaatt atten
Bilaga 2för i demokratiskaoch arbeta dessaståndpunkter, och att argumentera

miljöfrågor därvid ofta lämpligasåvälformer. Lokala är som engageran-
arbeta med.de att

Slöjd

resurshushállning vidUndervisningen skall utveckla medvetenhet om
attitydpaverkanproduktion och insikt ochkonsumtion och gruppr-omge

ryck valsituationer.i
behand-olika berednings- ochI samband med val material ochav

kontakt med frågorlingsmetoder kommer eleven naturligt i rörsom re-
sursanvändning och miljö.

till förUr förslag kursplan slöjd
förloppet produktion, konsumtionMiljöfrågornas ökande fokusering på

till materialdestruktion lett kunnandet ochoch har att pro-omav varor
inom såväl produktionen konsumenterfått ökad betydelse hossomcesser

nivåer.allapå
framställninghantering skilda material föremålSlöjdens och äravav

förstautmärkt grund för detta kunnande. I hand bör slöjden kunska-geen
avsiktvanlige till godo i stärka hand-den konsumentenär attper som

textiltyper, liksom lim,lingskompetensen. Skilda träslag, metaller och
olika miljöpåverkan, under-färger former och grader kanharetc. av som

jämföras i syfte minimera miljöpåverkan. Hållbarasökas och denatt egna
slitstarka i och energibespa-och produkter och slöjdalster regelär resurs-

vardagliga föremål också formrande. Att kunna laga och ärrenovera en
praktiskt miljöarbete.av

perspektiv livscykler,I kan slöjden väckastörreett resonemang om
förädlingförlopp fran råvaruutvinning, ochdvs. produkts hela sam-en

kasseringmansättning distribution förbrukning till ochochöver eventu-
ellt omhändertagande.

metodiskt problemlösande, medInom slöjdämnet utvecklas också ett
formulering konstruktion, utvärdering olikaproblemet, ochav prov av
lösningar.

Svenska

skriftAtt tal och kunna använda språk förutsättning fori sitt är atten
aktivt delta detsamhällslivet och därför skolans viktigaste uppgifti är att
skapa goda möjligheter for elevernas språkutveckling.

Språket avgörande betydelse för lärandet. Med hjälp språketär av av
eleverna begrepp, och utvecklar dem samspel med andra.ierövrar nya

De lär sammanhang, ordna logiskt, granska kritiskt värde-ochsig att se
derasDärigenom förmåga tänka och första omvärlden.växer att attra.

Ur förslag till kursplan för svenska
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likhetI med andra gestaltande har svenskan för SOUämnen 19932ett attansvar
eleven bereds möjlighet bearbeta sina bilder miljöfrågor, både Bilagavad 2att av

dystra framtidsutsikter och förslag till alternativa lösningar. Medavser
tanke det miljöengagemangpå finns hos barnstora många ochsom ung-

miljödomar, sannoliktär givet för uppsatsslcriv-mångaett tema t.ex.
ningar eller för skilda argumentationsövningar.

Ett försärmärke svenskan dess betydelse förär eleven tilltränaatt en
aktiv och kompetent samhällsmedborgare. Med miljöfrågor exempelsom

undervisningenkan i svenska arbeta författamed brev och skrivelseratt
till beslutsfattare, formulera krav eller protestbrev företeelsermot som
eleverna oacceptabla och på andra ieleverna opinions-sätt tränaanser
bildning. Detta kan viktigt och betydande inte minst iettvara moment
sammanhang fleradär i skolanämnen väljer arbeta tillsammans kringatt

specifik frågeställning, kommunens avfallshantering, planert.ex. påen
trañkleder, lokalisering industriernya etc.av

Teknik och miljö

Miljöfrágorna skall tekniki och miljö knytasämnet till den tekniska ut-
vecklingen, till svårigheter och möjligheter med olika tekniska lösning-
ar.

Eleven skall lära studerasig råvara-bearbetning-använd-processen
ning-avfall, hur miljöproblem resultat tekniska aktiviteterär ochse av

dessa i sin beroende beslut, fattasäratt människor.tur Elevenav som av
skall förstå människans resursanvändning lett till mängdenatt utfallatt
och utsläpp har ökat med ejfekternegativa miljön följd.pd som

Ur förslag till kursplan för teknik och miljö
Skolämnet teknik miljöoch är Det faktumämne. ordet mil-ett nytt att

jö här finns angivet i ämnesbenämning innebär intedock ämneten att
fått övergripandenågot för skolans arbete med miljöfrågor. Däre-ansvar

kommer miljöperspektivet imot undervisningämnets ñamttä-att vara
dande.

I teknik och miljö teknikanvändningen och miljöpåverkanses ettsom
begreppspar Alltsedan människan för första gången bröt förav en gren

använda redskap har teknikanvändningenatt miljöpåverkanochsom
hängt Miljöpåverkan alltså effektär teknikanvändningen.samman. en av

viktigtEtt perspektiv i teknik och miljö utvecklingshistorien,är där man
kan följa teknikområdes utveckling, och samtidigtett studera vilka kon-
sekvenser teknikanvändningen fått eller får för den naturbetingade om-
givningen.

I takt med ökat miljömedvetande harett allt kravstörre på tek-ett rests
niken lindra eller lösa miljöproblem skildaatt slag, sig det hand-av vare

filter-lar och reningsteknik eller det handlar skonsammaom om nya, mer
produkter och Miljöproblem därförkan ocksåprocesser. ses som en av
teknikens drivlcrafter.

Teknik och miljö bör ingå det tredje blocket, vid sidan desom av na-
och samhällsvetenskapligatur- ämnena, detnär gäller bak-att ge en
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grundsförklaring till skilda miljöproblem. Samtidigt teknik SOUoch 19932rymmer
rikamiljö tillfällen med experimenterande och prövande arbetssätt Bilaga 2att ut-

forska möjligheterna föråstadkomma miljön med tekniskaacceptablaatt
tillämpningar. förstaI skall ihand detta gälla konkret och vardagsnäraett
perspektiv, i syfte förståelseöka elevens för teknikanvändning ochatt
miljöpåverkan i vardagen, och därigenom handlingskompetensen.stärka

Skolans arbete miljöfrågor utanförmed ämnesundervisningen

Slutligen kan det angeläget skolans miljöarbete intepoängteraatt attvara
skildaenbart berör de avsiktenskolämnena. Om med undervisningen är

eleverna handlingskompetenta förgöra och denatt ta ansvar gemensam-
miljön, skolans övriga verksamhet inbegripas i miljö-måste även ettma

tänkande. innebäraDet kan bl.a. städning, matbespisning och löpandeatt
underhåll sker med miljöanpassade produkter och metoder. Det kan ock-

innebära fungerandesâ skolan har áterintagning återvinningelleratt en
batterier, matavfall, uppvärmningsenergi före-och andrat.ex.av papper,

teelser skolans restprodukter. Hårddragetutgör kan dettasom resone-
skolvärlden föredöme för eleverna kommaävenett attmang om som om-

fatta lärares, elevers övrig tilloch personals frånoch skolan.t.ex. resor
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