Till elever, föräldrar och lärare
Vi som har skrivit boken har utgått från tre myck
et viktiga principer: att följa kursplanen, att ha en
tydlig struktur och att göra ämnet enkelt att förstå.
Vi författare tror att det kommer att märkas när ni
läser boken.
1. Att följa kursplanen
Vår bestämda uppfattning är att boken följer kurs
planen. Jämför gärna bokens innehåll med kurs
planen, kommen
tarmaterialet till kursplanen i
samhällskunskap och de nationella proven.
Bokens tydliga koppling till kursplanen har gjort
att den inte är så omfattande - texten svävar inte
ut. Det här ger lärare och elever tid att fördjupa sig
i olika aktuella samhällsfrågor.
2. En tydlig struktur
Boken är uppdelad efter samhällskunskapens fem
kunskapsområden. Till varje kunskapsområde
finns kapitel som var och ett motsvaras av ett cen
tralt innehåll för att skapa en tydlig struktur.
Med en tydlig struktur i boken är det lättare att
planera undervisningen. Vi tror att det här ger
lärare och elever en stor valfrihet. Det råder inga
tvivel om vilka kunskapsområden och vilket cen
tralt innehåll som bearbetas.

3. Enkelt att förstå
Vi som har författat boken använder oss av ett be
gränsat antal nya begrepp. Det gör det enklare för
eleverna att i ett första skede se sammanhangen. I
slutet av varje kapitel finns fler ord, begrepp och
frågor som kan användas till att fördjupa kunskap
erna.
Bokens brokiga bakgrund
Vi som är författare till boken har olika erfaren
heter från utbildingssystemet (högstadielärare,
gymnasielärare, universitetslärare). Det gör att vi
har många olika perspektiv på pedagogiskt upp
lägg och urval av ämnesstoff.
Vi har referensläst varandras manus i flera om
gångar och gjort korrigeringar. Det gör att boken
upplevs som en helhet och de olika författarnas bi
drag hänger ihop. Språket är dessutom noggrant
polerat av Elin, samma person som språkgranska
de Geografi 7-9.
Vi hoppas att vår bok kan tillföra undervisningen
något nytt. Lycka till med samhällskunskapen!

Mathias, Mats, Lisa, Leif, Julia, Martin, Karin och Jan

Introduktion till Samhällskunskap
Samhälle är ett begrepp som saknar en exakt för
klaring. Ordet kan förenklat sägas betyda något
som hålls samman. Ett samhälles minsta delar är
de enskilda människorna.
Samhälle är organisation
Ett samhälle är en samling av personer som lever
tillsammans. De organiserar sina liv tillsammans
under en längre tid. Samhället kan vara olika stort,
till exempel en familj, en svensk kommun eller ett
helt land. Du kan vara medlem i flera samhällen. I
ett samhälle är du beroende av andra omkring dig
och andra är beroende av dig!
Familjen - ett minisamhälle
En familj kan ses som ett minisamhälle. I familjen
finns regler för hur medlemmarna ska uppföra sig.
Alla i familjen påverkar varandra. Om en famil
jemedlem äter upp all mat finns ingen mat kvar
till de övriga. Om en i familjen är sjuk tar ofta en
annan familjemedlem hand om den sjuka.

Alla samhällen består av människor som är beroende
av varandra. Som här i Kumasi, Ghana.

Familjer ser olika ut och består av individer med
olika behov. Det är inte säkert att alla tycker och
tänker lika. För att familjen ska fungera är det vik
tigt att familjemedlemmarna tar hänsyn till varan
dra. De måste komma överens om hur de ska lösa
problem och konflikter som uppstår.
Större samhällen
En person är också en del av ett större samhälle, till
exempel en stad, ett län, ett land eller en region så
som EU. I stora samhällen är det många personer,
regler och åsikter att ta hänsyn till.
Om du har kunskap om hur de olika samhäl
len du är medlem i fungerar blir, det enklare och
tryggare för dig att leva. Då vet du varför en del
tycker som de gör, vilka regler som gäller och hur
du kan få hjälp om du behöver det.
Varför ska du läsa samhällskunskap?
I ämnet samhällskunskap läser du om förändring
ar som har skett i Sverige. Du kommer att förstå

Ett stort samhälle som New York City kräver mycket
organisation för att det ska fungera.

varför Sverige har förändrats och varför samhället
förändras just nu. Om det har blivit bättre eller
sämre råder det olika åsikter om, precis som om
mycket annat i samhället. För 100 år sedan bodde
de flesta på landet och kvinnor fick inte rösta i pol
itiska val. De som lever om 100 år kanske tycker att
2010-talets Sverige var ett samhälle med konstiga
värderingar.
Idag anser en del att vi ska ha höga skatter i Sve
rige medan andra tycker tvärtom. En del tycker att
vi ska ha privata skolor medan andra tycker att det
bara ska finnas skolor som kommunerna ansvarar
för.
Trots att vi tycker olika fungerar många samhäl
len bra. Vad gör att samhällen med så många olika
människor fungerar? Hur tar man beslut i frågor som
rör många människor i samhället? Hur löser och förebygger man konflikter? Hur tar man ställning till
viktiga frågor som påverkar framtiden?
Varför man tycker olika har bland annat att göra
med att vi har olika värderingar. Vad värderar du

högst: personlig valfrihet eller jämlikhet? Tror du att
du hade tyckt annorlunda om du hade bott i ett annat
land? Vad är en rättvis lön?
I samhällskunskap läser du om andra länder och
organisationer som finns i flera länder, till exempel
FN. Du kommer också att undersöka informa
tionen vi har och som vi får om de samhällen vi
lever i. Kan vi lita på informationen vi möter på internet, i tv, i tidningar och i skolan? Hur får vi de
åsikter vi har i olika frågor som rör samhället?
Vet man mycket om samhället man lever i är det
lätt att känna att man tillhör det. Då blir det viktigt
att ta ansvar och bry sig om andra. Din kunskap
gör att du vet hur man kan påverka och förändra
olika samhällen för samhällen förändras hela tiden.
Att du har kunskap är viktigt både för dig själv och
övriga samhällsmedlemmar. Då är det lättare att
påverka sin egen och andras framtid.
Samhällskunskap är ett viktigt och spännande
ämne. Förhoppningsvis tycker också du det.

Vem bestämmer över vad i samhället? Vem har makt?
Vad bestämmer riksdagen i Stockholm?

Samhällen förändras. Om ett samhälle utsätts för
stora förändringar är det risk att det förstörs. Kvar
blir kanske bara ruiner som staden Timgad i Algeriet.
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