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Förord
Boken som du nu håller i din hand är så vitt jag förstår den första som har skrivits för den grund
läggande vuxenutbildningens kurs i samhällskunskap på 15 år! Äntligen finns det en bok som
utgår från hur vuxna och vuxna invandrare ser på samhället.
Boken är skriven utifrån mina sex års erfarenhet av att undervisa samhällskunskap på grund
läggande vuxenutbildning. Givetvis har jag utformat innehållet i boken så att det också ska leva
upp till Skolverkets kursplan inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå för ämnet
Samhällskunskap som gäller från och med den 1 juli 2012. Med den här boken ska lärare och
elever kunna arbeta mot att nå ämnets kunskapskrav.
Jag hoppas även att boken kan hitta sin plats på folkhögskolornas kurser på grundskolenivå. Med
kompletterande material kan boken dessutom användas för prövning (eventuellt validering) av
gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1, vilket kan vara praktiskt för lärare som har elever som vill
gå från grundläggande och vidare till gymnasial vuxenutbildning.
Bokens språk är tydligt och enkelt. Det ska hjälpa det stora flertalet elever på grundläggande
vuxenutbildning som har svenska som andraspråk att kunna fokusera på innehållet. Dessutom
finns ordlistor på varje sida i boken, där ord som inte förklaras i texten. Alla orden från ordlistorna
kan också skrivas ut som en separat ordlista (en pdf-fil medföljer Lärarhandledningen).
Vissa sidor i boken har gul bakgrundsfärg. Den text som står där är tänkt som fördjupning. Det
gäller även innehållet i de flesta av rutorna i boken. För mer tips om hur man arbeta med fördjup
ningarna i den här boken, se Lärarhandledningen.
Många människor förtjänar naturligtvis mitt tack för hjälp och stöd som de har givit mig under
arbetet med den här boken. Jag tänker på alla personer i min närhet, men också på elever som jag
har undervisat i samhällskunskap och på personer som har läst olika versioner av texten under
arbetets gång. Ett särskilt tack vill jag rikta till följande personer som har kommenterat innehållet:
professor Ludvig Beckman vid Stockholms universitet (kapitlet Integration), docent Magnus
Hagevi vid Linnéuniversitetet (kapitlet Politiska partier och ideologier) samt universitetslektor
Håkan Locking vid Linnéuniversitetet (sidorna 97-99).
Skillingaryd, maj 2012
Martin Turesson
Lärare i samhällskunskap på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
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