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PEDAGOGISK PLANERING i SAMHÄLLSKUNSKAP 
Samhällsresurser och fördelning 
 

SYFTE UTIFRÅN KURSPLANEN I SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 4-6 
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en 
sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska 
aspekter centrala. 
Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om 
hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. 
På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors 
levnadsvillkor. 
 
Sammanfattningsvis ska eleven i detta arbetsområde utveckla kunskaper om sociala, 
ekonomiska och politiska aspekter på samhället med en tonvikt på samhällets resurser och 
fördelningen av dessa. Utifrån detta arbetsområde ska eleven utveckla kunskaper om hur 
man kritiskt granskar dessa frågor och strukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga 
begrepp och modeller. Eleven ska också få förståelse för hur dessa aspekter påverkar andra 
människors levnadsvillkor. 

 
KUNSKAPSKRAV 
Efter avslutat arbetsområde ska eleven ha grundläggande/goda/mycket goda kunskaper 
om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, 
ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver 
då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I 
beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerade/väl 
fungerande/mycket väl fungerande sätt. 
 
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i 
huvudsak/väl/mycket väl fungerande sätt och för enkla/förhållandevis 
komplexa/komplexa resonemang om informationens och källornas användbarhet 
 

CENTRALT INNEHÅLL 
Samhällsresurser och fördelning 

 Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. 

 Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat 
använder skattepengarna till. 

 Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, 
och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 



KONKRETA MÅL TILL ELEVEN 
 Du bör delta aktivt i undervisningen muntligt och/eller skriftligt för att ta chansen 

att visa dina kunskaper och tankegångar runt ämnet.  

 Du ska kunna redogöra för ekonomiska begrepp så som inkomst, budget, 
konsumtion, skatt, ränta, lön, bidrag samt lån.  

 Du ska kunna redogöra för skillnaden mellan privat och offentlig ekonomi.  

 Du ska kunna redogöra för hur ekonomiska förutsättningar skapar klyftor i 
samhället över världen och hur detta påverkar människors levnadsvillkor.  

 Du ska kunna väga ekonomiska aspekter mot miljöaspekter i fråga om konsumtion 
(att handla). 

 Du ska kunna förstå hur den offentliga ekonomin fördelas och uttrycka egna 
åsikter och resonemang kring detta.  

 
BEDÖMNING 
Du bedöms utifrån dessa punkter: 

 Dina kunskaper kring olika samhällsstrukturer, till exempel politiska, ekonomiska 
och sociala. Du ska kunna förklara hur dessa är uppbyggda och föra 
resonemang/tankegångar kring detta. 

 Du ska kunna se sambanden mellan dessa olika strukturer samt hur dessa påverkar 
människors levnadsvillkor samt hur dessa påverkar miljön. 

 Du ska kunna använda begrepp som hör till ämnet. 

 Du ska kunna söka information kring ämnet utifrån angivna uppgifter samt 
resonera kring källornas användbarhet (källkritik). 

 

UNDERVISNING 
 Du kommer att få lyssna till några genomgångar som behandlar privat och 

offentlig ekonomi, ekonomi och miljö, ekonomi och politik samt ekonomi och 
människors levnadsvillkor. 

 Du kommer att få delta i klassrumsdiskussioner kring genomgångarnas ämnen. 

 Du kommer att få lära dig begreppen inkomst, budget, konsumtion, skatt, ränta, 
lön, bidrag samt lån samt att använda dessa på ett fungerande sätt. 

 Du kommer att få se filmer som också förklarar ämnet på ett tydligare sätt. 

 Du kommer att få skapa en budget för en privat person samt för en offentlig 
verksamhet 

 Du kommer att testa dina kunskaper i kartläggningsmaterialet Tummen Upp, 
Samhällskunskap s.38 – 41. 

 Du kommer att testas i ett områdestest i slutet av detta avsnitt.  
 


