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10 Övergripande samhällskunskap. 
Övergripande värderingar.

Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
    Det är problem med världens klimat. Klimatförändringarna ger re-
dan svåra konsekvenser och det blir säkert värre om inget görs för att 
förbättra utvecklingen. Det finns också andra problem, om välfärds-
fördelningen i världen mm. Det är bråttom att göra något.
    Det behövs planeringar som klargör utvecklingen och riktar in den 
på lämpligt sätt mot framtiden. Planeringar bör inehålla fyra moment: 

hur var det, 
hur är det, 
hur kan det bli och 
hur bör det bli. 

    Vi i världen lever på det hela taget i ett planeringslöst tillstånd. Det 
finns delvis beskrivningar om hur det var, hur det är, kan bli och bör 
bli, men det finns inga heltäckande beskrivningar som systematiskt går 
igenom alla problem och sätter alla delar i relation till varandra.
    Det är människorna som kan göra något för att förbättra utveck-
lingen och människorna agerar enskilt och i grupper som finns i olika 
storlekar. 
    Beskrivningar i de fyra planeringsmomenten kan vara av olika kva-
litet och kan vara dåliga. Beskrivningar från vetenskapliga institutio-
ner ligger vanligen högt på kvalitetsskalan.
    Planeringars uppgift är i första hand att reda ut vad man bör vilja, i 
andra hand att besluta om åtgärder som leder dit man vill. Vilja och 
åtgärder bör bedömas efter konsekvenser i viktiga avseenden,
    Planeringar syftar i första hand till att skaffa sig kunskaper och i 
andra hand till att påverka.



En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för 
människornas verksamheter.

    Världen är på katastrofkurs. Vill man undvika katastroferna måste 
människorna i världen få kunskper och bli medvetna om hur saker 
hänger ihop.
     Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid. För 
framtidsplaneringen har arbetats fram en planeringsfilosofi och ett 
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre 
underlag för kunskaper om verksamheterna och deras samband - för 
bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.

    Klassifikationssystemet är ett beskrivningssystem som på ett syste-
matiskt sätt redovisar eller ger en bild av världen och dess problem. I 
systemet klassificeras problemen in så att de och deras samband kan 
förstås och så att systemet kan bli ett hjälpmedel för styrningar mot 
framtiden. Det uppgjorda klassifikationssystemet är i första hand ett 
system för klassifikation av mänskliga verksamheter, och är uppgjort 
med tanke på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa 
verksamheter.

    Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i världen 
måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver gemensamma 
viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati är alla medan-
svariga för utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar och ta 
ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive samverkans-
verksamheterna i lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla 
medborgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna mot 
framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.   

    Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att       
till alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om

världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan 
bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång 
forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta 
måste man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, 
utredning, utbildning, information och planeringar.

    Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksam-
hetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla 
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och 
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för 
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer 
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.

    Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssy-
stem som rymmer alla informationsflöden. I själva verket är det så att 
de förekommande informationsprocesserna bildar eller utgör de före-
kommande planerings- och beslutsprocesserna.                            

    Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem 
kan ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder perso-
ners, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska 
processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten 
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruk-
tion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de 
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer 
genom både inre och yttre informationsflöden.

    Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individer-
nas inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på plane-
rings-,forsknings-,utrednings-,utbildnings- och informationsområdena.



Systemet har följande avdelningar på högsta nivån: 

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 
2. Religiösa verksamheter o d. 
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  
    geografi. Biografi. Allmän historia.    

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara fakto-
rer: 
* Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga  
   status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven. 
*  Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska  
     tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet. 
*  Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 
*  Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas 
    psykiska samspel, de sociala miljöerna. 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avse-
endena igång av människornas verksamheter : 
Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella hand-
lingar). 
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 
livet: 
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1:  att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 
 innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
A2:  att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 
 av de fyra ovan nämnda faktorerna. 
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
B1:  att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
          och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2:  att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 
 till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
 uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.                            

Individer och samhällen planerar framtiden.
   Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra 
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter 
omständigheterna i varje planeringsfall :  

Hur var det ?          Kunskaper och erfarenheter från det förgångna. 
Hur är det ?            Riktiga kunskaper om rådande örhållanden. 
Hur kan det bli ?     Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
Hur bör det bli ?     Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter. 
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli  med 
hänsyn till  effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individer-
nas levnadsvillkor: psykiska och kroppsliga förhållanden och 
fysiska och  sociala miljöer.



SW Klassifikationssystem 
för verksamheter.
                                                                                                                                                               
1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103  Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
104  Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105  Övergripande om forskning 
106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
107  Övergripande filosofier om utbildning o d.
108  Samhällskunskap. 
109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

11/19 Individernas inre verkligheter.
11  Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12  Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15  Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16  Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17  Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
                                                                                                                                                               
2  Religiösa verksamheter o d
20  Övergripande religiösa verksamheter o d
21  Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29  Icke kristna religioner o d
                                                                                                                                                               
3  Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
31  Statistik och demografi
32  Statsvetenskap
33  Nationalekonomi, internationell ekonomi
34  Lagar o förordningar, traktat, juridik

35  De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
351  Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352  Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36... om individernas kroppsliga förhållanden.
37... om utbildning o d.
38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d
                                                                                                                                                               
4  Sambandsforskningsverksamheter.
40.  Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
                                                                                                                                                               
5  Naturforskning. Matematikverksamheter.
50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51  Matematik
52  Astronomi, rymdforskning
53  Fysik o d
54  Kemi o d
55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
56  Paleontologi, arkeologi o d
57  Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
58  Botanik.
59  Zoologi
                                                                                                                                                               
6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
61  Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641  Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645  Användning av inventarier o d.   



646  Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647  Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
648  Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649  Personvård: barn, hemsjukvård.

65  Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
651  Kontorsarbete o d. Datoranvändning
6520 -6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
6525 -6529 Militära verksamheter
653  Handelsverksamheter.
654  Telekommunikationsverksamheter.
655  Förlagsverksamheter o d.
656  Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
657  Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
658  Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
659  Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

66/68 Tillverkning av varor
66  Tillverkning av kemivaror o d
67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68  Tillverkning av komplexvaror

69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
                                                                                                                                                                       
7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70  Allmänt om konst och kultur.
71  Övergripande planering av fysiska miljöer
72  Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
73  Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74  Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78  Musik ( konserter o d 792)

79  Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  verksamheter.Sport
7911 -7913 Seder och bruk .
7914 -7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
792  Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793  Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

794  Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951  Sociologi. Socialvård. 
7952 -7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7957  Undervisning o d.
7958  Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
7959  Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

796- 799 Sport, idrott o d.
                                                                                                                                                               
8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80  Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
81  Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.

82/89 Skönlitteratur på olika språk
82  Engelsk skönlitteratur o d.
83  Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84  Fransk skönlitteratur o d
85  Italiensk skönlitteratur o d
86  Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87  Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88  Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89  Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d
                                                                                                                                                               
9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
91  Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93  Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94  Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95  Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96  Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97  Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 



Sven Wimnells hemsida lades in på Internet 
våren 1998 och har nu adressen 
http://wimnell.com 

   På hemsidan ges en relativt kort redovisning av ett forsknings-
arbete med titeln: ”Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen.” Med ett klassifikationssystem för 
mänskliga verksamheter. Redovisningen omfattar sju inledande 
dokument och 129 dokument med innehåll i verksamhetsområden 
som formar världens framtid. 

De inledande dokumenten  är:
* Kort introduktion på engelska. 
* Introduktion. 
* Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
* Verksamheter i Sverige och i världen.
* Verksamheter i rollerna A och B.
* Sven Wimnells systemtabell med länkar till de 129 områdena. 
* Popup-tabell med länkar till de 129 verksamhetsområdena. 
    Redovisningen bygger i stor utsträckning på hänvisningar till myn-
digheter och organisationer som har något att framföra av betydelse 
för samhällsutvecklingen, och som finns på Internet. Numera finns de 
flesta av betydelse där och förmågan att berätta om sina verksamheter 
har ökat. Datortekniken har utvecklats. Ändå är det svårt att hitta sa-
ker. De som finns på Internet ändrar ofta teknik, adresser och innehåll. 
Det förändras hela tiden och det är svårt att hinna med att följa upp 
alla ändringar. 

Kompletterande bilagor
     Det som finns på http://wimnell.com är därför till en del inaktuellt.
De 129 sidorna på hemsidan kompletteras av bilagor som finns som 
länkar på hemsidan, och vanligen är gjorda som pdf-dokument. Även 
dessa är efter en tid inte fullt aktuella. De som till äventyrs läser det 
som står på hemsidan och i pdf-bilagorna måste ha i minnet, att det 
kan ha skett förändringar sedan det skrevs. Datum på texterna finns 
vanligen och ger upplysning om hur aktuella de är. 

En förteckning över bilagor:
Sven Wimnell 080203+100310: Samhällsplaneringens problem. Hur 
ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar 
och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf) 
     Den kompletteras vartefter, men inte varje gång något nytt kommer 
till. Den innehåller till en del innehållsförteckningar till bilagorna.

De senaste bilagorna är
Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. 
(http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar 
och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och 
välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och 
välfärdsfördelning.  (http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 3 mars 2010: Konsumentverkets hushållsbudgetar för 
2009 och bostadskostnader mm samt skatteförslag.
(http://wimnell.com/omr36-39zasid344-354pdf)
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Sven Wimnell 3 mars 2010: Sammanfattning av Sven Wimnell 30 
januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning. http://
wimnell.com/omr36-39za.pdf samt kommentarer om världsplanering, 
klimatplanering och välfärdsplanering.
(http://wimnell.com/omr36-39zasid365-379.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk årsbok för 
Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter od. 
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets 
förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En 
fortsättning på 36-39za.  (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, 
Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under 
departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem 
(http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 10 april 2010 : En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. 
Grundskolan. Universitet och Högskolor.
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

Sven Wimnell  25  juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd.
Samhällsplaneringens problem,  gymnasiet och politik april-juni 
2010.  http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Om ändringar i några klassifikationssystem:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem 
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, 
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 

2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 
2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. 
Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 
2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. 
Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. 
(http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som 
ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade.
 (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet 
arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 
100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK 
YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)
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101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

Exempel på verksamheter:

Libris/SAB:
Aa  Bibliografi (74 979 titlar)
Aa:bBibliografisk forskning (1 051) 
Aa:dBibliografisk teori, filosofi och metodlära (1 121) 
Aa:kBibliografins historia (84) 
Aa.0 Särskilda typer av bibliografier och förteckningar (7 753) 
Aa- Särskilda länder och områden (14 378) 
Aaa -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac  Arkiv (8 690)
Ac:bfArkivinstitutioner (12)
Ac:d Arkivteori, -filosofi, metodlära (7)
Ac:k Arkivhistoria (11)
Ac:oeArkivlagstiftning (10)
Ac-  Särskilda länder och områden (7 246)
Aca  Arkivteknik och -organisation (837)
Acb Arkivens målsättning och uppgifter (10)
Acc  Arkivens organisation, administration och ekonomi (55)
Acd Arkivbestånd (122)
Ace  Specialsamlingar (80)
Acf  Arkivens service (92)
( DC, DK 010-019)

Länk till hemsidan:
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

http://wimnell.com/omr101.html
http://wimnell.com/omr101.html


102 Biblioteksverksamheter. Databaser. 
Internetsökning.

Exempel på verksamheter:

Libris/SAB:
A   Bok- och biblioteksväsen (120365) (Delar.Delar även på 101, 
 655, 75/77)
Ab  Bibliotek (30 232)
Ab:bfBiblioteksinstitutioner (80)
Ab:d Biblioteksteori, -filosofi, metodlära (84)
Ab:k Bibliotekshistoria (189)
Ab:oaBibliotekssociologi (78)
Ab:oeBibliotekslagstiftning (60)
Ab.0 Särskilda typer av bibliotek (838)
Ab-  Särskilda länder och områden (19 027)
Aba Biblioteksteknik och -organisation (1 874)
Abb Bibliotekens målsättning och uppgifter (440)
Abc Bibliotekens organisation, administration och ekonomi (1 587)
Abd Bokbestånd (3 979)
Abe  Specialsamlingar (968)
Abf  Bibliotekens service (4 582)
Abg Bibliotekssamarbete (284)
Abh Kontaktskapande arbete och PR (357)
(DC 020-029. DK 020-028, 002) 

SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning

Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
   Sven Wimnells hemsida lades in på Internet den 29 april 1998. Då 
fanns Sunets länkkatalog på Internet ordnad som en ämneskatalog, och 
deras länkar sorterades in i Sven Wimnells klassifikationssystem. Det 
fanns också ett Skoldatanät på Internet som innehöll ett Länkskafferi i 
en ämneskatalog och länkarna i skafferiet sorterades också in. Vid den 
tiden  fanns också många andra ämneskataloger, där utbuden var ord-
nade under 10-20 ämnerubriker. 
   Sedan dess har de som tillhandahåller länkar för det mesta ändrat så 
att ämnesrubrikerna och ämneskatalogerna är borta och istället finns 
bara en rad där man skriver in ett sökord. Ämneskatalogerna var en 
hjälp att få fram det man sökte. Med det nu vanligaste söksättet att 
skriva in ett ord måste man veta vad man söker och man måste veta 
vilket ord man ska använda, vilket inte alltid är lätt. 
    På svenska tycks nu, när det gäller heltäckande kataloger, finnas 
kvar bara Sunet, Mölndals länkkatalog, Länkskafferiet och Sven 
Wimnells klassifikationssystem. Länkskafferiet riktar sig till skolbarn, 
skolungdomar  och deras lärare och förefaller vara ofullständigare  än 
Sunet och Mölndalskatalogen. 
   Sunets huvudområden är nu samma som för tio år sedan, men nivå-
erna därunder har naturligtvis ändrats något. Sunets katalog tillkom i 
Internets barndom och har ingen klar ämnesfördelning som är något 
bra underlag för samhällsplanering. Adresserna är ändrade. 
   Mölndals katalog är heltäckande eftersom den bygger på det svenska 
bibliotekssystemet SAB, som kan ta hand om all litteratur, alla doku-
ment. Felet med SAB är att systemet har en uppbyggnad som inte helt 
passar till samhällsplaneringens problem. Adresserna i katalogen 
är något ändrade men bygger på SAB-beteckningarna.    
    Länkskafferiets ämnesområden passar inte heller väl till samhälls-
planeringen problem. Deras adresser är också ändrade sedan början. 

http://wimnell.com/omr102.html
http://wimnell.com/omr102.html


   Sunets och Länkafferiets ämnen är ordnade i alfabetsordning  och 
inte efter någon logik i fråga om ämnesinnehåll. SAB-systemet som 
Mölndalskatalogen bygger på tillkom omkring 1920 och innan demo-
krati med rösträtt för alla var införd. Maktfördelningen var annan i 
Sverige då än nu, och det märks i SAB-systemet, där politik och 
inflytande inte har satt spår i uppbyggnaden.   
   SABsystemet är ett svenskt system som skiljer sig från system i 
andra länder. Vanliga i världen är DC- och DK-systemen, som har en 
bättre uppbyggnad, men också de är inte helt anpassade till dagens och 
framtidens värld. 
   När SAB-systemet infördes i Sverige byggde det på svenska biblio-
tekstraditioner. Man övervägde att istället använda DC-DK-uppläggen, 
men en motvilja mot de systemen fanns i det förhållandet att de klassar 
sjukvård ihop med teknologi. DC-DK har sjukvård på 61 och tekno-
logi på 62 i avdelning 6 för ekonomiska verksamheter. Det var för-
skräckligt menade man, att se sjukvård som ett tekniskt ämne. Men 
sjukvård är teknik, vilket kommer till uttyck bl a i de organtransplan-
tationer man gör nu och all teknisk apparatur i sjukvården. 
   Bibliotekssystemen sorterar dokument. I SW-systemet sorteras verk-
samheter. I SW-systemet används bibliotekssystemens sorteringssy-
stem för dokument i princip på så sätt att verksamheter som åstad-
kommer dokument får samma plats som dokumenten. En grisupp-
födare får sålunda samma plats som ett dokument om grisuppfödning. 
Eftersom SW-systemet ska användas för samhällsutveckling är det 
viktigt att man får grepp om det som påverkar utvecklingen. Det är bl 
a grisuppfödare som påverkar utvecklingen, det är inte dokumenten 
som påverkar.  
    DC-systemet tillkommet i USA är äldst och tillkom på 1800-talet, 
innan demokratins genombrott. DK är en senare variant av DC-syste-
met, som tillkommit i Europa. SW-systemet har DC-DK som utgångs-
punkt, men vissa förändringar har skett, huvudsakligen bestående i att 

vissa verksamheter i avdelning 3 har flyttats till 6-9. Flyttningen har en 
grund i att avdelning 3 gjorts till en politisk avdelning  som innehåller 
de demokratiskt valda politiska organens verksamheter, några hjälp-
vetenskaper och platser för politiska krav. 
   Avdelning 1 innehåller dels verksamheter som samlar det gemen-
samma vetandet och värderandet som finns i dokument och dels indi-
vidernas inre verksamheter i form av kunskaper och värderingar o d.  
Avdelning 2 gäller religion och kan ses som bihang till avdelning 1 
eftersom religion handlar om inre verkligheter. Avdelningarna 1 och 2 
bildar tillsammans verksamheter som gäller det som finns inne i huvu-
det på individerna och i det gemensamma huvudet som bildas av 
mänsklighetens samlade vetande, för det mesta vetande av döda perso-
ner som fömedlas av dokument. 
   Avdelning 3 blir sedan en avdelning för  de politiska verksamheter-
na, dvs det gemensamma styrandet av samhällena. 
    Avdelning 6 blir en avdelning av verksamheter som är till kroppslig 
nytta och som styrs av dels individernas verksamheter i avdelning 1+2, 
dels av de gemensamma styrningarna i avdelning 3.
    Avdelningarna 7-9 blir avdelningar för verksamheter som är till 
psykisk nytta och som styrs av dels individernas verksamheter i avdel-
ning 1+2, dels av de gemensamma styrningarna i avdelning 3.
   Avdelning 4 är en ny avdelning där verksamheterna går ut på att 
klargöra hur alla olika verksamheter påverkar varandra.
     Den väsentliga skillnaden mellan SW-systemet och DC-DK är 
alltså att det sorteras verksamheter i SW-systemet och dokument i DC-
DK, samt att några verksamheter i DC-DK-avdelning 3 i SW-systemet 
flyttats till 6-9. Samt att avdelning 4 i SW-systemet fått sin nya 
innebörd. Omflyttningarna har gjorts så att de knappast stör dem som 
använder DC-DK-systemen. 
    Om man bläddrar igenom redovisningen av avdelningarna 1-9 i det 
följande och underavdelningarna kan man  finna det hela enkelt. 



Länkskafferiet.  Från http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

   Sunet har vad man kan tro inga ambitioner att se sin Webbkatalog 
som hjälpmedel i samhällsplaneringen och det är väl bäst att de fort-
sätter med sitt upplägg. Mölndals bibliotek följer SAB-systemet i sin 
Länkkatalog och kan inte gärna ändra sin katalog. Sven Wimnells 
hemsida fyller tolv år den 29 april 2010. Alla tolv åren har Sunets och 
Mölndals kataloger funnits i samma upplägg, de är stabila över tiden 
och det är ett värde.
   När det gäller Länkskafferiet  är det annorlunda: Skolutvecklings-
verket anger att Länkskafferiet är IT för pedagoger. Det kan ställas 
krav om att Länkskafferiet skall vara bra för lärarna och eleverna, men 
skafferiet är inte lämpligt uppbyggt för skolan. 
  Många avdelningar i SW-systemet får ingen notering i länkskaffe-
riet, vilket tyder på att skafferiet inte är särdeles fullständigt
   Sven Wimnells klassifikationssystem är upplagt för att fylla de krav 
som kan ställas på ett informationssystem för skolan. 
   Skolans problem har behandlats bl a i  

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. 
Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband 
för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
(http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Upplysande i sammanhanget är bl a:

Sven Wimnell 080203: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras 
innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf) 

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för 
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

En äldre sammanställning om Länkskafferiet finns i:
Sven Wimnell: 021231 Skoldatanätet och klassifikationssystemet för 
verksamheter.  (http://wimnell.com/omr107b.html)
Skoldatanätet  tycks vara nedlagt i den form det hade 021231 och 
ersatt med en sida “IT för pedagoger. IT-resurser för undervisning”, 
IT för pedagoger (http://itforpedagoger.skolutveckling.se/)

På den sidan finns “För elever  Länkskafferiet I Länkskafferiet hittar 
dina elever kvalitetsgranskade länkar för skolarbete. Länkskafferiet 
riktar sig främst till elever mellan 10 och 15 år, men här finns länkar 
även för gymnasieelever.”
    Att Länkskafferiet främst riktar sig till dem mellan 10 och 15 år 
innebär inte att det ska vara sämre än nödvändigt. Det bör naturligtvis 
vara till för gymnasieelever  och fylla kraven man kan ha på undervis-
ningen i både grundskolan och gymnasiet. Det bör också vara till hjälp 
för lärarna. 
   Länkskafferiet borde också vara till nytta för högskolorna och 
universiteten och för alla som slutat skolor och börjat förvärvsarbete 
och behöver kunskaper för att kunna delta i samhällsutvecklingen både 
vid valen och mellan valen till de demokratska församlingarna. 
    Länkskafferiet bör uvecklas så att det blir anpassat efter samhälls-
planeringens problem.
    Utbildningsfrågor är i stöpsleven. Högskoleverket har inget inflytan-
de över lärarutbildningen, högskolorna bestämmer om lärarutbildning. 
Varken Högskoleverket eller Utbildningsdepartementet har någon för-
teckning över landets professurer/professorer. 
    Ett försök att få ordning på professorerna/professurerna:
Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid 
universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, un-
dersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)
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Några Länkar:

Sven Wimnell 060224:  Samhällsplaneringens problem. Klassifika-
tionssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - 
SAB  och SW-systemet.  (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek.
(http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings).
(http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser 
enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://
wimnell.com/omr40x.pdf)

000720: En jämförelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och 
SAB.(http://www.wimnell.com/omr102b.pdf) Innehåller också sam-
manställningar om samhällsplaneringens problem.

Från Internet 7 juni 1999. 2 st söksystem byggda på  bibliotekssyste-
met DC ( söksystemet BUBL LINK) och bibliotekssystemet DK
(söksystemet NISS). En jämförelse och en jämförelse också med Sven 
Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102a.html)

Några av de vanligaste sökmotorerna 1999:
Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 
1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)
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103 Allmänna encyklopedier. Övergripande 
värderingar

Libris/SAB:
Ba  Allmänna encyklopedier 
(DC 03. DK (03) )
Nationalencyklopedin. NE

FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
FNs millenniedeklaration 2000.
Barnkonventionen.
Folkhälsomål mm.

Skolans värdegrund

En encyklopedier innehåller ett urval av vetande som speglar 
bakomliggande värderingar. 

Från regeringens hemsida på Internet: Förordning om läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. utfärdad den 7 
oktober 2010: 

1 Skolans värdegrund och uppdrag 
Grundläggande värden 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 
(2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 
alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 
vår gemensamma miljö. 
    Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 
och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom indivi-
dens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 
   Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet. 

Förståelse och medmänsklighet 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska 
prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 



könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
    Det svenska samhällets internationalisering och den växande 
rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemen-
samma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 
har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla 
som arbetar där. 

Saklighet och allsidighet 
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställnings-
taganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara 
saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna 
skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt 
påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. 
    Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som 
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det 
som strider mot dem. 

En likvärdig utbildning 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper. 

    Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och 
inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anord-
nas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 
på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 
också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
    Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 
och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 
bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 
bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella köns-
mönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveck-
la sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

Rättigheter och skyldigheter 
Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen 
har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter 
elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig 
i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 
elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är 
inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. 
    Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedri-
vas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett 
personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den 
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 



aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och 
ta ansvar. 

Skolans uppdrag 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete 
med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 
Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra 
och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – 
från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför 
ske i samarbete med hemmen. 
    Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och 
verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper 
som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. 
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ. 
    Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga. 
    Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 
eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 
    En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självfört-
roende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna 
ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 
att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska 
därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap. 
    I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande 
perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 
förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla 
sin förmåga till dynamiskt tänkande. 
    Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för 
den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervis-
ningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 
    Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 
solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över 
kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär 
också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 
landet. 
    Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som 
tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge 
grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställnings-
taganden. 
    Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i 
den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kun-
skap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika 



aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en 
sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kom-
mer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 
att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 
    Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 
innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala 
och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsätt-
ningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är 
delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska 
synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas 
utveckling och lärande. 
    Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina 
uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och 
livsstilsfrågor ska uppmärksammas. 
    Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva 
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 
ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande 
hör till det som eleverna ska tillägna sig. 

God miljö för utveckling och lärande 
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan 
ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många 
kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingel-

serna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även 
skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 
känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger
att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

Varje skolas utveckling 
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de 
nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. 
Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professio-
nella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. 
Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 
måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i 
nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. 



Från regeringens hemsida på Internet:
Ny struktur för skydd av mänskliga 
rättigheter
SOU 2010:70 Utgiven: 19 oktober 2010 Avsändare: Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet

-  Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, SOU 2010:70 (pdf         
3,6 MB)
-  Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, del 1 av 2, SOU 
2010:70 (pdf 2,0 MB)
-  Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, del 2 av 2, SOU  
2010:70 (pdf 1,7 MB)
-  Bilaga 7 till 9 (pdf 2,6 MB)
-  Bilaga 10 till 13 (pdf 1,6 MB)

Sammanfattning
   Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige lämnar i detta 
slutbetänkande en redovisning av hur den genomfört de uppgifter av 
främjande natur som ingått i delegationens uppdrag.
   I betänkandet lämnas också förslag med avseende på rättsligt skydd 
för de mänskliga rättigheterna, inrättandet av en nationell institution 
för de mänskliga rättigheterna, styrning och tillsyn, utbildning och 
kompetensutveckling, forskning och kunskapsutveckling samt, 
slutligen, det civila samhällets och näringslivets roll med avseende på 
de mänskliga rättigheterna. Syftet är att dessa förslag tillsammans ska 
bilda en ny struktur för skydd av de mänskliga rättigheterna, där varje 
del förutsätter och stärker utvecklingen inom de övriga delarna. Syftet 
är också att förslagen ska bidra till att tydliggöra de mänskliga 
rättigheternas roll som en gemensam internationell och nationell 
värdegrund för samhället.

RELATERATIntervju: "Dags att Sverige får en nationell institution 
för mänskliga rättigheter"

“Sammanfattning

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige lämnar i detta
slutbetänkande en redovisning av hur den genomfört de uppgifter
av främjande natur som ingått i delegationens uppdrag.
   I betänkandet lämnas också förslag med avseende på rättsligt
skydd för de mänskliga rättigheterna, inrättandet av en nationell
institution för de mänskliga rättigheterna, styrning och tillsyn,
utbildning och kompetensutveckling, forskning och 
kunskapsutveckling samt, slutligen, det civila samhällets och 
näringslivetsroll med avseende på de mänskliga rättigheterna. Syftet är 
att dessa förslag tillsammans ska bilda en ny struktur för skydd av de 
mänskliga rättigheterna, där varje del förutsätter och stärker 
utvecklingeninom de övriga delarna. Syftet är också att förslagen ska 
bidra tillatt tydliggöra de mänskliga rättigheternas roll som en 
gemensaminternationell och nationell värdegrund för samhället.

Delegationens uppdrag
Riksdagen har fastställt målet att de mänskliga rättigheterna ska
respekteras i Sverige. Regeringens strategi för hur arbetet mot detta
långsiktiga mål ska bedrivas har förtydligats i två nationella
handlingsplaner för mänskliga rättigheter. Delegationen inrättades i
mars 2006 som ett led i genomförandet av regeringens andra 
handlingsplan på området, En nationell handlingsplan för de 
mänskliga rättigheterna 2006–2009. Delegationens uppdrag (dir. 
2006:27) harvarit att:
- stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med 
att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i 
verksamheten,
- utarbeta och genomföra strategier för ökad information och
kunskap om mänskliga rättigheter hos olika målgrupper isamhället,
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 bland annat genom att samordna EU-initiativet Europeiska året för 
lika möjligheter för alla, och Europarådets kampanj Alla olika – Alla 
lika i Sverige,
- stimulera det offentliga samtalet om mänskliga rättigheter samt
- lämna förslag på hur det fortsatta stödet till arbetet för full respekt för 
de mänskliga rättigheterna i Sverige kan erbjudas  efter det att 
delegationen avslutat sitt uppdrag.

Genom tilläggsdirektiv fick delegationen i juli 2007 i uppdrag att
också genomföra kommunikationsinsatser och kunskapshöjande
aktiviteter med anledning av 200-årsminnet av den transatlantiska
slavhandelns avskaffande (dir 2007:114). Uppdraget har redovisats i
delbetänkandet Rapporter från en MR-verkstad (SOU 2008:45). I
delbetänkandet redovisar delegationen också genomförandet av
Europeiska året för lika möjligheter för alla och Europarådets
kampanj Alla olika – Alla lika.
    I juli 2008 fick delegationen genom tilläggsdirektiv även i uppdrag 
att utreda om Handisam, Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller 
något annat samhällsorgan borde anförtros uppgiften att i enlighet med 
kravet i artikel 33 av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning främja, skydda och övervaka genomförandet av 
konventionen (dir. 2008:92). Detta uppdrag har redovisats i 
delbetänkandet Främja, Skydda, Övervaka– FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SOU 2009:36). 
Delegationen har dessutom överlämnatrapporten Svenska 
nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige –En översikt (SOU 
2007:102) till regeringen.
    I budgetpropositionen för 2009 förtydligade regeringen att det i
delegationens uppdrag ingår att se över hur frågan om nationella
institutioner som inrättas enligt Parisprinciperna med uppgift att
bevaka frågor om de mänskliga rättigheterna ska lösas.

Genomförandet av den främjande delen av uppdraget

Inom ramen för den främjande delen av sitt uppdrag har delegationen
lämnat stöd till ett flertal statliga myndigheter, kommuner och 
landsting i deras arbete med att säkerställa full respekt för de
mänskliga rättigheterna i verksamheten. Detta stöd har i regel lämnats 
i form av att delegationen medverkat i utformningen och
genomförandet av kompetensutvecklingsinsatser om de mänskliga
rättigheterna. Syftet har varit att tydliggöra hur Sveriges internationella
åtaganden på detta område kan tolkas och användas mer konkret inom 
olika typer av offentlig verksamhet, på både statlig
och kommunal nivå.
    Kartläggningar och utvärderingar som delegationen låtit genomföra,
liksom delegationens egna erfarenheter, tyder på att det finns ett 
växande intresse bland statliga myndigheter, kommuner och landsting 
för att på ett tydligare sätt än tidigare arbeta utifrån de internationellt 
erkända mänskliga rättigheterna. Myndigheterna ser t.ex. ofta en fördel 
med att utgå från de mänskliga rättigheterna som en förenande bas för 
och ett sätt att förtydliga innebörden av flera tvärsektoriella perspektiv 
som myndigheterna redan i dag har i uppdrag att beakta. Det finns 
också ett intresse på kommunal nivå för att använda de mänskliga 
rättigheterna som utgångspunkter och vägledande principer i arbetet 
med kommunala styrdokument och strategier. Kartläggningarna, 
utvärderingarna och delegationens erfarenheter visar även att 
efterfrågan på verksamhetsanpassade kompetensutvecklingsinsatser är 
stor, liksom på vägledningar och liknande metodmaterial.
    Delegationen har också genomfört flera kampanjer och andra
kommunikationsinsatser om de mänskliga rättigheterna. Enligt
direktiven har delegationen bl.a. haft i uppdrag att samordna två
europeiska kampanjer om lika rättigheter. Delegationen har även, i
samarbete med de tidigare ombudsmännen mot diskriminering,

http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019


Barnombudsmannen samt Barn- och Elevombudet genomfört ett
projekt mot diskriminering i skolan. Vidare har delegationen enligt
tilläggsdirektiv haft i uppdrag att genomföra kommunikationsinsatser
och kunskapshöjande aktiviteter med anledning av 200-årsminnet av 
den transatlantiska slavhandelns avskaffande. Ytterligare en 
kommunikationsinsats som delegationen har genomfört är projektet 
MR-dilemman (Equality in Reality). Inom ramen för dessa insatser har 
informations- och utbildningsmaterial samt lärarhandledningar
utarbetats och spridits och en interaktiv utställningsmonter om 
dilemman rörande de mänskliga rättigheternatagits fram och ställts ut 
på flera platser i landet.
    De informations- och kommunikationsinsatser som delegationen
har genomfört har i hög grad riktats till ungdomar. Genomgående
för insatserna har varit ett syfte att öka förståelsen för de mänskliga 
rättigheterna som relevanta för den svenska vardagen och för 
ungdomars och andra människors förhållningssätt både till varandra 
och till samhället i stort. Ett annat genomgående syfte för dessa 
insatser har varit att stimulera till reflektion och diskussion.
    Delegationen har också haft en webbplats där betänkanden,
rapporter och annat material har publicerats. Dessa rapporter m.m.
överförs till regeringens webbplats för mänskliga rättigheter,
www.mänskligarättigheter.se, när delegationen har avslutat sitt
arbete.

Delegationens överväganden och förslag

En utgångspunkt för delegationens arbete, överväganden och förslag 
har varit att de mänskliga rättigheterna, såsom de kommer till uttryck i 
internationella överenskommelser, är bindande åtaganden för hela den 
offentliga sektorn. De mänskliga rättigheterna utgör den enskildes värn 
mot överträdelser och övergrepp från det allmännas sida. De utgör 

också grundläggande normer för hurenskilda får bete sig mot varandra; 
alla har rätt att åtnjuta sinamänskliga rättigheter men ingen får 
använda dem på ett sätt som kränker en annan människas rättigheter. 
Förutom att utgöra rättsregler uttrycker de mänskliga rättigheterna 
också etiska och politiska ställningstaganden av ett slag som är 
centrala för varje samhälle.
    Skyddet av de mänskliga rättigheterna är utformat för att vara
hållbart på sikt och under skilda förhållanden, oavsett maktskiften,
tider av oro, motsättningar inom landet och andra svårigheter. Därför 
är skyddet grundat i internationella överenskommelser, vilka ingen stat 
ensam förfogar över eller ensidigt kan ändra sedan den tillträtt 
överenskommelsen. Det är viktigt att också det nationella systemet för 
skydd av de mänskliga rättigheterna är utformat på ett sätt som är 
långsiktigt hållbart och som kan stå emot prövningar av olika slag.
     Sverige har, i likhet med övriga skandinaviska länder, ett
dualistiskt förhållningssätt till relationen mellan nationell och
internationell rätt. Det innebär att det krävs att de internationella
överenskommelser som Sverige tillträder införlivas i nationell rätt
för att bestämmelserna ska bli gällande i den nationella rättsordningen.
Införlivande kan ske genom inkorporering eller genom transformering. 
Att en internationell överenskommelse inkorporeras innebär att 
konventionen som sådan blir del av den nationella rättsordningen. 
Transformering däremot sker genom att konventioner helt eller delvis 
görs om till nationell författningstext. Införlivande sker i Sverige som 
huvudregel genom transformering. Trots att Sveriges internationella 
åtaganden om de mänskliga rättigheterna är bindande för det allmänna 
är de sällan tydliga i lagstiftningen som just åtaganden om mänskliga 
rättigheter.
    Till följd av bl.a. Sveriges inträde i den Europeiska unionen (EU), 
inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt 1995 och 
internationaliseringen har frågor om de mänskliga rättigheterna
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allt oftare kommit att aktualiseras i rättstillämpning, övrigoffentlig 
verksamhet och samhället i stort. Det internationellaregelverket om de 
mänskliga rättigheterna utvecklas ständigt ochgriper på ett tydligare 
sätt in i den svenska rättsordningen ochförvaltningen. Därmed uppstår 
också ett ökat behov för personer som är verksamma där att förhålla 
sig till konventionerna om de mänskliga rättigheterna och till 
konventionsorganens praxis och yttranden.
    Regeringen har återkommande, bl.a. i de två nationella 
handlingsplanerna för mänskliga rättigheter, uttalat målet om full
respekt för de mänskliga rättigheterna samt sin avsikt att öka 
kunskapen och medvetenheten om de mänskliga rättigheterna i 
Sverige. Enligt delegationens bedömning skulle det innebära en viktig 
förstärkning av skyddet för, och kunskapen och medvetenheten om, de 
mänskliga rättigheterna om rättigheterna på olika sätt lyftes fram i den 
offentliga förvaltningen med utgångspunkt direkt i det internationella 
regelverket.
    De mänskliga rättigheterna utgör också en värdegrund för samhället 
i stort. Det är viktigt att enskilda, inklusive barn och ungdomar, förstår 
de mänskliga rättigheternas innebörd, både som egna och andras 
rättigheter. Därför bör insatser genomföras även för att öka 
allmänhetens kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna 
som den enskildes rättigheter och det allmännasskyldigheter.
    Mot denna bakgrund föreslår delegationen insatser inom flera
områden.

Rättslig reglering, styrning och tillsyn av arbetet för de mänskliga
rättigheterna

Att transformering är den vanliga metoden för att införliva
konventioner om mänskliga rättigheter i svensk lagstiftning innebär
att rättigheterna kan komma till uttryck i en rad bestämmelser i olika 

författningar utan att nödvändigtvis bli synliga såsom just mänskliga 
rättigheter. Enligt principen om fördragskonform tolkning ska dock 
svensk intern rätt tolkas på ett sätt som överensstämmer med Sveriges 
internationella åtaganden, så långt detta är möjligt inom ramen för den 
svenska bestämmelsens ordalydelse. I händelse av en tydlig 
motsättning mellan en konventionsrättighet som inte har inkorporerats 
och en bestämmelse i svensk intern rätt har den sistnämnda företräde.
    Sedan Sveriges inträde i EU har det allt oftare blivit nödvändigt
att tillämpa rättsregler av en internationell karaktär. Det finns dock
ännu inte någon klar tradition av att använda andra internationella
regler eller dokument, trots principen om fördragskonform tolkning. 
Delegationen anser att det är viktigt att medvetenheten om de 
mänskliga rättigheterna, och vanan att använda konventionerna
som vägledning inom svensk förvaltning och rättsskipning, ökar. Det 
kan t.ex. handla om att använda konventionerna och yttranden från 
konventionsorganen för att tolka nationell rätt på områden där Sverige 
återkommande fått ta emot synpunkter från dessa organ. De 
internationella åtaganden som Sverige gjort inom ramen för EU, FN, 
Europarådet m.fl. mellanstatliga organisationer hänger ihop och 
påverkar varandra. Genom att EU:s stadga för grundläggande 
rättigheter nu blivit rättsligt bindande ökar behovet av kunskap om de 
mänskliga rättigheterna ytterligare.
    Enligt delegationens bedömning finns det således anledning att
nu tydligare lyfta fram de mänskliga rättigheterna under 
lagstiftningsprocessen liksom för rättstillämpningen. För att full 
respekt för de mänskliga rättigheterna ska säkerställas och kränkningar 
av rättigheterna förebyggas behöver arbetet med att skydda de
mänskliga rättigheterna pågå kontinuerligt och genomföras på varje
stadium av lagstiftnings- och rättstillämpningsprocessen.
    Delegationen föreslår att en utredning ska ges i uppdrag att
utreda lämpligheten av en inkorporering av fler konventioner om

http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019
http://regeringen.se/sb/d/11258/a/154019


mänskliga rättigheter i svensk rätt. Det har nu gått över femton år
sedan frågan om inkorporering av Europakonventionen utreddes
och över tio år sedan en utredning övervägde om FN:s konvention
om barnets rättigheter borde inkorporeras. Sedan dess har arbetet
för de mänskliga rättigheterna intensifierats på nationell nivå, bl.a.
genom de nationella handlingsplanerna, och Sverige har fått femton
års erfarenhet av att tillämpa Europakonventionen som svensk lag.
I Norge har flera FN-konventioner om mänskliga rättigheter
inkorporerats. Enligt delegationens uppfattning kan det anföras
argument både för och emot inkorporering av konventioner om
mänskliga rättigheter. Oavsett att tveksamheter kan föreligga avseende
effekterna och konsekvenserna av inkorporering anser delegationen att 
avgörandet om vilken ställning konventionerna ska ha i svensk rätt bör 
bygga på en grundlig analys i ljuset av nu rådande förhållanden. Trots 
att frågan om inkorporering ofta diskuteras saknas det i offentligt tryck 
och övrig litteratur en aktuell och djupgående analys av frågan om 
inkorporering av konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt. 
Delegationen anser att lämpligheten av en inkorporering av fler 
konventioner ommänskliga rättigheter därför bör utredas.
     Delegationen föreslår också att bestämmelser som uttryckligen
hänvisar till de överenskommelser om mänskliga rättigheter som
Sverige har åtagit sig att följa ska föras in, i ett förtydligande syfte, i
flera befintliga författningar. Detta arbete bör ta sin början dels i några 
särskilda lagar som reglerar offentlig verksamhet i situationer där 
människor är särskilt utsatta i förhållande till eller beroende av det 
allmänna, t.ex. för att de är frihetsberövade, sjuka, befinner sig i
flyktingskap eller på annat sätt i behov av samhällets stöd, dels i några 
författningar av generell betydelse för offentlig förvaltning.
    De författningsförslag som delegationen lämnar på dessa områden 
har givits en utformning som är av övergripande och vägledande 
karaktär. De föreslagna bestämmelserna hänvisar till konventionerna 

om mänskliga rättigheter som vägledande för hela verksamheten utan 
att konventionstexterna i sig blir direkttillämpliga. Syftet med de 
föreslagna författningsbestämmelserna äratt tydliggöra och erinra om 
vad som i och för sig redan gäller i dag, nämligen att konventionerna 
om mänskliga rättigheter ska användas som tolkningsmaterial vid 
tillämpning av nationell lagstiftning.De lagar som det här är fråga om 
är bl.a. polislagen, häkteslagen, fängelselagen, lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, lagen om verkställighet av särskild 
ungdomsvård, utlänningslagen, hälso- och sjukvårdslagen och plan- 
och bygglagen.
    För att ansvaret för att beakta de mänskliga rättigheterna även ska 
förtydligas på ett övergripande sätt i styrningen och tillsynen av
offentlig verksamhet föreslår delegationen att bestämmelser som
hänvisar till de mänskliga rättigheterna ska föras in i förvaltningslagen
och myndighetsförordningen. Delegationen föreslår också att
bestämmelser som innebär en skyldighet att beakta de mänskliga
rättigheterna vid regelgivning och inom ramen för statliga utredningar 
ska föras in i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning 
respektive kommittéförordningen. Vidare föreslår delegationen att 
kommunernas och landstingens ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna förtydligas i kommunallagen. Den föreslagna 
bestämmelsen är av vägledande karaktär och inkräktar inte på den 
kommunala självstyrelsen.
     Därutöver bör bestämmelser om ansvaret för att de mänskliga
rättigheterna respekteras föras in i instruktionerna eller motsvarande
för ett urval myndigheter, i första hand de som ansvarar för 
verksamheter inom de områden som omfattas av förslagen om
förtydliganden i lag, bl.a. Polisen, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården,
Migrationsverket, Statens institutionsstyrelse, Socialstyrelsen och 
Boverket.
    Delegationen föreslår också att regeringen ska vidareutveckla
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arbetet för de mänskliga rättigheterna i Sverige i en tredje nationell
handlingsplan eller motsvarande strategidokument. Regeringen bör
eftersträva en hög grad av samverkan med andra aktörer kring
handlingsplanen, såväl om framtagandet av dokumentet som om
genomförandet av åtgärderna.

En nationell institution för de mänskliga rättigheterna 

FN:s generalförsamling antog i december 1993 Principles relating to 
the Status of National Institutions, de s.k. Parisprinciperna, som anger 
riktlinjer för nationella institutioner med uppgift att främja och skydda 
de mänskliga rättigheterna. Vid världskonferensen om mänskliga 
rättigheter i Wien 1993 enades FN:s medlemsstater genom 
Wiendeklarationen, som antogs av generalförsamlingen samma år, om 
att alla länder bör ha en nationell institution för mänskliga rättigheter. 
Enligt Parisprinciperna ska nationella institutioner för mänskliga 
rättigheter ha en oberoende ställning och ett brett mandat att skydda 
och främja de mänskliga rättigheterna.
    Antalet länder som har inrättat nationella institutioner för mänskliga 
rättigheter blir allt fler. I juni 2010 fanns sådana institutionersom 
motsvarar Parisprinciperna i 67 länder. FN:s högkommissarie och 
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter samt EU:s byrå 
för grundläggande rättigheter betonar alla vikten av att 
medlemsstaterna har nationella institutioner som främjar och skyddar 
de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Sverige har vid ett flertal 
tillfällen rekommenderats att inrätta en nationell institution för 
mänskliga rättigheter av FN:s övervakningskommittéer, samt även vid 
granskningen i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
    Delegationen föreslår att en nationell institution – Kommissionen
för mänskliga rättigheter – ska inrättas i Sverige med utgångspunkt i 
Parisprinciperna. Kommissionen bör ha en oberoende ställning, såsom 

rekommenderas i principerna, och ett brett mandat att främja 
säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Kommissionen 
bör särskilt ha till uppgift att
− undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna
respekteras i Sverige samt lämna förslag om hur situationen kan
förbättras,
− föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som behövsför att 
säkerställa att Sveriges internationella åtaganden om demänskliga 
rättigheterna uppfylls,
− ha kontakter med internationella organisationer och även iövrigt 
delta i internationellt samarbete om frågor som rör demänskliga 
rättigheterna, samt
− främja utbildning, forskning och kompetensutveckling, information
och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna iSverige.

Kommissionen bör dock inte kunna pröva klagomål om kränkningar
av de mänskliga rättigheterna i individuella fall. Erfarenheter från bl.a. 
Riksdagens ombudsmän (JO) och Diskrimineringsombudsmannen
tyder på att kommissionen sannolikt skulle få ta emot ett mycket stort 
antal klagomål om den hade befogenhet att pröva dem. Detta skulle 
allvarligt inkräkta på kommissionens möjligheter att göra egna 
prioriteringar.
     Delegationen föreslår att Kommissionen för mänskliga rättigheter 
ska inrättas som en myndighet under riksdagen. Kommissionens 
ledning bör bestå av tre kommissionärer som väljs av riksdagen.
    Enligt Parisprinciperna bör en nationell institution för mänskliga
rättigheter ha ett mandat som är reglerat i grundlag eller vanlig lag. Då 
delegationen anser att det är önskvärt att kommissionen inrättas utan 
dröjsmål föreslås att inrättandet sker genom ändringar i 
riksdagsordningen samt genom lag med instruktion för  
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Kommissionen för mänskliga rättigheter. Kommissionens ställning 
och mandat bör därefter även stadfästas i regeringsformen.
    Kommissionen för mänskliga rättigheter avses inte ta över någon 
del av det ansvar som åligger andra delar av det allmänna att
respektera Sveriges internationella åtaganden om de mänskliga
rättigheterna. Kommissionens roll bör i stället vara att ur ett
helhetsperspektiv främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna
och arbeta stödjande och pådrivande gentemot andra aktörer.

Utbildning, forskning och kunskapsutveckling

Arbetet för full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige
kräver kunskap. Som nämnts ovan bör enskilda ha medvetenhet om
och förståelse för de mänskliga rättigheterna både som egna och
andras rättigheter. De som är verksamma inom den offentliga sektorn 
behöver vara medvetna om de mänskliga rättigheterna som
skyldigheter som det allmänna har att tillförsäkra den enskilde.
    Den nya skollagen, som träder i kraft den 1 augusti 2010 och
tillämpas på de flesta utbildningar från och med den 1 juli 2011, slår
fast att skolorna ska förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna 
samt utforma själva utbildningen i överensstämmelse med dessa. Detta 
är, enligt delegationens mening, en betydelsefull reform. Tydliga 
formuleringar om utbildning om de mänskliga rättigheterna bör nu 
också föras in i läroplanerna och kursplanerna för det allmänna 
skolväsendet. Med tanke på skolans förtydligade ansvar för de 
mänskliga rättigheterna är det också angeläget att det finns bra 
läromedel på området som förmår sätta rättigheterna i ett svenskt 
sammanhang, samt att Skolinspektionen genom sin tillsyn följer upp 
att skolorna tar sitt ansvar för de mänskliga rättigheterna.
    I konsekvens med den tydliga plats som de mänskliga rättigheterna
fått i den nya skollagen bör en motsvarande bestämmelse föras in i 

högskolelagen. Även examensbeskrivningar för yrkesutbildningar där 
de mänskliga rättigheterna är av särskild relevans för studenternas 
framtida yrkesutövning, och där krav på kunskaper om de mänskliga 
rättigheterna ännu inte ingår, bör kompletteras med ett sådant krav.
    Utbildning och kompetensutveckling om de mänskliga rättigheterna
för personer verksamma inom den offentliga sektorn bedrivs redan i 
dag. Insatserna är dock ofta av tillfällig karaktär och det finns ingen 
långsiktig plan för hur kompetens om Sveriges internationella 
åtaganden om de mänskliga rättigheterna ska erbjudas statsanställda. 
Delegationen föreslår därför att regeringen ger Kompetensrådet för 
utveckling i staten (Krus) i uppdrag att utarbeta en strategi för hur 
statsanställda långsiktigt och systematiskt ska ges utbildning om de 
mänskliga rättigheterna. Regeringen bör också bjuda in Sveriges 
Kommuner och Landsting till en aktiv dialog om hur det kan 
säkerställas att anställda och förtroendevalda i kommuner och 
landsting systematiskt och långsiktigt erbjuds kompetensutveckling 
om de mänskliga rättigheterna.
    Forskning om mänskliga rättigheter i Sverige bedrivs i dag i
begränsad utsträckning. Graden av kunskap om de mänskliga
rättigheterna inverkar på möjligheterna att nå framgång i arbetet med 
att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna i Sverige. 
Forskning om rättigheternas roll inom centrala samhällsområden
som hälsovård, utbildning, rättsväsendet och demokratiska processer 
är nödvändig för arbetet med mänskliga rättigheter inom dessa 
sektorer. Därför är det angeläget att regeringen stimulerar forskning 
och annan kunskapsutveckling om hur rättigheterna regleras, tillämpas 
och uppfattas i Sverige. Delegationen föreslår att ett långsiktigt 
forskningsprogram om mänskliga rättigheter i Sverige inrättas. 
Forskningsprogrammet bör bestå av fyra delar; en grundforskningsdel, 
en forskarskola, behovsmotiverade forskningsstudier samt ett 
forskningsnätverk. Regeringen bör ge Vetenskapsrådet i uppdrag att i 
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samarbete med andra forskningsråd närmare utforma och hantera detta 
forskningsprogram. Eftersom frågor om de mänskliga rättigheterna är 
av tvärsektoriell karaktär, menar delegationen att det är viktigt att 
eftersträva att ett flertal vetenskapliga discipliner finns representerade 
och att forskningen omfattar hela bredden av de mänskliga 
rättigheterna.
    Satsningar bör också göras på att utveckla statistik om de mänskliga 
rättigheterna som grunddata för både kunskapsutveckling och 
uppföljning. Indikatorssystem som bl.a. omfattar redovisning av 
kvantitativa data i form av statistik har införts eller håller på att 
utarbetas inom en rad politikområden. Det främsta syftet med sådana 
system är att på ett strukturerat sätt kunna följa utvecklingen och på så 
sätt kunna utforma träffsäkra insatser. Ytterligare ett syfte är att tydligt 
kunna redovisa utvecklingen för riksdagen. Delegationen anser att 
även utvecklingen av situationen för de mänskliga rättigheterna bör 
följas upp och redovisas på detta sätt. Delegationen föreslår därför att 
regeringen inom ramen för nästa nationella handlingsplan eller 
motsvarande strategi för de mänskliga rättigheterna ska utveckla 
nationella mål och indikatorer för de mänskliga rättigheterna i 
samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt med 
beaktande av det arbete med sådana indikatorer som bedrivs inom 
internationella organisationer.

Civilsamhälle och näringsliv

Det civila samhället och näringslivet har viktiga funktioner att fylla
för skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Respekten
för de mänskliga rättigheterna, och kunskapen och medvetenheten om 
dem, är beroende av ett starkt och varierat civilsamhälle där olika 
organisationer, grupper och intressen kan komma till tals. De 
mänskliga rättigheterna stärks av att det finns aktörer inom det civila 

samhället som bevakar och lyfter frågor om de mänskliga rättigheterna 
och som kan föra fram människors erfarenheter av vilka problem, 
brister och styrkor som finns i skyddet av rättigheterna. Det civila 
samhällets organisationer har också en viktig roll i arbetet med att 
sprida kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna. När 
organisationerna utför tjänster på offentligt uppdrag har de samma 
ansvar som det allmänna för att respektera den enskildes mänskliga 
rättigheter.
    Det finns i dag system för statligt stöd till organisationer inom det 
civila samhället som är verksamma inom en rad områden. Även om 
många av de organisationer som tar emot statligt stöd i enlighet med 
dessa stödsystem delvis eller indirekt arbetar med frågor som rör 
mänskliga rättigheter, saknas i dag stödsystem för organisationer
som har till syfte att arbeta för de mänskliga rättigheterna i Sverige på 
ett övergripande sätt. Stödet för sådan verksamhet är i stället styrt till 
vissa avgränsade rättighetsfrågor, organisationstyper eller 
verksamhetsslag. Delegationen föreslår därför att regeringen
genomför en översyn av befintliga bidragssystem för statligt stöd
till det civila samhällets organisationer i syfte att klargöra om de
fungerar på ett tillfredsställande sätt vad avser organisationernas
arbete för de mänskliga rättigheterna, eller om det behöver göras
förändringar för att organisationerna ska kunna bidra ytterligare till
främjandet av respekten för de mänskliga rättigheterna i Sverige.
    På såväl internationell som nationell nivå har det tagits ett flertal
initiativ för att tydliggöra näringslivets sociala ansvar, bl.a. avseende
de mänskliga rättigheterna. FN:s generalsekreterares särskilde
representant för mänskliga rättigheter i näringslivet har presenterat
ett ramverk för dessa frågor. Delegationen föreslår att regeringen
på ett systematiskt sätt, och med avsättning av tillräckliga resurser
för arbetet, ska vidta konkreta åtgärder för att genomföra ramverket.
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Åtgärderna kan lämpligen utformas på ett sätt som motsvarar det 
uttalande som gjordes gemensamt av de svenska och spanska 
regeringarna under Sveriges ordförandeskap i EU.
     OECD:s riktlinjer för multinationella företag, som bl.a. avser
respekten för de mänskliga rättigheterna, uppdateras under 2010
och 2011 och en reviderad version publiceras troligen i juni 2011.
Delegationen föreslår att regeringen ska låta översätta de uppdaterade
riktlinjerna till svenska samt omarbeta den tidigare handboken i 
enlighet med den nya versionen. Regeringen bör även aktivt sprida 
riktlinjerna och handboken och agera för att svenska multinationella 
företag ska säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras i den 
svenska och utländska verksamheten.
     Delegationen föreslår också att regeringen ska genomföra åtgärder
för att aktivt sprida den kommande internationella standarden för 
socialt ansvar, ISO 26000, och stimulera till att den används av
organisationer inom civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor”

Utdrag ur innehållsförteckningen.
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Från sid 184-197 i http://wimnell.com/omr36-39za.pdf

Värderingar.
Område 7 kan delas i två delar: 71-78 och 79. 
   71-78 gäller fysiska miljöer och fysiska föremål. Verksamheterna i 
71-78 har ordnats efter fysiska objekt. I 71 gäller det de största 
objekten, hela länder, landsdelar, städer o d. I 72 gäller det objekt på 
byggnadsnivå och i 73-78 föremålsnivå.

    Område 79 gäller mänskliga beteenden där den psykiska faktorn är 
väsentlig, man kan säga, att 79 gäller sociala miljöer och sociala bete-
enden. 

I 791-794 ingår människors vardagliga beteenden och underhållnings-
verksamheter o d. 

I 795 har sociala miljöer och sociala verksamheter ordnats efter de 
fysiska miljöer där de förekommer (som i 72). I 795 ingår bla utbild-
ningsverksamheter (7957). 

i 79 ingår också sportverksamheter (796-799) od eftersom sporten inte 
ses som ekonomisk/ teknologisk  verksamhet utan något som avses 
påverka psyket och ge tillfredsställelse hos dem som utövar sport eller 
bara ser på.

       För planeringsverksamheterna i 71-72 finns i Sverige lagstadgade 
procedurer, regler och krav. För verksamheterna i 79 finns i viss mån 
lagstadgade regler od, men regler om förändringsprocedurer är illa 
utvecklade, det gäller t ex är hanteringen av problem med integraration 
och segregation, mobbning, hanteringen av fattigdom och s k utslagna 

etc.
    De sociala miljöerna planeras i någon mån av de offentliga myndig-
heterna, men borde planeras på ett mer medvetet sätt med hjälp av de 
fyra planeringsmomenten, hur var det, är det, hur kan det bli och hur 
bör det bli ? 

     Mänsklighetens största planeringsuppgift kan anses vara att planera 
de sociala miljöerna, och planera dem med hänsyn till individernas 
kroppsliga och psykiska förhållanden, sedda i jämlikhetsperspektiv. 

       Det innebär bl a att de sociala miljöerna ska stödja jämlikhets-
strävanden och solidaritet så att människor når tillfredsställelse och 
självförtroende och hushållen får pengar till skälig levnadsstandard. 
Pengarnas fördelning är ett stort problemområde, som man inte lyckats 
särdeles väl med ens i Sverige. 

Samhällsplaneringsproblemen 1 januari 2009.

   I Sverige efter andra världskriget förbättrades levnadsförhållandena 
och välfärdsfördelningen blev jämnare vilket är bra. Den uppnådda 
välfärdsfördelningen förefaller nu vara under nedmontering. Välfärds-
klyftorna ökar. Det har blivit mycket tydligt hösten 2008 med finans-
kriser och ökad arbetslöshet mm. Samtidigt har det blivit tydligare hur 
beroende Sverige är av utvecklingen i världen utanför. 

    Sverige har kommit långt när det gäller levnadsförhållanden och 
välfärdsfördelning, men det finns stora brister. Någon större tröst i det 
får man inte när man ser ut över världen. USA får en ny president den 
20e januari och förhoppningarna att USA-politiken ska bli bättre är 
stora. USA är på många sätt ledande i världen och förbättringar i deras 
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världspolitik skulle betyda mycket. Tyvärr lär man få räkna med att 
USA ska fortsätta sina krig i Afghanistan och Irak och inte kan få ett 
snabbt slut på konflikterna mellan Israel och Palestina som pågått i 60 
år sedan Israel bildades.
        
    Förhållandena i Afrika är bedrövliga. Kina och Indien med en 
tredjedel av världsbefolkningen är på uppgång ekonomiskt,  men hur 
kommer deras uppgång att påverka USA och Europa? Vad kommer 
Ryssland att göra? Kan EU klara samarbetet mellan medlemsländerna 
och hur kommer det att bli med levnadsförhållanden och välfärds-
fördelningen i EU där de konservativa krafterna tycks bli starkare? 
Religionernas fundamentalister stärker sina ställningar, vilket inte 
bådar gott. Ska världen komma till rätta med klimatproblemen? Hur 
blir det med fattigdomen i världen? Kommer de välbärgade att vilja 
minska välfärsklyftorna?  Sveriges bakgrund är världen.
    
    Hur är det då med Sverige? Det är mycket som är viktigt, men det är 
nödvändigt att hitta de stora dragen. Det avgörande är de inre verklig-
heterna 11-19 och de politiska verksamheterna med ledarna i rege-
ringen, kommunerna, EU och FN i 35 och de som ställer politiska krav 
i 36-39,  som styr de ekonomiska/teknologiska verksamheterna 61-69 
och kulturella verksamheterna 7-9, som bygger upp det vardagliga 
livet.

    Och så måste man komma ihåg att de kulturella verksamheterna alla 
påverkar de inre verkligheterna 11-19. Bland de kulturella verksam-
heterna måste man isynnerhet observera informationsverksamheter i 
radio och TV , 7914, och i tidningar o d, 90,  samt utbildningar i 7957. 
Men också verksamheter som rör livsstilar i konst, reklam, nöjen och 
sociala relationer, hela 7 och litteratur i 8-9.

Detta behandlas på hemsidans 129 områden och i de särskilda sam-
manställningar som finns som länkar där.

Syftet med redogörelserna för forskningsarbetet är

* att få läsarna att förstå världsförbättringsproblemen,

* att presentera klassifikationssystemet som en förklarande bild av 
   världen och dess problem med tillstånd och förändringar,

* att påpeka behovet av goda planeringar och redovisa klassifika- 
   tionssystemet som ett hjälpmedel för planeringar med vars  hjälp   
   man kan åstadkomma goda beslut om åtgärder som förbättrar 
   världen i framtiden, och

* att få läsarna att vidtaga åtgärder som förbättrar världen,i första hand 
   några åtgärder på planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- 
   och informationsområdena enligt förslag som antyds, men sedan 
   också åtgärder på andra områden som läsarna själva borde kunna 
   konstruera med hjälp av det framförda. “

I det närmast följande läggs in uppgifter om

Folkhälsomål, 
FNs Millenniedeklaration, 
FNs konvention om barnets rättigheter,  
De mänskliga rättigheterna, 
Agenda 21, 



Folkhälsomål. Från wimnell.com/36-39y sid 39.

    “I Sverige finns 11 folkhälsomål. De målen borde också kunna gälla 
för andra delar av världen. Bra folkhälsa är viktigt i sig, men också en 
förutsättning för att människor ska kunna orka med att göra något åt 
klimatproblemen. Folkhälsoinstitutet (www.fhi.se) anger målen:

1 Delaktighet och inflytande i samhället. 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och ska därför utgöra ett 
särskilt målområde. För att nå det övergripande nationella folkhälso-
målet ska särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten 
till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta 
personer samt på barns och ungdomars samt äldres möjligheter till 
inflytande och delaktighet i samhället.

2 Ekonomisk och social trygghet.
Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande sam-
hälleliga förutsättningarna för folkhälsan och skall därför utgöra ett 
särskilt målområde.

3 Trygga och goda uppväxtvillkor.
Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ung-
domars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Trygga och goda upp-
växtvillkor skall därför utgöra ett särskilt målområde. Den ökande 
psykiska ohälsan bland barn och ungdomar bör uppmärksammas sär-
skilt, liksom utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor.

4 Ökad hälsa i arbetslivet.
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den 
arbetsrelaterade ohälsan och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa 

samt minskar de sociala skillnaderna i ohälsa. Ökad hälsa i arbetslivet 
skall därför utgöra ett särskilt målområde.

5 Sunda och säkra miljöer och produkter.
Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse 
för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde. De framtida 
insatserna inom området ska utgå ifrån de av riksdagen beslutade 
miljökvalitetsmålen och en kretsloppsstrategi som inkluderar en miljö-
orienterad produktpolitik samt de av riksdagen beslutade konsument-
politiska målen. Insatserna för att skapa en säker trafikmiljö ska på 
samma vis utgå från de av riksdagen beslutade målen för transport-
politiken.

6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälso-
utvecklingen genom sin specifika kompetens, sin auktoritet, breda 
kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. En mer 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård ska därför utgöra ett målområde. 
Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genom-
syra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och 
behandling.

7 Gott skydd mot smittspridning.
Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög 
nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska före-
komsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade. Insatser för att 
förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet och därmed 
viktigt för att nå det övergripande folkhälsomålet. Gott skydd mot 
smittspridning ska därför utgöra ett särskilt målområde.
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8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa.
Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för indi-
videns upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste 
värna om de framsteg som gjorts inom områden som sex- och  
samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård. Trygg 
och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa ska därför utgöra ett 
målområde.

9 Ökad fysisk aktivitet.
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökad 
fysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde.

10 Goda matvanor och säkra livsmedel.
Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god 
hälsoutveckling hos befolkningen. Goda matvanor och säkra livsmedel 
skall därför utgöra ett särskilt målområde. Målet för de samlade 
insatserna inom detta område ska vara att samhället utformas så att det 
ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. 
Detta ska främst ske genom insatser som stimulerar till: mer fysisk 
aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetet, mer fysisk 
aktivitet under fritiden, att äldre, långtidssjukskrivna och funktions-
hindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion eller träning på sina 
egna villkor.

11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från nar-
kotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet 
spelande.
Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor 
för hälsan. Även spelberoende kan leda till ohälsa. Ett ökat fokus på 

dessa bestämningsfaktorers samlade effekter och inbördes kopplingar 
krävs. Åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt 
för ett samhälle fritt från narkotika och dopning är nödvändigt för att 
nå det övergripande folkhälsomålet. Riksdag och regering har tidigare 
beslutat om samhällets insatser och mål för alkohol- och narkotika-
politiken. Dessa mål ska ligga fast. Målet för samhällets insatser inom 
tobaksområdet ska vara att minska tobaksbruket. Målet för samhällets 
insatser mot spelberoende ska vara att minska skadeverkningar av 
överdrivet spelande. Målet avseende dopning ska vara ett samhälle 
fritt från dopning.

Kommentarer: Folkhälsomålen gäller hälsan hos de enskilda indivi-
derna och innehåller inget om hälsan hos hela folket räknat som det 
hälsosamma i  hur olika grupper bemöter varandra, exempelvis hur de 
med höga inkomster strävar efter att förbättra de egna levnadsvill-
koren på låginkomsttagarnas bekostnad, är det hälsosamt? Eller all-
mänt sett hur  hälsosamt det är med ojämlikhet mellan olika kategorier 
av människor, i Sverige och i världen. De politiska partierna behandlar 
sådant, men otydligt och ofullständigt. Ett mål borde också vara att 
förebygga kriminalitet och att rehabilitera dem som blivit kriminella. 
Att ge människor empati, dvs förmåga till inlevelse i andras problem
    I de elva målen står inte uttryckligen något om utbildning och 
undervisning. Man borde kunna räkna med att alla elva målen inne-
håller krav om information och undervisning om ämnesområdena och 
målen. Grundskolan och efterföljande utbildningar bör innehålla 
undervisning av folkhälsomålen och hur de kan uppnås, både i Sverige 
och i världen för övrigt. Isynnerhet mål 1 om Delaktighet och inflytan-
de i samhället medför stora behov av undervisning och annan informa-
tion. Fokhälsomål för undervisningen kan vara utbildning för männi-
skornas olika roller.”  



Förenta Nationernas Millenniedeklaration. 
Sammandrag.  Från wimnell.com/36-39y sid 41.

“ Generalförsamlingen antar följande deklaration:
Förenta Nationernas Millenniedeklaration

I. VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER

1. Vi, stats- och regeringschefer, har varit samlade till möte i Förenta 
Nationernas högkvarter i New York från den 6 till den 8 september 
2000, i gryningen till ett nytt millennium, för att åter betyga vår tro på 
organisationen och dess stadga som oumbärliga grundstenar för en 
fredligare, rättvisare och mer välmående värld.

2. Vi erkänner att vi, utöver våra förpliktelser i våra egna länder, har 
ett kollektivt ansvar för att principerna om människors värdighet, 
jämlikhet och jämställdhet upprätthålls på det globala planet. Vi som 
ledare är därför ansvariga inför alla människor i världen, särskilt de 
mest sårbara och utsatta, och framför allt världens barn, eftersom 
framtiden tillhör dem.

3. Vi bekräftar åter vår anslutning till de ändamål och principer som är 
inskrivna i Förenta Nationernas stadga och som visat sig vara tidlösa 
och universella. I själva verket har deras relevans och kraft att 
inspirera ökat i takt med att länder och folk blivit allt mer samman-
länkade och beroende av varandra.

4. Vi är beslutna att skapa en rättvis och bestående fred i hela världen i 
enlighet med stadgans mål och principer. Vi ålägger oss på nytt att 

stödja varje ansträngning att upprätthålla respekten för alla staters 
suveräna likställdhet och deras territoriella integritet och politiska 
oberoende, att lösa tvister med fredliga medel i enlighet med rättvisans 
principer och internationell rätt, att garantera rätten till själv-
bestämmande för folk som fortfarande lever under kolonialt styre och 
utländsk ockupation, att tillämpa principerna om icke-inblandning i 
staters inre angelägenheter, respekt för mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter och respekt för allas lika rättigheter utan 
åtskillnad på grund av ras, kön, språk eller religion samt att samverka 
internationellt vid lösning av internationella problem av ekonomisk, 
social, kulturell och humanitär art.

5. Vi tror att den centrala utmaning vi står inför idag är att säkerställa 
att globaliseringen blir en positiv kraft för världens alla människor. 
Även om globaliseringen erbjuder stora möjligheter är vinsterna för 
närvarande mycket ojämnt fördelade, vilket också kostnaderna är. Vi 
inser att utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier har 
särskilt svårt att svara på denna utmaning. Därför kan globaliseringen 
gynna människorna på ett rättvist sätt och skapa en god framtid för alla 
endast genom kraftfulla och uthålliga insatser som bygger på vår 
gemensamma värdegrund av medmänsklighet och humanism. Dessa 
ansträngningar måste innehålla riktlinjer och åtgärder på det globala 
planet som möter behoven hos utvecklingsländerna och länderna med 
övergångsekonomier. De måste formuleras och genomföras med dessa 
länders aktiva deltagande.

6. Vi anser att vissa grundläggande värderingar är särskilt viktiga i de 
internationella relationerna under det tjugoförsta århundradet.

Dessa är:
* Frihet. Män och kvinnor har rätt att leva sina liv och fostra sina barn 
i värdighet, fria från hunger och från fruktan för våld, förtryck och 



orättvisor. Demokratisk samhällsstyrning i vilken medborgarna är del-
aktiga och som utgår från folkets vilja är den bästa garantin för dessa 
rättigheter.
                         
* Jämlikhet. Ingen individ och ingen nation får förnekas möjligheten 
att dra nytta av utveckling. Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor 
och män måste garanteras.

* Solidaritet. Globala utmaningar måste mötas på ett sätt som fördelar 
kostnaderna och bördorna i överensstämmelse med grundläggande 
principer om jämlikhet och social rättvisa. De som lider eller miss-
gynnas förtjänar hjälp från dem som gynnas mest.

* Tolerans. Människor måste respektera varandra oavsett skillnader i 
tro, kultur och språk. Skillnaderna inom och mellan samhällen bör 
varken fruktas eller undertryckas utan tas till vara som värdefulla 
tillgångar för mänskligheten. En kultur av fred och samtal mellan alla 
civilisationer bör aktivt främjas.

* Respekt för naturen. Alla levande arter och andra naturtillgångar 
måste behandlas och användas på ett klokt sätt i enlighet med 
principerna för hållbar utveckling. Endast med den inställningen kan 
de omätbara rikedomar som naturen försett oss med bevaras och 
överlämnas till våra efterkommande. De rådande ohållbara mönstren 
för produktion och konsumtion måste ändras med tanke på vår egen 
och kommande generationers framtida välfärd.

* Delat ansvar. Ansvaret för hanteringen av ekonomisk och social 
utveckling världen över och av hot mot internationell fred och säkerhet 
måste delas av världens länder och bör utövas multilateralt. Som den 

mest universella och mest representativa organisationen i världen 
måste Förenta Nationerna ha den centrala rollen.

7. För att omsätta dessa värderingar i handling har vi identifierat 
viktiga mål som vi tillmäter speciell betydelse.

II.  FRED, SÄKERHET OCH NEDRUSTNING
    Vi skall göra vårt yttersta för att befria våra folk från krigets gissel 
som i konflikter inom och mellan länder har krävt mer än 5 miljoner 
liv under det senaste årtiondet. Vårt mål är också att eliminera de faror 
som massförstörelsevapnen utgör.....

III. UTVECKLING OCH FATTIGDOMSBEKÄMPNING
    Vi skall göra vårt yttersta för att befria våra medmänniskor – män, 
kvinnor och barn – från den extrema fattigdomens elände och 
förnedring. Mer än en miljard lever just nu i extrem fattigdom. Vi 
förbinder oss att förverkliga allas rätt till utveckling och att befria hela 
mänskligheten från nöd.....

IV. SKYDD AV VÅR GEMENSAMMA MILJÖ.
    Vi skall göra vårt yttersta för att befria hela mänskligheten, framför 
allt våra barn och barnbarn, från hotet om ett liv på en planet som är 
oåterkalleligt förstörd av mänskliga aktiviteter och vars naturtillgångar 
inte längre räcker för människornas behov.....
V. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI OCH GOD 
SAMHÄLLSSTYRNING
    Vi skall göra vårt yttersta för att främja demokratin och stärka rätts-
säkerheten, liksom respekten för alla internationellt erkända mänskli-
ga rättigheter och grundläggande friheter, inklusive rätten till utveck-
ling...



VI. SKYDD AV DE SÅRBARA.          
    Vi skall göra vårt yttersta för att säkerställa att barn och andra civila 
som drabbas oproportionerligt hårt av naturkatastrofer, folkmord, väp-
nade konflikter och andra humanitära nödsituationer får allt det bistånd 
och allt det skydd som de behöver för att de skall kunna återgå till ett 
normalt liv så snart som möjligt.....             

VII. ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA AFRIKAS SÄRSKILDA 
BEHOV.
    Vi skall medverka till att demokratin stärks i Afrika och bistå Afrika 
i dess kamp för varaktig fred, utrotning av fattigdomen och hållbar 
utveckling och därigenom ge Afrika en betydande roll i världseko-
nomin.....

VIII. ETT STARKARE FÖRENTA NATIONERNA.
    Vi skall göra vårt yttersta för att göra Förenta Nationerna till ett mer 
effektivt verktyg i genomförandet av alla dess prioriteringar: kampen 
för utveckling åt världens alla folk; kampen mot fattigdom, okunnighet 
och sjukdomar; kampen mot orättvisa; kampen mot våld, terror och 
brott samt kampen mot misskötseln och förstörelsen av vårt gemen-
samma hem.....

   Vi bekräftar ånyo högtidligen, vid detta historiska tillfälle, att 
Förenta Nationerna är hela den mänskliga familjens oumbärliga 
gemensamma verktyg, med vilket vi skall försöka förverkliga våra 
universella förhoppningar om fred, samarbete och utveckling. Därför 
lovar vi att oreserverat stödja dessa gemensamma mål och uttalar vår 
beslutsamhet att nå dem. 

Resolution A/RES/55/28  september 2000  “

Mer på wimnell.com/omr103          

FN:s Konvention om barnets rättigheter.
Från wimnell.com/omr36-39t   sid 11:

Från Barnombudsmannen: 

   “FN:s konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som 
den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 
1989. 

   Barnkonventionen innebär en ny epok i arbetet med barns och ungas 
villkor. Det är första gången barns egna mänskliga rättigheter formule-
ras i ett internationellt bindande avtal, som uttrycker världssamfundets 
samlade syn på barn och ger därmed alla länder ett gemensamt språk 
och ett gemensamt mål. 

   Konventionen utgår ifrån att barndomen har ett värde i sig och att 
barn är en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad 
och skydd, som också innefattar ett rättsligt skydd. Konventionen 
tillerkänner barn grundläggande medborgerliga, politiska, ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter. Den bygger på fyra viktiga principer: 
att barnet har rätt till likvärdiga villkor, att barnets bästa ska beaktas 
vid alla beslut, att barnet har rätt till liv och utveckling samt att barnet 
har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

   Sverige var ett av de drivande länderna vid utformningen av barn-
konventionen, och en av de första nationer som ratificerade den. I vårt 
land trädde konventionen i kraft den 2 september 1990. Av FN:s 
medlemsstater är det totalt 191 stater som anslutit sig, endast USA och 
Somalia är ännu inte bundna av barnkonventionen. “



Förteckning över konventionens artiklar.
Inledning
Del I
Art. 1 Definition av "barn"
Art. 2 Icke-diskriminering
Art. 3 Barnets bästa
Art. 4 Genomförande av rättigheterna
Art. 5 Föräldrarnas ledning
Art. 6 Rätt till liv och överlevnad
Art. 7 Rätt till namn och nationalitet
Art. 8 Rätt att behålla identitet
Art. 9 Åtskiljande från föräldrar
Art. 10 Familjeåterföreningar
Art. 11 Olovligt bortförande
Art. 12 Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd
Art. 13 Yttrande- och informationsfrihet
Art. 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet
Art. 15 Förenings- och församlingsfrihet
Art. 16 Rätt till privat- och familjeliv
Art. 17 Massmediers roll
Art. 18 Uppfostran och utveckling
Art. 19 Skydd mot övergrepp
Art. 20 Alternativ omvårdnad
Art. 21 Adoption
Art. 22 Flyktingbarn
Art. 23 Handikappade barn
Art. 24 Hälsa- och sjukvård
Art. 25 Översyn avseende omhändertagna barn
Art. 26 Social trygghet
Art. 27 Levnadsstandard
Art. 28 Utbildning, rätt till

Art. 29 Utbildning, syfte
Art. 30 Minoritets- och urbefolkningsbarn
Art. 31 Vila och fritid
Art. 32 Skydd mot ekonomiskt utnyttjande
Art. 33 Skydd mot narkotika
Art. 34 Skydd mot sexuellt utnyttjande
Art. 35 Förhindrande av handel med barn
Art. 36 Skydd mot annat utnyttjande
Art. 37 Skydd mot tortyr och dödsstraff
Art. 38 Skydd mot väpnade konflikter
Art. 39 Rehabilitering
Art. 40 Straffprocess och kriminalvård
Art. 41 Förhållande till mer långtgående bestämmelser

Del II
Art. 42 Informationsskyldighet om konventionen
Art. 43 Kommittén för barnets rättigheter
Art. 44 Implementeringsrapporter
Art. 45 Kommitténs arbetsmetoder

Del III
Art. 46 Undertecknande. 
47 Ratificering. 
48 Anslutning. 
49 Ikraftträdande.
50 Ändringar. 
51 Reservationer. 
52 Uppsägning. 
53 Depositarie.
54 Originaltext “



De mänskliga rättigheterna.
Från wimnell.com/omr103

“  FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna innehåller en 
inledning och 30 artiklar.
   Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 
december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta 
länder avstod.
    Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalför-
samlingen alla medlemsstater att offentliggöra förklaringens text och 
att "göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och 
andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller 
regioners politiska förhållanden". Förklaringens officiella text finns 
tillgänglig på FN:s sex officiella språk: arabiska, engelska, franska, 
kinesiska, ryska och spanska. Vidare har en rad enskilda medlemslän-
der hörsammat generalförsamlingens uppmaning och översatt förkla-
ringen. Den svenska översättningen i det följande har godkänts av 
svenska regeringen.

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA

Inledning.
Enär erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av 
människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är 
grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

enär ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna lett till 
barbariska gärningar, som upprört mänsklighetens samvete, och enär 
skapandet av en värld, där människorna åtnjuta yttrandefrihet, tros-

frihet samt frihet från fruktan och nöd, kungjorts som folkens högsta
strävan,

enär det är väsentligt för att icke människan skall tvingas att som en 
sista utväg tillgripa uppror mot tyranni och förtryck, att de mänskliga 
rättigheterna skyddas genom lagens överhöghet,

enär det är väsentligt att främja utvecklandet av vänskapliga förbin-
delser mellan nationerna,

enär Förenta Nationernas folk i stadgan ånyo uttryckt sin tro på de 
grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans 
värdighet och värde samt männens och kvinnornas lika rättigheter, 
även som beslutat främja socialt framåtskridande och bättre levnads-
villkor under större frihet,

enär medlemsstaterna åtagit sig att i samverkan med Förenta Natio-
nerna säkerställa allmän och effektiv respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna,

enär en gemensam uppfattning av dessa fri- och rättigheters
innebörd är av största betydelse för uppfyllandet av detta åtagande,

kungör Generalförsamlingen denna Allmänna Förklaring Om
De Mänskliga Rättigheterna

såsom en gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer, på det att 
varje individ och varje samhällsorgan må med denna förklaring i 
åtanke ständigt sträva efter att genom undervisning och uppfostran 
befordra respekten för dessa fri- och rättigheter samt genom framstegs-
främjande inhemska och internationella åtgärder säkerställa deras all-
männa och verksamma erkännande och tillämpning såväl bland folken 
i medlemsstaterna som bland folken i områden under deras över 
höghet.



* Artikel 1.
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro 
utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra 
i en anda av broderskap.

* Artikel 2.
Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna 
förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt 
ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad må 
vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller internationella 
ställning, som intages av det land eller område, till vilket en person 
hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltar-
skap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begräns-
ning av sin suveränitet.

* Artikel 3.
Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

* Artikel 4.
Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla 
dess former äro förbjudna.

* Artikel 5.
Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning .

* Artikel 6.
Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening.

* Artikel 7.
Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika 
skydd från lagens sida. Alla äro berättigade till lika skydd mot varje 
åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av 
sådan åtskillnad.

* Artikel 8.
Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot 
handlingar, som kränka de grundläggande rättigheter, vilka tillkomma 
honom genom lag eller författning.

* Artikel 9.
Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

* Artikel 10.
Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig 
rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av 
såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot 
honom för brott.

* Artikel 11.
1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att 
betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd 
vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar 
nödiga garantier.
2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid 
tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller 
internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var 
tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.

* Artikel 12.
Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, 
familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anse-
ende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller 
angrepp.

* Artikel 13.
1. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja 
sin vistelseort.
2. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att 
återvända till sitt eget land.



* Artikel 14.
1. Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från för-
följelse.
2. Denna rätt må icke åberopas vid laga åtgärder, reellt grundade på 
icke-politiska brott eller på handlingar, som strida mot Förenta Natio-
nernas ändamål och grundsatser.

* Artikel 15.
1. Envar har rätt till en nationalitet.
2. Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten 
att ändra nationalitet.

* Artikel 16.
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning på 
grund av sin ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda 
familj. De äga lika rättigheter vid giftermål, under äktenskap och vid 
äktenskaps upplösning.
2. Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och full-
ständiga samtycke.
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället 
och äger rätt till skydd från samhället och staten.

* Artikel 17.
1. Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med  
andra.
2. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom.

* Artikel 18.
Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna 
rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i 
gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller 
tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande 
av religiösa sedvänjor.

* Artikel 19.
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar 
frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, 
mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttryck-
smedel och utan hänsyn till gränser.

* Artikel 20.
1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och samman-
slutningar.
2. Ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning.
* Artikel 21.
1. Envar har rätt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt 
valda ombud.
2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. 
Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola 
äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig 
röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.

* Artikel 22.
Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet 
och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättig-
heter, som äro oundgängliga för hans värdighet och för en fri utveck-
ling av hans personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och 
mellanfolkligt samarbete med hänsyn tagen till varje stats organisation 
och resurser.

* Artikel 23.
1. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa 
och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslös-
het.
2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete.
3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersätt-
ning, som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig



tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel 
för socialt skydd.
4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd 
för sina intressen.

* Artikel 24.
Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av 
arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön.

* Artikel 25.
1. Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans 
egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, 
kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala för måner, vidare rätt
till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes 
död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter,
över vilka han icke kunnat råda.
2. Mödrar och barn äro berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. 
Alla barn, vare sig födda inom eller utom äktenskap, skola åtnjuta 
samma sociala skydd.

* Artikel 26.
1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnads-
fri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den 
ele-mentära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning
och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre 
undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras 
duglighet.
2. Undervisningen skall syfta till personlighetens fulla utveckling och 
till att stärka respekten för människans grundläggande fri- och rättig-
heter. Undervisningen skall främja förståelse, tolerans och vänskap 
mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt befordra 
Förenta Nationernas verksamhet för fredens bevarande.
3. Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, till-
kommer i främsta rummet deras föräldrar.

* Artikel 27.
1. Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av 
konsten samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess för-
måner.
2. Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, 
som härröra från varje vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, 
till vilket han är upphovsman.

* Artikel 28.
Envar har rätt till en social och internationell ordning, i vilken de fri- 
och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, till fullo kunna förverk-
ligas.

* Artikel 29.
1. Envar har plikter mot samhället, i vilket den fri och fullständiga ut-
vecklingen av hans personlighet ensamt är möjlig.
2. Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas 
endast sådana inskränkningar som blivit fastställda i lag i uteslutande 
syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och 
rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets 
rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
3. Dessa fri- och rättigheter må i intet fall utövas i strid med Förenta 
Nationernas ändamål och grundsatser.

* Artikel 30.
Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för 
någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra 
handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och 
rättigheter. “



Rio-deklarationen om miljö och utveckling. 
Agenda 21. 1992.
Från wimnell.com/omr103

Riodeklarationen innehåller 27 principer som inleds med följande 
ingress:
”Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling
som möttes i Rio de Janeiro juni 1992
som bekräftar Deklarationen från Förenta Nationernas konferens om 
den mänskliga miljön antagen i Stockholm den 16 juni 1972 och som 
eftersträvar att bygga vidare på den
med målet att etablera en ny och rättvis gemenskap genom att skapa 
nya samarbetsformer mellan stater, samhällets viktigaste sektorer och 
mellan folk..
som verkar för internationella överenskommelser som respekterar allas 
intressen och som skyddar okränkbarheten hos det globala utveck-
lings- och miljösystemet.
som erkänner jordens, vårt hem, odelbarhet och ömsesidiga beroende”

Agenda 21 är konferensens handlingsprogram inför nästa århundrade. 
Agenda 21 innehåller 40 kapitel, som i miljödepartementets svenska 
översättningen upptar 408 sidor. I kapitel 1 anges:
    ”1.3 I Agenda 21 (konferensens handlingsprogram inför nästa år-
hundrade) presenteras åtgärder för att lösa dagens allvarliga problem, 
men dess syfte är också att förbereda världen för det kommande 
århundradets utmaningar. Agenda 21 ger uttryck för en global enighet 
om och ett politiskt engagemang på högsta nivå i samarbete i fråga om 
utveckling och miljö. Ansvaret för ett framgångsrikt genomför-ande av 
programmet ligger främst hos världens regeringar. Strategier, planer, 
politik och processer på nationell nivå är avgörande för att detta skall 
uppnås. Det internationella samarbetet bör understödja och 

komplettera sådana nationella insatser. I detta sammanhang intar FN-
systemet en nyckelroll. Andra internationella, regionala och subregio-
nala organisationer uppmanas också att bidra till dessa ansträngningar. 
Ett brett deltagande från allmänhetens sida och ett aktivt engagemang 
från icke-statliga organisationer och andra grupper bör också 
uppmuntras.”

Innehållsförteckning - Agenda 21
(Miljödepartementet, Stockholm 1993)
Kap. 1 Förord

Avsnitt I: Sociala och ekonomiska dimensioner
Kap. 2 Internationellt samarbete för att påskynda en hållbar utveckling 
i utvecklingsländer & därmed förknippad nationella politik
Kap. 3 Fattigdomsbekämpning
Kap. 4 Förändring av konsumtionsmönster
Kap. 5 Demografisk dynamik och hållbar utveckling
Kap. 6 Skydda och främja människors hälsa
Kap. 7 Att främja en hållbar utveckling av boende och bebyggelse
Kap. 8 Att integrera miljö och utveckling i beslutsfattandet

Avsnitt II: Att bevara och förvalta resurser för utveckling
Kap. 9 Skydd av atmosfären
Kap. 10 En integrerad syn på planering och hushållning av markresur-  
 ser
Kap. 11 Åtgärder mot avskogning
Kap. 12 Hantering av känsliga ekosystem: Bekämpning av ökensprid-
 ning och torka
Kap. 13 Hantering av känsliga ekosystem: Hållbar utveckling av 
 bergsområden
Kap. 14 Att främja ett hållbart jordbruk och en hållbar landsbygds-
 utveckling
Kap. 15 Bevarande av den biologiska mångfalden
Kap. 16 Miljöanpassad hantering av bioteknik
Kap. 17 Skydd av oceaner, alla slags hav, inkl. slutna och halvslutna 



 hav och kustområden, samt skydd, rationell användning och 
 utveckling av deras levande tillgångar
Kap. 18 Skydd av kvalitet och tillgång på färskvattenresurser: 
 Integrerade strategier för utveck- ling, styrning och användning 
 av vattenresurserna 
Kap. 19 Miljöanpassad hantering av giftiga kemikalier och åtgärder 
 mot den olagliga internationella handeln med giftiga och 
 farliga produkter 
Kap. 20 Miljöanpassad hantering av miljöfarligt avfall och åtgärder 
 mot den olagliga internationel la handeln med miljöfarligt 
 avfall
Kap. 21 Miljöanpassad hantering av fast avfall och avloppsvatten
Kap. 22 Säker och miljöanpassad hantering av radioaktivt avfall

Avsnitt III. Att stärka viktiga samhällsgruppers roll
Kap. 23 Förord till avsnitt III
Kap. 24 Globala åtgärder för kvinnor med sikte på en hållbar och 
 rättvis utveckling
Kap. 25 Barn och ungdomars roll för hållbar utveckling
Kap. 26 Att erkänna och stärka ursprungsbefolkningars och deras 
 samhällens roll
Kap. 27 Att stärka de icke-statliga organisationernas roll: 
 Samarbetspartners för en hållbar utveckling
Kap. 28 Lokal myndigheters initiativ till stöd för Agenda 21
Kap. 29 Att stärka arbetstagarnas och deras fackföreningars roll
Kap. 30 Att stärka näringslivets roll
Kap. 31 Teknik- och vetenskapssamhället
Kap. 32 Att stärka jordbrukarnas roll

Avsnitt IV: Medel för genomförande
Kap. 33 Finansiella resurser och mekanismer
Kap. 34 Överföring av miljöanpassad teknologi, samarbete och 
 kapacitetsuppbyggnad
Kap. 35 Forskning för en hållbar utveckling
Kap. 36 Att främja utbildning och höja det allmänna medvetandet

Kap. 37 Nationella mekanismer och internationellt samarbete för 
 kapacitetsutbyggnad
Kap. 38 En internationell institutionell ordning
Kap. 39 Internationella rättsliga instrument och mekanismer
Kap. 40 Information för beslutsfattande

På wimnell.com/omr103 finns några citat från Agenda 21:
    Citaten är avsedda att belysa några viktiga drag. Den första 
principen i Riodeklarationen handlar om att människan står i centrum 
och har rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen. Det 
är viktigt att framhålla, att det primära är människornas rätt till ett 
hälsosamt och rikt liv. Detta liv ska levas i samklang med naturen.

Den första punkten i första kapitlet i Agenda 21 .
Kapitel 3 om fattigdomsbekämpning. 
Kapitel 4 om förändring av konsumtionsmönster.
Kapitel 6 om människors hälsa 
Kapitel 7 om boende och bebyggelse.
Kapitel 8 om att integrera miljö och utveckling i beslutsfattandet .
Kapitel 23. Förord till avsnitt III om att stärka viktiga samhälls-  
                   gruppers roll.
Kapitel 33 Finansiella resurser och mekanismer. 
Kapitel 35 Forskning för en hållbar utveckling.
Kapitel 36 Att främja utbildning och höja det allmänna medvetandet. 
Kapitel 38 En internationell institutionell ordning.
Kapitel 40 Information för beslutsfattande.
Kommentarer.

På wimnell.com/omr103 finns Riodeklarationens 27 principer i 
förkortat skick och sorterade under följande rubriker:
     Grundläggande mål och principer.
     Ekonomiskt system för tillväxt och utveckling i alla länder.
     Kunskaper, deltagande, planeringsprinciper.
     Staternas samabete och lagar.



104 Övergripande filosofiska verksamheter 
om samband.

Samband och samordning av verksamheter ingår i område 4.
(Dessa verksamheter finns ej klart angivna i SAB, DC, DK.)   

Om samband.

Från http://wimnell.com/omr4.html

Med sambandsforskningsverksamheter avses verksamheter som under-
söker samband mellan olika verksamheter 10-99, 101 - 999 etc, då 
sambanden inte är tydliga angelägenheter inom verksamheterna. Verk-
samheterna i 4 avser opolitiska verksamheter. Politiska verksamheter 
utanför de demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i avdelningar-
na 36-39 för politiska krav och politiska planeringar.

De stora sambanden.
(1999. Justerat 070208 och 6 april 2010)

Innehåll:
Verksamheter som formar världens framtid.
Verksamheter i delområdena.
Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK). 
Sammanfattande schema. 
Ett dynamiskt nät av verksamheter. 
Det stora kretsloppet. 
Den fundamentala påverkanskedjan. Bild 1.
Schema med påverkan mellan områden. Bild 2 och bild 3. 
Materiens kretslopp.
Kulturella verksamheter.
Schema över påverkans-och förändringsproblem. Bild 7.
Schema med politiska och opolitiska planeringar. Bild 5.
Hanteringar av förändringsprocesserna. Planeringar.
Hur bör det bli ?
Politiska och opolitiska planeringar.
Planeringsbrister och planeringsbehov.
Något om miljöplanering.
Slutsatser och förslag till åtgärder. Med schema, bild 6.

http://wimnell.com/omr4.html
http://wimnell.com/omr4.html


Verksamheter som formar världens framtid.

1. Filosofiska och psykologiska verksamheter.
10. Samhällets övergripande och sammanfattande kunskaper och 
värderingar 
11-19. Individernas inre psykiska verksamheter .
Kunskaper, erfarenheter, visioner, känslor, värderingar, ideologier, 
psykiska mekanismer, logik, moral.

2. Religioner.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
Statistik- och demografiverksamheter. Statsvetenskapliga 
verksamheter. Nationalekonomiska vetenskapliga verksamheter. 
Juridiska lagtolkningsverksamheter. Offentlig politisk förvaltning. 
Demokratiskt valdas verksamheter. Politisk planering. Planering av 
politiska / demokratiska styrningar. 

4. Sambandsforskningsverksamheter.
Undersökningar om samband mellan olika verksamheter.

5. Naturforskningsverksamheter.
Matematik, matematikforskning. Astronomi, geodesi. Rymdforskning. 
Fysik. Kemi. Geologi, meteorologi, hydrologi . Paleontologi, 
arkeologi . Biologi. ekologi, mikrobiologi. Botanik. Zoologi .

6. Ekonomiska / teknologiska verksamheter. 
Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter. 
Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d). Biologisk produktion, 
jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske. Hushållsarbeten, energi- och 
hygienförsörjning. Administration, distribution, kommunikation, 
organisation, bl a militära verksamheter. Tillverkning av kemivaror, 
bearbetningsvaror, komplexvaror, och byggnader och anläggningar.

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d. 
Övergripande formgivning av fysiska miljöer (stadsplaner mm). 
Formgivning av byggnader och anläggningar. Formgivning och 
visning av konstföremål, museiföremål. Formgivning av bruksföremål. 
Grundläggande form-och bildverksamhet. Konstmåleri. Formgivning 
av grafisk konst, trycksaker. Fotografiskt arbete. Musikalisk 
verksamhet. Artistunderållningsverksamhet, teater, sällskapsnöjen. 
Verksamheter med sociala miljöer, sociala relationer. Verksamheter 
med sport, gymnasik, utomhuslekar o d.

8. Språkliga och skönlitterära verksamheter.
Språk. Språkvetenskapliga verksamheter. Litteraturvetenskap, 
litteraturhistoria. Skönlitteratur på olika språk.

9. Saklitterära verksamheter i blandade ämnen och om allmän 
geografi, biografi och allmän historia.
Verksamheter i blandade ämnen, journalistik. Allmän geografi. 
Biografi. Allmän historia.

Verksamheter i delområdena.
    I områdena 1-9 har redovisats 129 delområden betecknade med två 
siffror 10-99 och i en del fall beteckande med tre siffror där det varit 
lämpligt med en uppdelning av tvåsifferområdena. Varje delområde 
innehåller verksamheter som har något gemensamt så att varje område 
för sig bildar ett problemområde med egen karaktär.
    Syftet med redovisningen är i ett första steg att beskriva vilka verk-
samheter områdena innehåller. Varje område på hemsidan börjar med 
en kort beskrivning av verksamheterna, med hänvisningar till biblio-
tekssystemen DC, DK och SAB mm 
     Efter det olika slags beskrivningar och länkar till Internet som kan 
medverka till förtydligande.
    Nästa steg gäller att antyda hur de 129 delområden samverkar med 
varandra, och det kan behandlas i områdena och av verksamheterna i 
område 4.



Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK)
Enligt Statistisk årsbok för Sverige (SÅS). 
10-99 Alla verksamheter.
Personer med ej identifierbara yrken enligt SÅS : Samtliga 413 496. Därav kvinnor 
185 122. Samtliga yrken enligt SÅS : Samtliga 4 491 493. Därav kvinnor 2 157 
684 .I följande diagram motsvarar varje rad cirka 100 000 personer. Antalen i de 
angivna områdena har avrundats till jämna 100 000 varvid personer med ej 
identifierade yrken har fördelats ut på områden.  Innehållet i de olika områdena 
framgår av särskilda sammanställningar. 
___________________________________________________________________
10-60 Filosofiska, religiösa, politiska verksamheter o d. Naturforskning.__________ 
61 Hälso-och sjukvård. Hygien-och räddningsverksamheter.
61
61
61_________________________________________________________________
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d.)
62
62_________________________________________________________________
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske o d.
63_________________________________________________________________
64 Hushållsarbeten. Energi-och hygienförsörjning o d.
64
64
64_________________________________________________________________
651 Kontorsarbete, skriv-och registreringsarbete o d
651
651________________________________________________________________
652 Offentlig opolitisk civil och militär förvaltning___________________________ 
653 Handelsverksamheter. 
653
653
653________________________________________________________________
___________________________________________________________________

654-656 Telekommunikationsverksamheter, mm. Transporter, resebyrå, lagring o d. 
654-656
654-656
654-656_____________________________________________________________
657 Penningverksamheter o d
657________________________________________________________________
658-659 Allmänna företagsekonomiska verksamheter od. Marknadsföring o d._____ 
66-68 Tillverkning av varor.
66-68
66-68
66-68
66-68
66-68_______________________________________________________________
69 Byggande av byggnader och anläggningar.
69
69_________________________________________________________________
70-78 Formgivning av fysiska miljöer. Bildkonstnärliga verksamheter mm._______ 
79 Formgivning av sociala miljöer. 
79 Beteendeverksamheter. Teater, nöjen od.
79 Socialt arbete. Utbildningsverksamheter.
79 Sport, utomhuslekar o d.
79
79_________________________________________________________________
80-99 Språkliga och litterära verksamheter_________________________________

NYK har senare ersatts med annat system. Förvärvsabetet har ändrats sedan 1990, 
men  tabellen för 1990 kan ge en ungefärlig uppfattning om fördelningen av de 
förvärvsarbetande även därefter.



Ett dynamiskt nät av verksamheter.

    Huvudområdena för verksamheterna är:
1 Flosofiska verksamheter. Psykiska verksamheter, kunskaper o d. 
2 Religiösa verksamheter od. 
3 Politiska verksamheter. Demokratiska styrningar. Politikvetenskaper.
4 Sambandsforskning. Samband-påverkan mellan olika verksamheter.
5 Naturforskning od. Naturbeskrivning. Om naturens verksamheter.
6 Ekonomiska-teknologiska verksamheter. Till kroppslig nytta.
7 Kulturella verksamheter utom 8-9. Till psykisk nytta.
8 Språkliga och skönlitterära verksamheter. Litteraturvetenskap.
9 Historieskrivande verksamheter. Allmän historia o geografi, biografi.

    Inom alla verksamheter 1-9 och delverksamheter därinom, t ex 
10-99 finns verksamheter som har anknytning till verksamheterna 1-9 
enligt följande mönster: 

01 Registrering och lagring av kunskaper, erfarenheter o d
02 Framtagning och kombination av kunskaper o d. Visioner. Mål.
03 Värderingsverksamheter o d. Urval av det som är viktigt. 
04 Studier av samband mellan verksamheter, inom och utåt.
05 Forskning, främst generaliserande. Beskrivning av nya rön.
06 Ekonomiska-teknologiska verksamheter. Bl a Organisation.
07 Kulturela verksamheter. Bl a utbildning.
08 Littererära verksamheter o d som sammanställer om 01-09.
09 Historieskrivande verksamheter, geografi, biografi o d. 

    Verksamheterna 01-09 motsvarar en process: lager av kunskaper, 
framtagning av kunskaper o d, värderingar, insättning i sammanhang, 
nya iakttagelser, handlande för praktisk nytta, handlande för psykisk 
nytta, sammanfattning av processen och historieskrivning

    Delverksamheterna kan betecknas med numret för verksamhetsom-
rådet med tillägg 01 till 09. 

Exempel: 792 gäller teaterverksamheter. 
79201 arkiv och registrering av kunskaper och erfarenheter om teater. 
7902 Framtagning av kunskaper om teater, bibliotek om teater. 
(Det kan alternativt vara praktiskt att samla alla bibliotek på 102) 
79203 värderingar om teater. 
79204 teaterverksamheternas samband inom 792 och utåt. 
79205 forskning om teater. 
79206 ekonomiska verksamheter i samband med teater, teaterverksam-
heternas organisation. 
79207 utbildning om teater. 
79208 sammanfattningar om teaterverksamheter gällande alla 
79201-79209. 
79209 teaterns historia och geografi, 
792092 biografier med anknytning till teater. (Biografier kan också 
placeras på 92).

   Tillägget 04 avser samband. 01-09 avser förhållanden inom verk-
samheten (ex 792). Vill man ha en beteckning för samband utåt med 
annat område kan  man efter 04 lägga till beteckningen för det yttre 
område som avses. En teaterverksamhet som har samband med arkeo-
logi kan man beteckna 7920456 etersom arkeologiska verksamheter 
finns på 56.



 



Det stora kretsloppet.

       Det har på senare tid blivit vanligt att tala om kretslopp, och det 
man då menar är vanligen kretslopp i naturen och materiens kretslopp i 
människornas ekonomiska verksamheter, från råvaror till varupro-
duktion, förbrukning av varor och återanvändning av det förbrukade.
       Men det stora mest intressanta kretsloppet gäller det stora krets-
loppet från individernas inre psykiska processer till de politiska 
styrningarna, som styr de ekonomiska verksamheterna, som påverkar 
de kulturella verksamheterna som påverkar individernas psyken, deras 
välbefinnande och vilja att påverka de politiska styrningarna etc.
    För att kunna leva sitt liv på bra sätt behöver individerna kunskaper 
om detta stora kretslopp. Individens önskemål och handlande beror av 
hur riktiga hennes kunskaper är om världen.

* Individen behöver kunskaper om sitt eget psyke och hur det fun-
gerar, behöver kunskaper om de politiska processerna och deras möj-
ligheter, behöver kunskaper om hur olika verksamheter beror av varan-
dra, hur universum och den döda och levande materien är beskaffad. 
Och vidare:

   Ekonomiska / teknologiska verksamheter:
* Individen behöver kunskaper om hur man bör sköta sin kropp, vad    
   man bör äta och vad man bör undvika, tex alkohol och droger,  
   kunskaper om sjukdomar och hur de botas.
* Kunskaper om hur man kan konstruera hjälpmedel i form av   
   redskap och maskiner
* Kunskaper om hur man odlar jorden, håller djur till föda od och 
   sköter naturen.
* Kunskaper om hur man lagar mat och sköter ett boende, hur man 



   sköter hygienutrustning för uppvärmning, vatten och avlopp, 
   sophantering, hur man sköter hushållsekonomin od.
* Kunskaper om adminstrationsverksamheter, offentliga icke-politiska 
  verksamheter (bl a kunskaper om militära verksamheter ), handels-, 
  kommunikations- och transportverksamheter, penningverksamheter , 
  kunskaper om företagsledning och förhållanden på arbetsplater o d
* Kunskaper om tillverkning av varor, byggnader och anläggningar.

  Kulturella verksamheter: 
* Individen behöver kunskaper om fysiska och social miljöer och hur  
  de påverkar individens psyke, behöver kunskaper om språk, skön-
  litteratur och tidningar och litteratur som beskriver händelser i 
  världen och världens geografi och historia .

       De fysiska och social miljöerna kan ge upplevelser, skönhetsupp-
levelser o d som kan ge indidivden en känsla av ”hälsosamt och rikt liv 
i samklang med naturen”, som det står i Riodeklarationen. I dekla-
rationen om de mänskliga rättigheterna står i artikel 27, att envar har 
rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten.
       Byggnader, anläggningar och bruksföremål används vanligen i 
första hand praktiskt och utformas efter det sociala liv de tjänar. De 
kan utformas så, att det ger sköhetsupplevelser och så att de mer eller 
mindre understyker det sociala livet.
       Byggnader och anläggningar från äldre tider speglar vanligen de 
äldre tidernas sociala liv, och speglar levnadssätt och jämlikhets-för-
hållanden som inte stämmer med vår tids ambitioner om jämlikhet och 
allas lika värde. Äldre tiders slott och herresäten speglar de gamla 
tidernas ojämlikhet. Vår tids monumentala bankpalats och shopping-
centra speglar den nutida kommersialismen och understödjer och 
befrämjar kommersialisternas intressen. Byggnader och anläggningar 
används praktiskt, men ger genom utformningen också information om 

det sociala livet och påverkar människornas uppfattningar om hur livet 
bör levas.
    Den nutida reklamen befrämjar konsumtion av varor och tjänster på 
ett sätt som ofta strider mot Riodeklarationens krav om återhållsamhet 
i konsumtionen. Affärslivet i de rika länderna inbjuder till slöseri, som 
inte rimmar med den sparsamhet som behövs för att det ska bli möjligt 
att förbättra villkoren för folken i u-länderna. Bildkonst, musik, teater, 
sällskapsnöjen och sport o d kan vara källa till rika upplevelser, men 
också vara destruktiva. Filmer med våld gör i viss mån reklam för 
våld.
       Beteenden i det sociala livet smittar av sig på gott och ont. De 
kulturella verksamheterna, med det som händer i de sociala miljöerna, 
påverkar individens upplevelse av livet som rikt eller eländigt, och 
formar hennes uppfattningar om lämpligt beteende.

Materiens kretslopp.
   Materiens kretslopp är av två slag: kretslopp i naturen som pågår 
utan människornas medverkan och kretslopp som orsakas av männi-
skornas verksamheter.

Naturens egna kretslopp undersöks och beskrivs av naturforskarna i 
avd 5.

I avd 52 om astronomi m m undersöks universums stora kretslopp 
med galaxernas, stjärnornas och planeternas bildande, förändringar 
och rörelser o d.

I avd 53-54 om fysik od och kemi o d undersöks materiens minsta 
delar, elementarpartiklar, atomer, molekyler och kraftspelen dem 
emellan, elektricitet, magnetism, kemiska föreningar o d.



I avd 55 om geologi, meteorologi, hydrologi o d undersöks den döda 
materien i, på och närmast omkring jordklotet, jordens uppkomst, 
beskaffenhet och förändringar genom jordbävningar,vulkanaktiviteter, 
vindar och nederbörd o d. Här undersöks bl a förekomsten av drick-
bart vatten och mineralerfyndigheter som är begärliga för människor.

I avd 56-59 undersöks det levande på jorden, nu och under tidigare 
epoker. I 56 undersöks utdöda växter och djur o d, i 57-59 undersöks 
växt- och djurliv, bl a naturens ekosystem, de levande cellerna och 
mikroorganismer o d.

I avd 5 ger forskningsverksamheterna uppohov till avfall av olika slag, 
bl a uttjänta forskningssatelliter och raketer od, som kan sväva länge i 
rymden. Forskningsverksamheterna i 5 ger underlag för verksamheter-
na i avd 6, som handlar om människornas tillämpningar av natur-
forskarnas rön.

Kretslopp i  materien som påverkas av människor förekommer i 
första hand i avd 6.

I avd 61 undersöks och beskrivs kretsloppen i människokroppen i avd 
611-612 om anatomi och fysiologi. I avd 613 undersöks och beskivs 
människokroppens behov av näring, motion och vila od och behov av 
att undvika felaktigt näringsintag, fel i kroppsarbete och fel när det 
gäller giftintag i form av alkohol, tobak , droger o d, påverkan av 
stressfaktorer mm.

Avd 614-618 gäller räddningstjänst och sjukvård o d och här påverkas 
naturens eget kretslopp av människor för att förbättra människornas 
levnadsvillkor. 619 gäller i veterinärverksamheter motsvartande för 
djuren.

I avd 61 används bl a varor som tillverkas i avd 66-69 och i avd 61 
uppkommer avfall av olika slag, som tas om hand av reningsan-
läggningar, sopstationer od i avd 64 eller återgår till varuproduktionen 
i form av skrot o d, i den mån avfallen inte tas om hand inom 61. Döda 
människor tas om hand och begravs i verksamheter i avd 614.

I avd 62 undersöks möjligheter att konstruera maskiner och utrust-
ningar, transportmedel, konstruera hus och anläggningar od. Tillverk-
ning sker i avd 66-69, men undersökningarna i 62 kan ge upphov till 
avfall från experiment o d. Det finns skäl att understryka, att verksam-
heterna i 62 med konstruktion o d sker på materiens villkor och att 
formgivning med hänsyn till trevnadsvärden, skönhet, sociala krav od 
sker i avd 7. 

Till det materiella kretsloppet kan man kanske räkna ritningar o d till 
konstruktioner som görs i 62 och kommer till användning i bl a 
industrierna i 66-69 och i formgivningsverksamheter, bl a i 71-72.

I avd 63 om lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske o d påverkar männi-
skor genom att odla växter och hålla djur od. Gödselmedel, verktyg, 
maskiner, byggnader o d hämtas från varuproduktionen i avd 66-69.

Producerade livsmedel skickas till avd 64 om bl a mathållning eller till 
livsmedelsindustierna i avd 66. Här produceras också timmer, bomull, 
textilfibrer o d, som skicksas till varuproduktionen i 66-69. Avfall från 
växter och djur i form av naturgödsel och kompostmaterial kan återgå 
inom avd 63. Avfall från verksamheterna är bl a läckage av gödsel-
medel som läcker ut i vattendrag.
    I 63 förekommer också verksamheter som avser att förbättra 
kretsloppen i naturen, man skjuter rovdjur tex och förbättrar villkor för 
utrotningshotade växter och djur, kalkar sjöar o d.



I avd 64 förekommer verksamheter som gäller mathållning och 
boende, system för energi- och hygienförsörjning, personlig hygien, 
fastighetsförvaltning, tvätt och rengöring, o d. Varor, byggnader od till 
verksamheterna kommer från industrier i avd 66-69 och i någon mån 
direkt från lantbruk od i 63.

I 64 finns energiproducerande anläggningar som vatten- kol- och 
kärnkraftverk, reningsanlägningar för dricksvatten och avloppsvatten, 
anläggningar för omhändertagande av sopor o d. 

Verksamheterna i 64 åstadkommer avfall och gasutsläpp o d , som kan 
åtgergå inom 64 till värmeanläggningar od eller skickas till industrier i 
66-69 för återanvändning, t ex metallskrot, papper, glas. En del avfall 
hamnar i naturen, och åstadkommer skador, bl a påverkas atmosfären 
av gasutsläpp, som ger ozonhål och påverkas klimatet på jorden så att t 
ex Golfströmmen kan vända.

I avd 65 förekommer verksamheter som ger stora bidrag till det 
materiella kretsloppen. Här förekommer handelsverksamheter, i 653, 
som distribuerar varor o d, och transportverksamheter, i 656, som 
transporterar varor och personer o d.

I 652 finns militära verksamheter, som har enorm påverkan på de 
materiella kretsloppen, de förstör människor, växt-och djurliv och 
materiell egendom.

I 657 finns verksamheter som sysslar med pengarnas kretslopp.

I 658 finns bl a verksamheter som fördelar arbete och förmedlar 
arbetskraft i kretslopp på den s k arbetsmarknaden.

Verksamheterna i 65 förbrukar varor och anläggningar som kommer 
från idustrierna i 66-69, bl a förbrukas transportmedel, och i krig o d 
mycket annat. 

Verksamheterna i 65 ger upphov till avfall och ej önskade biverk-
ningar, bl a utsläpp från trafiken, dödade och skadade i krig och i 
trafiken o d. Avfall och biverkningar tas om hand bl a av sjukvården i 
61 och avfallsanläggningar o d i 64, men mycket släpps ut i naturen , 
bl a bilavgaser, som ger skador på atmosfären o d.

I avd 66-69 tillverkas varor och byggnader och anlägningar och 
förekommer gruvdrift o d i 679. Råvaror tas i viss mån från lantbruk o 
d i 63 och i viss mån i form av användbart avfall från nästan alla 
avdelningar 10-99. Mellan avd 66-69 förekommer många slags 
utväxlingar mellan tillverkare av hel-och halvfabrikat o d. 
Byggverksamheterna i 69 t ex hämtar byggnadsmaterial från industrier 
i 66-68. 

Tillverkade varor skickas till alla avdelningar 10-99 med 
transportverksamheter i 656 och vanligen via handeln i 653.
Avfall och biverkningar i 66-69 är bl a utsläpp avgaser i luften och 
utsläpp av restprodukter i sjöar och vattendrag.

I avd 7 tillverkas bl a konstföremål, tavlor o d, som är av materiell 
natur, men som huvudsakligen inte har till syfte att användas materiell. 
Här förekommer också verksamheter med museiföremål, antikviteter o 
d, där värdena inte grundas på materiella förhållanden.

I 71-72 formges fysiska miljöer, byggnader och anläggningar med 
hjälp av bl a ingenjörsverksamheter i 62, men tillverkning av 
byggnader och anläggningar o d sker i 69.



Verksamheterna i avd 7-9 och 1-4 gäller i liten mån direkt 
deltagande i de materiella kretsloppen, de har däremot mycket stor 
betydelse i de stora kretsloppen om människornas kunskaper, viljor, 
åsikter o d, saker som i hög grad styr de materiella kretsloppen.

Sammanfattningsvis om människornas direkta medverkan i de 
materiella kretsloppen gäller följande.
* I första hand biologisk produktion i 63 och tillverkning av varor,  
   byggnader och anläggningar i 66-69.
* I avd 64 matlagning, skötsel av boende, personlig hygien och 
  kläder,skötsel av anlägggningar för vatten och avlopp, värme, energi, 
 sopor, fastighetsskötsel, skötsel av hushållsekonomin räknat i pengar, 
   och tvätt och rengöring o d.
* Handel, transporter och krig o d i 65.
* Omhändertagande av skador od på människokroppen i 61.
* Konstruktionsberäkningar od i 62 för konstruktion av varor och 
   anläggningar od
* I liten direkt mån tillverkning av konstföremål i 7.
   De nämnda verksamheterna ger upphov till avfall och skadliga  
  biverkningar. Indirekt påverkan på de materiella kretsloppen har 
  naturforskningar i 5 och verksamheter i 1-3 och 7-9, som i hög grad 
  styr dem som direkt arbetar med det materiella.

Kulturella verksamheter.

Områden 7-9 gäller kulturella verksamheter. Det är verksamheter 
som använder det materiella,men där en väsentlig avsikt är att påverka 
psyken. Verksamheterna kan ses som informationsverksamheter.

Områden 8-9 gäller språk och verksamheter med skrivna ord. 
Språk och s k skönlitteratur finns i 8. I område 9 gäller det sakliga 

beskrivningar. Sakliga beskrivningsverksamheter som gäller särskilda 
områden 10-99 ingår vanligen i respektive områden.

Område 7 kan delas i två delar: 71-78 och 79. 71-78 gäller fysiska 
miljöer och fysiska föremål. Verksamheterna i 71-78 har ordnats efter 
fysiska objekt. I 71 gäller det de största objekten, hela länder, 
landsdelar, städer o d. I 72 gäller det objekt på byggnadsnivå och i 
73-78 föremålsnivå.

    Område 79 gäller mänskliga beteenden där den psykiska faktorn är 
väsentlig, man kan säga, att 79 gäller sociala miljöer och sociala bete-
enden. I 791-794 ingår människors vardagliga beteenden och under-
hållningsverksamheter o d. I 795 har sociala miljöer och sociala verk-
samheter ordnats efter de fysiska miljöer där de förekommer (som i 
72). I 795 ingår bla utbildningsverksamheter (7957). i 79 ingår också 
sportverksamheter (796-799) od eftersom sporten inte ses som ekono-
misk/ teknologisk verksamhet utan något som avses påverka psyket 
och ge tillfredsställelse hos dem som utövar sport eller bara ser på.
       För planeringsverksamheterna i 71-72 finns i Sverige lagstadgade 
procedurer, regler och krav. För verksamheterna i 79 finns i viss mån 
lagstadgade regler od, men regler om förändringsprocedurer är illa 
utvecklade, det gäller t ex är hanteringen av problem med integaration 
och segregation, mobbning, hanteringen av fattigdom och s k utslagna 
etc.
    De sociala miljöerna planeras i någon mån av de offentliga myndig-
heterna, men borde planeras på ett mer medvetet sätt med hjälp av de 
fyra planeringsmomenten, hur var det, är det, hur kan det bli och hur 
bör det bli ? 
     Mänsklighetens största planeringsuppgift kan anses vara att planera 
de sociala miljöerna, och planera dem med hänsyn till individernas 
kroppsliga och psykiska förhållanden, sedda i jämlikhetsperspektiv. 



       Det innebär bl a att de sociala miljöerna ska stödja jämlikhets-
strävanden och solidaritet så att människor når tillfredsställelse och 
självförtroende och hushållen får pengar till skälig levnadsstandard. 
Pengarnas fördelning är ett stort problemområde, som man inte lyckats 
särdeles väl med ens i Sverige. 
       De mänskliga rättigheterna, FNs millenniedeklaration och Agenda 
21 antyder vad som är önskvärt och vad som bör göras. På det natio-
nella svenska planet finns bl a värderingar i läroplanerna för grund-
skolan som också bör gälla för dem som slutat skolan och för dem som 
går i andra skolor.



Hanteringar av förändringsprocesserna. Planeringar.

     Det stora kretsloppet har behandlats i det föregående. Det handlar 
om hur alla verksamheterna 10-99 samspelar och bl a styr materiens 
kretslopp i den mån de kan och bör styras. Alla verksamheter 10-99 
påverkar varandra direkt eller indirekt. 
    Verksamheterna i 1-5 och 7-9 styr i hög grad det stora kretsloppet, 
men antalet förvärvsarbetande i dess områden är litet i förhållande till 
det stora flertalet som arbetar inom avd 6. Antalen i 1-5 och 7-9 är så 
relativt små, att statistikerna inte presenterar dem i den offentliga 
statistiken så detaljerat, som deras betydelse motiverar. Det är också 
så, att verksamheterna i 1-5 och 7-9 till stor del sker som fritidsverk-
samheter, som inte registreras i den offentliga statistiken.
       Klassifikationssystemet innehåller två viktiga saker: människornas 
verksamheter inom olika områden och människornas sambandsverk-
samheter mellan dessa områden. Klassifikationssystemet ger en 
systematisk, sammanhängande bild av samhällenas tillstånd och för-
ändringsverksamheter och en bild av hur de många olika förändrings-
verksamheterna påverkar varandra. Systemet bildar ett nät av 
verksamheter som förändrar världen.
     Klassifikationssystemet är ett hjälpmedel, men det behövs också ett 
annat hjälpmedel, planeringar. Planeringar är verksamheter som går ut 
på att finna vad man bör vilja och innehåller följande fyra planerings-
momentsom kan redovisas på många olika sätt alltefter omständigheter 
i varje planeringsfall:
* Hur var det ?  Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
* Hur är det ?  Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
* Hur kan det bli ?  Vilka alternativ är möjliga i framtiden?
* Hur bör det bli ?  Vilket eller vilka alternativ bör man välja?
       Man kan förändra världen genom att förändra verksamheterna och 
världen kan då bli bättre eller sämre, bli bättre för några och sämre för 

andra. Vill man förbättra världen för alla måste man ha en gemensam 
värderingsprincip, och den principen finns i den valda förutsättningen 
att demokratins princip är önskad och bra. Demokratins idé represen-
terar en maktfördelnings- och beslutsprincip. Demokratins fördel-
ningsprincip är jämlikheten.
       Men det är uppenbart att världens människor inte är mogna för 
någon fullständig jämlikhet och därför blir principen snarare "ökad 
jämlikhet". Under alla förhållanden bör alla förändringsåtgärder under-
sökas med hänsyn till effekterna på jämlikheten i väsentliga avse-
enden.

Hur bör det bli ?
    Det slutliga målet finns i sektor 13 med individernas inre subjektiva 
upplevelser av sin situation och bl a av jämlikhet. Men de inre 
upplevelserna påverkar viljorna och blir då också medel för föränd-
ringar. Både sedda som mål och som medel bör upplevelserna vara 
grundade på riktiga uppfattningar om världen, en mycket betydande 
komplikation. Man kan få grepp om förändringskrav om man jämför 
de fyra väsentliga levnadsvillkoren: individernas kroppsliga och 
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer.
       Andra verksamheter än de slutliga upplevelseverksamheterna är 
både delmål och medel beroende på från vilket håll man ser dem. Det 
är inte alltid möjligt eller nödvändigt att undersöka åtgärders inverkan 
på de subjektiva slutupplevelserna, men man bör i möjligaste mån 
undersöka åtgärders inverkan på objektivt konstaterbara jämlikhets-
förhållanden i de fyra väsentliga avseendena.
       Individens kroppsliga förhållanden och utveckling beror av de 
fysiska miljöerna och av de sociala miljöerna samt av de sociala 
miljöernas styrningar av de fysiska miljöerna och deras styrningar av 
individens plats i de fysiska miljöerna och i de sociala miljöerna.
      Fördelningar genom marknadsmekanismer o d kan i viss utsträck-



ning vara lämpliga inom ramar för politiska styrningar. En medveten 
styrning av de fysiska och de sociala miljöerna kan dock ske endast i 
liten mån genom marknadsmekanismer, varför miljöerna i hög grad 
måste styras genom politiska styrningar.
       Även om individernas viljor är grundläggande motorer i föränd-
ringarna- förbättringarna så finns den viktigaste makten att förändra i 
området för de kollektiva viljorna - de politiska styrningarna. 
Individerna kommer och går, dvs de föds och dör, men de kollektiva 
viljorna består och tar sig uttryck bl a i lagar som överlever indivi-
derna. Individerna är med och förändrar de kollektiva viljorna- lagarna 
etc, men var och en föds in i samhällen med kollektiva viljor som 
föregående generationer åstadkommit.
       Vare sig vi vill det eller inte är vi i de demokratiska länderna 
fångade i demokratins ambitioner att styra medborgarnas levnadsvill-
kor genom politiska styrningar. Den viktigaste planeringsuppgiften blir 
att förbättra de politiska styrningarna. Dagens demokratier är alltfor 
mycket grundade på blinda viljor. Demokratin bör bli mer medveten 
och kunskapsbaserad.

Politiska och opolitiska planeringar.
     Huvudområde 3 gäller politik och demokratiska styrningar. Delom-
rådena 31-34 gäller statistik, statsvetenskap och juridik o d, område 35 
gäller lagstiftningsverksamheter och andra politiska styrningsverk-
samheter. Områdena 36-39 är områden för verksamhetersom går ut på 
att planera de politiska styrningarna, varvid gäller att planeringarna är 
upplagda kring tillstånd och förändringar beträffande:

* 36 individernas kroppsliga förhållanden
* 37 individernas psykiska förhållanden
* 38 de fysiska miljöerna
* 39 de sociala miljöerna

       36-39 bildar tillsammans en grupp planeringsvetenskaper. Plane-
ringarna där kan ske på olika nivåer och för olika rums- och tids-
avsnitt. Planeringarna i 36-39 kallas här politiska planeringar till 
skillnad från planeringar inom andra områden, som kallas opolitiska.
       I planeringsverksamheterna i 36-39 ingår bl a det statliga utred-
ningsväsendet, som producerar SOU-betänkanden. Det finns redan 
många planeringsverksamheter som ägnar sig åt frågor om hur de 
kollektiva viljorna - de politiska-demokratiska styrningarna har varit, 
är, kan vara och bör bli, men de förekommande utredningarna är för 
det mesta tillfälliga och föga samordnade och tycks ofta vara alltför 
ovetenskapliga.
       Utredningarna i 36-39 måste använda sig av forskningar-under-
sökningar-planeringar som görs eller borde göras i nområdena 10-35 
och 40-99. Om det inte finns goda undersökningar i de facken blir 
planeringarna i 36-39 troligen dåliga. I områdena 10-35 och 40-99 bör 
bedrivas delplaneringar huvudsakligen inom ramarna för de politiska 
styrningarna. I de opolitiska planeringarna i 10-35 och 40-99 kan man 
dock upptäcka behov av att ändra de politiska styrningarna, och då får 
man skicka impulser till de politiska planeringarna om det. Man kan 
säga att de opolitiska planeringarna gäller detaljområden och de 
politiska planeringarna övergripande samordnande planeringar som 
ligger som underlag för de politiska makthavarnas beslut.
       De politiska planeringarna bör pågå kontinuerligt och det bör 
ständigt pågå ett utbyte mellan de politiska och de opolitiska 
planeringarna, så att man alltid har ett aktuellt och bra underlag för 
både politiska beslut och andra beslut.

Planeringsbrister och planeringsbehov.
       Inom alla delområden 10-35 och 40-93 förekommer på olika sätt 
många opolitiska planeringar, som är fullständiga eller ofullständiga. 
Planeringsverksamheterna bedrivs av enskilda men framförallt av 



organisationer av många olika slag, både privata och offentliga. 
Allmänt gäller att samordningarna som görs mellan de många 
planeringarna tycks ofullständiga och svåröverskådliga. Det finns i 
Sverige tusentals organisationer som är intressanta i sammanhanget.
       Bland alla organisationerna finns de politiska partierna, som kan 
anses ha sin största uppgift i att planera de politiska styrningarna och 
ge förslag om dem. De har alltså sin verksamhet främst inom 
områdena 36-39. Men det är lätt att konstatera att de politiska partierna 
både i Sverige och annorstädes har dåliga planeringar. Man kan säga 
att människorna i världen på det hela taget lever i ett planeringslöst 
tillstånd. Samtidigt står det klart att mänskligheten står inför mycket 
stora styrningsproblem som bara kan lösas väl med hjälp av 
planeringar - som alltså på det hela taget inte finns. Det i Sverige 
rådande s k politikerföraktet har naturligtvis sin grund i att de politiska 
partierna och politikerna inte löser sina uppgifter på ett bra sätt.
       Hur stor skickligheten än är hos dem som sköter de opolitiska 
planeringarna kan utvecklingen inte bli bra om inte de politiska 
planeringarna sköts väl. Det finns i Sverige inte politiska planeringar 
som tillräckligt väl kan fånga upp impulser från de opolitiska 
områdena och omsätta dem i goda planeringar. Sak samma kan antas 
gålla utanför landet. De politiska planeringarna bör förbättras, men 
också de opolitiska planeringarna behöver betydande förbättringar, så 
att de kan ge underlag till de politiska planeringarna.
    Det går att göra listor på brister och behov. Här ska nu bara nämnas 
att många åtgärder behövs inom områdena för forskning, utredning, 
planering, utbildning och information. Bland annat behövs det en 
svensk världsplanering som underlag för svenska beslut. Man bör 
också få igång planeringar om de sociala miljöerna, planeringar som 
nu knappast alls finns, men som borde finnas. De politiska plane-
ringarna bör rustas upp. Förekommande planeringar är ofta endast 
kortsiktiga och bör kompletteras med mer långsiktiga.

Något om miljöplanering.
       Bland områdena skiljer sig 71-78 och 79 från de andra därigenom 
att de innehåller verksamheter som planerar fysiska miljöer och som 
planerar eller snarare borde planera sociala miljöer.
    Miljöplaneringarna i 71-78 och 79 är opolitiska och styrs genom de 
politiska planeringarna i 36-39, som är överordnade alla opolitiska 
planeringar. De opolitiska miljöplaneringarna i 71-78 och 79 är 
beroende av planeringarna i alla områdena 101-999, men har knappast 
några maktmedel som ger planerarna rätt att få del av planeringarna i 
101-999. Genom de nämnda opolitiska miljöplaneringarna kan man 
styra huvudsakligen endast byggnadsverksamheterna i 69, andra 
verksamheter än 69 kan i viss mån styras indirekt genom utformningen 
av de byggnader och anläggningar som verksamheterna behöver, men 
det är mycket ofullständiga styrningar. Planeringarna av de fysiska 
miljöerna i 71-78 har svaga effekter på samhällsförändringarna. Mot 
detta står att alla verksamheter kan styras så mycket man önskar 
genom de politiska planeringarna i 36-39, eftersom de är underlag för 
den demokratiska apparatens beslut i 34-35.
    Tragiskt nog är de politiska planeringarna i 36-39 svagt utvecklade 
och följden av det är kriser och elände. Karakteristiskt för dem som 
planerar de politiska planeringanna är att de är dåliga på planering och 
har oklara planeringshorisonter, dvs framtida tidpunkter, vanligen går 
de inte tillräckligt långt in i framtiden.
    För att kunna göra goda planeringar med avlägsna tidshorisonter av 
svenska förhållanden måste man ha klart för sig Sveriges och 
svenskarnas plats i världen i framtiden, man bör därefter starta en 
svensk världsplanering som bakgrund till utvecklingen av Sverige. 
Intressant är då framför allt varor och tjänster som går över gränserna 
och skapar resurser för utvecklingen i Sverige.
       Att ta reda på exakt vad som ska undersökas i olika planeringsfall 
ingår i planeringsverksamheterna.



Slutsatser och förslag till åtgärder.
       Vill man förbättra världen måste man samtidigt arbeta på förbätt-
ringar på många olika områden. De många områdena kan samman-
fattas i de fyra områdena 1-2, 3-4, 5-6 och 7-9.
      Alla dessa fyra områden gäller medel för att nå mål, men 1-2 och 
endast 1-2 gäller också ett slutmål.
       De fyra områdena påverkar alla varandra och påverkar alla direkt 
och / eller indirekt slutmålet. Det finns behov av förbättringar på alla 
områdena. Man kan säga att områdena bildar länkar i en kedja som 
leder till målet, varvid som vanligt gäller att ingen kedja är starkare än 
den svagaste länken.
    Man kan förenklat teckna sammanhangen på följande sätt : Schemat 
gäller för både individer, individgrupper, samhällen och grupper av 
samhällen. Det gäller också för verksamhetssektorer och för geogra-
fiska områden av olika storlekar och kan användas för tidsintervall av 
olika längd.



Den fundamentala påverkanskedjan 

  Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där 
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling. 
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor 
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den 
yttre verkligheten. 

    Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till 
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är 
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta 
(eller onytta). 

    De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verklig-
heter som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och  
och nya ekonomiska och kulturella handlingar. 

    Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre 
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga 
kulturella verksamheter. 

    Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på 
det hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämp-
liga kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns 
de offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som 
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I 
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.

    Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella verk-
samheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verkligheter 

och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i nöjes-
industrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV, video 
etc, i konst- och  designvärlden, överallt. Dessa verksamheter över-
svämmas av informationer och program som visar livsstilar som inte 
befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga  vil-
jor. 

    De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av indivi-
dernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljor-
na. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av 
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den nu-
varande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de 
kulturella verksamheterna förmedlar.

    Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekono-
miska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså 
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågå-
ende påverkanskedjor.
    Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till. 

    Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha 
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet 
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. 
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter 
och mål med komplement som FNs Millenniedeklaration, Barnkon-
ventionen o d. 

    Läroplanerna för grundskolan innehåller beaktansvärda värderingar.



105 Övergripande om forskning.

Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.

Se område 105 i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf


106 Övergripande om ekonomiska 
verksamheter

Ekonomiska verksamheter ingår i område 6.

Sammanställningar från offentlig statistik 
om yrken och näringar mm.

Om ändringar i några klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem 
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, 
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 
2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 
2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. 
Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 
2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. 
Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. 
(http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som 
ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade.
 (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

http://wimnell.com/omr40t.pdf
http://wimnell.com/omr40t.pdf
http://wimnell.com/omr40m.pdf
http://wimnell.com/omr40m.pdf
http://wimnell.com/omr40n.pdf
http://wimnell.com/omr40n.pdf
http://wimnell.com/omr40o.pdf
http://wimnell.com/omr40o.pdf
http://wimnell.com/omr40p.pdf
http://wimnell.com/omr40p.pdf


Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet 
arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 
100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK 
YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

http://wimnell.com/omr40q.pdf
http://wimnell.com/omr40q.pdf
http://wimnell.com/omr40r.pdf
http://wimnell.com/omr40r.pdf
http://wimnell.com/omr40s.pdf
http://wimnell.com/omr40s.pdf


107 Övergripande filosofier om utbildning o d Gymnasiet. Skolverket 100517.
De 12 yrkesprogrammen är:

• Barn- och fritidsprogrammet (här ingår Karaktärsämnen inom 
Barn- och fritidsprogrammet, Idrott och hälsa samt Special-idrott). 
Se område 7951

• Bygg- och anläggningsprogrammet (här ingår Karaktärsämnen 
inom Bygg- och anläggningsprogrammet och Naturkunskap). Se 69

• El- och energiprogrammet (här ingår Karaktärsämnen inom El- 
och energiprogrammet). Se 69

• Fordons- och transportprogrammet(här ingår karaktärs-ämnen 
inom Fordons- och transportprogrammet). Se 656 och 66-68

• Handels-och administrationsprogrammet (här ingårkaraktärsäm-
nen inom Handels- och administrationsprogrammet). Se 651o 653

• Hantverksprogrammet (här ingår karaktärsämnen inom 
Hantverksprogrammet). Se 66-68

• Hotell- och turismprogrammet( här ingår karaktärsämnen inom 
Hotell- och turismprogrammet). Se 643

• Industritekniska programmet (här ingår karaktärsämnen inom 
Industritekniska programmet). Se 66-68

• Naturbruksprogrammet (här ingår karaktärsämnen för 
Naturbruksprogrammet). Se 63
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet (här ingår karaktärsäm-
nen inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet). Se 641-642

• VVS- och fastighetsprogrammet (här ingår karaktärsämnen inom 
VVS-och fastighetsprogrammet, Lärlingsutbildning och Sjöfart).Se 69



• Vård- och omsorgsprogrammet (här ingår karaktärs-ämnen inom 
vård- och omsorgsprogrammet, Modersmål och Tecken-språk för 
döva). Se 61

De sex högskoleförberedande programmen är:
• Ekonomiprogrammet (här ingår Ekonomiska ämnen, 
Entreprenörskap, juridiska ämnen och psykologi). Se 658

• Estetiska programmet (här ingår Estetiska ämnen, Svenska/
Svenska som andraspråk och Svenska för döva). Se 70

• Humanistiska programmet (här ingår Engelska, Engelska för 
döva , Filosofi, Klassiska språk, Moderna språk, Kulturhistoria och 
Teckenspråk för hörande). Se 109

• Naturvetenskapsprogrammet (här ingår Biologi, Fysik, Kemi och 
Matematik). Se 50

• Samhällsvetenskapsprogrammet (här ingår Karaktärsämnen 
inom Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, Geografi, Historia, 
Religionskunskap och Samhällskunskap). Se 108

• Teknikprogrammet (här ingår Karaktärsämnen inom 
Teknikprogrammet och datorteknik). Se 62    

Se vidare 7957 där Skolverkets förklaringar och förteckning över  
ämnen finns. Ämnena är utplacerade på områdena. Några ämnen finns 
på mer än ett område.  

Exempel på ykesutgångar är inlagda enligt 36-39zc sid 541 och 
följande sidor.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap
                                   

Skolverkets länkskafferi. 
Hem Från Internet 20 april 2010.

Välkommen till Länkskafferiet.
Här hittar elever länkar till utvalda webbplatser som passar bra för 
skolarbete.  Länkskafferiet är även avsett att användas av lärare, peda-
goger, bibliotekarier och föräldrar.   

Skolämnen    Område i SW-systemet
Bild     75-77 
Biologi    57
Engelska    80
Fysik     53
Geografi    91
Hem- och konsumentkunskap 645
Historia    93-99 + 109
Idrott och hälsa   796-799
Kemi     54
Matematik    51
Musik     78
Religionskunskap   2
Samhällskunskap   108
Slöjd     74
Språkval    80
Svenska    80
Teknik    62
Övriga ämnen   108
Ordlistor och lexikon  80

Länkskafferiets förslag har lagts in på angivna områden .

http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/
http://lankskafferiet.skolverket.se/amnen
http://lankskafferiet.skolverket.se/amnen
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=1
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=1
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=2
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=2
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=3
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=3
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=4
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=4
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=5
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=5
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=6
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=6
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=7
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=7
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=8
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=8
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=9
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=9
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=10
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=10
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=11
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=11
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=12
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=12
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=13
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=13
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=17
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=17
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=14
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=14
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=15
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=15
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=16
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=16
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=18
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=18


Månadens länktips
Darfur is Dying. Ett datorspel om livet som flykting i Darfurområdet. 
Spelet går ut på att du ska hjälpa flyktingarna i lägret att överleva en 
vecka. Många faror finns på vägen. Om ni lyckas väntar andra 
uppgifter. Spelet är framtaget av studenter i samarbete med mtvU och 
flera olika organisationer. Flash Player behövs på datorn.

Veckans länktips
Världsbokdagen
FN-organet UNESCO beslutade 1995 att utse den 23 april varje år till 
Världsbokdagen. Många skolor uppmärksammar denna dag på olika 
sätt. Här kan du läsa lite mer om Världsbokdagens historia och vad 
man kan göra i skolan i samband med denna dag.

Frågesporter på nätet
I Länkskafferiet finns nu 89 webbplatser som har frågesporter online.

Förälder? Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Senast uppdaterad: 2010-04-13

Skolverket, Alströmergatan 12, 106 20 Stockholm. 08-527 332 00
Fax: 08-24 44 20

Man bör observera att Skolverkets länkskafferi ändras vartefter, och att 
innehållet den 20 april 2010 inte består i evighet.

http://www.darfurisdying.com/
http://www.darfurisdying.com/
http://www.unesco.se/Bazment/Unesco/sv/Om-Unesco/varldsbokdagen_info.aspx
http://www.unesco.se/Bazment/Unesco/sv/Om-Unesco/varldsbokdagen_info.aspx
http://ow.ly/13LU1
http://ow.ly/13LU1
http://lankskafferiet.skolverket.se/for-larare/#foraldrar
http://lankskafferiet.skolverket.se/for-larare/#foraldrar


108 Samhällskunskap. Samhällsvetenskapsprogrammet.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
"Det nya samhällsvetenskapsprogrammet föreslås ersätta delar av da-
gens samhällsvetenskapsprogram samt medieprogrammet. I det nu-
varande samhällsvetenskapsprogrammet inryms såväl samhällsveten-
skaplig utbildning som utbildningar i ekonomi, kultur och språk. 
Knappt var fjärde elev på ett nationellt program går samhällsveten-
skapsprogrammet.
    Det nuvarande samhällsvetenskapsprogrammet har en tydligt 
högskoleförberedande struktur. Programmet uppfattas samtidigt som 
profillöst och något av en förlängd grundskola, enligt utredaren. Ett 
tecken på att programmet inte fungerar tillräckligt väl är de många 
specialutformade program närliggande samhällsvetenskapsprogram-
met som förekommer. Dagens medieprogram är ett yrkesprogram som 
syftar till arbete med att uttrycka och förmedla budskap i olika former, 
där inriktningen medieproduktion behandlar olika medietekniker och 
inriktningen tryckteknik olika grafiska tekniker för att producera 
trycksaker. Medieprogrammet har enligt utredaren uppenbara problem 
med att leva upp till att fungera som ett yrkesförberedande program. 
Skolorna misslyckas mycket ofta med att ordna arbetsplatsförlagd 
utbildning (APU). I allmänhet är det också svårt för ungdomar som 
gått utbildningen att få arbete inom något av programmets målyrken. 
Trots att medieprogrammet, med undantag för inriktningen tryckeri-
teknik, brister i att svara mot arbetsmarknadens behov har det varit 
mycket populärt. Många skolor erbjuder i dag genom specialutformade 
program medieprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet i 
kombination.
   Regeringen delar utredarens bedömning att dagens samhällsveten-
skapsprogram inte tillräckligt väl förbereder för fortsatta studier i 



högskolan och att programmet i alltför hög grad blivit ett program för 
elever som ännu inte riktigt vet vad de vill bli och därför omfattar en 
stor och heterogen elevgrupp. Med regeringens förslag blir samhälls-
vetenskapsprogrammet ett tydligare högskoleförberedande program 
inriktat mot samhälle och information. Regeringen finner att det 
nuvarande namnet på samhällsvetenskapsprogrammet är så inarbetat 
att det inte finns skäl att följa utredarens förslag till namnbyte, även 
om någon eller några inriktningar förutses handla om medier, 
information och påverkan. Programmet föreslås därför att även i 
fortsättningen heta samhällsvetenskapsprogrammet.
    Utredaren har föreslagit att programmet indelas i fyra nationella 
inriktningar; miljö och samhällsbyggnad, samhällsvetenskap, digitala 
medier samt information och påverkan. Utbildningarna i ekonomi, 
kultur och språk inom dagens samhällsvetenskapsprogram föreslås 
ingå i egna program enligt vad som beskrivits i det föregående. Den 
yrkesutbildning i tryckteknik som ingår i dagens medieprogram flyttas 
till industritekniska programmet." (Prop. 2008/09:199)

Se Samhällsvetenskapsprogrammet 

Ämnesplaner
Film- och tv-produktion   Se område 7914-7919
Geografi     91
Grafisk kommunikation   75-77
Historia     93-99, 109
Ljudproduktion    78, 7914-7919, 792
Mediekommunikation   70, 90, 7914-7919
Medieproduktion    70. 90, 7914-7919
Medier, samhälle och kommunikation 70, 90, 7914-7919
Religionskunskap    2
Samhällskunskap    108
Visuell kommunikation   75-77,  7914-7919, 90

Inriktningar
    Samhällsvetenskapsprogrammet har fyra inriktningar.
    Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors 
utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inrikt-
ningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande 
som individer, som deltagare i grupper, organisationer och samhällen 
ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommu-
nikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att 
tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.
    Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kun-
skaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av 
medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I 
inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam 
och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa 
möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska
kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska 
ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor 
individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opin-
ionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.
    Inriktningen miljö- och samhällsbyggnad ska ge kunskaper inom 
området hållbar utveckling. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin 
förståelse av hur samhällsförändringar påverkar människor och livs-
miljöer. Inriktningen ska utveckla elevernas kunskaper om hur ett 
hållbart samhälle kan byggas, bland annat genom att de studerar 
miljö-, teknik- och samhällsfrågor ur olika perspektiv från lokal till 
global nivå.
    Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhälls-
strukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och 
samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin 
förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser 
och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga 
att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

http://www.skolverket.se/sb/d/3003
http://www.skolverket.se/sb/d/3003


Samhällskunskap. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har 
sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi men även 
andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med 
hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa disci-
pliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har 
även ett historiskt perspektiv.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i 
olika samhällsfrågor. Politiska, ekonomiska och sociala band 
sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I 
relation till detta ska undervisningen behandla frågor som berör makt, 
konflikter och samarbeten, kultur, fördelning av resurser samt hållbar 
utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt 
förhållningssätt till samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen 
bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhälls-
livet. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska 
därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att 
söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier 
samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika 
metoder för att samla in och bearbeta information. Genom undervis-
ningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och 
uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 
informationsteknik.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge  eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika 
 samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå 
 utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 2. Kunskaper om hur historiska förutsättningar och olika 
  ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga 
  förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 
  samhällsstrukturer.
 3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och deras orsaker och 
  konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, 
  teorier, modeller och metoder.
 4. Förmåga att söka, granska och tolka information från olika 
  källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika 
  presentationsformer.
...Kurser i ämnet... se Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a:1, 50 poäng, som bygger på grundskolans 
kunskaper eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examensbevis tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.
Samhällskunskap 1a:2, 50 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a:1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examensbevis tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.
Samhällskunskap 1b, 100 poäng, som bygger på grundskolans 
kunskaper eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examensbevis tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1a:1 
eller kursen samhällskunskap 1a:2.
Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a:2 eller på kursen samhällskunskap 1b. 
Samhällskunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 2.
Internationell ekonomi 1, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a:2 eller kursen samhällskunskap 1b.
Internationella relationer, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a:2 eller kursen samhällskunskap 1b. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3414
http://www.skolverket.se/sb/d/3414


DN 20 maj 2010:
”Nyanlända måste utbildas i grundläggande 
värderingar”
   “Regeringens utredare: En kurs i samhällsorientering för alla 
nyanlända i Sverige ger dem bättre chans till delaktighet och jäm-
likhet. Utan kunskap om samhällets grundläggande värderingar 
saknas en viktig förutsättning för att kunna leva och verka i  Sveri-
ge. Statens skyldighet bör vara att tillhandahålla samhällsorien-
tering som tar fasta på tre kunskapsområden – värden (de konsti-
tutionella grundvalarna), välfärdsstaten (de offentliga institutio-
nerna) och vardagslivet (praktiskt tillämpad kännedom om hur 
välfärdsstaten fungerar). Kommunerna bör erbjuda varje nyan-
länd person minst 60 timmars utbildning, utan att dela in dem i 
traditionella kategorier efter etniska eller religiösa identiteter, 
skriver Erik Amnå i ett förslag som i dag överlämnas till integra-
tionsminister Nyamko Sabuni. “
 
    “Hur ska vi inleda berättelsen om Sverige för de 40 000 flyktingar, 
anhöriga, arbetskraftsinvandrare och andra vuxna nyanlända som varje 
år kommer hit för att bosätta sig?
    En demokrati utmärks av att var och en erbjuds effektiva och 
jämlika möjligheter att å ena sidan delta i gemensamma beslut om 
samhällets utveckling, å andra sidan utforma sina liv självständigt 
och leva i frihet. Detta förutsätter att medborgarna har de resur-
ser som krävs. En viktig sådan resurs är kunskaper. Skillnader i 
dessa avseenden är en av de starkaste förklaringarna till ojäm-
likhet i politiskt deltagande. Statens strävan är att alla ska ges 
jämlika kulturella, ekonomiska och sociala förutsättningar.:
    Det ligger i allas intresse att staten först orienterar om samhällets 
grundläggande värden. Utan den kunskapen saknas en viktig förutsätt-
ning för att kunna leva och verka i det nya samhället.

    Vilka dessa normer är framgår av regeringsformen. Det är den ge-
mensamt fastslagna referensram som hjälper oss att lösa konflikter 
fredligt. Där anges riktmärkena för den offentliga maktens handlande 
mot enskilda. Där förklaras vad var och en å ena sidan bör förvänta sig 
och har rätt att ställa för krav, å andra sidan bör räkna med att andra 
förväntar sig av en själv. Där beskrivs medborgarandans balans mellan 
delaktighet och självständighet, ansvar och frihet, rättigheter och 
skyldigheter.
    Nu tycks tyvärr inte grundlagen stå särskilt stark vare sig bland 
folk i allmänhet eller hos våra domare, som bland andra professor 
Bo Rothstein och DN:s kulturskribent Maciej Zaremba visat. Den 
som åberopar grundlagen väcker rentav uppseende och misstanke 
med sitt avvikande beteende. Att lära nyanlända författningen 
riskerar alltså på kort sikt att göra integrationen en björntjänst.
     Men vad skulle hända om vi alla på olika vägar skulle göras med-
vetna om regeringsformens etiska normer? Jag tror man både kan 
bejaka mångkulturaliteten och förtydliga sammanhållningen i vårt 
samhälle genom att långsiktigt fördjupa denna konstitutionella soli-
daritet, för att låna ett uttryck från den tyske samhällsforskaren Jürgen 
Habermas.
    Denna tankegång har varit vägledande i de förslag till samhälls-
orientering för alla nyanlända som jag i dag presenterar för statsrådet 
Sabuni (SOU 2010:37). Kommunerna åläggs att erbjuda minst 60 
timmar samhällsorientering på modersmålet med start så fort som 
möjligt. Tidigare föreslog jag samhällsorientering för de cirka 10 000 
flyktingar som Arbetsförmedlingen från och med den 1 december 
kommer att erbjuda etableringsplan med lots och språkutbildning 
(SOU 2010:16).
Dagens förslag innebär att samhällsorienteringen också bör erbjudas 
alla andra av de ungefär 30 000 nyanlända som varje år vill bosätta sig 
här och som får uppehållstillstånd på minst ett år. Skulle hälften anta 
erbjudandet kostar det 90 miljoner kronor årligen.
    Staten måste anstränga sig för att ge var och en som nyss kom-
mit till Sverige en chans att skaffa sig de jämlika kunskapsmässiga 



förutsättningar som krävs för att ”uppnå delaktighet och jämlik-
het” i samhällslivet. Utredningen föreslår tre kunskapsområden – 
värden, välfärdsstat och vardagsliv: Värden handlar om insikt i 
och förtrogenhet med de konstitutionella grundvalarna; välfärds-
stat om kunskaper gällande de offentliga institutionerna; och var-
dagsliv om praktiskt tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten 
fungerar, inte minst, på lokal nivå liksom om olika sociala prak-
tiker. Utöver lokalkunskap och allemansrätt bör olika ämnes-
områden ingå som handlar om att komma hit, att bo här, att för-
sörja sig och utvecklas, att bilda familj, att leva med barn, att 
påverka, att utöva religion samt att bli sjuk och åldras i Sverige.
    På samma sätt som det är statens skyldighet att tillhandahålla en 
sådan samhällsorientering är det varje medborgares rättighet att få 
tillgång till en sådan. Däremot anstår det inte staten att villkora 
medborgarskap med godkänd utbildning i samhällsorientering. En 
demokratisk stat räknar in alla sina medborgare generellt, blint och 
jämlikt, utan att testa deras kunskapsnivåer. Något annat vore ett brott 
mot den solidariskt inkluderande idén bakom folkhemmet och 
välfärdsstaten.
    Statens handlande ska också präglas av likabehandling när det 
gäller innehållet i samhällsorienteringen. Den bör avstå från att peka ut 
några grupper som särskilt behövande utan ge alla nyanlända sam-
hällsorientering. Det ligger i linje med riksdagens integrationspoli-
tiska målsättning om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 
alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Alla som har rätt till 
svenska för invandrare, sfi, bör också få rätt till samhällsorientering. 
Endast den som bara tänker stanna tillfälligt, som de gäststuderande, 
bör undantas.
    Ett annat principiellt förhållningssätt i förslagen är respekten för de 
enskilda deltagarna. Från administrativ synpunkt kan man frestas att 
dela in de nyanlända i breda, traditionella grupptillhörigheter. Men det 
vore felaktigt, eftersom Sverige som sekulär stat inte bör kategorisera 
sina medborgare utifrån exempelvis etniska eller religiösa identiteter. 
Dessutom vore det vare sig respektfullt eller effektivt att bortse från 
individuella variationer i utbildning och yrke eller migrationserfaren-

heter.
    Insikten om att deltagarna är vuxna individer med olika bakgrunder 
kräver utrymme för en individanpassad reflektion och dialog. Lärarna 
behöver stöd från universitet och högskolor för att utveckla kompetens 
i samhällsfrågor och pedagogik liksom i det modersmål som undervis-
ningen bör ske på. Länsstyrelserna bör uppdras att samordna, följa upp 
och rapportera om kommunernas verksamheter.
    Förslaget till  Sabuni handlar om vad det allmänna – i form av 
stat och kommun – bör berätta för en nyanländ om det nya sam-
hället. I praktiken är naturligtvis etableringen i Sverige ett sam-
spel med många andra organisationer och institutioner som famil-
jer, församlingar, föreningar, folkbildning, företag med flera. Där 
gör den nyanlända val som i betydande utsträckning påverkar 
vilket innehåll som den verkliga samhällsorienteringen får.
    Det allmännas roll bör koncentreras på ett medborgarperspektiv. 
Oavsett var man bosätter sig, bör alla erbjudas en lika bra samhälls-
orientering, pedagogiskt anpassad efter vars och ens behov och 
förutsättningar.

Erik Amnå
regeringens särskilde utredare, professor i statskunskap vid Örebro 
universitet “

“LÄS MER PÅ DN.SE/DEBATT
Några tidigare artiklar om integration på DN Debatt:
11/9 2009. ”Vi satsar 920 miljoner på nyanlända flyktingar”.
Integrationsminister Nyamko Sabuni.
9/12 2009. ”Låt invandrare bosätta sig var de vill i Sverige”.
SNS Välfärdsrapport 2009.
11/1 2010. ”Kommunerna bättre än staten på att integrera nyanlända”. 
Solnas borgerliga styre går emot partikamraterna i regeringen.”. “



Samhällskunskap. Skolverkets länkskafferi. 
Samhällskunskap. Från Internet 20 april 2010.

Regeringen och Regeringskansliet - Lättläst text   från 10 år
Lättläst information om hur Sveriges regering arbetar och hur svenska 
folket väljer riksdag. Läs också om Sveriges grundlagar och 
medlemsskapet i EU. Det finns också en ordlista för svåra ord. 

Justitiekanslern   från 13 år
Justitiekanslern (JK) är regeringen högste ombudsman. Han har tillsyn 
över svenska myndigheter och deras tjänstemän och kontrollerar att 
lagar och andra författningar efterlevs. Här får du information om 
justitiekanslerns arbete. 

Slaget vid Lund   för 10-15 år
Om danskarna hade vunnit slaget om Lund 1676 hade kanske Sveriges 
geografi sett annorlunda ut idag. Följ slaget dag för dag den 4 
december 1676 i denna fina presentation från Sydsvenskan.se. Kräver 
Flash Player på datorn. 

Ismer   från 13 år
Här kan du slå upp och få förklarat i ett par korta meningar några 
vanliga och ovanliga "ismer" det vill säga riktningar, inom filosofi, 
konst, religion, politik med mera. Shockwave Player behövs på datorn. 
En privatperson står bakom sidan. 

Försvarsmuseum   från 13 år
Försvarsmuseum i Boden beskriver sin verksamhet och visar delar av 
sin utställning. Här finns även en mycket användbar försvarshistorisk 
tidslinje där krig och militära händelser i Europa från 1900-talet till 
nutid kortfattat beskrivs. Även historik om Bodens fästning och 
Norrbottens förband.

Terrorism   från 13 år
Klicka på rubriken Fakta längst upp på sidan, så kan du läsa om vad 
terrorism är, vilka terrororganisationer som finns i Sverige och om 
olika terrordåd i världen. Under rubriken Beredskap längst upp på 
sidan kan du även läsa om hur Sverige är organiserat för att förebygga 
och förhindra terrorism. Totalförsvarets forskningsanstalt (FOI) står 
bakom informationen. 

CIA - Kids' Page   för 13-15 år
USA:s underrättelsetjänst CIA, som står för Central Intelligence 
Agency, är en mytomspunnen organisation. Här kan du lära dig mer 
om CIA. Man kan även roa sig i avdelningen Games med att hitta 
dolda ord i meddelanden och testa sin förmåga att knäcka koder. Flash 
Player behövs på datorn för att spela. 

Terroristorganisationen ETA - en analys   från 13 år
En privatperson vid namn Monica Andersson har under en kurs i 
internationella relationer gjort denna analys av terroristorganisationen 
ETA. Den är en god källa till att förstå de bakomliggande faktorerna 
till den ständigt pågående konflikten i Baskien. Du får också lära dig 
litegrann om minoritetsgruppen baskernas historia. 

Säkerhetspolisen   från 13 år
Säkerhetspolisen (SÄPO) har till uppgift att förhindra och avslöja brott 
mot rikets säkerhet, som till exempel spionage från andra länder, 
terroristattentat eller hotande politisk extremism. Syftet är att skydda 
vår demokrati och landets medborgares friheter och rättigheter. SÄPO 
kontrollerar även anställda i olika myndigheter och skyddar rikets 
ledning, som kungafamiljen, ministrar och så vidare. Läs mer på 
SÄPO:s webbplats. 

Vad handlar FRA-lagen om? - DN Snabbguide   från 13 år
FRA-lagen trädde i kraft den första januari 2009. Syftet med lagen är 
att reglera hur den civila myndigheten Försvarets radioanstalt (FRA) 
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får utföra avlyssning på privatpersoners telefon- och internettrafik, så 
kallad signalspaning. Denna snabbguide ger kort information om 
lagen, varför den kritiseras och en kort historik från utredning och 
förslag till det att lagen klubbades. Det finns även relaterade länkar. 

Vem bestämmer och hur? - Kunskapshubben   för 10-15 år
I den här filmen får du en kort och enkel presentation om hur ett land 
styrs. Det handlar om olika styrelseskick som demokrati eller diktatur. 
Flash Player behövs på datorn för att titta. Filmen är gjord av en lärare 
på Årstaskolan i Stockholm. Filmen kan även laddas ner till en iPod 
eller en särskild mobiltelefon. 

Riksdagens ombudsmän - JO - Lättläst text    från 10 år
Lättläst text om riksdagens ombudsmän som kallas JO. JO kontrollerar 
att domstolarna och de statliga och kommunala myndigheterna följer 
våra lagar. Om man tycker att en myndighet har gjort fel, kan man 
skriva och klaga till JO. Detta kallas att göra en JO-anmälan. Här får 
du veta mer om det och om vad JO arbetar med. 

Riksdagens ombudsmän   från 13 år
Justitieombudsmännen (JO) eller Riksdagens ombudsmän som de 
officiellt kallas är en statlig myndighet som består av de fyra 
justitieombudsmännen. Här finns även en lättläst text om det hela. 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)     
från 13 år
Organisationen OSSE är en europeisk säkerhetsstruktur, tidigare kallad 
ESK, som bildades efter andra världskriget för att de europeiska 
staterna skulle mötas och diskutera säkerhetsfrågor. De senaste åren 
har OSSE bland annat genomfört valövervakning och stöttat 
demokratiska institutioner i Europa. Läs mer om OSSE här på 
organisationens webbplats. 

Västeuropeiska unionen (VEU)    från 13 år
VEU är en europeisk allians för kollektivt försvar, bildad 1954. Sidan 
presenterar VEU i allmänhet, dess politiska roll i Europa och världen, 
samt dess förhållande till andra organisationer. 

Country Studies   från 13 år
Presentationer av ca 100 länder utifrån politiskt, socialt, kulturellt och 
ekonomiskt perspektiv. 

Imperial War Museum London   för 13-15 år
Imperial War Museum i London är ansett som ett av världens främsta 
krigsmuseer. De permanenta utställningarna handlar om såväl första 
som andra världskriget. Även spionage- och 
underrättelseverksamheten är representerade. På denna sida kan man 
gå på upptäcktsfärd i museet samt även inhämta fakta om 
krigshändelser. 

Lumpen   från 13 år
Lumpen är Pliktverkets sida som svarar på alla frågor som rör vår 
värnplikt. Heltäckande sida i ämnet. Här kan du bland annat läsa om 
vapenfri tjänst, att vara tjej i militären, om totalförsvaret etc. 

War Museums in Europe   från 13 år
Webbplatsens upphovsmän har besökt en stor del av Europas 
krigsmuseer. Varje museum beskrivs här och presenteras med bilder. 

Lagar   från 13 år
Lagar är regler som alla i ett land måste följa. Det är Riksdagen som 
beslutar om Sveriges lagar. Här kan du läsa om hur detta går till. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18
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Övriga ämnen. Skolverkets länkskafferi. 
Övriga ämnen  Från Internet 20 april 2010.

Spelberoendes riksförbund   från 13 år
I Sverige ökar spelberoendet och allt yngre människor blir 
spelberoende. Här kan du läsa mer om vad spelberoende är. Du kan 
också testa om du själv är spelberoende, till exempel av internetspel. 
Det finns även en del länkar till andra webbplatser om spelberoende. 

Skyddsnätet   från 13 år
Om hur man skyddar sig och sin omgivning mot olyckor, men också 
hur man kan agera när de väl inträffar. 

Psykologi: psykoterapi, psykologer & psykoterapeuter   från 13 år
Här kan du läsa om psykologi och psykoterapi. Här finns artiklar om 
olika slags psykologiska problem och författarens artiklar klargör en 
del psykologiska fenomen. Här finns också artiklar där olika former av 
psykoterapi klargörs och vad psykoterapi egentligen innebär. Bakom 
webbplatsen står en legitimerad psykoterapeut. 

Web4Health       från 13 år
På denna sida svarar en grupp experter utsedda av EU-kommissionen 
på mer än 900 frågor om mental hälsa, relationer, samlevnad, 
psykologi och psykoterapi. Läs exempelvis om anorexia nervosa, 
övervikt, ätstörningar, depression, fobier, sömnproblem, ålderdom och 
mycket annat. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18
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Humanistiska programmet
Gymnasiet. Skolverket 100517.
"Gymnasieutbildningar inom humaniora finns i dag inom samhälls-
vetenskapsprogrammets inriktningar kultur respektive språk. Kultur-
inriktningen utgår från människans villkor och verksamhet i olika 
kulturer och förståelse för kulturella uttryck medan inriktningen språk 
vänder sig till den som vill fördjupa sig i språk."
(Prop. 2008/09:199)

Se  Humanistiska programmet

Ämnesplaner
Engelska      Se område 80
Engelska för döva     80
Filosofi      109
Humanistisk och samhällsvetenskapl.specialisering 109
Klassisk grekiska - språk och kultur   80
Konst och kultur     70
Latin - språk och kultur    80
Moderna språk     80
Människans språk     80
Svenskt teckenspråk för hörande   80

Inriktningar
    Humanistiska programmet har två inriktningar.
    Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och este-
tiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur 
kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inrikt-
ningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och 

reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika 
perspektiv.
    Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa 
sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning 
för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är 
därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk
 och hur språkkunskaper förstärker varandra.....
   Examensmålet har vuxit fram med stöd av avnämare, program-
referensskolor och referenspersoner. Skolverket har uppfattningen att 
avnämare, programreferensskolor och referenspersoner stödjer texten 
som den nu föreligger.
    I examensmålet betonas att humanistiska programmet sätter männi-
skan och hennes, kommunikation, tänkande och skapande i centrum. 
Skolverket har velat tydliggöra hur programmets två inriktningar, 
kultur och språk, hör ihop och går in i varandra. Därför poängteras 
programmets gemensamma fokus på språk, text och källkritik, samt på 
kultur och språk som kulturbärare. De synpunkter som kommit in från 
avnämare, programreferensskolor och övriga har huvudsakligen rört 
önskemål om förtydliganden eller tillägg.

http://www.skolverket.se/sb/d/2997
http://www.skolverket.se/sb/d/2997


Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering möjliggör 
en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig fördjupning inom ett 
kunskapsområde som skolan har valt. Ämnet ger möjlighet till ett 
vidgat perspektiv på humaniora och samhällsvetenskap genom 
fördjupade kunskaper och färdigheter inom området. Humaniora och 
samhällsvetenskap kan omfatta många olika akademiska discipliner, 
till exempel genusvetenskap, historia, konstvetenskap, filosofi, medier 
och kommunikation, nationalekonomi, psykologi, språk, språkveten-
skap och statsvetenskap. Exempel på kunskapsområden som ämnet ger 
utrymme för kan vara arkeologi, EU, freds- och konfliktfrågor, globala 
utvecklings- och rättvisefrågor, interkulturell kommunikation, 
kriminologi, litteratur på olika moderna språk, lokala eller regionala 
studier, miljöhistoria eller tolkning och översättning. Kursinnehållet 
anpassas till en grupp elever och möjliggör lokala profiler inom 
utbildningen med utgångspunkt i elevernas tidigare studier.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering ska syfta till att eleverna fördjupar och breddar sina 
kunskaper inom ett gemensamt kunskapsområde. Eleverna ska ges 
möjlighet att fördjupa ett vetenskapligt förhållningssätt och förbereda 
sig för fortsatta studier inom humaniora och samhällsvetenskap. 
Undervisningen ska vidare leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
använda relevanta begrepp och metoder inom kunskapsområdet, 
diskutera teorier och pröva hypoteser, vara källkritiska samt resonera 

kring och presentera resultat. Eleverna ska även ges möjlighet att 
använda sina kunskaper i olika sammanhang och situationer. Undervis-
ningen ska därför också ge eleverna möjlighet att relatera de 
fördjupade kunskaperna inom humaniora och samhällsvetenskap till 
omvärlden och bidra till att de utvecklar sin förmåga att omsätta 
kunskaperna i handling.
   I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att på ett fördjupat sätt 
arbeta med vetenskapliga metoder inom humaniora och samhälls-
vetenskap. Genom undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlig-
het att uttrycka kunskaper och föra resonemang såväl muntligt som 
skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Undervisningen i ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig speci-
alisering  ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om det kunskapsområde som skolan har valt.
 2. Förmåga att bearbeta, analysera och diskutera  
  kunskapsområdet ur olika perspektiv samt att relatera 
  kunskapsområdet till omvärlden.
 3. Förmåga att använda begrepp, metoder och teorier i arbetet 
  med kunskapsområdet.
 4. Förmåga att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med 
  kunskapsområdet.
 5. Förmåga att praktiskt omsätta kunskaper och färdigheter inom 
  området i olika sammanhang.
 6. Förmåga att förmedla kunskaper inom området i olika 
  sammanhang.
Kurser i ämnet... se Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng, som 
bygger på kursen samhällskunskap 2 eller kursen psykologi 2 
eller kursen historia 2 eller kursen moderna språk 4. Kursen kan läsas 
flera gånger med olika innehåll.

http://www.skolverket.se/sb/d/3873
http://www.skolverket.se/sb/d/3873
http://www.skolverket.se/sb/d/3873
http://www.skolverket.se/sb/d/3873


Filosofi. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Filosofin är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden 
av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom den behandlar 
grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet 
och värdenas existens. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka 
självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de 
kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. 
Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till 
dem är målet för den filosofiska aktiviteten.

Ämnets syfte
Undervisningen i filosofi ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga 
att delta i ett ständigt pågående samtal om vad verkligheten är, om vad 
vi med säkerhet kan veta och om människans existens och handlande. 
I undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sitt tänkande i 
mötet med filosofi från olika tider och traditioner, vilket kan inspirera 
till att se tillvaron i ett vidare perspektiv, ge impulser att tänka i nya 
banor och utmana invanda föreställningar. Eleverna ska även få stifta 
bekantskap med den betydelse filosofi har haft för den kulturella, 
politiska och vetenskapliga utvecklingen.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
analysera och ta ställning till olika verklighetsuppfattningar samt olika 
kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska ståndpunkter. Vidare ska 
undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analy-
sera och ta ställning till existentiella, värdefilosofiska och aktuella 
samhällsfilosofiska frågor och teorier. Eleverna ska ges redskap för att 
analysera och värdera information och därmed få möjlighet att utveck-
la ett kritiskt och självständigt tänkande samt förmåga till personliga 
ställningstaganden grundade på genomtänkta argument. Vidare ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att uppfatta språkliga 

nyanser och argumentera logiskt.
    I undervisningen ska eleverna få arbeta med filosofiska frågor som 
bland annat förmedlas via texter från olika tider och traditioner samt 
via olika medier. Eleverna ska ges möjlighet att tänka, diskutera och 
resonera analytiskt och kreativt kring dessa. 

Undervisningen i ämnet filosofi ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar 
  och olika sätt att se på kunskap.
 2. Kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och 
  vetenskapliga metoder.
 3. Kunskaper om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter 
  och normativa etiska teorier samt deras tillämpning.
 4. Kunskaper om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt 
  om nutida filosofiska riktningar.
 5. Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, 
  förklara, jämföra och ta ställning till klassiska och nutida 
  filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp. 
 6. Förmåga till ett kritiskt förhållningssätt vid diskussion av 
  filosofiska frågor, analys av filosofiska texter och granskning 
  av information.
 7. Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra 
  språkliga nyanser med hjälp av språkfilosofiska begrepp samt 
  förmåga att urskilja och genomföra en logisk argumentation.

Kurser i ämnet... se Filosofi
Ämnet filosofi består av följande kurser:
Filosofi 1, 50 poäng
Filosofi 2, 50 poäng, som bygger på kursen filosofi 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3402
http://www.skolverket.se/sb/d/3402


Historia.(Här idéhistoria, filosofihistoria od) 
Skolverkets länkskafferi. 
Historia  Från Internet 20 april 2010.

Här får man göra klart för sig hur idé, lärdom och filosofi ingår i 
länkarnas ämnen.

Det tysta landet   från 13 år
Här får du veta mer om vad som hände i våra grannländer på andra 
sidan Östersjön och bakom järnridån under det kalla kriget. Bakom 
webbplatsen står Föreningen för upplysning om kommunismen, en 
partipolitiskt oberoende förening vars syfte är att att sprida 
grundläggande kunskaper om kommunismen. Medverkande är en rad 
forskare, experter och författare i ämnet. 

Historia - Lättläst text   för 10-12 år
Här hittar du några lättlästa texter om stenåldern, bronsåldern, 
järnåldern och medeltiden i Skandinavien. Historiska museet står 
bakom informationen. 

PragInfo - Allt om Prag   från 13 år
Nyfiken på Prag? Här hittar du information om Prag, samt om Prag 
och Tjeckiens historia, kungar, presidenter, viktiga årtal, högtider, 
matkultur med mera. Navigera via de två menyraderna överst på sidan 
- så visas nya rubriker i vänstermenyn. För skolarbeten är rubrikerna 
'Historia', 'Fakta', 'Kultur' och 'Värt att se' extra värdefulla. Bakom 
webbplatsen står ett företag i Lund. 

Kalmarunionen    för 10-15 år
Kalmarunionen inleddes 1389 då drottning Margareta blev drottning 
över Danmark, Norge och Sverige. Det var en orolig period med 
många unionsstrider, bland annat det kända Engelbrektsupproret. Här 
informerar Kalmar läns museum.

Museum box   för 10-15 år
Om du är ganska bra på engelska kan du skapa ditt eget webbmuseum 
här! Beskriv en person, händelse eller tidsperiod med texter, bilder och 
filmer som du placerar i olika boxar (glöm inte att kolla copyright om 
materialet inte är ditt eget). Se några exempel här! Lärarhandledning 
finns. För att spara din museibox behöver du registrera dig på sidan. 
Flash Player behövs på datorn. 

Folkmord och brott mot mänskligheten   från 10 år
Här finns artiklar och skolmaterial om folkmord och brott mot 
mänskligheten som begåtts under historien. Läs bland annat om 
Förintelsen och folkmorden i Rwanda, Srebrenica, Armenien och 
mordet på kurder i Irak, Anfal. Forum för levande historia, en statlig 
myndighet, står bakom informationen och informerar även om sin 
verksamhet. 

LIFE - tidskrift   från 13 år
Via Google böcker kan du bläddra i gamla nummer av fototidskriften 
LIFE ända från 1935 till 1970-talet. Här finns mängder av bilder som 
blivit historiska. Skriv in ord som war eller Europe, eller personer, 
händelser, platser, kultur eller vad som helst. Skriv ditt sökord i 
vänstermarginalen eller sök via söktipsen för varje nummer. Man kan 
se på en karta vilka orter som finns nämnda i tidskriften. Observera 
upphovsrättsskyddet! Det går också att söka i bildarkivet. 

Kalmarunionen - Terra Scaniae   från 10 år
Här kan du läsa mer om Kalmarunionen och om dess betydelse, 
framför allt för Skånes historia. Kalmarunionen fick sitt namn efter ett 
möte i Kalmar 1397 då drottning Margareta utsåg en gemensam kung 
för Sverige, Norge och Danmark: Erik av Pommern. 

Östeuropa - Kooperation utan gränser   från 13 år
En svensk biståndsorganisation ger här korta fakta om olika länder i 
Östeuropa och om sitt biståndsarbete i dessa länder. Man arbetar bland 

http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=7
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=7
http://www.omkommunismen.se/
http://www.omkommunismen.se/
http://www.historiska.se/misc/gemensam/malgrupper/Lattlast/Historia2/
http://www.historiska.se/misc/gemensam/malgrupper/Lattlast/Historia2/
http://www.praginfo.com/fakta/faktaindex.htm
http://www.praginfo.com/fakta/faktaindex.htm
http://www.praginfo.com/historia/historiaindex.htm
http://www.praginfo.com/historia/historiaindex.htm
http://www.praginfo.com/historia/historiaindex.htm
http://www.praginfo.com/historia/historiaindex.htm
http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se/niva2/1-8.phtml?userid=0
http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se/niva2/1-8.phtml?userid=0
http://museumbox.e2bn.org/
http://museumbox.e2bn.org/
http://museumbox.e2bn.org/gallery/index.php?org=4
http://museumbox.e2bn.org/gallery/index.php?org=4
http://www.levandehistoria.se/folkmord/
http://www.levandehistoria.se/folkmord/
http://books.google.com/books?id=R1cEAAAAMBAJ&source=gbs_navlinks_s#all_issues_anchor
http://books.google.com/books?id=R1cEAAAAMBAJ&source=gbs_navlinks_s#all_issues_anchor
http://images.google.com/hosted/life
http://images.google.com/hosted/life
http://www.ts.skane.se/fakta/kalmarunionen
http://www.ts.skane.se/fakta/kalmarunionen
http://www.utangranser.se/Default.aspx?ID=80
http://www.utangranser.se/Default.aspx?ID=80


annat med hiv-bekämpning, hållbar utveckling, jämställdhet och 
katastrofhjälp. 
Video bank - Wide angle   från 13 år
Här får du se korta dokumentärfilmer från olika delar av världen och 
lära dig mer om global historia. Försök svara på de frågor som hör till 
varje film. Sök även filmer via tema. Filmerna tar avstamp i 
nutidshistoria och nutida globala frågor, för att skapa ett intresse för 
historia längre bakåt i tiden. Filmerna är producerade för elever i USA, 
av New York's Educational and Community Outreach Department. För 
att se filmerna behövs exempelvis Quicktime, RealPlayer eller 
Windows Media Player på datorn. 

Om Makedonien - Sweden Abroad   från 13 år
Korta fakta om Makedonien. Även kort information om Makedoniens 
historia och politik och om Sveriges förbindelser med landet (se 
rubriken Innehållsförteckning). Under rubriken Reseinformation får du 
information om att resa dit. Bakom informationen står Sveriges 
ambassad. 

Världens konflikter - SVT   från 13 år
I programserien Världens konflikter från SVT försöker man berätta 
bakgrunden till några av världens stora konflikter. Här kan du se 
programmen när de har visats i TV. Läs också mer om de konflikter 
och länder som skildras i programmen: Afghanistan, Algeriet, 
Nordirland, Colombia, Somalia, Sri Lanka, Kosovo, Kongo, Darfur, 
Thailand och Tjetjenien. Du hittar viktiga årtal i ländernas historia 
samt källor. Programmen ligger kvar i 30 dagar efter seriens slut. 

Sök i Historiska museets samlingar   från 13 år
Via den här söktjänsten hittar du tusentals bilder på föremål från 
Historiska museets samlingar. Bilderna har Creative Commons-licens 
och får användas i undervisningen, om inte annat anges intill bilden. 
Om du registrerar dig med e-postadress får du tillgång till fler 
funktioner. 

Länder - Mölndals Stadsbiblioteks länkkatalog   från 13 år
Ett stort urval länkar om världens länder från Mölndals Stadsbiblioteks 
länklista. Man kan söka land i en lista över länder, via en karta eller 
bläddra sig fram bland länkarna. Just nu är Haiti ett land som många 
söker information om. 

Landguiden - Länder i fickformat Online   från 13 år
Landguiden är en betaltjänst från Utrikespolitiska Institutet. 
Landguiden omfattar fakta om alla länder i världen. För att kunna 
använda denna tjänst måste din skola ha ett abonnemang och betala en 
avgift. Men om du klickar på knappen "Demo" och sedan på "Läs om 
ett land" kan du prova tjänsten gratis. Du kan då jämföra fakta och 
statistik mellan alla länder i världen. Du kan också läsa mycket 
utförlig information om två utvalda länder: Danmark och Tjeckien. Du 
kan även prova att titta i Världen faktabank som är en gratistjänst från 
Utrikespolitiska Institutet. 

How Stuff Works   från 13 år
Lär dig här om allt mellan himmel och jord - dels om hur saker 
fungerar i vår vardag, dels inom ämnen som geografi och historia. Vill 
du veta hur en TV, CD eller flygplansmotor fungerar? Eller hur en en 
elektrisk skruvmejsel ser ut inuti? En sökning på det aktuella ordet 
'Haiti' ger just nu 54 träffar, där du bland annat kan läsa om Haitis 
historia och geografi. Visste du förresten att zomibes ursprungligen 
kommer från Haiti? 

Populär historia   från 10 år
På tidskriften Populär historias hemsida hittar du artiklar, nyheter, 
intervjuer, frågesporter, länktips med mera. Klicka på Dagens datum så 
får du läsa vad som hände i historien just idag. 

Country Studies   från 13 år
Presentationer av ca 100 länder utifrån politiskt, socialt, kulturellt och 
ekonomiskt perspektiv. 
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Drottning Margareta   för 10-15 år
Margareta var unionsdrottning i Sverige 1353-1412. Här beskrivs hon 
både som person och regent. Även Kalmarunionen och samtida 
makthavare, som Erik av Pommern, beskrivs. Webbsidan är gjord av 
lärare och bibliotekarier från Stockholms universitet. 

Engelbrekt Engelbrektsson (1390-talet-1436)   för 13-15 år
Sveriges regent och bondeledare Engelbrekt Engelbrektsson har haft 
betydelse för den svenska nationalismens framväxt. Här beskrivs 
personen Engelbrekt, Engelbrektsupproret och Erik av Pommerns 
inflytande under denna tid. Webbsidan är gjord av lärare och 
bibliotekarier vid Stockholms universitet. 

WIZ - WorldInfoZone   från 13 år
Här kan du få mycket information, bilder och korta fakta om många av 
världens länder. Många namn, städer och olika geografiska platser är 
klickbara i texterna, vilket innebär att det finns mer information om 
dem att hämta. 

Fråga Lund om historia   från 10 år
Här kan du ställa frågor till historiker och ibland också få tips på 
länkar där du kan läsa mer om ämnet. Du kan också läsa andras frågor 
och svar på sidan. Frågorna besvaras av Historiska institutionen på 
Lunds universitet. 

Geographia Homepage   från 13 år
På webbplatsen kan du få information om ett antal länder och områden 
i världen. De presenteras med fina bilder och berättelser om olika 
äventyr som man kan göra i landet. 

Liten historisk-geografisk ordlista   från 10 år
När du läser historieböcker kan du ibland stöta på lite gammaldags 
ovanliga ord som till exempel aln, frälse, markland eller packhus. Här 
är en ordlista som förklarar betydelsen av 277 sådana ord, både från 
Sverige och från andra delar av världen. 

World & News   för 10-15 år
Här kan du ta reda på mer om världen. Läs om världens länder, 
nyheter om världens länder, världsgeografi, världshistoria, länders 
historia, religioner, krig, olyckor och katastrofer som händer runt om i 
världen. 

The British Museum   från 10 år
På British Museums webbplats finns en särskild ingång för barn under 
rubriken Explore. Här kan du söka föremål från många historiska 
världskulturer och platser i världen. Man kan också göra rundturer i 
museet och hitta fördjupningar inom olika teman som pengar, tid, djur, 
skrifthistoria och synen på homosexualitet och könsroller genom 
tiderna. 

Svenska museifönstret   från 10 år
I den här portalen ger hundratals svenska museer dig information för 
skolarbetet. Det kan vara texter, bilder, fotografier, filmer, ljud och 
multimedia. Sök i sökrutan eller bläddra dig fram under rubriken 
Kategorisök. I den alfabetiska länklistan kan du se vilka museer som 
har särskilda skolsidor. Hitta också museer via en karta med Sveriges 
landskap. 

Historiedetektiven - fallet med det okända skelettet   för 10-12 år
Gillar du att spela äventyrsspel? Spelet handlar om en flicka som har 
en detektivbyrå och får i uppdrag av arkeologer att spåra identiteten 
hos ett skelett. Hon måste söka fram rätt information för att lösa fallet. 
Till sin hjälp har hon de olika instanser i staden som erbjuder 
information om historia. Flash Player behövs på datorn för att spela. 

Statens Museer för världskultur    från 13 år
Detta är en gemensam webbplats för Etnografiska museet, Medelhavs-
museet, Östasiatiska Museet i Stockholm och Världskulturmuseet i 
Göteborg. Här kan man nå de olika museerenas egna webbplatser med 
utställningar och samlingar. 
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Lars Hammaréns historiehemsida   från 13 år
Uppsatser, kartor och kartövningar inom ämnet historia. Läs bland 
annat om forntiden, antiken, första och andra världskriget, kalla kriget, 
situationen på Balkan och i Baltikum. Några avsnitt handlar även om 
Sveriges historia. Sidan är skapad av gymnasielärare Lars Hammarén, 
medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. 

1905: Norge, Sverige & unionen    för 13-15 år
2005 var det hundra år sedan unionen mellan Sverige och Norge 
upplöstes. Den här webbresursen handlar om unionstiden och 
innehåller en tidslinje, temaartiklar och några tidningar och dokument 
från 1905. De flesta texterna liksom skolsidorna och 
lärarhandledningen är skrivna på norska och anpassade efter norsk 
skola. 

Historiska museet   från 10 år
Historiska museets webbplats har mycket information inom historia 
och arkeologi som passar skolan. Här finns länkar till utställningar, 
museisamlingar, en bilddatabas, en namndatabas, tjänsten Fråga 
historikern och många andra bra resurser. För lärare finns 
Lärarrummet. 

Frågesporter i historia - Populär historia   från 13 år
Tycker du att det är roligt med historia? Vill du testa dina kunskaper? 
Tidningen Populär historia har massor av frågesporter i historia på sin 
webbplats! 

Historiesajten   för 10-15 år
Detta är en privat webbplats där du kan få information om historiska 
personer och händelser. Under rubriken Historiska ämnen hittar du till 
exempel fakta om Stockholms blodbad, Linköpings blodbad, 
Kalabaliken i Bender och Dackefejden. Det finns också en användbar 
ordlista, informaton om svenska slott och ett porträttgalleri. 

Ramp om historia   för 10-15 år
Det här är hemsidan till programserien som har sänts i tre omgångar på 
TV, senast vårterminen 2005. Du får bra och illustrerad information 
om viktiga händelser och konflikter i historien. 

Historia   för 10-15 år
Staffan Castegren berättar om fyra hundra års historia, från 1450-1850. 
Här finns också listor över svenska regenter och statsministrar, danska 
och engelska regenter, brittiska premiärministrar och amerikanska 
presidenter. Listorna över regenter är dock inte uppdaterade på några 
år. 

Unionsupplösningen 1905   för 13-15 år
Fakta och historik om unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 
1905 kan du läsa om på Karlstads kommuns hemsida. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18
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11/19 Individernas inre verkligheter.
11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17 Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst. 

Tänkesätt, moral o d i de inre 
verkligheterna.
    Det  viktigaste i utvecklingen mot framtiden finns i områdena 
11-19 om individernas inre verkligheter. Det börjar med indivi-
dernas kunskaper och erfarenheter i område 11 och går mot område 
17 om moral, dvs hur individen bör handla i den yttre verkligheten. 
Sist kommer uppfattningar om det hela hos dem som kallas filoso-
fer och som haft olika uppfattningar under tidernas lopp.
     I område 12 finns individernas uppfattningar om framtiden, i 13 
värderingar och i 14 uppfattningar om hur saker och ting hänger 
ihop och påverkar varandra. I 15 finns individernas psykiska meka-
nismer, i 16 deras logik, dvs sätt att räkna ut.
    Mycket av det som händer i områdena beror av arvsanlag men en      
stor del kan antas beror av uppfostran och traditioner, påverkan 
från tidiga barnaår, påverkan från omgivande enskilda människors 
och gruppers uppfattningar och påverkan från vad de fysiska om-
givningarna tycks berätta om världen.
    I Sverige nu försöker makthavarna beskriva hur påverkan på 
barnen bör ske i skolan så att de blir så bra som möjligt. Det sker 
genom läroplaner, kursplaner o d. I förordningen om grundskolan 
står i början:

“Grundläggande värden 
    Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 
(2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 
alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 



svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 
vår gemensamma miljö. 
    Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 
och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom indivi-
dens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 
   Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet. “

     När man sedan läser kursplaner kan man undra om man lyckats väl 
med planerna och undra hur den politiska apparaten ställer sig till dem. 
Utbildningsministern talar mycket om kunskaper och betyg, men föga 
om demokrati och jänlikhet.
     Man kan också undra om lärarna får den utbildning de behöver för 
att främja “de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på”.
    Tittar man ut i den svenska yttre verkligheten finner man inte stora 
spår av de grundläggande värdena - t ex jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt solidaritet med svaga och utsatta. 
     Den borgerliga regeringen säger sig hata bidrag, men har infört 
jobbskatteavdrag som är bidrag och störst bidrag till dem som minst 
eller inte alls behöver bidrag. Under den borgerliga nuvarande mandat-
perioden går ett par hundra miljarder kr dylika bidrag till sådana som 
inte behöver dem, pengar som gjorde bättre nytta om de gick till de 
behövande.
     Därmed är man inne på område 17 om moralen. Föfattaren George 
Orwell beskriver i boken “1984” hur orden kan få nya betydelser: Krig 

är fred, Frihet är slaveri, Okunnighet är styrka. Den borgerliga 
regeringen har anammat detta språkbruk och låter bidrag bli jobb-
skatteavdrag och låter slaveri bli frihet när man reducerar socialför-
säkringar. 
    Den kommersiella världen bygger på att man kan vända på orden 
och  förmå kunder att köpa det de inte behöver.  Det är visserligen för-
bjudet att vilseleda i reklam  men det finns kryphål. 
    Det står att undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell, 
men konfessionella friskolor tillåts. Friskolor tillåts gå med vinst och 
man har fått veta att ett amerikanskt skolbolag avser att köpa upp 
svenska friskolor. Man kan anta att deras intresse inte främst är att 
förmedla de grundläggande svenska värdena utan mer att tjäna pengar 
- och göra det med kommersiella metoder som framställer utländska 
skolbolag som bättre än svenska.
   I svensk TV har man fått veta, att några få människor för 70 000 år 
sedan utvandrade från södra Afrika över Arabiska halvön och sedan 
befolkade hela jorden med nu 7 miljarder personer. Det har hänt en hel 
del med människorna under dessa 70 000 år och moralen har blivit 
bättre. Men ännu är den inte tillräckligt bra. 
    Människorna har utvecklat många olika kulturer med skiftande 
värderingar och synsätt. I de nordiska länderna har man kommit långt  
i kulturen, till det bättre än på de flesta andra håll. Religionerna bildar 
kulturer som lätt stelnar i föråldrade synsätt. 
 
     





Psykologi. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga 
beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar människans 
beteende, känslor och tankar, både som individ och tillsammans med 
andra.  Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av  olika 
psykologiska   perspektiv och deras   betydelse för helhetssynen på 
människan.   Undervisningen ska även bidra till att   eleverna 
utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv 
och deras förklaringsmodeller.  Den ska också   leda till  att eleverna 
utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess 
inverkan på och påverkan av samtiden.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
reflektera över   det egna beteendet samt egna känslor och 
tankar,  och  genom det  bidra till ökad självkännedom.  Eleverna ska 
även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och 
beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att 
värdesätta olikheter.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika 
psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. 
Genom detta   ska  eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse  av 
människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska eleverna 
också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer 
samt reflektera över resultaten.

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och 
  utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins 
  utveckling och samhällsutvecklingen.
 2. Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån 
  olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa 
  kunskaper till egna erfarenheter.
 3. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över de 
  olika psykologiska perspektivens styrkor och svagheter.
 4. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens 
  psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
 5. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och 
  föreställningar i olika sociala sammanhang.
 6. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier 
  och modeller.

Kurser i ämnet... se Psykologi

Psykologi 1, 50 poäng.
Psykologi 2, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1.
Psykologi 3, 100 poäng, som bygger på kursen psykologi 2.
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2 Religiösa verksamheter o d.
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap.
22/28 Kristna religioner.
29 Icke kristna religioner o d.



Religionskunskap. Gymnasiet. Skolverket 
100517.

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i 
religionsvetenskapen, men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det 
behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord 
och handling, samt hur människor formulerar och förhåller sig till 
etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens 
betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska 
förhållningssätt. Den ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som 
präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och 
människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en 
beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 
hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas. 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner 
och livsåskådningar. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och 
analysera människors värderingar och trosföreställningar och 
därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och 
leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera hur 
religion kan förhålla sig till exempelvis etnicitet, kön, sexualitet och 
klass.  I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter 
och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera, samt 
genomföra fältstudier.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

    1. Kunskaper om religioner och livsåskådningar så som de 
 uttrycks i samhället.
 2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och 
  livsåskådningar.
 3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan 
  religion och vetenskap. Förmåga att granska och analysera 
  frågor om religion och vetenskap.
 4. Kunskaper om etiska begrepp och modeller.
 5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till 
  religioner och livsåskådningar.

Kurser i ämnet.. se Religionskunskap

Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper 
eller motsvarande.
Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen 
religionskunskap 1.
Religionskunskap ? specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
religionskunskap 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3417
http://www.skolverket.se/sb/d/3417


Religionskunskap. Skolverkets länkskafferi. 
Religionskunskap  Från Internet 20 april 2010.

Ismer   från 13 år
Här kan du slå upp och få förklarat i ett par korta meningar några 
vanliga och ovanliga "ismer" det vill säga riktningar, inom filosofi, 
konst, religion, politik med mera. Shockwave Player behövs på datorn. 
En privatperson står bakom sidan. 

Svenska museifönstret   från 10 år
I den här portalen ger hundratals svenska museer dig information för 
skolarbetet. Det kan vara texter, bilder, fotografier, filmer, ljud och 
multimedia. Sök i sökrutan eller bläddra dig fram under rubriken 
Kategorisök. I den alfabetiska länklistan kan du se vilka museer som 
har särskilda skolsidor. Hitta också museer via en karta med Sveriges 
landskap. 

Welcome to life!   från 13 år
En fullmatad webplats med massor av information om olika religioner, 
livsåskådning och etik. Här kan du även testa dig själv. Du hittar alla 
svar någonstans på webbplatsen. Klarar du det utan att titta i facit? 
Sidan är gjord av en gymnasielärare, men är fullt användbar även för 
högstadieelever. Under rubriken Kursplanering finns stöd för lärare. 

Interfaith Calendar   från 13 år
Vill du snabbt få information om olika religioners helger och högtider 
är detta sidan för dig. Webbplatsen är uppbyggd som en kalender där 
alla världsreligioners högtider finns inlagda. Även mindre religioner är 
representerade. Det finns även länkar till webbsidor om olika 
religioner. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18

SVT Kunskapskanalen 29 maj 2010
12.00-12.35 Religionens nya synlighet i samhället
Anders Bäckström är professor i religionssociologi talar om religio-
nens roll i den privata respektive den offentliga sfären. Det sekulära 
Europa och det religiösa USA jämförs ofta. Från ett seminarium om 
polisforskning arrangerat av Uppsala universitet. Repris från 27/4.

http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=12
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=12
http://home1.swipnet.se/%7Ew-10540/ismer.htm
http://home1.swipnet.se/%7Ew-10540/ismer.htm
http://www.museifonstret.se/
http://www.museifonstret.se/
http://www.museifonstret.se/category.asp
http://www.museifonstret.se/category.asp
http://www.museifonstret.se/museum.asp
http://www.museifonstret.se/museum.asp
http://www.museifonstret.se/province.asp
http://www.museifonstret.se/province.asp
http://www.to-life.se/
http://www.to-life.se/
http://www.to-life.se/testa.html
http://www.to-life.se/testa.html
http://www.interfaithcalendar.org/
http://www.interfaithcalendar.org/
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“Hans Rosling - en av världens främsta 
globala tänkare.”
“Han har blivit utsedd till en av världens 100 främsta globala 
tänkare, och tidningen Wallpaper har rankat stiftelsen och webb-
platsen Gapminder som ett av de tio ledande varumärkena.”

    “Hans Rosling påpekar att det är sonen Ola och sonhustrun Anna 
som designat och programmerat de rörliga bubblorna i graferna, som 
gör hans föreläsningar till pedagogiska succéer som föder optimism 
om världens framtid.
    Men optimist, nej, det vill han inte kalla sig.
    – Vi sysslar med fakta, siffror och statistik. Man är väl inte optimist 
bara för att man vet att barnadödligheten de sista årtiondena sjunkit 
snabbare i Bangladesh, Egypten och Brasilien än den någonsin gjort i 
Sverige. Man är enbart kunnig.

Ändå har han lyckats vända på begrepp och engagera folk genom 
kunniga och humoristiska föreläsningar, som man också kan ta del av 
på internet. På webbplatsen Gapminder finns undervisningsmaterial 
som visar hur Världen ser ut i dag, inte som den gjorde för 25 år sedan. 
En faktasmedja till skillnad mot alla tankesmedjor. All information på 
Gapminder är fri att använda. Det är ett modernt ”museum”  som gör 
världen förståelig.
    – Världens länder kan inte längre delas upp i två grupper: i-länder 
och u-länder. Det stämmer inte med verkligheten utan med tankarna i 
seriefiguren Tintins värld! Världen har i dag länder på alla nivåer, 
säger Hans Rosling och visar Gapminder World Chart som inte liknar 
någon traditionell världsatlas. En axel heter ”health”, den andra 



”money”  och länderna är bubblor; de är färgade röda, gula, orange, blå 
och gröna för att markera vilken kontinent de tillhör och i olika 
storlekar beroende på folkmängd.
    – Axlarna visar antal barn per kvinna respektive medellivslängd. 
Familjernas storlek visar vad som händer i sovrummet, och livets 
längd visar om det finns tvål och vatten i badrummet och mat i köket i 
respektive land. Jag försöker bryta gamla tankegångar och skaka om 
lyssnaren med hjälp av humor och överdrivna slutsatser, säger han.

– Min mamma hade tuberkulos. På den tiden var det så att om man 
var manlig student med bra betyg och kunde komma in på läkarlinjen, 
då läste man medicin. Även om jag hade ett socialt intresse från 
början, så blev det medicin. Och till viss del väljer sedan livet åt en, 
man har lite styrförmåga och kan möjligen påverka något. Jag var 
intresserad av både kemi och ekonomi och lyckades kombinera detta i 
min forskning, förklarar Hans Rosling som arbetade i Moçambique ett 
par år och i sitt arbete och forskning upptäckte en ny förlamnings-
sjukdom, konzo.
    Han var också en av initiativtagarna till den svenska avdelningen av 
Läkare utan gränser som bildades 1993.
    Stiftelsen Gapminder har han arbetat med i tio år.
    – Jag letade efter någon som kunde hjälpa mig att göra statistik 
mera tillgänglig. Min son Ola anmälde sitt intresse, säger Hans 
Rosling skamset.

Gapminder har lånat namn från de i den engelska tunnelbanan så 
välkända orden ”mind the gap”, ”se upp för avståndet mellan vagn och 
plattform”. Sonhustrun Anna kläckte namnet och 2007 såldes mjuk-
varan till Google. Ola och Anna Rosling Rönnlund samt tre andra 
svenska programmerare följde med över till Kalifornien. Hans Rosling 
arbetar vidare med ett nytt team i Stiftelsen Gapminder.

I vinter har Hans Rosling synts i alla möjliga sammanhang. Fredrik 
Skavlan fick tjata lite innan Rosling ställde upp i pratshowen och 
förklarade hur Världen ser ut i dag med hjälp av röda och blå 
legoklossar. Tillsammans med Doreen Månsson tävlade han i ”På 
spåret”.
    – Fast jag är rätt usel på frågesport. I mitt liv har jag struntat i att 
lära mig något om musik, dans, mat och kläder. Och då klarar man sig 
sämre i ”På spåret”, säger Hans Rosling.

Nej, Hans Rosling har ägnat sig åt helt andra saker. Något som han nu 
uppmärksammas för i den amerikanska tidskriften Foreign Policy. På 
listan över de 100 tänkare vars idéer format världen under året som 
gått har han hamnat på plats 96. Motiveringen är: ”För att han får våra 
tankar att svindla med banbrytande statistik.”

– Det handlar inte om optimism utan om det man vet om världen och 
om uthållighet i att berätta det. Det är avgörande även för uppfinnare. 
Endast den som håller ut kan lyckas, säger Hans Rosling.

Marika Hemmel “

SVTs Hemsida på Internet:
“Hans Rosling har fått lägga den akademiska karriären på hyllan - för 
nu vill hela världen lyssna på professorn i internationell hälsa. I Pär 
Fjällströms porträtt får vi följa en energisk optimist som menar att 
världen, trots allt, blir bättre.
Hemsidan för Hans Roslings omtalade statistikverktyg
Se filmen i Play
- Egentligen skulle jag ju bara göra ett verktyg för att visa studenterna 
hur världen förändrats, säger Hans Rosling. Att jag skulle komma att 

http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
http://svtplay.se/v/1542302/dokumentar/roslings_varld
http://svtplay.se/v/1542302/dokumentar/roslings_varld


föreläsa för världsledande politiker och globala storföretag, det kunde 
jag aldrig föreställa mig!
Idag är Al Gore och Bill Gates bland dem som bokar in möten och 
vill utnyttja hans tjänster. Hans underhållande föreläsningar har fått 
enormt genomslag, inte minst tack vare nätet. Kalendern är fullbokad, 
ena veckan norska oljeindustrin, nästa FN eller utrikesministrarna i 
Latinamerika.”
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   • Is child mortality falling?
 • The Bangladesh Miracle
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 • USA or China, who emits most CO2
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GLOBAL TRENDS
 • 200 years that changed the world
 • Africa is not a country
 • High age at marriage – a long tradition
 • Smaller families and longer lives
 • Wealth & Health of Nations
HIV
 • HIV epidemic 1980-2007
 • HIV is concentrated in a few countries.
 • The rise, fall and rise of health in Botswana
POVERTY
 • Who has the best teeth?
 • Yes, most billionaires live in the US
TECHNOLOGY
 • Who has the most Internet users?
News
Angus Maddison has passed away
On 24 April 2010, professor Angus Maddison passed away at the age 
of 83. Maddison was an economist and economic historian and a 
pioneer in exploring the broad developments of the world through 
statistics.His data has been a foundation for the work of Gapminder in 
several areas. In our work to construct longer time [...]

Gapminder Desktop launched
Now you can use Gapminder World – with all its indicators – from 
your own computer, even when you have no Internet. Just download 
and install the brand new Gapminder Desktop.

Free data from the World Bank
Yesterday (April 20, 2010) the World Bank reveiled that it will offer  
free access to a huge amount of development statistics. This bold and 

longly awaited step to liberate the data gives students, researchers, 
designers, journalists and organizations access to important statistics.

Google launches Data Explorer
Today Google launched “Public Data Explorer”, a new powerful visu-
alization tool that lets you explore, visualize and share data in a 
“Gapminder-like”  manner. It lets you explore statistics and create 
“Bubble-charts”, maps, bar- or line charts, to share on your blog or 
web page.

A brand new Gapminder.org
As you can see, Gapminder’s web site has got a facelift, but also some 
helpful new features. Here are the most important new features that 
will help you explore the world with Gapminder.

Rosling on “100 top global thinker”-list
Hans Rosling, founder and director of Gapminder, is one of the 
world’s “100 most important global thinkers”  of 2009, according to 
Foreign Policy Magazine.

Visualizing Swedish development aid
Using Googles Motion Chart and tools from IBM, we have tried to 
visualize the data on Sweden’s development aid. The graphs can be 
found under Gapminder Labs.

Asia’s rise – Hans Rosling at TEDIndia in new video
At TEDIndia, the first ever TED-conference in Asia, Hans Rosling 
spoke about the rise of Asia and showed how the region has developed 
over the last 150 years......

Data in Gapminder World
List of indicators  About countries & territories   Documentation  
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”Svensk grundlag måste anpassas bättre till EU”
“Ny SNS-rapport utvärderar EU-medlemskapet efter 15 år: För 
att förhindra ett demokratiunderskott i  Sverige krävs nya 
reformer och handlingsstrategier. EU-medlemskapet har lämnat 
bestående avtryck i svensk politik och demokrati. Statsministern 
och Statsrådsberedningen har fått ökad makt på bekostnad av 
fackdepartementen. Samtidigt har riksdagens kontrollfunktion 
försvårats och dess roll i genomförandet av EU:s regler urholkats. 
Domstolarna har varit obenägna att samarbeta med EU-dom-
stolen och därmed missat unika möjligheter att påverka EU-
rätten. Vi efterlyser en mer offensiv svensk inställning, bland 
annat bör grundlagen skrivas om så att den bättre speglar de 
konstitutionella följderna av EU-medlemskapet, skriver Studieför-
bundet Näringsliv och Samhälles Demokratiråd. “

“I år är det femton år sedan Sverige blev medlem i EU. I årets rapport 
från SNS Demokratiråd, ”Europeiseringen av Sverige”, utvärderar vi 
hur svensk politik och demokrati har förändrats till följd av EU-
medlemskapet. Vi uppmärksammar särskilt fyra områden: statskicket, 
förvaltningen, partipolitiken och välfärdsmodellen.

Vår första huvudsakliga slutsats är att EU-medlemskapet i flera 
avseenden lämnat bestående avtryck i  hur svensk politik och 
demokrati organiseras och bedrivs.

Till att börja med har det svenska statsskicket påverkats i flera 
aspekter. EU:s konstitutionella utveckling har inneburit att grund-
lagens beskrivning av förhållandet mellan Sverige och EU blivit 



alltmer missvisande. Grundlagen har gett en bild av att Sverige har 
större kontroll över EU, dess utveckling och dess konsekvenser för det 
svenska statskicket än vad som i själva verket är fallet.

Vidare har den redan starka regeringsmakten i  Sverige fått en 
ännu starkare ställning till följd av EU-medlemskapet. Regeringen 
har fått tillgång till nya politiska arenor, samtidigt som riksdagens 
kontrollfunktion försvårats och dess roll  i genomförandet av EU-
regler urholkats genom förändrade lagstiftningsformer i  EU. 
Domstolarna i Sverige har genom medlemskapet getts unika 
möjligheter till inflytande över EU-rätten, men hittills varit 
obenägna att samarbeta med EU-domstolen genom begäran om 
förhandsavgöranden.

De delar av förvaltningen som arbetar mot EU har genomgått stora 
förändringar i medlemskapets spår. Den traditionella svenska förvalt-
ningsmodellen med små departement och stora, självständiga 
myndigheter har delvis luckrats upp. Den politiska styrningen i EU-
frågor är generellt svagare och mer informell än i traditionell 
förvaltningsstyrning.

Inom Regeringskansliet har de ökade kraven på EU-samordning 
gett en ökad koncentration av makt till statsministern och Stats-
rådsberedningen, på bekostnad av fackdepartementen, särskilt 
UD. Denna utveckling har gått hand i hand med ökad frag-
mentarisering av förvaltningen, när tjänstemän på lägre nivåer 
har fått ökad makt och autonomi till följd av sin expertkunskap i 
EU-frågor.

Partipolitiken har endast påverkats i begränsad utsträckning av 
EU. Den främsta förändringen sedan 1995 är att splittringen i EU-

frågan inom väljarkåren och flera partier efterhand har gett med 
sig. Samtidigt förblir frågor om EU-politik begränsat politiserade 
av partierna och lågprioriterade av väljarna, vilket förklarar 
varför de inte syns i  riksdagsvalen och varför väljarna tillåter sig 
att experimentera och proteströsta i EU-valen. Det svenska parti-
systemet har tagit mycket litet intryck av medlemskapet och 
relatio-nerna med systerpartier i Europa. I partiernas interna 
arbete har EU-medlemskapet hittills haft marginell betydelse. 
Villigheten att bedriva kampanjer på grundval av europeiska 
partimanifest är svag, liksom intresset för EU-parlamentariker-
nas arbete.

Den svenska välfärdsmodellen har i stora drag bestått och hävdat sig 
väl inom EU. Sverige har inte genomgått något genomgripande 
modellskifte. Bilden av EU som ett hot var kraftigt överdriven. 
Tvärtom har den aktiva svenska arbetsmarknadspolitiken fungerat som 
modell i EU-ländernas samarbete i sysselsättningsfrågor. På det 
socialpolitiska området har dessutom EU spelat en viktig roll i att 
stärka de sociala rättigheterna i medlemsländerna, Sverige inkluderat. 
Exempelvis har EU genom domstolen stärkt det formella skyddet av 
jämställdhet mellan könen. Samtidigt har den svenska lönebildnings-
modellen utmanats av EU-domstolens utslag i Vaxholmsfallet. Det är 
fortfarande oklart hur långtgående konsekvenserna blir i praktiken.

Vår andra huvudsakliga slutsats är att Sverige i dag lider av en 
brist på reformer och strategier för att möta medlemskapets 
effekter på svensk demokrati och politik. Denna passivitet riske-
rar att resultera i  ett självförvållat demokratiunderskott i  Sverige 
och en outnyttjad potential för inflytande i Bryssel. Det finns 
fortfarande en tendens att förhålla sig som om EU-medlemskapet 
vore en marginell förändring eller ett hot att försvara sig mot. 



Vi efterlyser en mer offensiv inställning och pekar på nio 
önskvärda reformer och handlingsstrategier:
• Riksdagen bör skriva om grundlagen så att den bättre speglar de 
konstitutionella följderna av medlemskapet än dagens EU-paragraf och 
den grundlagsändring som väntas antas till hösten.
• Riksdagen behöver söka återta delar av den makt den förlorat i 
förhållande till regeringen, exempelvis genom att utnyttja den nya roll 
som nationella parlament får genom Lissabonfördraget.
• Domstolarna måste bejaka sin centrala roll i EU:s juridiska 
system och begära förhandsavgöranden från EU-domstolen där tolk-
ningen av EU-rätten är oklar. Möjligheten att påverka EU:s rättsut-
veckling går via Luxemburg.
• Regeringen behöver utveckla en förvaltningspolitik för EU-
arbetet som möter den uppluckrade gränslinjen mellan departement 
och myndigheter med förtydligade mekanismer för politisk styrning 
och ansvarskrävande.
• Regeringskansliet måste bli bättre på att stötta de svenskar som 
arbetar i EU:s institutioner och på att dra nytta av deras erfarenheter 
och kompetens, både i Bryssel och när de återvänder hem.
• Partierna behöver anpassa sig bättre till EU-arenan genom att 
lyfta EU-frågorna även mellan Europavalen, förklara hur skenbart 
nationella frågor ofta har en europeisk dimension och bättre utnyttja 
sina Europaparlamentariker.
• Partierna bör avstå från att på utrikespolitiskt manér söka mindre 
konflikt i frågor som hanteras på EU-nivån, då detta bidrar till ett 
blodfattigt nationellt samtal i EU-frågor och försvårar demokratiskt 
ansvarsutkrävande.
• Sverige bör verka för att kvarhålla nationell välfärdspolitisk 
handlingsfrihet inom EU, inte minst på de områden där den svenska 
modellen skiljer sig från de allmänna mönstren i medlemsländerna, 
exempelvis i fråga om lönebildning.

• Sverige bör utnyttja sin höga trovärdighet i välfärdsfrågor för att 
söka forma hållbara socialpolitiska lösningar på gemensamma europe-
iska problem, som åldrande befolkningar.

Femton år efter inträdet i EU är Sverige en alltmer integrerad del i 
unionen. Men att därmed slå sig till ro vore en björntjänst för svensk 
demokrati och svenskt inflytande i EU.

Jonas Tallberg
professor Stockholms universitet
Nicholas Aylott
docent Södertörns högskola
Carl Fredrik Bergström
professor Uppsala universitet
Åsa Casula Vifell
fil dr Stockholms universitet och Södertörns högskola
Joakim Palme
professor Uppsala universitet och vd Institutet för framtidsstudier

“EU-SYMPATIERNA
   Den 13 november 1994 avgjordes frågan om Sveriges EU-med-
lemskap i en folkomröstning. 52,3 procent röstade ja, 46,8 procent nej 
och 0,9 procent röstade blankt. Valdeltagandet var högt, 83 procent. 
   SCB:s undersökningar av svenska folkets EU-sympatier visar att 
opinionen har svängt till EU:s fördel. I maj 1992 var drygt 35 procent 
av svenskarna emot EU, medan drygt 30 procent var för. Vid senaste 
undersökningen, i november 2009, var 56,5 procent för medan 18 
procent var emot och 25,6 procent osäkra. Källa: EU-upplysningen, 
SCB “



33 Nationalekonomi, internationell 
ekonomi.

DN 15 april 2010:
“Drama i fem akter.”
“Kolumnen: David Brooks om nationalekonomins uppgång och fall.”

“NÅGON LYSANDE FORSKARE måste skriva en heltäckande bok 
om modern nationalekonomi, för utvecklingen på det området är något 
av det viktigaste som pågår i världen i dag.
    Akt I skulle utspela sig i den ekonomiska pseudovetenskaplighetens 
era, då nationalekonomerna arbetade efter en förenklad syn på den 
mänskliga naturen - den fullständigt rationelle, nyttomaximerande, 
självstyrande individen - och sedan konstruerade invecklade modeller 
utifrån denna varelse.
    Akt II skulle täcka de senaste decennierna då en och annan modig 
ekonom gick vidare från denna syn på mänskligheten som streck-
gubbar. Herbert Simon påpekade att  människor inte är fullständigt 
rationella. Gary Becker analyserade beteenden som inte är frukten av 
ett  snävt egenintresse, till exempel att ha barn och uppträda altruis-
tiskt. Amos Tversky och Daniel Kahneman framhöll att  folk agerar 
subjektivt när de försöker fatta objektiva beslut.
    Denna del skulle alltså handla om gradvis ökande förfining och om 
utbrytning ur det gängse mönstret.
    Nu följer akt III, den ekonomiska krisen 2008 och 2009. Den blottar 
hela områdets tillkortakommanden. Ekonomer och finansexperter 
ägnade årtionden åt ständigt mer sofistikerade modeller som skulle 
förutse marknadens beteende, men ändå såg de inte finanskrisen 
medan den närmade sig. Tvärtom bidrog dessa modeller i forskningens 
framkant till den genom att grovt missuppfatta beteendet. Det bidrog 

till att 50 000 miljarder dollar av globala tillgångar utraderades och 
oändligt mänskligt lidande vållades.



DÄRMED ÄR HISTORIKERN framme vid akt IV, den period av 
självrannsakan som vi nu genomlever. Mer än ett år efter krisen råder 
inget samförstånd om vad som orsakade den. Ekonomerna omvärderar
sitt forskningsområde i grunden.
    "Var fanns de intellektuella trendsättarna när krisen laddades upp?" 
frågar Barry  Eichengreen vid California-universitetet. "Varför såg de 
inte att tåget höll på att spåra ur?"
    I Wall Street Journal undrade Russ Roberts vid George Mason-
universitetet varför nationalekonomi ens betraktas som en vetenskap. 
Riktiga vetenskaper gör framsteg, men i nationalekonomi glider gamla 
idéer i och ur modet.I riktiga vetenskaper löser bevis problem. Roberts 
bad sina kolleger nämna en ekonometrisk undersökning som var så väl 
genomförd att den slutgiltigt hade löst någon tvist. Ingen kunde 
komma på en enda.
     "Vi ska alltså inte vänta oss så mycket av ekonomer", skriver 
Roberts.
    Robert J Shiller vid Yale framhåller att  den bästa förklaringen till 
krisen inte ens är en ekonomisk analys. Den ges i en historiebok -"This 
Time is Different" av Carmen M Reinhart och Kenneth S Rogoff - som 
knappast innehåller någon ekonomisk teori alls.

ÅTMINSTONE UTIFRÅN får man intrycket att ekonomer som kon-
struerar abstrakta och invecklade modeller inte längre har någon 
intellektuell energi. I stället tycks hela forskningsområdet röra sig mot 
humaniora. Många ekonomer tar nu till sig lärdomar från psykologer, 
hjärnforskare och sociologer. De skriver böcker med titlar som 
"Animal Spirits", "The Irrational Economist" och "Identity Econo-
mics", till exempel om hur sociala identiteter präglar ekonomiska val.
    Man återgår alltså till äldre tiders ödmjukare inställning. Adam 
Smith var ju moralfilosof, Friedrich von Hayek byggde sin filosofi på 
medvetenhet om vår egen okunnighet och John Maynard Keynes "var 
inte redo att offra realismen för matematiken", som hans levnads-

tecknare Robert Skidelsky  uttrycker det. Nationalekonomi är en "mo-
ralisk vetenskap", skrev Keynes. Den sysslar med "motiv, förvänt-
ningar, psykologiska osäkerheter. Man måste ständigt vara på sin vakt 
mot att behandla materialet som konstant och homogent."
    I akt IV tar ekonomerna med andra ord små, små steg in i känslor-
nas, de sociala relationernas, fantasins, kärlekens och rättrådig-hetens 
värld. I akt V kommer de att spränga sönder hela sitt område, spår jag.

NATIONALEKONOMIN blev ett sammanhållet forskningsområde 
genom att amputera så gott som hela den mänskliga naturen. Nu börjar 
ekonomerna med de delar av känslolivet som de kan mäta och bygga 
modeller av. Men när de väl befinner sig i den terrängen märker de att 
de processer som vårt  inre liv består av inte kan hanteras med 
samhällsvetenskapliga metoder. Helgjutna människors moraliska och 
sociala strävanden kan inte reduceras till universella lagar och inte 
studeras som fysik.
    När detta är allmänt accepterat kan nationalekonomin återigen bli en 
underavdelning av historia och moralfilosofi. Den blir ett mäktigt 
redskap för att analysera vissa slags verksamhet. Ekonomerna kommer 
att  kunna beskriva hur somliga agerade i specifika sammanhang och 
hämta vissa lärdomar att  hålla i minnet medan de begrundar andra 
människor och andra sammanhang, precis som historiker, psykologer 
och författare gör.
    Vid slutet av akt V blir nationalekonomin realistisk, men den kom-
mer att höra hemma i humaniora, inte bland de exakta vetenskaperna.

Översättning: Margareta Eklöf
Copyrlght: (2010) New York Times Service

David Brooks är amerikansk författare, journalist och fristående 
kolumnist i Dagens Nyheter.”



DN 29 april 2010:

“Ekonomernas kris.”
“Kolumnen: Lars Jonung om jakten på en ny Keynes.”

“Dagens globala finanskris har utlöst en kris för ämnet nationaleko-
nomi. Sökandet efter bättre ekonomisk analys pågår för fullt. Även 
George Soros, besviken över ett finansiellt system som gett oss dagens 
elände, har gett sig in i leken. Det är dags för en ny intellektuell 
revolution liknande den som John Maynard Keynes stod för under 
1930-talet anser han.
    Nu satsar Soros 50 millioner dollar av sin förmögenhet – acku-
mulerad genom framgångsrik spekulation under föregående kriser – på 
ett institut för nytt ekonomiskt tänkande (Institute for new economic 
thinking).
    Institutet tog ett första steg mot den nya ekonomin med en storstilad 
konferens i april på King’s College i Cambridge i England, det veten-
skapliga hemmet för Keynes från 1909 till hans död 1946. På det 
späckade programmet lyste de akademiska stjärnorna inom det natio-
nalekonomiska skrået – inräknat en handfull ekonomipristagare.
 
Vad kom man då fram till under tre intensiva dagar med ett 50-tal 
inlägg, 200 utmattade deltagare och med Keynes i brons som observa-
tör i föreläsningssalen?
     För det första var man enig om att ämnet nationalekonomi tappat i 
anseende på grund av den ekonomiska katastrofen, framför allt makro-
ekonomi, den del av nationalekonomin som studerar sambandet mellan 
den finansiella sektorn och den övriga ekonomin.
    Mönstret känns igen från tidigare djupa kriser. 1930-talets globala 
depression inspirerade ju Keynes till ett nytt recept för krisbekämp-
ning. Staten bör aktivt ingripa för att styra samhällsekonomin mot full 

sysselsättning. Hans idéer slog igenom efter andra världskriget och 
styrde sedan det ekonomiska tänkandet, inte minst i vårt land.
    Nästa stora kris, 1970-talets stagflation med hög arbetslöshet och 
hög inflation, blev genomslaget för Milton Friedman och andra 
ekonomer från den så kallade Chicagoskolan. Här blev ordinationen en 
motsatta: staten bör ha en passiv roll och koncentrera sig på att 
upprätthålla låg inflation. Marknadsekonomin är i sig ett stabilt system 
som inte skapar kriser – såvida inte staten blandar sig i leken. Denna 
vision har sedan härskat i västvärlden fram till dagens kris.

Nu var det Chicagoskolan som attackerades på konferensen, mer 
specifikt: antagandena i dess modeller över det finansiella systemet. 
Dessa har den olyckliga egenskapen att utesluta just de företeelser som 
kännetecknar finansiella kriser. Den härskande modellen för finansiella 
marknader under de senaste 30 åren har varit en ”vackert väder”-
modell – som en bil som bara kan köras när allt är perfekt: solen lyser 
från en klarblå himmel, väglaget är det bästa, ingen vind och inga 
hinder på vägen. Och alla som är ute kör lugnt och omtänksamt.
     Modellen har inte bara förfört de flesta ekonomer som sysslat med 
finansmarknaderna. Än värre, centralbankschefer som Alan Greenspan 
och ansvariga för regleringen av den finansiella sektorn har också för-
trollats. Följden blev att få ansvariga insåg problemen med finansiell 
avreglering, med nya instrument och svindlande bonusar till mata-
dorerna på finansarenan. Teorierna förvandlades okritiskt till en låt-gå-
politik som bidrog till krisen.
    Deltagarna var också ense om att det behövs ett nytt sätt att 
analysera finansmarknaden. Den intellektuella pendeln bör svänga bort 
från Chicagoskolan. Men vart? Här upphörde all samsyn.

En ivrig grupp förespråkade mer matematik, bättre teori byggd på 
mer realistiska antaganden; kanske med hjälp av nya modeller hämta-



de från fysiken. En annan grupp ansåg däremot att den akademiska 
krisen har skapats av för mycket matematik och teknik. Bättre vore att 
bredda studiet av nationalekonomin genom att hämta insikter från 
psykologi, historia, antropologi, sociologi och juridik.
    Oenigheten gällde också hur dagens finanskris bör bekämpas. 
Typiskt för ekonomer! stönade en deltagare. Men fick till svar: Keynes 
hade som regel två lösningar på varje problem.
    Den allmänna åsikten var att det kommer att ta lång tid att inarbeta 
erfarenheterna från den nuvarande depressionen i nationalekonomin. 
Keynes idéer slog igenom först efter 10–20 år. Samma gällde för 
Friedman och Chicago. Kanske blir den nya teorin helt accepterad 
lagom tills vi träffas av nästa stora kris? Och då visar den sig sannolikt 
otillräcklig.
    För några deltagare var finanskrisen knappast någon överraskning, 
nämligen för de forskare som sysslat med de finansiella krisernas 
historia. Dagens kris är bara en bekräftelse på ett generellt mönster 
som gällt under de senaste 800 åren. Kapitalistiska ekonomier är 
komplexa dynamiska system där kreditväsendet och penningpolitiken 
lätt blir en källa till instabilitet.

Bättre än ett institut för nytt ekonomiskt tänkande vore kanske ett 
institut för gammalt ekonomiskt tänkande – ett institut som håller 
beprövade ekonomisk-historiska insikter vid liv – gärna med hjälp av 
nya tekniker.
    Att vara framgångsrik börsspekulant som Soros är inte en garanti för 
succé inom universitetsvärlden. Det behövs nog ett geni som Keynes 
för att lyckas på både den finansiella och den akademiska marknaden.

Lars Jonung “



34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.



Juridik. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. 
Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda 
personer och   företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga 
makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även 
internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och 
där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande 
lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet.   Undervisningen 
ska bidra till att eleverna utvecklar en bredare och djupare förståelse 
av dagens samhällsliv samt   stimulera   dem till att verka för ett 
rättssystem som värnar alla människors lika värde.
    Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga 
problem samt förmåga att formulera sig korrekt och precist.
Genom praktiskt arbete med juridiska  fallbeskrivningar ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, 
strukturera och analysera  lösningsförslag samt hänvisa till och tolka 
relevanta rättskällor.
    Det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, 
saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika 
rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla förmåga att förstå och använda det juridiska språket.

Undervisningen i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om centrala rättsområden.

 2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda 
  dessa.
 3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska 
  dokument samt förmåga att upprätta sådana dokument.
 4. Förmåga att identifiera och analysera juridiska frågeställningar 
  utifrån fallbeskrivningar. Förmåga att tolka och använda 
  relevanta rättsregler samt motivera lösningsförslag till 
  frågeställningarna.
 5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i 
  samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Kurser i ämnet... se Juridik

Privatjuridik, 100 poäng.
Rätten och samhället, 100 poäng.
Affärsjuridik, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3423
http://www.skolverket.se/sb/d/3423


35 De demokratiskt valda församlingarnas 
verksamheter.



351 Sveriges riksdag (och motsvarande 
utomlands).

Kammarens protokoll.
Riksdagens snabbprotokoll 2009/10:104
Torsdagen den 15 april Kl. 13:00 - 16:16

1 § Justering av protokoll
 Justerades protokollet för den 9 april. 
 
2 § Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen
Anmäldes  
Proposition:  2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition 
 Finansministern överlämnade 2010 års ekonomiska vårproposition 
2009/10:100. 

Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG (m):
Herr talman! Jag kan i dag överlämna vårpropositionen till Sveriges 
riksdag.  
     Vi är på väg ut ur krisen. Förra året stod världsekonomin i det när-
maste still. Ett land som Sverige, som är tungt beroende av basindustri 
och utrikeshandel, drabbades hårt. Nu ser vi hur läget stabiliseras. Vi 
räknar med en tillväxt på 2,5 procent i år och en tillväxt som sedan 
ligger på strax över 3 procent de kommande åren.  
    Det sker nu en stabilisering också på arbetsmarknaden. Sysselsätt-
ningen faller inte längre, och arbetslösheten ökar inte längre i den takt 
vi tidigare har sett. De kommande åren kan vi räkna med att arbets-
lösheten går från 9 procent till 8, från 8 procent till 7 och från 7 
procent till. Vi har tappat 100 000 jobb sedan toppen under de tidigare, 
starka, åren, men vi har 50 000 fler sysselsatta under 2010 än vi hade 
2006. Vi räknar med en sysselsättning som stiger med 30 000 det 
kommande året. Redan 2012 är vi tillbaka på den sysselsättningsnivå 
vi hade före krisen.  



Sverige är på väg ut ur krisen med mindre skador på jobben, mindre 
skador på välfärden och mindre skador på rättvisan än de flesta andra 
länder. Detta beror på att vi har kunnat föra en kraftfull krispolitik. Vi 
sparade i ladorna under de goda åren och kunde stimulera när det 
kärvade till.  
    Vi har tillfört pengar till kommunerna – 17 miljarder tillfälligt och 
nästan 30 miljarder permanent för 2011. Vi har investerat i infra-
struktur. Vi har dämpat fallet i byggsektorn med ROT-avdrag. Vi har 
byggt ut den aktiva arbetsmarknadspolitiken – 100 000 i nya åtgärder 
och utbildningsplatser. Vi har i traditionell, klassisk, keynesiansk anda 
sänkt skatterna för löntagare och pensionärer för att hålla uppe 
efterfrågan i en tid av svår ekonomisk kris. Det är denna politik vi nu 
bygger vidare på i vårpropositionen.  
    Sverige är på väg ut ur en ekonomisk kris. Då kan vi vidta åtgärder 
för att gjuta samman Sverige. Det är en viktig del av krispolitiken att 
Sverige håller ihop. Därför sänker vi nu skatten för pensionärerna – 5 
miljarder i ytterligare skattelättnader. Det betyder att vi sammanlagt 
har sänkt skatterna med 10 miljarder för pensionärerna under denna 
mandatperiod. För den som har varit metallarbetare eller sjuksköterska 
sänks skatten bara i detta steg med ungefär 4 000 kronor. För en 
garantipensionär sänker vi skatten med ungefär 1 000 kronor. 
Arbetslinjen är central; det ska löna sig att arbeta. Men en central del 
av arbetslinjen är att det ska löna sig att ha arbetat. Det är därför vi 
lägger denna profil på skattesänkningen. 
    I vårpropositionen gör vi också en viktig insats för att gynna dem 
som drabbats av krisen genom att förstärka flerbarnstilläggen. Det är 
en betydande satsning. För en trebarnsfamilj handlar det om nästan 2 
000 kronor och för en fembarnsfamilj om nästan 6 000 kronor. 
Flerbarnstillägget uppgår därmed för den fembarnsfamiljen till 34 000 
kronor per år.  

Detta är viktiga åtgärder. Det är viktigt att man håller ihop landet 
under en kris. Det är viktigt att vi gjuter samman och bygger ett land 
där vi känner att vi i krisens tider också kan värna dem som har 
drabbats så att vi säkrar att Sverige ska vara det fina, sammanhållna 
land vi vill se och leva i.  
     Detta är ett avgörande läge för Sverige. Sverige har sällan varit i ett 
så avgörande läge som nu. Nu kommer jobben därför att vi har en 
stark efterfrågan – 3 procents tillväxt de kommande åren. Nu kommer 
jobben därför att vi har ansvarsfulla löneökningar som i kombination 
med stigande produktivitet gör att vi har låga kostnader i industrin och 
för företagen. Efterfrågan och låga kostnader ger sysselsätt-
ningsökning. Det är så vi nu ser att det kan komma jobb i svensk 
ekonomi. Det är därför sysselsättningen ökar med 30 000 jobb, och det 
är därför den under åren därefter sammanlagt ökar med nästan 150 000 
jobb. Det avgörande är dock att vi håller fast vid denna politik.  
    Det ska vara lönsamt att driva företag. Det ska inte vara för 
kostsamt att anställa. Det ska inte vara för krångligt att anställa. Det är 
här vi har arbetat hårt. Vi har sänkt arbetsgivaravgifterna med 20 
miljarder. Vi har minskat krånglet för företagarna – vi har tagit bort 
sjuklöneperioden, och vi har minskat arbetsrättsbördan genom att 
vidga möjligheterna till korttidskontrakt. Vi har gjort det mer attraktivt 
– vi har tagit bort förmögenhetsskatten, sänkt inkomstskatter och 
förändrat 3:12-regler så att det är mer attraktivt att driva företag.  
    Vi har förstärkt arbetslinjen. Det är mer lönsamt att arbeta. Det är 
mer lönsamt att arbeta därför att vi har ett jobbavdrag. Vi har också 
säkrat att a-kassan inte ska vara ett bidragssystem utan en omställ-
ningsförsäkring. Vi har säkrat detta genom att understryka i Arbets-
förmedlingens instruktioner att det är sökstöd som är kärnan i den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken – att man är på arbetsmarknaden, att 
man är beredd att byta jobb, beredd att röra sig regionalt och beredd att 
ta de arbeten som finns.  



   Vår arbetslinje, där det blir billigare, mindre krångligt och mer 
attraktivt att anställa i kombination med att det lönar sig bättre att 
arbeta, att a-kassan är en omställningsförsäkring, att vi har tagit tag i 
sjukförsäkringen och sett till att vi inte upprepar 70- och 80-talens 
misstag där en kris leder till en rundgång mellan åtgärder, 
sjukskrivningar och en permanent förtidspension – det är detta som är 
den breda arbetslinje som gör att vi nu har goda förutsättningar för att 
sysselsättningen ska komma. Detta är grunden. Då kan arbetslösheten 
gå från 9 procent till 8 procent, från 8 procent till 7 procent och från 7 
procent till 6 procent. Det är denna utveckling vi vill lägga grunden 
för.  
    Arbetslinjen är den första försvarslinjen för sammanhållning. Den 
andra är naturligtvis kunskap. Det är med kunskap vi får social 
rörlighet. Det är med kunskap människor står trygga även i svåra tider 
på arbetsmarknaden. Det är med kunskap vi säkrar att vi har välstånd 
nog att säkra likvärdig välfärd för alla. Därför är kunskapslinjen den 
andra försvarslinjen för sammanhållningen i vårt samhälle. 
    Den tredje försvarslinjen är naturligtvis välfärdens kärna. Männi-
skor ska oavsett inkomst kunna få äldreomsorg, barnomsorg och 
sjukvård efter behov. Det är därför vi har fäst sådan vikt vid välfärdens 
kärna. Det är därför vi tillför 17 miljarder tillfälligt. Det är därför de 
samlade stöden till kommunsektorn är 27 miljarder högre 2011 än de 
var när vi tillträdde. Det är viktigt för sammanhållningen, och 
sammanhållningen är viktig för att Sverige ska vara ett dynamiskt 
tillväxtland – ett land där alla människor har möjligheter att utvecklas 
utifrån sin förmåga och sin kraft.  
    Grunden för tillväxt, välfärd och sysselsättning är starka offentliga 
finanser. Vi är ett av de få länder där jag som finansminister möts av 
krav på nya satsningar, skattesänkningar och utgifter. I praktiskt taget 
hela övriga Europa samlas riksdagar och regeringar för att diskutera 
dramatiska nedskärningar och skattehöjningar.  

    Vi hade förra året ett underskott på 1 procent. I år och nästa ligger 
det på 1–2 procent. Därefter är vi tillbaka på överskott. För 2014 ligger 
överskottet på mellan 80 och 90 miljarder i den svenska offentliga 
ekonomin. 
    När jag tillträdde låg skuldsättningen på 46 procent av bnp. Nu, 
2010, när vi går till val för ett förnyat mandat ligger den på 41 procent 
av bnp. Det motsvarar en reduktion med 150 miljarder kronor som 
andel av bnp under den svåraste krisen sedan depressionen. Här har 
det inte lånats till skattesänkningar eller till kommunpengar. Här har vi 
sparat i ladorna, amorterat på våra skulder och därför kunnat föra en 
offensiv krispolitik där vi dämpat fallet i efterfrågan. 
(Applåder) 
    Så här ser det inte ut, mina vänner, i hela Europa. Hos greker, 
portugiser, spanjorer, britter är det katastrofpolitik som står på agendan 
med drakoniska nedskärningar och dramatiska skattehöjningar. Där 
handlar politiken om att år efter år höja skatterna och minska utgifter-
na. Till och med Tyskland och Frankrike, välskötta länder, ska varje år 
leverera 15–30 miljarder i skattehöjningar respektive nedskärningar. 
    Så går det om man lyssnar på dem som säger att det alltid ska göras 
mer. Så går det om man inte sparar i ladorna i goda tider. Det är inte 
den diskussion vi har. Vi kan diskutera reformer. Finns det 10, finns 
det 20, finns det 30 miljarder i överöverskott som vi kan använda för 
att stärka välfärden, för att stärka arbetslinjen, för att värna välfärdens 
kärna och för att bygga ett starkt tillväxtsamhälle? Det är skiljelinjen 
mellan dem som tar ansvar för den ekonomiska politiken och dem som 
inte gör det.  
    Det finns ingenting självklart i den här utvecklingen. Det finns 
ingenting som är givet i den här utvecklingen. Nu ser vi 30 000 i 
sysselsättningsökning inför nästa år och ytterligare 100 000 därefter. 
Det bygger på att vi håller grunderna i ordning i svensk ekonomi, en 
ansvarsfull avtalsrörelse, parter på arbetsmarknaden som sätter lönerna 



som är förenliga med en god ekonomisk utveckling. Vi är inte färdiga 
med avtalsrörelsen, men jag tycker redan att svensk fackförenings-
rörelse och svenska arbetsgivare visat att vi har anledning att vara 
stolta över den svenska modellen. Vi får tillbaka produktiviteten så att 
kostnaderna i ekonomin inte drar i väg som sätter press på priser och 
räntor, för då bryts tillväxten. 
     Det är här allvaret ligger. Fortsätter vi med en politik som sänker 
kostnaderna för anställda kommer jobben. Reverserar vi den, lägger vi 
en extra avtalsrörelse på den andra avtalsrörelsen blir det jobbstopp. 
Om kostnaderna börjar stiga för att vi har flaskhalsar, för att bristtalen 
kommer, för att det drar i väg på fel ställen och blir obalanser, då blir 
det jobbstopp. Då får vi inte en arbetslöshet som går från 9 procent till 
8, från 7 till 6, utan då stannar den vid 8 eller 9 procent. Detta är inte 
en liten risk. Det är ett allvarligt läge för Sverige. Vi har en möjlighet 
att komma tillbaka till nivåerna före krisen; vi har en möjlighet att röra 
oss mot full sysselsättning. Men reverserar vi arbetslinjen kan vi vara 
helt säkra på att vi kommer att få mycket allvarliga bekymmer med att 
klara full sysselsättning i svensk ekonomi. 
     Vi ska naturligtvis bygga vidare på vår framgångspolitik. Vi begär 
ett mandat för nästa mandatperiod för att fortsatt säkra starka 
offentliga finanser. Sverige ska gå in i nästa kris med lägre skulder och 
stora överskott. Vi ska kunna vara aktiva keynesianer och stimulera i 
kristider, men det kan vi bara om vi är ansvarsfulla i goda tider. 
    Vi ska bygga vidare på vår politik. Vi ska göra det mer attraktivt att 
anställa. Det ska finnas fler företag som vågar ta steget och anställa fler 
människor. 
    Vi ska bygga vidare på arbetslinjen. Vi ska säkra att människor står 
till arbetsmarknadens förfogande. Vi ska ha en arbetsmarknadspolitik. 
Det ska också löna sig att vara på arbetsmarknaden. Det ska löna sig 
att arbeta. Det ska löna sig att anstränga sig. Det ska löna sig att 
utbilda sig. Det är arbetslinjen. Då är det många människor som är 

beredda att ta arbete. Då kan vi fortsätta att växa. 
    Vi ska värna välfärdens kärna. Självfallet ska vi säkra att kommu-
nerna och landstingen har resurser att klara sitt åtagande. Med det 
åtagandet räcker inte. Vi måste bygga vidare på kunskapssamhället. 
Jan Björklunds reformer är viktiga första steg, men ska vi klara 
tillväxten och sammanhållningen måste vi gå vidare med mer av 
kunskapsreformer, mer av välfärdsreformer. Det klarar vi om vi klarar 
arbetslinjen. Släpper vi arbetslinjen finns det inga överskott. 
    Man kan inte tro att man kan ta tillbaka den politik som säkrar jobb 
och offentliga finanser och sedan njuta frukterna av den politik man 
just avskaffat. Det går inte. Ett varningens ord: Sverige är i ett 
allvarligt läge, vi har inte råd med något jobbstopp. Vi måste gå vidare.  
Vi har tagit Sverige genom krisen. Vi har tagit Sverige genom krisen 
med starka offentliga finanser. Vi har tagit Sverige genom krisen med 
en arbetslöshet som under åren framåt kommer att minska. Vi har tagit 
Sverige genom krisen utan att sammanhållningen har drivits isär. Vi 
måste säkra att vi inte drivs in i långsiktig arbetslöshetskil i vårt 
sammanhållna samhälle. 
    Det är det vi begär mandat för i höstens val.  (Applåder) 

Anf. 2 THOMAS ÖSTROS (s):
Herr talman! Får jag börja med att tacka Anders Borg för trevliga och 
bra debatter vi har haft genom åren. Det här är den sista vår-
propositionen den här mandatperioden. Tack så mycket! 
    Vi har val i höst, och det är ett vägval vi står inför som kommer att 
bli oerhört betydelsefullt för Sveriges utveckling. Vi har nyss fått en 
vårproposition på riksdagens bord där den enda stora nyheten är att 
tillväxten revideras ned kraftigt – bnp-tillväxten, som avgör jobben, 
som avgör välfärden, som avgör pensionernas utveckling. Finans-
ministern blir så till sig av att valet närmar sig att han de senaste 



månaderna trumpetat ut att vi kommer att ha en mycket kraftig tillväxt 
i år, men han tvingas i vårpropositionen att kraftigt skriva ned 
tillväxten. 
    Trots detta är vårpropositionen kliniskt ren på åtgärder för jobben. 
Vi har en arbetslöshet som har stigit snabbare i Sverige än i övriga 
Europa. Vi har högre arbetslöshet än Tyskland och Belgien, länder i 
förhållande till vilka vi brukar kunna ha lägre arbetslöshet. Vi har lika 
hög arbetslöshet som Finland, och ändå lägger finansministern fram en 
vårproposition helt tom på åtgärder i den viktigaste frågan, jobben.  
    Huvudfrågorna inför valet blir allt tydligare. Är det gigantiska 
skattesänkningar som ska prägla de kommande åren, eller ska vi 
använda resurserna till jobb och välfärd? 
    De borgerliga partierna har nu lovat 92 miljarder i skattesänkningar 
inför kommande mandatperiod, ofinansierat. Under den här mandat-
perioden har man lånat till skattesänkningar. Det har inte varit några 
överöverskott, det har varit underskott, när finansministern har sänkt 
skatterna för de rikaste. 
    Vi i de rödgröna partierna är tydliga i vårt budskap. Det är inte sänkt 
skatt för dem som tjänar mest som bäst utvecklar Sverige. Sverige ska 
tillbaka till överskott och en politik för jobb och starka finanser.  
    Den andra huvudfrågan är arbetslösheten. Sverige har nu den högsta 
arbetslösheten på tolv år enligt Konjunkturinstitutet. Nu står vi inför 
den stora risken att arbetslösheten biter sig fast. Den borgerliga 
regeringens svar är att nya jobb skapas bäst om man hotar sjuka och 
arbetslösa med sönderslagen hushållsekonomi. Vi i de rödgröna 
partierna är tydliga: Ökade klyftor skapar inga nya jobb.  
    Den tredje huvudfrågan är: Hur ska vi klara välfärdens finansiering 
när vi har en åldrande befolkning? – tack och lov, det är en positiv 
utveckling. Den borgerliga regeringens politik handlar om att man 
måste göra mer och mer på egen hand, mer av privata försäkringar i 
Stockholm, en barnsjukvårdsförsäkring för dem som har råd, de andra 

får köa. Vårt gemensamma rödgröna svar är att vi har ett gemensamt 
ansvar för våra barn och för våra äldre, för utbildning och omsorg. 
Men då måste man vara tydlig med att det inte finns något utrymme 
för gigantiska skattesänkningar de kommande åren. Det behövs en 
jobbpolitik. Det bästa sättet att säkra långsiktig välfärd är att fler 
människor kommer i arbete. Varje arbetad timme kommer att behövas. 
Frågorna hänger ihop, för svaret beror på: Hur har det fungerat den här 
mandatperioden? Det kommer att avgöra vad som bör göras nästa 
mandatperiod. När regeringen tillträdde för fyra år sedan sade 
Reinfeldt att hans regering skulle utvärderas på jobben. 
    Låt oss titta på resultatet. Sysselsättningsgraden har sjunkit med 2 
procentenheter. Det är 100 000 förlorade jobb. Arbetslösheten har ökat 
snabbare i Sverige än i övriga Europa. Våra offentliga finanser har 
allvarligt försvagats. Utanförskapet, som var så viktigt i förra valet – 
kommer ni ihåg? – har ökat med 70 000 personer.  
    Varför har ni då misslyckats? Regeringen säger att allt beror på 
finanskrisen. Men man kan väl inte ha en politik som bara fungerar i 
högkonjunktur. 
    För det första beror det på den ständiga tilltron till att sänkt skatt är 
svaret på alla frågor. Om sänkt skatt vore svar på sysselsättningsfrågan 
skulle länderna i Norden ha sämre sysselsättning än länder med låga 
skatter. Men det är tvärtom. 
   För det andra handlar det om Anders Borgs favoritrecept förvärvs-
avdraget – ni vet den där idén som säger att om sjuka och pensionärer 
betalar högre skatt än dem som arbetar blir det fler jobb. Jag har aldrig 
förstått hur det går till. Kan Anders Borg i dag förklara hur det ger 
jobb att pensionärer och sjuka betalar mer i skatt än dem som arbetar? 
Det vill landets pensionärer höra. Här på Mynttorget samlas nu 
tusentals pensionärer. De är värda att vi talar till dem och lyssnar till 
dem. De protesterar mot att de nu straffbeskattas av regeringen med en 
särskild pensionärsskatt. 



    Regeringens besked och första tydliga vallöfte är att den klyftan ska 
bestå under nästa mandatperiod. Vi rödgröna är tydliga. Vi accepterar 
inte att pensionärer beskattas hårdare än löntagare. De har jobbat hårt i 
sitt liv och kräver vår respekt. Vi kommer att avskaffa den klyftan steg 
för steg. Det är ett löfte till pensionärerna, som nu samlas här utanför 
för att protestera mot regeringen.  (Applåder) 
    Herr talman! Regeringen har också misslyckats för att ni har 
avvecklat den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det är klart att om 
människor får varken utbildning eller aktiva insatser knuffas de mer 
och mer och längre och längre bort ifrån arbetsmarknaden. Nu har vi 
en långtidsarbetslöshet som har stigit mycket kraftigt. Antalet social-
bidragstagare skenar. Vi har ett problem i att när man blir social-
bidragstagare är marginaleffekten 100 procent för att gå från bidrags-
beroende till arbete, Anders Borg. Men du har blivit expert på att föra 
människor in i socialbidragsberoende. 
    För det tredje är problemet att vi inte längre har någon närings-
politik i landet. När beskedet kom om att en av våra framtidsbranscher, 
svensk läkemedelsindustri, hamnar under svår press och man lägger 
ned hela forskningen i Lund har Sverige en näringsminister som är 
fullt upp engagerad i frågan om hur man med skattebidrag ska få 
människor att gå ut med hunden i stället för att aktivera sig för 
läkemedelsindustrins framtid. Det låter inte som en väl avvägd 
prioritering.  (Applåder) 
    Vårt rödgröna budskap är att Sverige inte ska konkurrera med låga 
löner. Vi ska konkurrera med kompetens. Effekten av regeringens 
politik är att arbetsmarknadens funktionssätt allvarligt har försämrats. 
Redan tidigt kommer vi att se att det blir flaskhalsar på arbetsmark-
naden. Det är allvarligt, för det kommer att hindra uppgången. Vi hade 
under tio års regeringstid stadigt minskande problem med flaskhalsar 
på arbetsmarknaden. Som ekonomer säger gick jämviktsarbetslösheten 
ned år för år. Det är oerhört centralt. 

     Med Anders Borg vid rodret har jämviktsarbetslösheten ökat varje 
år, och flaskhalsproblematiken kommer att synas. Det märks att Riks-
banken redan nu börjar planera för ränteökningar därför att arbets-
marknaden inte fungerar på det sätt som den skulle ha gjort om man 
inte hade trängt ut så många människor så långt från möjligheten att få 
ett arbete. Det blir brist på yrkesfolk tidigt i en uppgång, och det är ett 
stort misslyckande. 
    Vi får veta att det är mer av samma politik som gäller. Det säger 
Anders Borg. Jag tror att det är en ny inriktning som behövs. Vi har 
stora utmaningar framför oss. Vi socialdemokrater har erfarenhet av att 
ta Sverige ut ur tuffa tider. Jag var själv med under tio år och tog 
ansvar som minister. Jag var med och städade upp efter Carl Bildt, 
Carl B Hamilton och Anders Borg när ni styrde landet under början av 
90-talet. Det var mycket stora underskott och en mycket tuff period för 
svenska folket innan vi kom upp på fast mark igen. 
    Vi lämnade över ett överskott till er när ni tog över. Det är 
förklaringen till att vi har starka offentliga finanser i utgångsläget. Men 
ni lämnar nu ett lika stort underskott efter er när ni lämnar makten. 
    Det var år av ansvarslöshet som vi rödgröna fick ta över till-
sammans. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och vi tog tillsammans steg för 
steg tillbaka till överskott, stark tillväxt och jobbtillväxt. 
    Om ett par veckor lämnar vi vår gemensamma rödgröna motion. Vi 
söker svenska folkets förtroende för att ta Sverige tillbaka till 
överskott och starka offentliga finanser. Målet är full sysselsättning. Vi 
kommer att arbeta intensivt med jobbfrågan. Entreprenörskapet ska 
stärkas. Sveriges internationella konkurrenskraft måste stärkas. Men vi 
måste också återupprätta den svenska modellen. Vi måste reparera 
arbetslöshetsförsäkringen och se till att människor som är arbetslösa 
kan få en yrkesutbildning. 
    Vi behöver återupprätta en riktig arbetslinje med en aktiv 
utbildningslinje som ger människor hopp och framtidstro. Vi vill inve-



stera i att människor som är sjukskrivna kommer tillbaka till arbete. 
Det är så oerhört viktigt att människor får chansen att arbeta och 
försörja sig själva. 
    Vi rödgröna söker stöd för att bygga ett mer framtidsinriktat Sverige 
med mer högskoleutbildningar och bättre kvalitet i högskolan. Vi ska 
bygga om Sverige i form av infrastrukturinvesteringar och ROT-
avdrag. Bygg ut ROT-avdraget så att det också gäller hyreslägenheter! 
Det handlar också om välfärden. 25 000 personer har fått lämna 
kommuner och landsting under den här tiden, och det fortsätter enligt 
vårpropositionen. Det är inte en ansvarsfull politik. 
    Men om detta ska gå krävs det rättvisa. Då krävs det att de som 
tjänar mest ska vara med och bidra. Då krävs det att vi inte 
skattediskriminerar pensionärer. Men det krävs också en fast hand om 
de offentliga finanserna. 
    Vi lämnade över ett överskott på 70 miljarder. Du lämnar tillbaka ett 
underskott på 70 miljarder. Nu är budskapet från de borgerliga 
partierna att det är sänkt skatt på allt. Det är bara fantasin som sätter 
gränser, säger Maud Olofsson. Ja, det är just det som är problemet med 
den borgerliga regeringen. 
    Den 19 september går vi till val, kära vänner. Alternativet är då att 
få en rödgrön regering med en ny färdriktning för Sverige som värnar 
starka offentliga finanser och investerar i en politik för fler jobb, bättre 
miljö, starkare välfärd och ökad rättvisa. Det är vägvalet 2010. 
(Applåder) 

Anf. 3 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Herr talman! Sysselsättningsnivån ligger nu 50 000 högre än 2006. 
Nästa år stiger den med 30 000. Därefter stiger den sammantaget 
under de kommande åren med 150 000. Vi når 80-procentsmålet om vi 
bara inte gör några misstag i höstens val och röstar bort arbetslinjen. 

    Nu ljuder varningsklockorna och brandlarmen på Finansdeparte-
mentet. Det är fara å färde i landet! Alarmklockorna ljuder. Det finns 
en risk för jobbstopp. Det finns en risk för jobbstoppspolitik. 
    Det är alldeles uppenbart vad effekten blir av det rödgröna alterna-
tivet. Om man höjer arbetsgivaravgifterna med 10 miljarder motsvarar 
det en nästan lika stor kostnadsökning som avtalsrörelsen. På en 
avtalsrörelse lägger man en annan avtalsrörelse. 
    Vi ska inte ha låga löner, säger Thomas Östros. Men om vi har höga 
kostnader blir det inga jobb. Om vi gör det dyrare, krångligare och 
mindre attraktivt att driva företag bryter, knäcker och stoppar vi. Då är 
det jobbstopp i svensk ekonomi. 
    Om vi backar på arbetslinjen slår flaskhalsarna till. Det är det vi vet. 
Det är de spärrar vi har i ekonomin. Då driver vi upp jämviktsarbets-
lösheten. Då stannar arbetslösheten på 8–9 procent. Och det finns inte 
någon åtgärd som driver upp jämviktsarbetslösheten som de rödgröna 
inte planerar att genomföra. Man går med en precision som en laser på 
de mest skadliga skatter man kan hitta i en ekonomi, och så skruvar 
man upp dem. Det här är farligt. Det är risk för jobbstopp. Det är en 
politik som ställer till det för Sverige. 
    Jag har tre frågor. Hur kan ett jobbstopp på 10 miljarder i höjda 
kostnader göra att fler jobb kommer de kommande åren? Hur kan ett 
jobbstopp som gör att flaskhalsarna slår till göra att vi klarar en 
utdragen tillväxtperiod? Hur kan ett jobbstopp som gör att vi biter oss 
fast vid en hög arbetslöshet göra att vi klarar välfärden? Det är de 
grundläggande frågorna inför höstens val och till Thomas Östros i den 
här debatten.  (Applåder) 

Anf. 4 THOMAS ÖSTROS (s) replik:
Herr talman! Så säger den finansminister som i sin första proposition 
drämde till med en arbetsgivaravgiftshöjning riktad mot småföretagen 
på 5 miljarder kronor. (Applåder) 



    Det är inte konstigt att landets småföretagare är besvikna på 
regeringen. Så här säger den finansminister som har fått utföra ett 
personligt experiment på Sverige. Han kommer till finansminister-
posten och tänker: Nu ska vi experimentera! Ökade klyftor – det är 
vägen fram till fler jobb! Därför inför han en helt ny skattemodell där 
pensionärerna betalar mer skatt än andra. Det ska ge jobb. Därför inför 
han en a-kasseavgift som fyrdubblas för kvinnliga anställda i handeln 
medan den hålls nere för manliga anställda akademiker. Det ska ge 
jobb på något vis. Därför halverar han den kvalificerade arbetsmark-
nadsutbildningen och skär ned komvux. Det ska ge arbete. 
    Det är en politik för sänkta löner. Det är en politik för ökade klyftor.  
Men vi har resultatet. Det är 100 000 färre i sysselsättning. Och när det 
gäller utanförskapet, som borde vara viktigt för dig, Anders Borg, är 
det 70 000 fler i utanförskap. Människor lever på socialbidrag och har 
kommit längre ifrån arbetsmarknaden än någonsin tidigare. 
    Titta på ett företagarlän som Jönköping. Där har din politik, Anders 
Borg, åstadkommit att långtidsarbetslösheten ökar med 70 procent. 
Det är en livsfarlig politik. Det leder till jobbstopp, kan jag lugnt säga. 
Det leder till en permanent hög arbetslöshet. 
    Vi vet hur en politik ska bedrivas för att förhindra att arbetslösheten 
fastnar på de höga nivåer vi har nu. Det är massarbetslöshet, Anders 
Borg.  
    När du nu lägger fram dina prognoser som är mer optimistiska än 
någon annans, vart når du då, Anders Borg? Du säger att om fyra år 
har vi en arbetslöshet och sysselsättning som ligger på samma nivå 
som för fyra år sedan. Åtta år av jobbstopp får vi med Anders Borgs 
politik. Det måste bytas till en sysselsättnings- och jobbfrämjande 
politik, eller hur?  (Applåder) 

Anf. 5 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Herr talman! Thomas Östros kan argumentera sig både röd och blå om

han så önskar. Det ljuder varningsklockor. Lägger man en avtalsrörelse 
på en annan avtalsrörelse stiger kostnaderna. Då spelar det ingen roll 
om fack och arbetsgivare tar ansvar för att vi ska kunna ha en syssel-
sättningsökning de kommande åren. Man lägger 10 miljarder i höjda 
arbetsgivaravgifter på företagen. Man fördubblar arbetsgivaravgifter-
na. Det betyder nästan lika mycket som de framförhandlade löneök-
ningarna inom Metall och Handels.  
    Vidare slår man till med alla metoder man kan för att förvärra 
flaskhalsproblemen. Man räknar hem att man ska kunna ha offentliga 
finanser som bygger på våra sjukförsäkringsreformer och förtidspen-
sionsreformer, och så glömmer man bort att man därmed tappar 40–50 
miljarder. 
    Inte en enda av de tre grundläggande frågorna för svensk politik 
svarar Thomas Östros på. Han har inga svar. Hans enda svar är ett stort 
jobbstopp.  (Applåder) 

Anf. 6 THOMAS ÖSTROS (s) replik:
Herr talman! Vi har nu prövat din politik grundligt i fyra år, Anders 
Borg. Sjuka har verkligen fått uppleva din politik. Det är du som är 
motorn bakom den mycket hårdhänta behandlingen av sjuka i Sverige. 
Det är du som driver fram det, och Cristina Husmark Pehrsson får 
schavottera. 
    Har det lett till några fler jobb? Nej. Vi har fått ökade klyftor. Vi har 
fått orättvis beskattning. Vi har fått ökat utanförskap. Jobbpolitiken har 
havererat. 
    Svenskt Näringsliv visar i en rapport som kom i dag att företagen 
redan börjar meddela att de har svårt att få tag på de människor de 
behöver när ekonomin nu sakta börjar gå lite bättre. Det är fler under 
massarbetslöshetens år 2010 som har svårt att hitta rätt folk än det var 
2007 under högkonjunkturens topp. Det beror på att en jobbpolitik 
som ensidigt tror på ökade klyftor, på att hota människor med fattig-



dom och på att driva människor framför sig så att de ska ta jobb till 
lägre lön inte fungerar i ett modernt land som Sverige. 
    Nu krävs investeringar, framtidstro och ett starkt grepp om de 
offentliga finanserna. 
    Dessutom sade landets finansminister inte ett ljud till de pensionärer 
som har samlats på Mynttorget här utanför för att protestera mot de 
djupa orättvisor som har skapats.  (Applåder) 

Anf. 7 STEFAN ATTEFALL (kd) replik:
Herr talman! Thomas Östros tog upp pensionärerna. Vi har levererat 
tre skattesänkningar för pensionärer på sammanlagt 10,5 miljarder 
kronor. Det handlar om 5 000–6 000 kronor i lägre skatt för de flesta 
pensionärer. Det har motverkat den kris som också drabbat pensio-
närerna i form av den broms som finns i pensionssystemet, vilket 
Socialdemokraterna konstruerat tillsammans med allianspartierna. 
    Vi har som sagt sänkt skatten med 10,5 miljarder. Under Social-
demokraternas tolv år vid makten lyckades man inte sänka skatterna 
för pensionärerna. 
    Thomas Östros säger att han vill minska skillnaden vid beskattning. 
Han glömmer dock att tala om att det stora bidraget till den minskade 
skillnaden är höjd skatt för löntagare. Det är det alternativ som 
Thomas Östros lade fram i höstas. Varför säger du inte det, Thomas 
Östros?  
    Varför lyckades du inte själv under din tid som minister att sänka 
skatten för våra pensionärer, Thomas Östros? Vi har gjort permanenta 
skattesänkningar. Jag är stolt över det vi har gjort, och jag vill gå 
vidare med ytterligare skattesänkningar. Varför har du inget att visa 
upp på området? Varför lyckades du inte när du hade makten? Varför 
lyckas du bara tala om det i opposition?  (Applåder) 

Anf. 8 THOMAS ÖSTROS (s) replik:

Herr talman! Jag har verkligen försökt förstå hur Kristdemokraterna 
tänker. Det finns ett socialt patos. Det finns en rörelse inom 
Kristdemokraterna som jag uppfattade på ett annat sätt än vad som har 
visat sig i regeringsställning. 
    En av de frågor jag har är hur man med sådan kirurgisk precision 
kan rikta skattelättnader till den rikaste procenten i Sveriges land. De 
har fått mer i skattelättnader än vad 25 procent av svenska folket har 
fått tillsammans. Är det rimligt? Är det att dela bördorna lika? 
    Då kommer vi till pensionärerna. Det handlar, tror jag, inte bara om 
kronor och ören. Det är visserligen viktigt, och vi vill sänka skatterna 
för pensionärer, men det är också en fråga om moral och om synen på 
pensionärerna. Om man har jobbat hårt under ett långt liv och gjort 
regelbundna avsättningar till sin pension, vad är det då för idé som 
säger att man ska beskattas hårdare när man går i pension? Vad är det 
för moralisk kompass som Kristdemokraterna har i den frågan? 
    På vilket sätt skapar detta arbete? Anders Borg ville inte svara på 
det. Det förstår jag, för jag tror inte att det finns något svar på hur 
hårdare beskattning på pensionärer ger ungdomar arbete. Det måste i 
så fall vara en väldigt komplicerad koppling, men Stefan Attefall 
kanske kan reda ut det. Om det inte är så, faller hela idén. Då vill ni 
bara ha en orättvis beskattning. Är det Kristdemokraternas politik? 
    Kristdemokraterna borde förundras lite över frågan om välfärden. 
När man gör gigantiska skattesänkningar med lånade pengar under-
gräver man möjligheterna att ha en bra kvalitet i äldreomsorg, förskola 
och skola. Nu kommer skattesänkningspopulismen som lovar ytter-
ligare 100 miljarder i skattesänkningar. Var finns engagemanget för en 
stark välfärd, det gemensamma ansvaret, Stefan Attefall?  (Applåder) 

Anf. 9 STEFAN ATTEFALL (kd) replik:
Herr talman! Engagemanget finns för att skapa ett samhälle som växer 
där människor kommer i arbete. Jobbskatteavdrag i olika former finns i 



en rad olika länder där de har prövats och också varit framgångsrika. 
Kom ihåg att två tredjedelar av de pengar som vi lägger på 
jobbskatteavdraget går till människor som har löner understigande 26 
000 kronor i månaden; det är inga höginkomsttagare. 
    Jag noterar att Thomas Östros inte svarade på frågan om varför han 
inte lyckades sänka skatten för pensionärerna under sina tolv år vid 
makten. Han lyckades dock med något annat. Han lyckades sänka 
skatten med 50 miljarder för löntagare, inte pensionärer. De som hade 
höga inkomster fick en större skattesänkning än andra. Dessutom 
avskaffade ni arvs- och gåvoskatten, vilket verkligen gynnade rika 
människor. Varför nämner du inte den ensidiga skattesänkningen för 
löntagare när du nu försöker skapa retorik om att det bara är löntagare 
som får skattesänkningar, Thomas Östros? Hur är det med retoriken? 
Är den inte ganska ihålig? Du gjorde inget för pensionärerna som 
minister. Dessutom gjorde du en skattesänkning bara för löntagarna. 
(Applåder) 

Anf. 10 THOMAS ÖSTROS (s) replik:
Herr talman! Stefan Attefall har fel. Vi sänkte skatten för samtliga när 
vi gjorde förändringar i grundavdraget. Sedan gjorde vi en kompensa-
tion för egenavgifterna som var en del av budgetsaneringen efter 
Kristdemokraternas, Moderaternas, Folkpartiets och Centerpartiets 
fadäser i början av 90-talet. Det blev det återbäring på när vi kom på 
fast mark. När vi sänkte skatten när vi var på fast mark var det lika för 
alla. 
    Stefan Attefall säger att i de flesta andra länder har man högre skatt 
för pensionärer. Så är inte fallet. Fredrik Reinfeldt sade också det. Han 
sade att man hade högre pensionärsskatt i Finland. Det hade man en 
kort stund men upptäckte sedan att människor tyckte att det var djupt 
orättfärdigt. 

    Det handlar just om den moraliska dimensionen som finns i 
skattepolitiken och att Kristdemokraterna ställer upp på det enda 
vallöfte regeringen hittills har gett, nämligen att klyftan mellan 
pensionärer och löntagare i beskattningen ska vara kvar. Det har 
Reinfeldt tydligt sagt, det har Borg vidimerat och nu hör vi också 
Stefan Attefall försvara det. Det är ett djupt olyckligt besked till 
landets pensionärer som har samlats på Mynttorget.  (Applåder) 

Anf. 11 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Herr talman! Man har inte så lång tid på sig som repliktagare så jag 
ska för tids vinnande visa det här uppslaget i Dagens Industri. Jag ska 
återkomma till varför jag gör det. 
    Jag blir så upprörd över den svartmålning som Thomas Östros och 
Socialdemokraterna gör av Sverige. Sverige är ett bra land. Era 
jeremiader över hur den svenska ekonomin och Sverige är stöter mig 
mycket. Jag tycker att det är ovärdigt. 
     Dagens Industri – det är alltså ingen allianstidning – är den mest 
spridda tidningen i Sverige. Här står det: Sverige är Europamästare i 
ekonomi. Sverige klarade krisen bäst av de rika länderna. Små skulder 
lyfter Sverige. Bland de rika EU-länderna har Sverige klarat krisen 
bäst. Budgetunderskottet är litet. Inget rikt EU-land slår Sverige på 
fingrarna. 
    Det är citat från Dagens Industri. 
    Thomas Östros börjar med att säga att bnp faller. I själva verket har 
Sverige drabbats av en internationell kris. Bnp föll i Sverige med 5 
procent, ungefär lika mycket som i andra länder. Det som skiljer 
Sverige från andra länder är att vi nu har en snabb återhämtning. Vi 
kan till exempel se att sysselsättningen är minst 50 000 högre i dag än 
2006. Trots krisen är alltså sysselsättningen högre i dag än när vi tog 
över. Den kommer sannolikt att vara ytterligare minst 30 000 högre år 
2011. 



Våra motåtgärder mot krisen har fungerat. Våra motåtgärder mot 
arbetslösheten har också fungerat.  (Applåder) 

Anf. 12 THOMAS ÖSTROS (s) replik:
Herr talman! Som Hamilton, med sin erfarenhet av att ha arbetat i 
borgerliga regeringar i början av 90-talet, vet finns det bara ett skäl till 
att Sverige hade ett starkt utgångsläge när krisen kom. Det var det 
överskott på 70 miljarder som vi rödgröna lämnade över i offentliga 
finanser.  
    Nu lämnar Anders Borg och Carl B Hamilton över ett underskott på 
70 miljarder, om ni får lämna till hösten. Så ser sanningen ut. 
     Sverige är ett fantastiskt land med fantastiska förutsättningar. Den 
svenska modellen är vida överlägsen många andra modeller när det 
gäller att hantera de stora utmaningar vi har framför oss. Men ni 
skjuter mot de bärande delarna i den modellen som att det finns en 
trygghet i omställningen, att människor inte hamnar i fattigdom om de 
blir sjuka eller arbetslösa, att det finns en näringspolitik som investerar 
i forskning och utveckling så att vi får fram nya produkter och är 
internationellt konkurrenskraftiga. 
    Ni satsar på att subventionera jobb som inte klarar sig på mark-
naden. Det handlar om att det ska finnas en välfärd som i svåra tider 
inte behöver säga upp människor i sjukvård, barnomsorg och äldre-
omsorg utan kan utveckla kvaliteten. 
    När man gör som Carl B Hamilton gjorde nu och som han gjorde 
när de borgerliga var i regeringsställning förra gången, nämligen 
ständigt sänker skatten till varje pris även om det sker med lånade 
medel hamnar man i det läge där vi är nu. Sysselsättningen har fallit 
mycket kraftigt.  
    Hamilton säger att det kommer fler jobb framöver. Om två år 
kommer det jobb. Känner ni igen det? Det sade regeringen 2006. De 
första jobben som nu kommer, sade Anders Borg, är den socialdemo-

kratiska regeringens förtjänst. Det kom 150 000 nya jobb. Men om två 
år, sade man, kommer de jobb som Anders Borg har skapat 
förutsättningar för. Vi väntar fortfarande. Det är två år kvar även nu. 
När infrias löftena om denna fantastiska sysselsättningsutveckling, 
Carl B Hamilton?Den finns ju bara i era tomma prognoser.  (Applåder) 

Anf. 13 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Herr talman! Nej, den finns inte bara i prognoserna. Det är i dag 50 
000 fler sysselsatta än år 2006 när vi tog över. Det är inte bara 
prognoser. Vi har facit i hand, Thomas Östros. 
    Det är inga lånade pengar. Statsskulden minskar. Den offentliga 
skulden minskar. Det låter på Thomas Östros som om vi lånar för att 
bygga upp ett skuldberg. Det är helt fel. Den offentliga skulden 
minskar. Statsskulden minskar. 
    Det är fascinerande att höra Thomas Östros paradisiska beskrivning 
av Sverige under Göran Perssons och Thomas Östros tid som ministrar 
och beskrivningen av alliansregeringens tid som en helvetets förgård. 
Jag tycker att det är beklämmande med en sådan svartmålning och 
nedsvärtning av Sverige och den politik vi har.  (Applåder) 

Anf. 14 THOMAS ÖSTROS (s) replik:
Herr talman! Sverige är ett mycket bra land. Jag brinner av iver att få 
vara med och ta ansvar för att utveckla Sverige vidare. Det behövs 
sannerligen. 
    Carl B Hamilton försöker, precis som i den förra debatten, att få 
statistiken att låta som om vi har ökad sysselsättning, minskad 
arbetslöshet och inga underskott. 
    Lyssna på din finansminister Anders Borg. Han säger från 
talarstolen att det är 100 000 färre sysselsatta. Det är 100 000 fler 
arbetslösa. Det är 70 000 fler i utanförskap.  



    Den tillväxt ni jublade över för en månad sedan har ni fått revidera 
ned kraftigt när ni lägger vårpropositionen på riksdagens bord. Ni 
lämnar ett underskott efter er. 
    Jag har fått lära mig hur viktigt det är att ta ansvar för Sveriges 
ekonomi. Jag har fått lära mig vad som händer om man tappar greppet 
över offentliga finanser när underskottet växer. Därför kommer vårt 
budskap att vara att vi aldrig försätter landet i en situation där vi får ett 
sådant fall i sysselsättningen och en sådan ökning i budgetunder-
skottet. Vi tar ansvar för Sverige.  (Applåder) 

Anf. 15 ROGER TIEFENSEE (c) replik:
Herr talman! Den rödgröna oppositionens ekonomiska alternativ är 
fortfarande höljt i dunkel. Thomas Östros säger att det kommer en 
gemensam motion inom några veckor. Då får vi se hur mycket som 
klarnar. 
    Ett av få klara besked på skatteområdet – det verkar vara där som de 
största skillnaderna finns – som den rödgröna oppositionen har lämnat 
handlar om att man vill chockhöja kostnaderna för att ha unga 
anställda. Eftersom det kom först undrar jag: Är det ert viktigaste 
besked, att höja skatten för att ha en ung anställd?  
    Vi pratar inte om någon liten skattehöjning; vi pratar om en 
chockhöjning. När det gäller en ung person som jobbar inom handels 
och har en månadslön på 16 000 handlar det om lite drygt 2 500 
kronor per månad. Det är över 30 000 kronor per år i ökad kostnad för 
att ha den unga personen anställd. 
    Jag noterade att Thomas Östros inte berörde ungdomsarbetslösheten 
i sitt anförande. Det är ett strukturellt problem vi har. Det har vi dragits 
med både i högkonjunktur och, som nu, i lågkonjunktur. 
    Vi jämför oss ibland med Danmark. Det brukar nämnas tre delar 
som skiljer när det gäller ungdomsarbetslösheten i Danmark och 
Sverige. De har en fungerande lärlingsutbildning, en mer flexibel 

arbetsrätt och lägre ingångslöner via lärlingslöner. 
    Vi har vidtagit åtgärder på alla dessa områden. Vi har sänkt kost-
naden för att ha unga anställda, i stället för att gå in i avtalen. Vi har 
reformerat gymnasieskolan. På arbetsrättens område har vi dragit 
tillbaka dumma förslag som till exempel skulle försvåra säsongs-
anställningar. 
    Problemet med er, Thomas Östros, är att ni inte vill göra något av 
detta. Ni vill inte göra någonting åt det som hindrar oss att strukturellt 
komma närmare Danmarks lägre ungdomsarbetslöshet.  (Applåder) 

Anf. 16 THOMAS ÖSTROS (s) replik:
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Centern vill symbolisera 
regeringens arbete med ungdomsarbetslösheten. Det är kanske ett av 
de allvarligaste misslyckandena under de här fyra åren. 
    Ungdomsarbetslösheten i Sverige är faktiskt en av Europas högsta. 
Det är väldigt allvarligt. Nu kommer de stora ungdomskullarna från 
gymnasiet. De är ivriga att få utbilda sig; det är köer till högskolan. 
Om de inte har fått med sig utbildning vill de revidera eller förstärka 
sin utbildning. De kommer inte in på komvux. Om de inte har lust att 
studera vill de ha ett arbete. De kommer in i en totalt tom jobb- och 
utvecklingsgaranti för ungdomar som i huvudsak innebär ren passivi-
tet. 
    Det är farligt. De är det finaste vi har. De är vår framtid. De är 
ivriga, de är välutbildade, de vill ta ansvar och de vill vara med. De 
släpps inte in. 
    Då har Centern ett förslag som ska lösa allt, nämligen en ned-
sättning av arbetsgivaravgiften för företag som har ungdomar an-
ställda.    Men den är ett fullständigt fiasko. Det kanske är den mest 
ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärd som någonsin har genom-



förts i Sverige. Den kostar 11 miljarder. Alla experter avrådde från 
detta och sade: Gör inte detta. Det skapar inga nya jobb. 
    Men ni gjorde det ändå. Vad har hänt? Arbetslösheten i Sverige har 
ökat snabbare just för ungdomar än för övriga, för vilka arbetslösheten 
också har ökat. Det fungerar alltså inte. 
    Vi lärde oss genom många års regeringserfarenhet att man måste 
titta på verkligheten. Jag lärde mig det av forskarutbildningen också. 
Man måste titta på verkligheten och inte fastna i modellen att se om 
det fungerar. Men det gör inte ni.  
    Det som ungdomar behöver är precis det som man har gjort i 
Danmark. Man får ett tydligt besked om att man från dag ett har rätt 
till insatser. Det ska vara utbildning om så krävs. Man ska naturligtvis 
inte heller kunna tacka nej till insatser. 
    Vi ska ställa krav och ge möjligheter till våra ungdomar. Men det är 
inte arbetsrätten som har försvagats i Danmark som har skapat 
ungdomssysselsättning – den har varit som den har varit under årtion-
den – utan det är aktiva åtgärder. Det är krav och plikt men också rätt 
och möjligheter för ungdomar som har pressat ned ungdoms-
arbetslösheten. Det vill vi göra i Sverige också.   (Applåder) 

Anf. 17 ROGER TIEFENSEE (c) replik:
Herr talman! Thomas Östros står här och säger att om man höjer 
kostnaden med 2 500 kronor i månaden för att ha en 18-åring anställd 
skulle det inte hända någonting. Det skulle inte hända någonting i 
Thomas Östros värld.  
    Uppenbarligen bränner den skattenedsättning som det innebär – det 
är ungefär 11 miljarder – så mycket i Thomas Östros ficka att han inte 
kan motstå att dra tillbaka den och föra in den någonstans i budgetens 
svarta hål i det rödgröna alternativet.  
    Problemet är att vi har haft en finanskris och en lågkonjunktur av 
sällan skådat slag. Ungdomar har drabbats hårt. De har många gånger

kommit sist in på arbetsplatser och åker först ut.  
Thomas Östros vill dessutom införa rätt till heltid och försvåra för 
säsongsanställningar. Varför vill du göra det svårare för unga att få 
jobb och göra det dyrare att ha unga anställda? Jag kan inte förstå det. 
(Applåder) 

Anf. 18 THOMAS ÖSTROS (s) replik:
Herr talman! Det är alldeles tydligt att Centern kommer att ta en 
jättekonflikt med till exempel TCO på detta område. TCO har tittat 
ordentligt på om det är arbetsrätten som är orsaken till ungdoms-
arbetslösheten och tittat på hur det ser ut i verkligheten och kommit 
fram till att ungdomar inte drabbas av turordningsreglerna på det sätt 
som du beskriver Roger Tiefensee. Det är få exempel som man kan 
hitta i verkligheten.  
    Det som du gjorde var att du drämde till med en mycket kraftig 
skattehöjning för landets småföretag. Inte minst LRF är oerhört 
upprörda över att ni tog bort den skattelättnad som vi införde under vår 
regeringstid. Den var bra för dem som hade tre, fyra eller fem 
anställda, inte minst i tjänstesektorn. Du höjde skatten kraftigt och 
gjorde i stället denna ungdomsinriktade sänkningen som inte har 
fungerat alls.  
    Vi vill ge en mycket kraftigare rabatt till de företag som anställer en 
långtidsarbetslös ungdom eftersom de behöver få den subventionen för 
denna anställning. Sedan behövs det en ordentlig utbildningssatsning 
och traineeprogram i välfärden.  
   Bjud in våra unga! Låt dem ta ansvar, och låt dem växa med 
ansvaret! Det är vägen framåt.  
   Unga och pensionärer kommer att vara viktiga för oss i detta val. 
(Applåder) 

Anf. 19 ROGER TIEFENSEE (c):



Herr talman! Efter finanskrisen och den djupa lågkonjunkturen blir 
tecknen på återhämtning i den svenska ekonomin nu allt fler och allt 
starkare.  
    Regeringen bedömer att sysselsättningen vänder uppåt under andra 
halvan av 2010 och att arbetslösheten snart når sin topp på drygt 9 
procent.  
    Det ska man jämföra med de bedömningar och prognoser som fanns 
i budgeten i höstas – 2010 års budget. Då antogs arbetslösheten toppa 
på 11 procent år 2010.  
    Herr talman! Detta är exempel på att regeringens politik har gjort 
skillnad. 
   Herr talman! Centerpartiets och alliansregeringens viktigaste 
målsättning i den ekonomiska politiken är att minska utanförskapet 
och att få fler i arbete. Därför vill vi stärka arbetslinjen ytterligare, 
främja omställningar och förhindra att människor hamnar i passiva 
system och bidragsberoende. Det är, precis som namnet på 
vårbudgeten, Sveriges väg ur krisen.  
    Det är endast genom att fler arbetar, betalar skatt och bidrar till vår 
gemensamma välfärd som vi alla kan få det bättre. Det är endast så vi 
möjliggör reformer såsom fortsatta skattesänkningar för pensionärer, 
satsningar på barnfamiljer och unga samt mindre krångel för de 
företag som skapar nya jobb. Det är just sådana åtgärder som vi 
presenterar i vårbudgeten i dag. 
    Herr talman! Tack vare att regeringen har byggt upp buffertar under 
goda år och varit sparsam med skattebetalarnas pengar har vi kunnat 
satsa oss ur krisen utan att förtroendet för svensk ekonomi har 
urholkats.  
    Att vara sparsam med skattebetalarnas pengar har blivit ett begrepp 
som har satt sig. Men vad innebär det? Ett konkret exempel på detta är 
skydd av värdefulla skogar. Biologisk mångfald är en hörnsten i      
Alliansens miljöpolitik. Regeringen har prioriterat skydd av värdefull

natur, särskilt delmålet om skydd av värdefull skog.  
    När alliansregeringen tillträdde 2006 var målet om skyddsvärd skog 
utom räckhåll. Miljömålsrådet uttryckte i sin de facto-rapport 2006: 
Med nuvarande anslagsnivå uppnås målet först 2020.  
    Målet var tänkt att nås 2010.  
Centerpartiet och alliansregeringen bytte därför strategi. Vi har 
förstärkt anslaget för biologisk mångfald. Under perioden 2003–2006 
var det 6 miljarder, och under perioden 2007–2010 är det 7 ½ 
miljarder.  
   Men vi har dessutom använt den statliga marken. Vi har skyddat 111 
000 hektar värdefull skog på statens marker. I vårbudgeten presenterar 
vi det sista steget för att uppnå målet 2010, det år som det var tänkt att 
nås. Vi gör det genom att 100 000 hektar produktiv skogsmark 
överförs från Sveaskog till staten för att den ska kunna användas och 
bytas mot privata skogsägares större marker som är skyddsvärda. 
    Mikaela Valtersson och jag har i flera budgetdebatter haft replik-
skiften om just detta. För tre år sedan, den 16 april 2007, ställde 
Mikaela följande frågor till mig: 
    Kommer det någon satsning på biologisk mångfald framöver? När 
har ni tänkt klart? Kommer ni att försöka nå målet om en biologisk 
mångfald, eller är de här pengarna tillbakadragna permanent? 
    Nu har du svaret, Mikaela. Vi når målet som ni inte ens var i 
närheten av att nå. Vi har dessutom varit sparsamma med skatte-
betalarnas pengar. Om man skulle ha fortsatt med den gamla strategin 
att socialisera små skogsbrukares mark och hela tiden köpa mark 
motsvarande de 190 000 hektar som vi har skyddat eller ska byta mot 
statlig mark skulle det ha kostat 9 ½ miljarder. Vi når målet på ett 
annat sätt och är dessutom sparsamma med skattebetalarnas pengar.  
    Herr talman! Jag ska lyfta fram ett annat resultat under mina sista 30 
sekunder. Det är i de små företagen som vi har den stora potentialen att 
få nya jobb. Därför är jag glad över att vi i denna vårbudget också kan 



presentera förslaget om att ta bort revisionsplikten och göra revisionen 
frivillig för små företag. Det innebär en stor regelförenkling. Det frigör 
utrymme för de små företagen att fokusera på sin kärnverksamhet, och 
det frigör inte minst ekonomiskt utrymme. Det kan handla om mellan 
10 000 och 20 000 kronor per företag. Det är en viktig frihetsreform 
för Sveriges företagare.   (Applåder) 

Anf. 20 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Herr talman! Jag tänkte att vi skulle fortsätta den dialog som Roger 
Tiefensee refererade till.  
    Ni har levererat en budget i dag som är helt tom i fråga om åtgärder 
på klimatsidan. Ni har valt att inte ta ansvar på hemmaplan och göra 
det som krävs för att minska klimatutsläppen. Men ni har valt att inte 
heller ta ledartröjan och ta ansvar internationellt och försöka påverka 
det internationella globala arbetet för att komma till rätta med 
klimatproblemen. 
    Finansministern brukar nu för tiden säga att det inte är något bra 
med höjd koldioxidskatt. Och det där lilla uppvaknandet som vi såg i 
klimatfrågan efter valet blev kortvarigt. Det är tillbaka till de gamla 
Moderaternas synsätt, och det kan man kanske förstå när det gäller 
Moderaterna. I varje fall är man inte förvånad. Men hur kan ni som 
kallar er för Alliansens gröna alternativ stå upp för en så massiv 
avsaknad av klimat- och miljöansvar? 
    Inte nog med att ni har en miljöminister som offensivt försvarar 
stora motorvägsbyggen, vargjakt och kärnkraftsutbyggnad. Dessutom 
gör ni inte något för att motverka effekterna av uttagsskatten på 
vindkraftskooperativ, så nu riskerar många vindkraftskooperativ att 
slås ut. Ni avskaffar skatten på handelsgödsel. Ni avskaffar klimat-
investeringsstöd. Ni presenterar infrastruktursatsningar som kraftigt 
ökar andelen vägsatsningar i förhållande till satsningarna på järnvägen. 
Därmed frångår ni vår tydliga prioritering av järnvägen förra 

mandatperioden. I Köpenhamn lyckades ni inte leda mötet fram till ett 
klimatavtal. I EU-parlamentet röstar ni emot införandet av en 
europeisk koldioxidskatt trots att ni säger er ha andra ambitioner. 
    Är detta vad man får om röstar på Centerpartiet när det gäller 
klimat- och miljöpolitiken?  (Applåder) 

Anf. 21 ROGER TIEFENSEE (c) replik:
Herr talman! Jag noterar att Mikaela Valtersson inte med ett ord berört 
mina frågor och påståenden när det gäller biologisk mångfald och 
skyddet av värdefull skog. Jag skulle uppskatta om Mikaela ägnade 
någon sekund åt det och bekräftade att vi faktiskt har nått det mål som 
ni inte ens var i närheten av att nå. Det har vi gjort utan att för den 
skull ha som mål att socialisera små skogsägares marker och på det 
sättet lägga en våtvarm filt över landsbygden. Det känner jag att 
Mikaela Valtersson och Miljöpartiet håller på med. Man vill höja 
bensinskatten med 2 kronor utan något slags kompensation, alltså utan 
det som brukar kallas för grön skatteväxling som ju en gång var 
Miljöpartiets adelsmärke. Nu är det bara rödgrön skattechock som 
gäller. 
    Beträffande klimatåtgärder gör vi – för att svara på Mikaela 
Valterssons fråga – järnvägssatsningar. Vi har lagt fram planer för både 
väg och järnväg – investeringar som är större än tidigare järnvägs-
investeringar. Vi gör en kraftig satsning för att tågen ska komma i tid, 
inte minst i storstadsområdena. Vi har ju också haft en vinter … 
    Mikaela Valtersson och Miljöpartiet hänger upp sig på att vi har mer 
pengar till underhåll av vägar. Ja, men kolla på det Sverige utanför 
Stockholm där du, Mikaela, bor! Det är fråga om väldigt mycket vägar 
och om väldigt långa avstånd. Det är rätt så naturligt att det behövs ett 
större underhåll av vägarna eftersom vägnätet är tio gånger större än 
järnvägsnätet. Men vi gör större investeringar än ni gjort på järnvägs-
sidan. Ni hade 110 miljarder till järnvägssatsningar i era tidigare 



planer. Hälften av det var finansierat. Det räcker inte med vackra ord. 
Man måste också ha pengarna på bordet!  (Applåder) 

Anf. 22 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Herr talman! Jag ska, Roger Tiefensee, ägna några sekunder åt den 
biologiska mångfalden. Det ni gör för Sveaskog är bra, men det är 
långt ifrån tillräckligt. Det är en engångsåtgärd. Ni har experter och 
expertmyndigheter, och det har varit en stor process i Miljömålsrådet 
där ni har frågat: Hur ser tillståndet ut? Vad behöver göras? De har 
levererat svar. En mängd åtgärder behöver vidtas, men ni struntar i att 
vidta de åtgärderna. Där står vi i dag. 
    Samtidigt aviserar ni att det blir framtida minskningar av anslaget 
till skyddet av skog med 200 miljoner per år. Det är inte att ta ansvar! 
    Svenska Naturskyddsföreningens nu aktuella granskning av rege-
ringens politik visar att det statliga anslaget för år 2010 räcker till att 
skydda hälften av skogsmarken – då jämfört med den summa som 
fanns för det år 2006. Det är verkligheten! Det krävs väsentligt högre 
ambitioner för att nå ett långsiktigt mål, men ni har inte levererat något 
mål utan har bara delmål. 

Anf. 23 ROGER TIEFENSEE (c) replik:
Herr talman! Det viktiga är att vi når det delmål som ni inte ens var i 
närheten av att nå. Mikaela Valtersson talar om en engångsåtgärd. Ja, 
tacka för det! Eftersom det fanns ett uppdämt behov måste vi nu vidta 
en omfattande åtgärd för att nå målet. 
    Det är klart att vi när vi byter mark inte behöver ha så stora anslag. 
Men det är inte anslagen som är det viktiga, utan det viktiga är antalet 
hektar som skyddas. Jag tror att Mikaela Valtersson och jag är överens 
om att skyddet av skogen är det viktiga, inte hur höga anslagen är. Vi 
har haft högre anslag än ni hade under förra mandatperioden. Vi har 7 
½ miljard till biologisk mångfald. Ni hade 6 miljarder. Vi når, men 

med en annan strategi, det mål som ni inte ens var i närheten av att nå. 
Jag uppskattar att Mikaela Valtersson ändå uttrycker lite glädje över 
detta.  (Applåder) 

Anf. 24 CARL B HAMILTON (fp):
Herr talman! Jag vill återkomma till detta med att oppositionen inte 
säger ett enda ord om krisen, eller rättare sagt: Man nämner den i 
förbigående, som en bisats. I själva verket är det så att bnp i Sverige 
har fallit med 5 procent – vi har kvar 95 procent. Då är det inte 
konstigt att arbetslösheten ökar och att bromsen i pensionssystemet 
slår till. Vi har nu färre arbetsplatser, och vi har mindre pengar. 
    De politiker som kolporterar en falsk eller en halvsann verklighets-
uppfattning är farliga oavsett om deras falska verklighetsuppfattning är 
omedveten eller helt avsiktlig. Men tack vare att vi haft ordning i de 
offentliga finanserna har vi i Sverige kunnat driva en effektivare 
krisbekämpning än man kanske kunnat i något annat land. Också det 
förklarar varför sysselsättningen i Sverige ökar. 
    Vi driver en politik för fler jobb och därmed för ökad rättvisa. Det är 
vi som står för rättvisan därför att vi konsekvent, uthålligt, envetet och 
envist arbetar med arbetslinjen. Vilka indikationer man än tittar på är 
det sysselsättningen och arbetslösheten som är avgörande för ett land 
med små inkomstskillnader och små välståndsklyftor. Därför är 
arbetslinjen väsentlig. 
    Det är därför som Socialdemokraterna tidigare har drivit frågan om 
full sysselsättning som ett intensivt omhuldat mål. Men nu gör man det 
i teorin, på papperet, inte i den faktiskt förda politiken.  
    Vi känner till och förstår sambandet mellan sysselsättning och mer 
rättvisa. Det är inte så att det först beslutas om pengarna i Finans-
departementet och att pengarna sedan trycks i Riksbanken, utan det är 
på det sättet att det finns en sektor utanför kommunen och landstinget. 



Det gäller då privata företag och företagare i både varuproduktion och 
tjänsteproduktion som producerar det som sedan beskattas. 
    Jag vill understryka att det finns en tendens till att osynliggöra 
industriarbetaren. Det är bland industriarbetare, oavsett om det är män 
eller om det är kvinnor, som den redan stora arbetslösheten har ökat. 
På bara några veckor hösten 2008 dök exporten med 20 procent. Det är 
klart att det har satt sina spår. 
   Jag tror att vi i krisbekämpningen måste fokusera på att få 
industrisektorn och exportsektorn tillbaka till tidigare nivåer och 
tidigare kapacitet – inte, som oppositionen lätt gör, fokusera på 
arbetsmarknadspolitik och på kommuner och landsting. 
   För att inte osynliggöra detta ska, anser jag, den väldigt viktiga 
anpassning nämnas som man gjorde när man tvingades sluta krisavtal i 
industrisektorn – avtal om lägre lönekostnader och inkomster för att 
rädda jobben. Det var väldigt viktiga uppoffringar. 
   Vidare vill jag understryka att regeringen naturligtvis på olika sätt 
stöder nämnda återkomst för industrin. Vi har anslagit medel till extra 
utbildningsplatser i Västra Götaland som en motåtgärd, och vi satsar 
på yrkesutbildning, på högskolan och så vidare. 
   Här nämndes läkemedelsindustrin. Jag vill peka på att de bransch-
program som Socialdemokraterna lyfte fram handlade om 40 miljoner. 
Vi satsar 5 miljarder på en utbyggnad av forskning, utveckling och 
universitet. Det är helt olika storleksordning här. 
    Herr talman! Jag vill avsluta med ungdomsarbetslösheten. Den är ett 
mycket stort problem vare sig man är ung eller mamma och pappa 
eller mormor och morfar. Vi vill ha en fortsatt halverad arbets-
givaravgift, det vill säga löneskatt, för dem som är under 26 år. 
Oppositionen vill avskaffa detta. De vill återföra en full arbetsgivar-
avgift. Det kommer att ge fler arbetslösa ungdomar. 
    Den halverade arbetsgivaravgiften är en av våra insatser mot 
ungdomsarbetslösheten. (Applåder) 

Anf. 25 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Om man tittar på hur arbetsmarknaden har utvecklats det 
senaste året kan man se att andelen kvinnor som står utanför 
arbetskraften har ökat med 45 000 medan andelen män som står 
utanför arbetskraften har ökat med 2 000. Kvinnors arbetsmarknad har 
utvecklat sig betydligt sämre det senaste året. Sysselsättningsgraden 
minskar mer bland kvinnor än bland män, och sysselsättningsgraden 
bland kvinnor är 5 procent lägre än bland män. Deltidsarbetslösheten 
ökade. Det här ska jämföras med de reformer som regeringen har 
genomfört – jobbskatteavdraget, sjukförsäkringen och arbetslöshets-
försäkringen – som lett till ökade klyftor men som har motiverats med 
att de ska gynna framför allt kvinnor. 
     Jag beskrev arbetsmarknaden, men vad har hänt mer? Jo, vi har fått 
113 000 fler fattiga kvinnor under den här borgerliga regeringen. Var 
fjärde ensamstående mamma lever under fattigdomsgränsen. 
Inkomstskillnaden har ökat med 1 080 kronor per månad. De 10 
procent rikaste har fått 60 procent av inkomstförstärkningarna, och i 
den gruppen är 76 procent män. 
    Det är en lång rad reformer som ni har genomfört som har lett till 
det här. Ni har försämrat sjukförsäkringen och deltidsstämplingen och 
ni har bidragit till att 25 000 jobb i välfärden har försvunnit. Det är 
resultatet av fyra år av antingen en könsblind politik eller en köns-
medvetenhet som har lett till det här resultatet. 
    Så Carl B Hamilton, med vad förklarar du de här siffrorna över 
utvecklingen på kvinnors arbetsmarknad och den kraftiga ökningen av 
antalet fattiga kvinnor?  (Applåder) 

Anf. 26 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Herr talman! Tack för den frågan, Ulla Andersson! 
     Vilken del av den svenska arbetsmarknaden är det som har varit 
värst utsatt under de här åren? Jo, det är industrisektorn. Jag nämnde 



precis det. Huvuddelen av dem som arbetar i industrin är fortfarande 
män. Män i Sverige har drabbats betydligt värre av arbetslösheten 
under krisåren än kvinnor. Det är ingen tröst, men det är ett konsta-
terande att det är så det är. Därför blir det i själva verket en – vad var 
det du kallade det? – könsblind beskrivning av arbetsmarknaden att 
fokusera på kvinnor när det akuta problemet är ökad arbetslöshet bland 
män. Den har ju ökat mycket snabbare. 
    I själva verket osynliggör Ulla Andersson arbetslösheten bland män 
i Sverige genom sitt anförande. Jag ställer inte upp på det. Jag ställer 
inte upp på det här osynliggörandet av mäns arbetslöshet. 
    Sedan, Ulla Andersson, vill ni på den röda sidan avskaffa RUT-
avdraget. Det ger jobb åt kanske 11 000–12 000 personer. Det är 6 
000–7 000 heltidsjobb. 80 procent av dem som jobbar i sektorn är 
kvinnor, och dem vill ni kasta ut i svartjobb eller arbetslöshet. 80 
procent är kvinnor. 50 procent har invandrarbakgrund. Dem vill ni 
kasta ut i arbetslöshet eller i svartjobb, och ni bagatelliserar hela tiden 
denna konsekvens av att ta bort RUT-avdraget. 
   Jag undrar, Ulla Andersson: Varför gör du denna könsblinda 
beskrivning av svensk arbetsmarknad 2008, 2009 och 2010? 
   Jag har ytterligare en fråga till Ulla Andersson med anledning av 
detta och inte minst industrisektorn. Ulla Andersson, är du marxist? 
(Applåder) 

Anf. 27 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Ja du, Carl B Hamilton, jag märker att du inte vill svara 
på mina frågor. Jag frågade varför det hade blivit 113 000 fler fattiga 
kvinnor under er regeringsperiod samtidigt med de reformer som ni 
har genomfört som ni säger just ska gynna gruppen kvinnor. Jag 
beskriver hur fattigdomen breder ut sig och hur kvinnors arbetsmark-
nad har påverkats, och du försöker vända det på något sätt och absolut 
inte ta ansvar för den politik som du har fört och som har satt så här 

många kvinnor i en ohållbar situation. 
    Jag sade att deltidsarbetslösheten har ökat och att 45 000 kvinnor 
har ställts utanför arbetskraften under det här året, och jag sade att 25 
000 jobb har försvunnit i välfärden. 
    Är det inte dags att svara på vad er politik har ställt till med? Skulle 
inte du behöva ta ansvar för det i stället för att hålla på att raljera på 
det sätt som du gör?  (Applåder) 

Anf. 28 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Herr talman! Jag raljerar inte. Jag talar om konsekvenserna av er 
politik. 
   RUT-avdragets avskaffande kommer att kasta ut 10 000–12 000 
personer – och 80 procent av dem är kvinnor – i arbetslöshet eller 
svartjobb. Det är ju den politik som ni står för. Det tycker jag är ett 
mycket större problem än de andra siffrorna i jeremiaden som kom här 
från Ulla Andersson. Det är ett mycket allvarligt problem. 
    Dessutom förstår jag inte varför det ska vara på det sättet att fönster-
putsning är fel – för RUT-avdraget vill ni avskaffa – men däremot är 
monteringen av fönstren, som oftast sker av manliga byggjobbare, 
okej, för ni vill fortsätta med ROT-avdraget. Detta är verkligen en 
diskriminering av kvinnor i den politik som ni föreslår. Den förs inte, 
och förhoppningsvis kommer den aldrig att föras. (Applåder) 

Anf. 29 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Herr talman! Ni har under den här mandatperioden aktivt försämrat 
sjukförsäkringen. Jag tror inte att det är någon annan del av den här 
regeringens politik som har gjort människor mer upprörda än just 
förändringarna i sjukförsäkringen. Att försämra för människor som är 
allvarligt sjuka och att minska deras inkomster i tron att de ska bli 
friskare är ett hån mot människor som är drabbade av sjukdom. 



    Jag vet att Folkpartiet åtminstone tidigare har drivit frågan om höjt 
tak i sjukförsäkringen utan att ha lyckats få med er era regerings-
kolleger. Jag utgår därför lite välvilligt från att ni har ambitioner i den 
här frågan. 
    Efter en förödande kritik ute i samhället och bland människor när ni 
har infört en bortre gräns i sjukförsäkringen som kastar ut allvarligt 
sjuka människor ur trygghetssystemet har ni gjort några smärre juste-
ringar. Men fortfarande finns en väldigt stark kritik mot försäm-
ringarna i trygghetssystemet och i sjukförsäkringen. 
    Fackförbundet Statstjänstemännen visade i en rapport att hand-
läggarna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är starkt kri-
tiska. De säger att det är långt fler av de utförsäkrade än vad rege-
ringen har bedömt som är så sjuka att de faktiskt i första hand behöver 
vård. Dessutom sänks ersättningen för deltagandet i Arbetsförmed-
lingens program tvärtemot vad regeringen själv har sagt tidigare. 
    Reformen fungerar inte alls. Regeringen har grovt felbedömt 
vårdbehovet hos långtidssjuka. Regelverk och insatser är inte på något 
vis anpassade efter de behov som finns. Det här är ett enormt svek där 
ni drar undan samhällets stöd för de människor som behöver det allra 
mest. 
   Jag skulle vilja höra vad Folkpartiet säger. Finns det skäl att ändra 
och backa tillbaka ytterligare i den här delen av er politik, eller är ni 
nöjda med resultatet av sjukförsäkringsförändringarna?  (Applåder) 

Anf. 30 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Herr talman! Jag tror inte att det är någon i Alliansen som skulle säga 
att man är nöjd, inte alls. Vi vill gå vidare, och vi vill naturligtvis följa 
precis hur den här utvecklingen sker beträffande dem som är 
sjukförsäkrade. 
    Jag tycker samtidigt att Mikaela Valterssons beskrivning av vad som 
har hänt med reformen är något ålderdomlig. Den är delvis överspelad. 

Det har kommit in information nu om att av dem som man skulle testa 
om de kan övergå till ett arbete, ett rehabiliteringsprogram eller annan 
åtgärd från Arbetsförmedlingens sida har 70 procent inte har återgått 
till sjukförsäkringen. Man kan tycka att det är dåligt, men jag tycker 
att det är en mycket större framgång än vad de flesta hade räknat med, 
alltså att hela 70 procent skulle kunna lämna sjukförsäkringen. 
    Det är möjligt att det inte håller på sikt. Det är möjligt att vi måste 
vidta ytterligare åtgärder, men det är ett mycket lyckat första steg. Det 
är inte det sista steget, utan det är steg ett.  (Applåder) 

Anf. 31 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Herr talman! Jag tror att människor blir lite upprörda när de uppfattar 
att budskapet från politikerna inte alls handlar om den verklighet som 
de faktiskt upplever i sin vardag, när de ser på människor i sin närhet. 
Det är en katastrofalt misslyckad förändring och försämring av 
sjukförsäkringen som väldigt många ser på nära håll. 
    Carl B Hamilton har den fördelen att han levererar besked som är 
rätt tydliga. Det gäller inte bara beskedet att de rödgröna ska 
osynliggöra männen till skillnad från Alliansen utan även det raka 
besked vi just hörde, nämligen att kommuner och landsting inte ska få 
några pengar utan att vi bara ska satsa på industrin. 
    Nu säger du tydligt, Carl B Hamilton, att ni inte alls är nöjda. Det är 
ett första steg i att backa tillbaka på er politik, och det kommer att bli 
fler steg där ni kommer att ångra er och backa tillbaka. Det tycker jag 
är ett glädjande besked.  (Applåd) 

Anf. 32 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Herr talman! Kommuner och landsting har fått 12 miljarder extra 
under detta år för att fylla ut det gap som uppstått på grund av bortfall 
av skattintäkter. Prognosen nu är att de kommer att få ökade skatte-
intäkter med 13 miljarder. De går alltså plus med 1 miljard. Därtill 



kommer att de får ytterligare 5 miljarder i permanent förstärkning. De 
har alltså en betydligt bättre ekonomisk situation. 
    Jag vill understryka att den som vill vårda kommuner, landsting och 
sjukförsäkring måste satsa på att fler kommer i arbete i industri och 
privat tjänstesektor. Vi måste ha en långsiktigt starkare företagssektor. 
Den föll ihop med 20 procent av exporten. Så kan vi inte ha det, för då 
kan vi aldrig upprätthålla kommuner, landsting och sjukförsäkring i 
den traditionella omfattning som vi velat göra. Vi måste få tillbaka ett 
producerande Sverige som går från 95 procent av bnp till 100–110 
procent av bnp inom de närmaste åren.  (Applåder) 

Anf. 33 STEFAN ATTEFALL (kd):
Herr talman! Sverige står nu på tröskeln till en ljusare framtid. Bakom 
oss har vi västvärldens värsta ekonomiska kris sedan 1930-talet. 
Framför oss ser vi möjligheterna. Vi har stora utmaningar kvar, inte 
minst på arbetsmarknaden, men vi är i ett läge där vi i Sverige står 
starkare än många andra länder. Vi har goda förutsättningar att åter-
upprätta full sysselsättning snabbare än vi trodde för ett halvår sedan. 
Medan övriga delar av världen diskuterar skattehöjningar och 
besparingar kan vi planera för ökade välfärdssatsningar och för att 
rusta Sverige för framtiden. 
    En viktig orsak till detta är att vi kunnat möta finanskrisen utifrån en 
styrkeposition när det gällt offentliga finanser och arbetsmarknaden, 
och vi har hanterat krisen på ett ansvarsfullt sätt. Ett mått på detta är 
att vi 2010 har 50 000 fler människor i arbete än vi hade 2006. Ett 
annat mått kan man läsa om på s. 62 i vårpropositionen. Där ser vi att 
om vi lägger ihop alla människor som lever på olika sociala 
ersättningar och bidrag har antalet minskat jämfört med 2006. 
    Låt oss även ta kommuner och landsting som exempel på detta. När 
finanskrisen slog till drabbade det kommunernas skatteintäkter hårt. 
Inkomster som man räknat med försvann plötsligt. Kommunalråd och 

ekonomichefer slet sitt hår. Tidigare kriser som Sverige gått igenom 
har slagit hårt mot just vården, omsorgen och skolan. 1990-talet och 
början av 2000-talet är exempel på detta. Nu hade emellertid staten 
möjligheter att motverka nedgången. Och det gjorde vi! Under den här 
mandatperioden har vi kunnat stödja kommuner och landsting med 
sammanlagt nära 40 miljarder kronor, varav 27 miljarder är perma-
nenta förstärkningar för kommunsektorn. 
    Trots den svåra krisen har vi klarat av att i allt väsentligt skydda 
vård, omsorg och skola. Vi har till och med utvecklat dem genom 
kortare vårdköer, fler valmöjligheter i vård och omsorg, kvalitetsut-
veckling och satsning på kunskap i skolan. Vi har bara sett början på 
resultatet av de insatser som gjorts. 
    Herr talman! Debatten i dag och framöver kommer att handla om 
rättvisa. Men vad är rättvisa? När jag var liten grabb brukade mamma 
ge oss en läsk till lördagsgodiset. En av oss barn fick då hälla upp 
läsken i tre glas, och den som hällde upp fick välja glas sist. Så 
garanterades att alla fick exakt lika mycket. Det var rättvist på sitt sätt. 
Men är det den enda formen av rättvisa? Och är det den bästa formen 
av rättvisa? Det beror på. I skolan är det inte rättvist om alla får lika 
mycket tid och engagemang från läraren. För mig är det rättvisa om 
den elev som har det svårt i matte får mer hjälp att träna upp sina 
mattekunskaper. Den som är törstig ska ha mer vatten än den som inte 
är törstig. Där ska principen inte vara att alla ska ha exakt lika mycket. 
Den som studerat vid högskola och läst till sjuksköterska ska rimligen 
ha högre lön än den som är vårdbiträde; ansvaret förändras, man har 
studieskulder och sådant. Inte heller då kan principen om att alla ska 
ha exakt lika mycket gälla. 
    För mig som kristdemokrat är solidaritetsprincipen viktig. Alla ska 
ha rätt till en god levnadsstandard, och den som behöver mer stöd ska 
få det. Det är också viktigt att uppmuntra goda dygder, så att den som 
tar ansvar, arbetar hårt och vågar satsa ska kunna få utdelning av detta 



även om det sker i form av högre lön. Rättvisa är för mig att så långt 
som möjligt skapa lika förutsättningar för alla, att ge alla samma chans 
att leva sina liv, att förverkliga sina möjligheter och drömmar. Den rike 
måste självklart bidra med mer än den som har små marginaler. 
    Vad är då vänstersidans rättvisesyn? Det tycks vara utfallet som är 
den enda måttstocken. Ingen ska få ha mer än någon annan. Man 
bygger på ett slags avundsjukerättvisa. 
    Grundläggande för en god fördelningspolitik är arbetet. Utan arbete 
finns inte förutsättningar för en god privatekonomi och inte heller för 
en god samhällsekonomi. Men arbete, oavsett om det är ideellt eller 
avlönat, fyller också ett djupare behov. I arbetet finner vi arbetsgemen-
skapen, att få vara med och betyda något i ett sammanhang. 
    Herr talman! Den ekonomiska vårpropositionen visar att vi är på 
väg ut ur krisen. Vi går nu en utveckling till mötes med stigande 
sysselsättning, ökad välfärd och sunda offentliga finanser. Vi tar de 
första stegen i vårpropositionen genom att stödja flerbarnsfamiljer med 
flerbarnstillägg samt pensionärerna. Mot detta står en rödgrön vänster-
kartell som vill möta framtiden med högre skatter på arbete, mindre 
makt över det egna livet och mer uppifrånstyrning.  (Applåder) 

Anf. 34 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Det låter vackert. Alla ska förverkliga sina liv och 
drömmar, säger Stefan Attefall, och så borde det vara. Men vi lever i 
ett Sverige där 1,1 miljon människor lever i relativ fattigdom. 452 000 
kvinnor lever i relativ fattigdom, och barnfattigdomen sprider sig. Vi 
har fått ungefär 79 000 fler fattiga barn i Sverige under dessa år. 
     I går kunde vi i tv se ett inslag från Statsmissionen. Där sade man 
att det framför allt var ensamstående mammor som sökte sig dit, och 
de efterfrågade inte längre hjälp till barnens fritidsaktiviteter, utan 
framför allt ville de ha hjälp med basförnödenheter, såsom mat. 
Samma bild får jag i min hemkommun Gävle. Där är det Diakonia som 

sätter upp varningstecken och säger att det är basförnödenheter som 
numera efterfrågas. 
    Det är en förskräcklig utveckling, och jag undrar hur Stefan Attefall 
ser på det. Har ni glömt eller har ni medvetet bortsett från att sänkt a-
kassa betyder att barnen i de familjerna får det sämre, att om man 
slänger ut människor från sjukförsäkringen drabbar det barnen i de 
familjerna, att när man tvingar människor att leva i fattigdom och söka 
socialbidrag påverkar det barnen? Socialbidragen ökar i 90 procent av 
landets kommuner. Det får konsekvenser, Stefan Attefall, och då är det 
långt ifrån alla som kan förverkliga sina liv och drömmar.  (Applåder) 

Anf. 35 STEFAN ATTEFALL (kd) replik:
Herr talman! Det är självklart att det finns många människor som har 
små ekonomiska marginaler. Det finns många människor som har 
drabbats av arbetslöshet på grund av den kris som vi har gått igenom 
och fortfarande lider av. Arbete är oerhört viktigt för att möta detta 
problem. 
    Socialbidragskostnaderna ökar. Det gör de i en lågkonjunktur när 
arbetslösheten stiger. Det följer ett ganska regelbundet mönster. 
    Vad vi måste göra är att se om människor fastnar i socialbidragen, 
om det inte bara blir tillfälliga insatser. Då är det en varningssignal. Vi 
har inte sådana indikationer när vi följer utvecklingen, men vi måste 
vara oerhört vaksamma. Det gäller också arbetslösheten. 
    För att ta ett exempel: Jag debatterade ensamstående mammor med 
Thomas Östros i radion i morse. Det togs upp ett exempel med ett 
kvinnligt vårdbiträde som hade ganska små marginaler. Då konsta-
terade vi också – det kan vi se i Swedbanks ekonomers undersökningar 
– att den här gruppen har halkat efter övriga under 15 år. De har inte 
fått det sämre, men de har fått en långsammare utveckling än andra 
under 15 års tid. Det är också de år då Ulla Anderssons parti varit med 
och styrt Sverige. Man har exempelvis inte rört bostadsbidraget sedan 



1996. Det är klart att vi måste titta på de här frågorna, med underhålls-
stöd och liknande saker. Vi tar ett steg i rätt riktning nu genom att höja 
flerbarnstillägget. Detta träffar en del av de grupper som har små 
marginaler. 
    Kom också ihåg att den mamma som vi lyssnade på i morse på radio 
drabbas av flera hundra kronors skattehöjning om Ulla Andersson får 
bestämma. Hur skulle hon kunna få en bättre ekonomi med höjd skatt? 
(Applåder) 

Anf. 36 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Föreningen Sveriges Makalösa Föräldrar har en 
Facebookgrupp. Där skrev en kvinna så här när ni hade höjt flerbarns-
tillägget med 50 kronor: Om det bara vore 50 kronor som saknades 
vore det väl inga problem. 
    Det är rätt talande, Stefan Attefall. Samtidigt som du har gett 
inkomstförstärkningar till den rikaste procenten med 3,6 miljarder 
kronor har du gett lika mycket till de 25 procent av befolkningen som 
är fattigast. Det säger rätt mycket om vilka du har prioriterat: inte dem 
med dåliga ekonomiska villkor, utan dem med väldigt höga inkomster. 
Den rikaste procenten tjänar 1 miljoner kronor eller mer. Du har satsat 
lika mycket på dem som på de 25 procent som har lägst inkomster. Det 
säger en del om var era prioriteringar ligger, och det är inte på 
utrotning av barnfattigdomen, vilket gör mig ledsen. Jag hade 
förväntat mig mer av Kristdemokraterna i den frågan än det resultat vi 
ser nu. Barnfattigdomen breder ut sig, och vi har fått 79 000 fler fattiga 
barn under er regeringstid.  (Applåder) 

Anf. 37 STEFAN ATTEFALL (kd) replik:
Herr talman! Jag delar Ulla Anderssons uppfattning att vi måste göra 
mer för människor som har små marginaler. Vi måste studera detta 
oerhört noggrant och rikta insatser som verkligen träffar de grupperna 

på ett bra sätt. 
    Vi behöver göra mer. Vi har tagit steg i rätt riktning, men vi behöver 
göra mer. Jag håller med om det. 
    Det intressanta är då om vi ska börja arbetet med att chockhöja 
skatten för vårdbiträdet som är ensamstående med barn och andra 
vanliga människor. Vi hade tidigare i Sverige västvärldens högsta skatt 
på låginkomsttagare. Vi har börjat vända utvecklingen, bland annat 
tack vare jobbskatteavdraget. Det kan inte vara rätt recept att höja 
skatten. I stället måste vi öka insatserna för att hjälpa de här grupper-
na, titta över de olika stödsystem vi har och också självklart se till att 
vi fortsätter att sänka skatten för människor med små inkomster. 
    Ulla Andersson och vänstersidan bollar med statistik. Det visar sig 
att en inkomsttagare med 25 000 kronor per månad blir höginkomst-
tagare i er statistik. Vanliga heltidsarbetande människor har fått en 
rejäl skattesänkning. Vårdbiträdet har fått en månadslön extra. Det ska 
vi inte ta ifrån dem. Vi måste göra mer för att hjälpa dem.  (Applåder) 

Anf. 38 ULLA ANDERSSON (v):
Herr talman! Vi är fortfarande i den djupaste kris vi har varit i sedan 
30-talet. Vi ser hur arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer, framför 
allt långtidsarbetslösheten. I det läget väljer regeringen med denna 
vårproposition att ge ett rakt besked till landets arbetslösa. Det finns 
bara ett problem, och det är att ni inte söker jobb hårt nog. Det är det 
enda svar Anders Borg har. De enda konkreta åtgärder som man är 
beredd att ta till är att ytterligare höja straffbeskattningen av de 
arbetslösa och att uppmana dem att söka ännu fler jobb som inte finns. 
Det vi behöver är fler jobb att söka. I Gävleborg, där jag bor, har vi 18 
000 arbetslösa som har 300 jobb att söka. Det går alltså 60 arbetslösa 
på varje jobböppning. Hur mycket regeringen än drar ned på deras 



veckobudget, hur desperat deras situation än blir, kan de ändå inte 
trolla fram fler jobb genom att söka fler. 
    För att prata om arbetslinjen måste vi prata om att det ska finnas 
jobb att söka. Då handlar det inte om att fördjupa klyftorna, utan om 
att se att fler jobb går hand i hand med ökad jämlikhet. 
    Sverige har länge satsat på att se till att det finns barnomsorg med 
hög kvalitet, så att föräldrarna kan arbeta. Där behöver vi bygga 
vidare. En satsning på barnomsorg på kvällar, nätter och helger 
betyder fler jobb att söka i förskolan och fler föräldrar som kan arbeta. 
Det ger både större jämlikhet och fler i arbete. 
   Vi behöver lösa bostadsbristen och trångboddheten. Sådana sats-
ningar sätter byggnadsarbetare i jobb och skapar en arbetsmarknad där 
folk inte hindras från att ta jobb för att det saknas hyresrätter. Det ger 
både större jämlikhet och fler i arbete. 
   Det finns inte utbildningsplatser så det räcker. Massor av unga 
människor får nej när de önskar utbilda sig till det de vill bli, trots att 
vi vet att det är där jobben kommer att komma. Satsningar på fler 
platser betyder att fler anställs för att utbildas och att fler kan jobba på 
sikt. Återigen: Det ger både större jämlikhet och fler i arbete. 
    Den här sortens jobbprogram sattes i gång i en rad länder när krisen 
bröt ut. Men här i Sverige fortsatte regeringen med sitt invanda 
schema: skattesänkningar framför allt. Det är ett viktigt skäl till att 
EU-länderna i stort har klarat krisen betydligt bättre än Sverige. 
     För oss rödgröna är jobben och rättvisan i fokus. Det vi kan se efter 
fyra år med borgerlig regering är att det som har varit i fokus är 
fördjupade klyftor, inte jobben. Vilka jobb är det egentligen Anders 
Borg har brytt sig om? Det är inte byggjobben. Till skillnad från 
många andra länder har inte Sverige svarat på krisen genom byggande 
av nya bostäder, upprustning av skolor eller något sådant. Nej, ni 
sänkte skatten i stället. Det är inte välfärdsjobben. Över hela landet har 
det sagts upp förskollärare, lärare och undersköterskor, vilket i sin tur 

har förvärrat krisen. 25 000 har förlorat jobben på grund av att 
regeringen har vägrat skjuta till de pengar som behövs. Ni sänkte 
skatten i stället. 
    Det enda Anders Borg har brunnit för under de här fyra åren är ett 
par tusen städjobb som skapas genom att man subventionerar de rikas 
städning. Det finns ingen ända på hur stor potential regeringen ser där. 
Till det har det alltid funnits pengar. 
    Vi håller på att bygga ett mycket djupt klassamhälle i Sverige. 
Andelen föräldrar utan arbete som lever under fattigdomsgränsen i 
Sverige är i dag högre än EU-genomsnittet. Inkomstskillnaderna 
mellan kvinnor och män har ökat med över 12 000 kronor per år. 
Andelen fattiga uppgår nu till 1,1 miljon människor och har ökat med 
en kvarts miljon under denna mandatperiod. Framför allt är det 
andelen fattiga kvinnor som ökar. Var fjärde ensamstående mamma 
lever under fattigdomsgränsen, och barnfattigdomen breder ut sig. En 
ensamstående mamma skrev på Facebook när flerbarnstillägget kom: 
Om det bara vore 50 kronor som saknades skulle jag inte ha några 
problem. 
    För den som ser det här på nära håll är det uppenbart vilken signal 
den här regeringen skickar. Man sänker skatterna med 100 miljarder, 
samtidigt som 100 000 personer förlorar sina jobb, sjuka slängs ut från 
sjukförsäkringen, lärare sägs upp och förskolegruppernas storlek ökar. 
Sedan höjer de flerbarnstillägget med 50 kronor. 
    De 10 procent som är rikast har fått större inkomstförstärkningar än 
över halva Sveriges befolkning har fått tillsammans. Det är detta 
Moderaterna nu ska försöka paketera om med sin moderna nysvenska 
och kalla ”rättvisa på riktigt”. Vi får en nyliberal teori om att smulorna 
från de rikas bord ska trilla ned och nå även dem med mindre 
inkomster. Det som blir över på gottebordet ska även småfolket få ta 
del av på nåder. 



Halleluja, utropar då Kristdemokraterna i kör! Länge leve verkligheten 
folk!  (Applåder) 
   Vi har sett fyra år tydlig, klar och medveten klasspolitik. Det är 
samma politik som ska ”bestå och förstärkas”  enligt Anders Borg i 
tidningen Riksdag & Departement nyligen. För klyftornas allians är 
klyftor inte bara försvarbara. Jag skulle vilja säga att de är efter-
strävansvärda. 
    Att leva under ständig ekonomisk press och månad efter månad gå 
med en klump i magen med oro över om pengarna ska räcka till både 
mat och hyra är oerhört tärande både för hälsa och vardagen, och det 
påverkar både vuxna och barn. Ett sådant samhälle innebär att alla inte 
kan få chansen att ge järnet i livet. Ekonomiska framgångar byggs 
genom jämlikhet och inte genom fattigdom och klyftor. 
    Boken Jämlikhetsanden, som har gått igenom den samlade 
forskningen på området, visar mycket tydligt att nästan alla sociala 
problem är mindre i jämlika länder än i samhällen med stora klyftor. 
Det gäller inte bara för de lågavlönade, utan de högavlönade mår 
bättre i jämlika samhällen. Det är mindre mentala problem, mindre 
alkohol- och missbruksproblem, mindre fetma, mindre kriminalitet, 
och till och med skolresultaten är bättre. 
    I boken tar författaren upp stressen som avgörande förklaringsfaktor 
till varför människor mår dåligt av ojämlikhet. Vad händer när man har 
en regering som inför straffskatt på att bli sjuk och att förlora jobbet? 
Vi vet vad resultatet har blivit. Människor känner skam över att inte 
längre ha något jobb att gå till. Människor känner skuld över att inte 
kunna arbeta på grund av cancerdiagnos. 
   Det betyder något för oss alla och hur vi tänker när regeringen pekar 
ut människor som fuskare och smitare samtidigt som de verkliga 
skurkarna kan fortsätta med sina skattebrott. Vi i De rödgröna har en 
enkel princip. Vi ser till att lägga fram förslag som leder till mer 
jämlikhet i samhället. 

    Vi vill ha ett samhälle där människor ser varandra i ögonen och tar 
varandra i handen. Det behövs en grundlig uppgörelse med hela det 
sätt att tänka som regeringen har etablerat där misstänksamhet mot den 
som hamnar i svårigheter är ledstjärnan. Vi vill bygga ett samhälle på 
förtroende mellan människor. 
   I dag på morgonen har hundratusentals föräldrar lämnat över 
ansvaret för sina allra bästa, sina ögonstenar, sina barn till förskolor 
och skolor. Då borde också personalen ha de allra bästa förutsättningar 
att ta hand om dem och ge dem den bästa utvecklingen. Där är vi inte i 
dag, långt ifrån. 
    Vänsterpartiets huvudprojekt är att bygga världens bästa välfärd och 
göra det utan vinstintressen. Vi behöver ge varje barn bästa förutsätt-
ningar att utvecklas. Vi behöver en sådan kvalitet i äldreomsorgen att 
vi alla kan åldras utan oro. Det gör att vi prioriterar flera anställda 
framför skattesänkningar. Vi vill ge de anställda ett ordentligt inflytan-
de över sitt arbete och hålla vinstintressena borta. 
    Du ska kunna veta att läkaren som behandlar dig inte har några 
företagsekonomiska intressen utan bara ditt bästa för ögonen. Du ska 
kunna veta att apoteket du går till ger dig den medicin du behöver och 
inte den medicin som de har störst vinstmarginal på. Du ska veta att de 
du möter inte är där för att tjäna pengar på dig utan för din skull. 
    Det behövs stopp för privatiseringar och fler anställda i förskola, 
skola, sjukvård och äldreomsorg. Det är en kassaskåpssäker investe-
ring. Det ger bättre kvalitet inom de områden som människor efter-
frågar samtidigt som det skapar jobb, arbetslösheten pressas tillbaka 
och pengarna stannar i det offentliga. Det är kassaskåpssäkert. Det ger 
både större jämlikhet och fler i arbete. 
    Herr talman! Framtiden ligger i jämlikhet och i rätten att kunna säga 
ifrån utan att förlora jobbet. Den ligger i arbetsplatser där de anställdas 
åsikter väger tungt. Den ligger i att varje elev ska få uppmärksamhet 



från läraren. Den ligger i att vi ser till att alla i Sverige har ett kvali-
ficerat yrke. Den ligger i att alla har rätt till vård på samma villkor. 
    Vi rödgröna vill bygga ett samhälle baserat på solidaritet och 
förtroende mellan människor, ett samhälle som håller ett fast tag om 
att vi människor är både sköra och starka på samma gång. Ett samhälle 
som slår på de arbetslösa kommer bara att förstöra sin framtid. 
   Tage Danielsson sade: Det behövs tusen droppar för att hålla varenda 
droppe oppe. Vi rödgröna kommer att kämpa för varenda droppe. 
(Applåder) 

Anf. 39 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Herr talman! Rättvisa och sammanhållning präglar ett bra samhälle. 
Nu har vi år efter år fått höra att den här regeringen medvetet, 
systematiskt och kraftfullt ökar orättvisorna. 
    Vi ser resultatet. Vi har haft en kris, den värsta sedan depressionen. 
Sverige har de minsta ekonomiska skillnaderna i Europa och den 
lägsta risken för fattigdom. Det är vad vi har sett under krisåren. Vi har 
gjort vårt yttersta. Vi har hållit uppe arbetslinjen. Vi har satsat på 
kunskap och på välfärd. 
    Vänsterpartiet är det parti som är mest utrerat vänster. De vill inte 
bara avveckla arbetslinjen utan är angelägna om att också avveckla 
kunskapslinjen. Det är Vänsterpartiets signum. Jag tror att de kommer 
att misslyckas med rättvisan. 
   Det finns en del att minnas. Det finns en fördelningspolitisk bilaga 
till budgeten. Det är de rödgrönas litania. Där man kan nämligen läsa 
om hur det var 1998–2006. Förmögenhetskoncentrationen gick upp 20 
procent 1998–2006, och inkomstspridningen gick upp 20 procent. 
   Det enda mått man kan hitta som förbättrats för de ekonomiskt 
marginaliserade minskade med en eller två tiondelar för att sedan 
fortsätta att minska från 9,7 till 8,8 under vår period. Det enda mått 
man minskade lyckades vi bättre med. 

Jag har en fråga till Ulla Andersson. Om man nu skulle få en rödgrön 
regering, är det då viktigast att öka förmögenhetskoncentrationen med 
ytterligare 20 procent, eller är det allra viktigast att öka inkomst-
spridningen med ytterligare 20 procent? 
    Är det själva målet när ni avvecklar arbetslinjen genom att köra 
jobbstoppspolitiken, eller är det det som är kärnan som ni vill uppnå 
när ni vill avveckla kunskapslinjen? Vad är viktigast, Ulla Andersson, 
att förstärka förmögenhetskoncentrationen eller att öka inkomstsprid-
ningen? 
    Det är där ni var riktigt framgångsrika när ni förde er klasspolitik 
och drev in klyftorna in Sverige.  (Applåder) 

Anf. 40 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Det är riktigt att vi inte lyckades hålla den trenden 
stången förra mandatperioden. Det kommer vi inte att återupprepa. Det 
ni däremot har gjort, Anders Borg, är att ni har fördubblat den trenden 
på två år. Ni har gett lika mycket till de 10 procent rikaste som de 60 
procent av befolkningen som har lägst inkomster har fått. 
    Om vi tittar på de rödgröna alternativen från i höstas kan vi se att 
alla tre alternativen har fler jobb än regeringens. Det är fler utbild-
ningsplatser, man satsar mer på utbildning än vad regeringen har gjort, 
och man har en bättre inkomstfördelning. 
    Det tydligt vilken linje det rödgröna alternativet står för. Det är fler 
jobb, ökad rättvisa och samtidigt något som Moderaterna totalt har 
glömt bort att man har ett ansvar för, nämligen en bättre miljö- och 
klimatomställning. 
    Om du inte vet det, Anders Borg, kan jag också tala om för dig att 
om man tar täten i en miljö- och klimatomställning skapar man också 
många nya framtidsjobb. Ökar man sysselsättning och pressar ned 
arbetslöshet så ökar också jämlikheten. Fler jobb, och ökad jämlikhet. 



Det är en tydlig rödgrön linje som står i konstrast till den stockblå 
politiken.  (Applåder) 

Anf. 41 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Herr talman! Rättvisa och sammanhållning, förmögenhetskoncentra-
tion och inkomstspridning – där har vi resultaten av vänsterpolitiken 
när man tar bort arbetslinjen och drar ned kunskapslinjen och därför 
inte kan prioritera välfärden. 
   Ulla Andersson nämnde här häpnadsväckande nog inkomstsprid-
ningen. Den steg från 0,23 från 1998 till 0,28 år 2006. Det är det 
viktigaste måttet vi har. Det ligger nu på 0,28. Under vänsteråren steg 
det med 20 procent. Enligt den statistik vi har fram till år 2008 ligger 
den still. Det var tidigare 20 procents ökning. Förmögenhetskon-
centrationen steg häpnadsväckande nog med 20 procent 1998–2006. 
Den har minskat från 2006 till 2008. 
    På dessa områden kan vi se resultatet alldeles tydligt när man 
vänder politiken på huvudet, kör jobbstopp mot arbetslinjen, när man 
inte kan prioritera välfärden för att man har slösat bort resurserna på 
bidragspolitiken, och när man säljer ut kunskapspolitiken. Hur får vi 
social rörlighet i ett samhälle? Kunskap, kunskap och kunskap. 
   Vänsterpartiet är ett parti för klyftor eftersom man inte har en 
arbetsmarknadspolitik och en kunskapspolitik.  (Applåder) 

Anf. 42 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Om jag var Anders Borg skulle jag inte ta så stora ord i 
min mun. Ni har gynnat den procent av befolkningen som tjänar 1 
miljon eller mer och gett dem 3,7 miljarder i inkomstförstärkningar. 
Det är lika mycket som de 25 procent av fattiga tillsammans får att 
dela på. Ni väljer att subventionera städning i rikas hem på Djurgården 
och på Östermalm, medan ni låter 25 000 arbetstillfällen i vård, skola 
och omsorg försvinna. Ni har inte råd att stoppa in pengar till 

välfärden, för ni prioriterar skattesänkningar för dem som redan har 
det väldigt gott ställt. 10 procent har fått lika mycket som de 60 
procenten fattigaste, och vi har 1,1 miljon fattiga människor. 
    Om jag vore du skulle jag skämmas över att stå här och säga att vi 
inte skulle ha en politik för jobb. Alla vi tre partier har budgetar som vi 
har presenterat i höstas som alla tre leder till fler jobb än vad ni har 
lyckats åstadkomma under den här mandatperioden. Ni har pressat 
fram en kraftigt ökad arbetslöshet. Här har vi väldigt mycket att göra 
de kommande fyra åren.  (Applåder) 

Anf. 43 ROGER TIEFENSEE (c) replik:
Herr talman! Ulla Andersson och Vänsterpartiet har dragit det längsta 
strået. Det framgångsrika och uppskattade RUT-avdraget ska av-
skaffas. 
    Tack vare RUT-avdraget har många nya företag och arbetstillfällen 
skapats i branschen för hushållsnära tjänster. I dag är över 11 000 
personer anställda i branschen för hushållsnära tjänster. Avskaffas 
RUT-avdraget förlorar minst hälften av dem sina jobb som en direkt 
följd av det. 
    Thomas Östros raljerade i sitt anförande över en utvidgning av den 
här branschen som faktiskt gjorts i Finland och ställde det mot jobb i 
läkemedelsindustrin. Centerpartiet klarar av att skapa förutsättningar 
för jobb både i tjänstebranschen för hushållsnära tjänster och i läke-
medelsindustrin. Vi har träffat läkemedelsindustrin, och våra regionala 
samordnare, det centerpartistiska underifrånarbetet, har fått i uppdrag 
att koordinera insatser lokalt och regionalt. Men vi ställer inte olika 
branscher mot varandra. Det är det viktiga. 
    Min fråga till Ulla Andersson är: Varför vill ni slå undan benen för 
branschen hushållsnära tjänster? Varför vill ni skicka ut de många 
gånger kvinnor som har kommit in från arbetslöshet och finns i den här 
branschen, som har kommit in från svartjobb? De har nu vita jobb, får 



pensionspoäng och en trygghet? Varför vill ni slå undan benen på 
dem? 

Anf. 44 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Det vi gör, Roger Tiefensee, är framför allt att satsa på 
fler städjobb i skolor och sjukvård. Vi ser väldigt stora behov där. Och 
varje jobb som RUT-avdraget har skapat skulle kunna ge två fler 
städjobb i sjukvård och skolor. Det är lite olika prioriteringar vi gör. 
Jag tycker att det är rätt orättvist att min mamma som själv städar 
hemma ska betala högre skatt än vad någon som har städhjälp på 
Östermalm gör, som väljer att anlita en städfirma. 
     Du låter lite som en Almegamegafon när du står här, för vi ska 
komma ihåg att i verkligheten har ju inte den här reformen alls lett till 
de siffrorna. Man skulle kunna säga att varje jobb som har skapats på 
det här sättet, om man nu ska räkna på ett sådant sätt, har kostat 
ungefär 800 000 kronor. Och jag tror inte, till skillnad från Roger 
Tiefensee, att man kan subventionera en viss bransch. Det är inte 
hållbart i förlängningen. Ska vi då fortsätta att pumpa in nya skatte-
pengar i just den här branschen? Hur många blir då städföretag, hoppar 
undan och kallar sig städföretag? 
    Jag måste säga att jag verkligen blir orolig när jag hör Maud 
Olofsson, som till och med tycker att man ska få skatteavdrag för att 
gå ut med hunden. Betyder det att min dotter, som har två mopsar som 
jag verkligen tycker om, om hon skulle anlita någon för att gå ut med 
de två hundarna skulle betala mindre skatt än någon som inte har 
hundar? Är det rätt använda skattepengar när vi ser stora behov i 
välfärden? 
    Jag ser stora behov i förskolan. Vi har större förskolegrupper i dag 
än vad vi hade för fyra år sedan. Där borde vi i stället lägga pengarna. 
(Applåder) 

Anf. 45 ROGER TIEFENSEE (c) replik:
Herr talman! Ulla Andersson nämner hela tiden förortskommuner till 
Stockholm i sina exempel. 4 000 personer i Gävleborg, Ulla Anders-
sons hemlän, utnyttjade hushållstjänstavdraget mellan juni 2009 och 
mars i år. 
    Det här är en reform som ger möjligheter i vardagen – livspusslet 
blir lättare att få ihop – men den ger också jobb, och jag föraktar inga 
jobb. Nu ställer Ulla Andersson, precis som Thomas Östros, jobb i 
olika branscher mot varandra. 
    Thomas Östros sade i sitt anförande att varje arbetad timme är viktig 
och värdefull, och jag tycker det, också i praktiken. Därför ställer inte 
jag olika branscher och olika jobb mot varandra. Det är oerhört viktigt 
att skapa fortsatta förutsättningar för att hushållstjänstbranschen ska 
kunna växa, precis som det är viktigt att skapa förutsättningar för 
läkemedelsindustrin och annan industri, precis som det är viktigt att 
skapa förutsättningar för jobb i kommunerna.  (Applåder) 

Anf. 46 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Nej, jag ställer inte heller jobb mot varandra. Jag säger 
bara att det är mer nödvändigt att använda de här pengarna på annat 
håll. Roger Tiefensee säger att 4 000 personer i Gävleborg har använt 
RUT-avdraget. Det betyder att 253 000 personer inte har gjort det. 
    Jag har nyligen åkt runt i mitt hemlän och besökt förskolor, och jag 
måste säga att jag har träffat fantastisk personal som gör ett otroligt 
arbete. Men vilka förutsättningar får man när man har 26 barn i en 
grupp, när man har 23 barn i ett och samma rum? Vore det inte lite 
bättre att använda en del av de här pengarna till att förstärka förskolan 
eller till att skapa fler städjobb i sjukvården? Både du och jag har sett 
ett flertal tv-reportage om att det har slagits larm om den dåliga 
städningen på sjukhusen. Vi kan använda pengarna där i stället. Då 
skapar vi fler jobb och till och med jobb som är billigare att skapa, så 



att vi får ut mer av pengarna och samtidigt stärker kvaliteten i välfär-
den. 
    Valet enkelt för mig. Jag prioriterar stärkt kvalitet i välfärden före 
att någon på Östermalm ska få skatterabatt för sin städning. Så är det. 
(Applåder) 

Anf. 47 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Herr talman! Med anledning av det som Ulla Andersson sade här i den 
senaste repliken kan jag påminna dem som lyssnar och tittar på detta 
att det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som styr i Gävleborg, 
så om prioriteringen är den som Ulla Andersson förespråkar så 
tillämpas den inte hemma. 
    Jag tror att RUT-frågan måste penetreras något ytterligare, därför att 
vi måste se på den praktiska konsekvensen i oktober 2010 om ni skulle 
vinna valet. Då skulle 11 000–12 000 personer kastas ut i svartarbete 
eller arbetslöshet. Det går inte att komma ifrån. Och det är i huvudsak 
kvinnor som skulle kastas ut och i väldigt stor utsträckning, kanske 
hälften, med invandrarbakgrund, det vill säga just de grupper som Ulla 
Andersson i alla andra sammanhang lyfter fram. Det är precis de som 
med kirurgisk precision skulle drabbas av den politik som Ulla 
Andersson vill förverkliga. 
    Låt mig också påpeka att de här personerna har många gånger 
kollektivavtal. Jag vill inte påstå att Kommunalarbetareförbundet 
ställer upp särskilt mycket för dem i den offentliga debatten, men de 
har kollektivavtal. Det är inget konstigt. Det finns också väldigt många 
kvinnliga företagare som har startat de här företagen. Det finns också 
en hel del barn som betalar till exempel för städning hos sina åldriga 
föräldrar.  
   Detta vill Ulla Andersson avskaffa. 11 000–12 000 personer kastas ut 
i svartarbete eller arbetslöshet i oktober om ni vinner valet. 

Anf. 48 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Först skulle jag vilja säga att Kommunalarbetare-
förbundet är ett himla bra förbund som verkligen kämpar för att 
förbättra kvinnors vardag och villkor. 
    Ja, Carl B Hamilton, det finns svartarbete inom väldigt många 
branscher. Vi vet att det finns inom taxinäringen, inom restaurang-
branschen, inom verkstadsföretag och så vidare. Ska vi skattesub-
ventionera var enda en av dessa branscher? Menar du det? Sedan när 
tycker Folkpartiet att det är rätt att skattesubventionera vissa 
branscher? På vilket sätt är det hållbart ekonomiskt i ett samhälle? 
Varför är det just den branschen som i så fall ska subventioneras och 
inte de andra? 
     Jag har väldigt svårt att få detta att gå ihop. Den här reformen 
kostar pengar och används framför allt av dem med höga inkomster. Vi 
skulle kunna använda de här pengarna på ett mycket bättre sätt och 
skapa fler arbetstillfällen. Som jag sade tidigare till Roger Tiefensee 
har det kommit alarm på alarm om att våra sjukhus städas för dåligt. 
Kan vi inte använda de här pengarna för att se till att det blir bättre 
städat hos människor som ligger sjuka i stället för hos människor som 
har det gott ställt? Jag tycker att det valet är ganska enkelt. Jag 
beklagar att inte Carl B Hamilton gör det. 
    Det kanske är så att Folkpartiet har slagit in på en ny linje. Man har 
slutat försvara socialförsäkringarna och slåss i stället för 
skattesubventionerade branscher.  (Applåder) 

Anf. 49 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Fru talman! Jag ska lämna detta med RUT. Jag tror att jag med gott 
samvete och i trygg förvissning kan överlämna till lyssnarna och 
tittarna att avgöra vem som vann den här duellen. 
    Nu ska jag tala om någonting som Ulla Andersson hela tiden talar 
om, nämligen kommuner och landsting. Jag vill ställa en fråga till Ulla 



Andersson. Kan välfärden bestå i att vi alla anställer varandra i 
kommuner och landsting? Eller vem är det som betalar? Vems pengar 
är det vi tar? 
    Jag förstår att Ulla Andersson inte är kommunist, men Ulla Anders-
son talade om klassamhället tidigare. Då är min fråga: Är Ulla 
Andersson marxist? Det är en viktig fråga att få svar på. Hela 
föreställningsvärlden inom marxismen är ju att företagare är utsugare. 
Vem är det då som ska betala den offentliga sektorn? Är det de här 
utsugarna och de utsugna? Är Ulla Andersson marxist? 

Anf. 50 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Fru talman! Antingen finansierar vi välfärden tillsammans genom 
skatter och fördelar det rättvist – skatt betalar man ju efter bärkraft, i 
alla fall var det så innan ni tillträdde – eller också finansierar vi den 
välfärd vi var och en behöver genom avgifter, och både du och jag vet 
att det slår oerhört orättvist. 
    Vi vill alla ha en bra välfärd. Det säger alla människor som jag 
möter i alla fall. Då säger man sig också vara beredd att betala för den. 
Man vet vad konsekvenserna blir om man fortsätter på den linje som 
har påbörjats där vi har förlorat 25 000 välfärdsarbeten. Det betyder att 
väldigt många barn har fått en sämre vardag och att väldigt många 
äldre har fått en sämre hemtjänst på grund av att ni har prioriterat 
skattesänkningar i stället för pengar till kommunerna. 25 000 
välfärdsjobb har försvunnit under det senaste året. 
    Ni skulle kunna välja att säga i dag: Vi kommer med pengar till er 
så att ni kan rädda de jobb som nu riskerar att gå förlorade. 
   I stället har ni i den är propositionen sagt att den här utvecklingen 
kommer att fortgå. Ni tar inget ansvar för att se till att välfärdens 
kvalitet stärks eller åtminstone hålls kvar på den nuvarande nivån. 
(Applåder) 

Anf. 51 STEFAN ATTEFALL (kd) replik:
Fru talman! Jag måste erkänna att jag också har blivit nyfiken. Vi fick 
inget svar på frågan om Ulla Andersson är marxist eller inte, men det 
kanske kommer. Man vet aldrig. 
    Jag tycker att det replikskifte som Anders Borg hade med Ulla 
Andersson var intressant. Det handlade om hur inkomstspridningen 
och förmögenhetskoncentrationen hade ökat under de år då Ulla 
Andersson var en del av regeringsunderlaget och då Ulla Andersson 
satt och förhandlade om varenda budget och många andra propositio-
ner. Det illustrerar faktiskt en ganska viktig sak, och det är att retorik 
och tal om rättvisa inte alltid blir rättvisa i praktiken därför att man har 
fel instrument. Man har fel analys av verkligheten och man vidtar fel 
åtgärder. 
    Problemet med Vänsterns rättvisesyn är att det är utfallet i det 
statiska ögonblicket som är i fokus och inte vilka drivkrafter som vi 
skapar i ett samhälle, vilka öppningar vi skapar för människor, hur vi 
får människor och företag att utvecklas, hur vi skapar arbete och hur 
mekanismerna ser ut i ett samhälle. Den analysen saknar Ulla 
Andersson fullständigt. Det är därför hög retorik om rättvisa i prakti-
ken blir ökad inkomstspridning och ökad förmögenhetskoncentration. 
    Men det handlar inte bara om det. Sveriges statsfinanser är bland de 
starkaste i hela västvärlden även efter den här krisen. Vi gick in i den 
här krisen utifrån en styrkeposition. Det beror självfallet delvis också 
på vad som gjordes före valet 2006 men också på hur vi hanterade 
situationen efter valet 2006. Det här bygger på många av de regelverk 
vi har byggt upp kring ekonomin, men det är sådant som Ulla 
Andersson vill rasera. Och inte nog med det, utan Ulla Andersson ville 
i varje ögonblick under den här krisen använda mer pengar till allting 
tidigare än regeringen. Hade vi lytt Ulla Andersson och hennes parti-
kamrater hade vi också ägt en bilfabrik i Trollhättan just nu. 



Varför vill du rasera de ekonomisk-politiska regelverken som betyder 
så mycket för de goda offentliga finanserna?  (Applåder) 

Anf. 52 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Fru talman! Jag tycker att det resultat vi lämnade efter oss efter den 
förra mandatperioden med 70 miljarder i överskott är talande nog när 
det gäller det sista påståendet. 
    Jag skulle vilja säga så här till dig, Stefan Attefall: Jag tror att detta 
med drivkrafter handlar om människosyn. Jag tror inte att människor 
blir friska av att slängas ut från sjukförsäkringen eller för att ni har 
bestämt ett antal dagar man får vara sjuk. Jag tror inte att människor 
mår bättre genom att få sämre ekonomi. Jag tror inte heller att de 18 
000 arbetslösa hemma i mitt län som har 300 jobb att dela på mår 
bättre av att a-kasseersättningen är sänkt. Jag tror inte att de söker fler 
jobb på grund av det. Jag tror inte heller att det blir fler jobb på grund 
av det. Jag tror faktiskt inte heller att de som har tvingats att lämna a-
kassan under er politik mår bättre. 
    Du och jag ser lite olika på drivkrafter. Jag tror på jämlikhet. Jag 
tror på trygghet. Jag tror att vi ska ha trygghetssystem som omhuldar 
människor och som ger dem möjligheter. Om de förlorar jobbet ska de 
känna att de har en viss ekonomisk trygghet, att de kan utbilda om sig 
och söka nya jobb och ändå ha det rätt bra. De ska kunna bo kvar i sitt 
hus med sina barn. 
    Jag tror att det är viktigare än att se till att man får en halverad 
inkomst om man förlorar jobbet, vilket ni har åstadkommit under den 
här krisen. Alla de i fordonsindustrin som har förlorat jobben har fått 
nästan en halvering av inkomsten. Det är dåligt för individen, men det 
är också dåligt för samhällsekonomin. Då minskar ni ju efterfrågan i 
ekonomin. 
   Jag tror på jämlikhet, och jag tror på trygghet. Jag tror inte på att 
jaga människor med sänkta ersättningar i a-kassan och sjukförsäk-

ringen. Jag tror varken att det blir fler jobb eller att människor blir 
friskare av det, snarare tvärtom.  (Applåder) 

Anf. 53 STEFAN ATTEFALL (kd) replik:
Fru talman! Det var inte många korrekta beskrivningar som Ulla 
Andersson gav av hur verkligheten ser ut. Det var fragment av 
korrekta beskrivningar, men vi kan lämna det åt sidan. 
    Vi har olika syn på drivkrafter och hur jobb skapas i ekonomin. Du 
kanske har en marxistisk syn på detta – jag vet inte – men jag har den 
synen att företagsamhet bygger på att det finns människor som vill 
satsa. De får en ekonomisk utdelning av detta, de upplever att de kan 
förverkliga en god idé, de anställer människor och de människorna får 
pengar som de kan köpa saker och ting för. Sedan kanske de kommer 
med goda idéer och startar företag eller försörjer sig själva och sina 
nära och kära på annat sätt. 
    Så fungerar hela ekonomin. Den rullar runt på det sättet. Vi har haft 
ett system där vi kanske har haft den hårdaste beskattningen i hela 
världen på våra låginkomsttagare. Om vi sänker skatten så att ett 
vårdbiträde får en månadslön mer i lön att leva på, förändrar inte det 
möjligheterna för det här vårdbiträdet? 
     Det vårdbiträde som jag och Thomas Östros diskuterade i morse i 
radion funderar nu på att läsa till sjuksköterska. Hon såg en möjlighet 
att förbättra sin egen situation och sin ekonomi och skaffa sig ett jobb 
som utvecklar henne. Det är sådana drivkrafter jag vill skapa. Du ser 
inte de sambanden. Jag förstår det.  (Applåder) 

Anf. 54 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Fru talman! All forskning visar att den nordiska välfärdsmodellen med 
ett relativt högt skatteuttag där man har använt pengarna till att fördela 
om och satsa på välfärd och rättvisa ger ett bättre resultat än de andra 
alternativen. Det betyder att man har en aktiv arbetsmarknadspolitik, 



att man har goda och omfattande trygghetssystem och att man har 
likvärdiga parter på arbetsmarknaden, det vill säga att de är lika starka. 
Resultatet av den här modellen visar att man har lägre arbetslöshet, 
högre sysselsättning, fler som står till arbetsmarknadens förfogande, 
bättre kreativitet och bättre jämställdhet. Den modellen tycker vi är 
värd att försvara och utveckla, medan ni gör allt vad ni kan för att ha 
sönder den. Resultatet är förskräckligt hög arbetslöshet, sjunkande 
sysselsättning och 1,1 miljoner fattiga människor, där framför allt 
andelen fattiga kvinnor ökar. 
    Jag tycker att er politik har visat ett resultat som är avskräckande. 
(Applåder) 

Anf. 55 MIKAELA VALTERSSON (mp):
Fru talman! Nu har vi haft en moderatledd regering i snart fyra år, och 
vi börjar väldigt tydligt se effekterna av den politik som har förts. Vi 
har facit i handen i dag, och det är långt värre än vad jag kunde befara. 
Regeringens viktigaste mål i början av mandatperioden var att öka 
sysselsättningen och minska det så kallade utanförskapet. Det har varit 
djupt problematiskt att använda begreppet utanförskap på detta sätt 
och definiera människor som är hemma från jobbet i influensa som att 
de lever i utanförskap. Kraftigt sänkta skatter var receptet som skulle 
lösa alla problem. Men hur blev det då? Det har blivit drygt 100 000 
fler arbetslösa under mandatperioden och ett utanförskap som med 
regeringens sätt att mäta bara ökar. Antalet personer som befinner sig i 
långtidsarbetslöshet ökar kraftigt, och landets pensionärer betalar 
högre skatt än löntagare. 
    Det här är ett fatalt misslyckande. Inte ens de nya moderaterna kan 
trolla bort 100 000 fler arbetslösa. 
    Vi i det rödgröna samarbetet är överens om att i stället satsa stort på 
utbildning och människors möjligheter till utveckling och ny kompe-
tens. Vi tror på att ge människor nya chanser. Vi vill genomföra 

förändringar av samhället som leder till både jobb och minskade 
klimatutsläpp. 
    Man kan inte påstå att fördelningspolitik är regeringens paradgren 
precis eller att Moderaterna har gjort sig ett namn på att måna om 
människor med låga inkomster. Men de som redan har det gott ställt i 
Sverige har fått kraftigt höjda inkomster, och de som behöver 
samhällets stöd som allra mest och som lever på små marginaler har 
fått se sina inkomster minska. 
    Försörjningsstödet ökar markant ute i kommunerna. Det är resultatet 
av en medveten politik, som kraftigt försämrat sjuk- och arbetslöshets-
försäkringen, som har lett till att allt fler människor i dag inte alls 
omfattas av försäkringssystemen. Man undrar om ni alls har lyssnat på 
människor under era omtalade besök där ute i verkligheten. 
    Bristen på empati är så slående – möter ni inga människor som är 
låginkomsttagare eller sjuka, eller är ni helt enkelt blinda för deras 
situation? 
    Men gränsen börjar bli nådd när man försöker leka någon tvärtom-
lek och prångla ut en helt annan verklighet än vad till och med era 
egna siffror visar. 
    Anders Borg försöker bli politikens svar på Joe Labero när han 
försöker med konststycket att visa på att er politik skulle ha lett till 
minskade klyftor samtidigt som finansministern själv visar bilder på att 
den har lett till ökade klyftor. Vi var nog inte många som lät oss luras 
av det desperata knepet. Att klyftorna har ökat är en direkt effekt av en 
medvetet förd politik – något man ville skulle hända. Logiken är inte 
helt enkel: Öka klyftor för att de sedan ska minska – som att äta mer 
fet mat för att gå ned i vikt. 
    Men om man tittar på en del av de löften ni hade i er första 
regeringsdeklaration, som jag roade mig med att läsa i går kväll, ser 
man att denna logik kommer igen på fler områden. 



Ni säger där att a-kassan ska bli obligatorisk och omfatta alla. Aha! 
Alla ska vara med genom att få en halv miljon att lämna den. 
    Ni skulle få bukt med ungdomsarbetslösheten genom att öka den. 
Förbudet att uppföra nya kärnkraftsreaktorer ska bestå, sägs det tydligt 
– bestå genom att avskaffas. 
    Ni säger i den ekonomiska vårpropositionen att utanförskapet 
minskar och visar sedan i siffror under den rubriken att det faktiskt i 
dag ökar. Det ska öka för att sedan minska. Jag tror att det finns en 
uppenbar risk att människors förtroende för politiken får sig en rejäl 
törn när man behandlar den verklighet de själva upplever varje dag så 
vårdslöst. Se er omkring och beskriv den verklighet som faktiskt finns! 
På en direkt fråga till Anders Borg varför man har fört en politik som 
leder till ökade klyftor i Ekots lördagsintervju förra veckan hummar 
Anders Borg att politik handlar om avvägningar. Han säger att man 
ibland faktiskt måste göra saker som leder till ökade klyftor. Nej, 
Anders Borg, det är inget man måste! Det är ett val! Politik är att vilja, 
att välja väg och att stå för det inför väljarna.  (Applåder) 
    Det rödgröna alternativet erbjuder en mänsklig politik, en politik 
som innebär ökad trygghet för människor som drabbas av sjukdom och 
arbetslöshet. Vi tänker inte lämna människor i sticket när de behöver 
samhällets stöd som mest. 
    ”Det är fler och fler som upplever att regeringen har ett omänskligt 
egoistiskt anletsdrag. Sjuka, arbetslösa, fattigpensionärer verkar rege-
ringen se som en restpost som kollektivt skall bestraffas. 
    Regeringen räknar väl med att många som har det bra och som 
storgynnats av dess politik skall bli goda alliansanhängare. Jag tror 
dock att många av dessa har känsla för alla dem som alliansen drabbat 
med försvårat utanförskap.” 
    Vem är det som är så här hård mot Alliansen? Ja, det är en av deras 
egna, tidigare arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund i Aftonbladet i 
en debattartikel. 

    Nej, det spelar ingen roll, Anders Borg, hur många gånger ni kallar 
er nya moderater, hur många gånger du visar felaktiga siffror eller 
bestämmer att moderater inte längre ska bära pärlhalsband eller slips. 
Det lyser liksom igenom ändå: bristen på empati och förståelse för 
människors olika livssituationer. Ni uppvisar en sådan brist på empati 
att det känns som en kylig vind har svept in över Sverige. 
    Men det verkar som att den moderata taktiken börjar sina och 
alltmer märkliga utspel väljs. Om ni vill se hur desperation ser ut kan 
ni besöka nästa pressträff med Anders Borg eller annan valfri moderat. 
Ena dagen ska Miljöpartiet krossas, och nästa dag ska de kampanja för 
ett rättvisare Sverige. 
   Varenda vecka lanseras nya kampanjer. Vad ska nästa kampanj bli? 
Det är kanske: Blunda, håll för öronen och hoppas att ingen märker att 
politiken misslyckats. 
   Fru talman! Denna mandatperiod har fört med sig en regering som 
vill skicka ut sjuka på arbetsmarknaden för att finansiera skattesänk-
ningar. 
    I ett klarsynt och ärligt ögonblick i Svenska Dagbladet 2007 säger 
socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson: ”De nya skärpta 
riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens 
skattesänkningar.” 
    Jo tack! Det har de gjort. Där kan ni bocka av ett löfte. 
    Vi i de rödgröna är helt överens om att det behöver göras stora 
förbättringar i den trasiga sjukförsäkringen. Ingen ska utförsäkras av 
en administrativ gräns om man är sjuk. 
    Man blir inte friskare för att man slutar få stöd från samhället efter 
en viss period. Människor som står långt från arbetsmarknaden 
kommer inte närmare den genom att förlora stödet. 
    Ni väljer att helt blunda för läget i skolor, förskolor och äldre-
omsorg. Ni tillför inga pengar till lärare och personal i äldreomsorgen. 



Er politik kommer att innebära att kommunerna nu är tvungna att höja 
skatten och skära ned antalet lärare framöver. 
    Sverige behöver sannerligen en rödgrön regering. 
    Fru talman! Den här mandatperioden har inneburit fyra förlorade år 
för klimat- och miljöpolitiken. Det är tydligt att regeringen i grunden 
är blind för de klimatutmaningar som samhället står inför. De bristande 
ambitionerna var tydliga redan före valet när man avfärdade klimat- 
och miljöpolitiken som ett icke-prioriterat område. 
    Klimatomställningen är en av de största utmaningar vi står inför. 
Effekterna av fortsatta utsläpp på dagens nivåer kommer att bli 
förödande. 
    Ni har under hela mandatperioden försvarat era bristande klimat-
ambitioner på hemmaplan med klimatfrågans globala natur och att 
åtgärder i stället ska vidtas i andra länder. 
    I de stimulanspaket som har presenterats under den ekonomiska 
krisen har ni inte tagit tillfället, som många andra länder har gjort, att 
presentera åtgärder som också kan bidra till en minskad klimat-
påverkan. 
   Det är inte nog med det. Man har faktiskt bedrivit en politik som 
direkt har förvärrat situationen. Man har avvecklat klimatinveste-
ringsprogrammen. Man har infört ett ROT-avdrag utan att ta den 
gyllene chans som fanns att se till att det kunde bidra till en klimat- 
och energiomställning i bostadssektorn. Man har gjort att Sverige står 
sämre rustat för framtiden. 
    En rödgrön regering kommer att ta ett tydligt ansvar och höja 
ambitionerna i klimatpolitiken. Vi kommer att arbeta för att Sverige 
förbättrar sin konkurrenskraft genom smarta klimatsatsningar. Det 
behövs en regering i Sverige som inser att man måste både ta ansvar 
på hemmaplan och driva en ambitiös internationell klimatpolitik. 
    När det gäller övriga miljöområden ser det tyvärr lika illa ut. Sällan 
har det funnits en regering som så aktivt motverkat alla former av 

reformer som skulle kunna främja omställningen till ett hållbart 
samhälle. 
    Fru talman! Det är val i höst. Valet står mellan en regering som 
verkar ha tappat riktning och tröttnat på att regera, som inte verkar tro 
på sina egna idéer längre och som försöker lappa och laga i sina egna 
dåligt genomförda förslag, och ett rödgrönt alternativ som tror på 
framtiden, som vill rusta Sverige starkt och klimatsmart, öka 
människors trygghet, satsa på företagande och ökad kvalitet i skola, 
sjukvård och äldreomsorg.  (Applåder) 

Anf. 56 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Fru talman! Jag brukar förbereda mina debatter genom att gå i skogen 
hemmavid. Det är ett sätt att utvärdera politiken att se vad som sker i 
ens bygd när den genomförs. 
    Här står Mikaela Valtersson som föreslår 2 kronor i höjd bensin-
skatt, 2 kronor i höjd kilometerskatt, avveckling av den svenska 
energisektorn, höjda miljökrav på basindustrin, skärpta regler för 
djurhållning, neddragna väginvesteringar och avskaffade RUT- och 
ROT-avdrag. Jag kan berätta vad det betyder för en bygd som min. 
    Där jobbar man i skogsbruket. Man avverkar, röjer och transporterar 
timmer. För en liten åkare på långtransport är det 200 000–300 000 
kronor som Mikaela Valtersson drar in i kilometerskatt. För den som 
har en skogsmaskin – det finns stora eller små, några drar 2 liter i 
timmen andra drar 15 liter i timmen – hugger dieselskatten som en 
klinga in i marginalerna. 
   Hur ska de som arbetar för industrin klara sig när marginalerna 
krymper och vi inte längre har en fungerande energisektor?  
    Jag blickar runt i den bygd där jag bor – vad mer försörjer man sig 
på där, om man arbetar? Jo, man har mjölkkor eller köttdjur och arbe-
tar med jordbruket. Där ska djurskyddsinspektörer, miljöskyddsmyn-
digheter, krav, regler och paragrafer slå ut dem. Vi tappar 1 000 



mjölkgårdar per år. Hur många det blir när Mikaela Valtersson har fått 
härja vet jag inte.  
    Vad jag är helt säker på är att om Thomas Östros står för precisionen 
i jobbstoppet står Mikaela Valtersson för den lasermässiga precisionen 
i avfolkningspolitiken. Vem ska kunna bo på landsbygden om vi höjer 
bensinskatten med 2 kronor, lägger på en kilometerskatt, tar bort 
energiförsörjningen, slår ut vår basindustri, tar bort väginvesteringarna 
och gör det omöjligt för människor att leva utanför storstäderna? Vad 
är det för moral i en politik som omöjliggör ett liv utanför Stockholms 
innerstad?  (Applåder) 

Anf. 57 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Fru talman! Att satsa på framtidens energi är att ta ansvar, Anders 
Borg. Att satsa på att stödja och få fram förnybara energisatsningar och 
det som faktiskt kommer att finnas långsiktigt och behöver finnas är att 
ta ansvar. Att aktivt stimulera framtagandet och utvecklingen av dessa 
energislag och sätt att försörja energisektorn är att ta ansvar.  
    Om vi hade lyssnat på och anpassat oss efter Moderaterna hade vi 
inte haft mycket till klimatpolitik i dag. Vi hade inte kunnat fasa ut 
villaoljan, näst intill.  
    Moderaterna har sedan många år stått här och hotat med att varenda 
steg som skulle förbättra klimat- och miljöpolitiken skulle vara 
förödande för Sverige. Jag är glad över att vi inte lyssnade på det då 
utan hade modet att göra förändringar som gör att vi i dag har kommit 
en liten bit på väg. Nu har vi fått fyra års avbrott i det, vilket gör att vi 
står lite sämre rustade. Därför krävs det en ny regering som återigen 
tar ansvar. 
    Landsbygden kommer att vara förlorare på ett kraftigt höjt oljepris. I 
stället för att vara helt beroende av fossila bränslen behöver man ha 
beredskap och valmöjlighet. Därför är sådana åtgärder som vi föreslår, 
som konverteringsstöd, utbyggnad av biogas i hela landet och att få 

fram förnybara bränslen och energislag det som krävs och som också 
hjälper landsbygden. 
    Ni gjorde en höjning av koldioxidskatten i början av 
mandatperioden, men sedan har ni inte gjort något mer. Och ni har inte 
gjort något för att ta fram de alternativ som människor behöver om 
man höjer miljöstyrande skatter. Man behöver också satsa på bra 
investeringar i energisektorn, i bostadssektorn och på järnvägssidan. 
Där har ni inte gjort något utöver det lilla steg ni gjorde i och med kol-
dioxidskattehöjningen. 
    Vad är Moderaternas framtidsrecept? På vilket sätt kommer ni att ta 
klimatansvar inför nästa mandatperiod? Det är otroligt många 
människor som är engagerade i den här frågan och som jag tror skulle 
vilja ha ett svar från Anders Borg om vad en moderat politik betyder 
när det gäller klimatpolitiken.  (Applåder) 

Anf. 58 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att Mikaela Valterssons grund-
läggande tanke är att agera dörrmatta åt Thomas Östros jobbstopps-
politik. Men nu ska vi inte bara diskutera De rödgröna utan vi ska 
specifikt diskutera Miljöpartiet. I en demokrati röstar man på partier, 
och man ska rösta på deras program. 
    Låt oss alltså titta på programmet. Man vill ha 2 kronor i höjd 
bensinskatt. Man slår på med 2 kronor i höjd kilometerskatt. Man 
avvecklar energiförsörjning som är avgörande för basindustrin. Man 
lägger på basindustrin nya miljökrav. Man lägger på djurhållningen 
nya inspektörer och regelverk. Man tar bort väginvesteringarna, och 
man lägger ned RUT- och ROT-avdragen. Människor som bor i 
glesbygden förlorar jobben. 
    Vi fick ett besked: Landsbygdsbefolkningen förlorar på höjda 
oljepriser. Det var det besked Mikaela Valtersson gav. Hon vill höja 



dieselskatten med 2 kronor och bensinskatten med 1,70. Vi vet vilka 
som förlorar på det. Det är landsbygdens befolkning. 
   Miljöpartiets politik är en flyttlasspolitik. Det är en avfolknings-
politik. Den skulle tömma landet på folk. Det kan inte en enda 
människa vilja rösta på. Det är en obegriplig politik.  (Applåder) 

Anf. 59 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Fru talman! Det verkar som om Anders Borg hade slut på synonymer 
där. Men jag kan ge dig en ordbok, så kan du fylla på beskrivningen av 
Miljöpartiets politik. 
    Ni har haft fyra år på er att ta fram alternativ för människor som gör 
att man kan välja klimatsmarta alternativ. Ni har haft fyra år på er att 
se till att det finns en biogasmack i varje kommun. Ni har haft fyra år 
på er att införa ett konverteringsstöd för bilar. Och ni har inte tagit den 
möjligheten.  
    Ni har haft en möjlighet att se till att vi stimulerar en omställning i 
bostadssektorn så att det görs energi- och klimatsmarta ombyggna-
tioner. Ni har struntat i den möjligheten. Ni har inte alls gjort något för 
att få fram alternativ för människor. 
    Jag har träffat mycket näringslivsmänniskor och företagare på sista 
tiden, och de har en mycket mer framsynt syn på detta än Anders Borg. 
Det är sällan man i dag hör någon som ser miljöomställning bara som 
ett hot. Företagarna ser det som en möjlighet – en chans och en 
konkurrensfördel – att ställa om och gå i bräschen för utvecklingen 
och skapa nya arbetstillfällen.  (Applåder) 

Anf. 60 ROGER TIEFENSEE (c) replik:
Fru talman! Att Miljöpartiet är för friår visste vi, men efter den här 
debatten och efter att vi har sett Miljöpartiets valmanifest blir det allt 
tydligare att Miljöpartiet också är emot jobb i sig. 

    Hushållsbranschen ska avskaffas, trots att Mikaela Valtersson har 
tillstått att den ger jobb. Nu har Vänsterpartiet fått sin vilja igenom. 
Mikaela Valtersson ville gärna skjuta på detta, men det ska göras 
direkt.  
    I vårt tidigare replikskifte var Mikaela Valtersson besviken över att 
regeringen inte längre väljer att socialisera småbrukares skog. Uppen-
bart vill hon satsa pengar, 9 ½ miljard, på att fortsätta köpa upp 
småbrukares skog och därmed lägga en våtvarm filt på möjligheter för 
företag på landsbygden. Där blir det tydligt att udden är riktad mot 
landsbygden och möjligheten till jobb där.  
    Precis som vi hörde i förra replikskiftet handlar det om höjd 
bensinskatt med 2 kronor utan någon kompensation. Förut var adels-
märket för Miljöpartiet den gröna skatteväxlingen. Nu är det bara 
skattehöjningar, ingen växling. 
    Centerpartiet tycker att vi ska göra en grön skatteväxling nästa år 
eller nästa mandatperiod. Men att bara sikta på skattehöjningar slår 
direkt mot jobben och mot människor som är beroende av att kunna 
transportera sig där det inte finns kollektivtrafik. 
    Dessutom gör man kraftiga neddragningar på vägunderhållet. Vi har 
ett land med mycket vägar, och det är naturligt att vi har större 
underhåll på vägar än på järnvägar. Både vägunderhållet och 
järnvägsunderhållet var eftersatt under den förra mandatperioden. Vi 
har börjat jobba ifatt det. Men vi har också haft en omfattande vinter 
med tjällossning som resultat, och nu verkar det som om Miljöpartiet 
rent fysiskt vill stoppa biltrafiken. Det är vad Miljöpartiet och Mikaela 
Valtersson står för.  

Anf. 61 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Fru talman! Jag tror att ni har lite problem, Roger Tiefensee, med att 
fylla de här två minuterna med all vår politik och med partiprogram. 



Om du fokuserar lite kanske du skulle kunna få ett svar på det du 
frågar om. Nu kan jag välja att prata om vad jag vill. 
    Det är trevligt, tycker jag, att du har läst vårt valmanifest. Men just 
nu är du faktiskt till och med lite mer ute och cyklar än vanligt. Du 
pratar om RUT och ROT. Vi föreslår att man ska göra mer än det ni 
gör. Vi föreslår lättnader för bredare delar av tjänstesektorn i vårt 
valmanifest. Det är ett av våra viktigaste förslag för nästa mandat-
period. I stället för att subventionera och ha ett hushållsbidrag, ett 
RUT-avdrag, för bara en liten smal sektor föreslår vi att man gör 
bredare lättnader. Det är nämligen bra att stödja tjänstesektorn. Det är 
en bra inriktning på politiken. 
    Roger Tiefensee tog också upp skatteväxlingen. Vi står upp för att 
man behöver miljöstyrande skatter och att man behöver förändringar 
där.    Nu sade Roger Tiefensee att man vill detta till nästa mandat-
period. Ni har tydligen inte lyckats under den här mandatperioden, 
men det är intressant att se vad ni har för förslag till nästa 
mandatperiod. 
   Det man behöver göra samtidigt som detta är att se till att satsa på 
alternativ, att se till att människor har möjlighet att välja någonting 
annat än fossila bränslen, till exempel. Där har vi stora och massiva 
förslag och väldigt kraftfulla åtgärder för att ställa om i infrastruk-
turen, i transportsektorn och i bostadssektorn och få fram förnybar 
energi. 
    Den stora bristen med den här regeringen är att ni har tagit ett litet 
steg vad gäller de miljöstyrande skatterna, men ni gör inget för att få 
fram de här alternativen och för att ge människor möjlighet att välja 
rätt och välja klimatsmart. 

Anf. 62 ROGER TIEFENSEE (c) replik:
Fru talman! Jag håller med Mikaela Valtersson om att vi ska stimulera 
tjänstesektorn. Om jag inte har uppfattat det fel har dina tilltänkta 

koalitionspartner avfärdat era förslag i valmanifestet. När ni lägger 
fram en gemensam budget och sedan ska ha en kongress – eller jag vet 
inte vad Miljöpartiet kallar det för – kommer ju detta redan att vara 
överspelat. Ni kommer redan att ha förhandlat bort det här i en 
gemensam rödgrön budget. Det är ert problem. 
    När det gäller omställningen och förutsättningar för både miljö och 
jobb kan vi ta ett exempel. I december 2005 fanns det 23 000 
miljöbilar i det här landet ute på vägarna. I december 2009 var det 277 
000. Det är resultat av både en medveten jobbpolitik och en medveten 
miljöpolitik. Centerpartiet är resultatinriktat när det gäller miljöpoli-
tiken och jobbpolitiken. Ni i Miljöpartiet pratar. 

Anf. 63 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Fru talman! Om jag inte har uppfattat Centern och Roger Tiefensee fel 
säger ni nu till exempel att ni vill sänka arbetsgivaravgifterna för 
småföretag igen, dem som ni höjde i början av mandatperioden. Har ni 
era kamrater på er sida när det gäller det? Eller är det samma logik 
som jag redovisade i mitt anförande, att man gör tvärtemot vad man 
säger? 
    Ni började den här mandatperioden med att höja skatten för landets 
småföretagare. Det chockade väldigt många och förvånade många att 
en borgerlig regering drämde till och höjde skatten. Nu har Centern 
gått ut och sagt: Nästa mandatperiod vill vi sänka den där skatten igen. 
Vad är det för logik? Har ni era kompisar med er när det gäller det? 
Och när ska ni presentera er politik för nästkommande mandatperiod, 
så att väljarna vet vad det är de röstar om? 

Anf. 64 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Fru talman! När man är i en koalition – vi har ju samma frågeställning 
– är alltid frågan: Hur ska man vara en lojal och effektiv koalitions-
partner och samtidigt ha en egen profil som politiskt parti? Det är ett 



dilemma, och det får man lösa på bästa möjliga sätt. 
    Det som slog mig när jag hörde Mikaela Valterssons huvudan-
förande var att ni har suddat bort er profil i detta samarbete. Det har 
inte gått så mycket till Thomas Östros utan till Vänsterpartiet. Mikaela 
Valterssons anförande och det anförande som Ulla Andersson tidigare 
höll var intill förväxling lika. Det var bara lite grönt på slutet som 
skilde. Men i övrigt var det samma. Det var väldigt konstigt. Det var 
väldigt överraskande, ska jag säga. Jag antar att det även var 
överraskande för en del andra här i kammaren att denna profillöshet 
demonstrerades så tydligt. 
     Fru talman! I budgetpolitiken är det två frågor som står i fokus. 
Den ena är: Vad kostar det? Den andra är: Vems pengar ska vi ta? 
    Jag har också läst det här valmanifestet. I det finns det 17 betydande 
budgetförsvagningar, och så finns det en intäktsökning, och det är den 
här omtalade fossilbränsleskattehöjningen. 
   Vad kostar allt det här? Jag gjorde ett snabbt överslag och var väldigt 
försiktig och faktiskt också ärlig. Det går inte att komma ifrån att det 
under nästa mandatperiod rör sig om flera hundra miljarder kronor i 
offentliga budgetar som era utgifter ska öka med. 
   Det är kostnaden. Då är min fråga: Vems pengar ska ni ta? Vem ska 
betala? Har ni, som Ulla Andersson, ingen skattebas utan bara skatter? 

Anf. 65 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Fru talman! Det är bra, tycker jag, att Carl B Hamilton har upptäckt att 
vi är ganska ense i det rödgröna samarbetet. Vi har väldigt lika inrikt-
ningar och tror på att Sverige behöver en rättvisare politik, en politik 
som ger människor ökad trygghet, som ser till att människor inte 
slängs ut från sjukförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen, som 
skapar jobb och som satsar på klimat- och miljöomställning. 
    Miljöpartiet har faktiskt länge lyckats hålla de här två bollarna, både 
miljö och solidaritet, i luften samtidigt. 

    Vi kommer att leverera en politik på alla dessa områden som är mer 
offensiv och som gör Sverige bättre. Det är vi väldigt överens om, och 
jag tror att det är det som märks i dag. Vi kommer också att se till att 
finansiera de reformer vi gör. Vi har för vana att göra det – du kan titta 
tillbaka på våra budgetförslag.  
    Sedan pekar vi i ett valmanifest ut en riktning som vi vill ha för 
nästa mandatperiod. Det handlar om vilka förändringar vi går till val 
på. En del av dem kanske kommer att återfinnas i budgetar nu. En del 
av dem kommer senare under mandatperioden, och de kommer att vara 
finansierade när vi genomför dem. 

Anf. 66 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Fru talman! Det går inte att finansiera de utgifter som ni har i ert 
valmanifest under nästa mandatperiod. Det rör sig om flera hundra 
miljarder kronor. Det måste bli tryckpressarna. Det måste bli upp-
låning. Det måste bli ett stigande inflationstryck och en permanent 
högre räntenivå för att man, sannolikt med utländsk hjälp, ska kunna 
finansiera dessa gigantiska utgiftsökningar. 
    Jag blev väldigt överraskad över att ni totalt släppt er tidigare 
ambition att ha en någorlunda vettig ekonomisk politik. Nu är det 
enorma utgiftsökningar och bara en intäktsökning, den här skatten på 
bränsle. 
    Kort sagt: Thomas Östros! Med Miljöpartiets valmanifest skulle du 
få ta över ett program för att göra Sverige till ett sydeuropeiskt land. 

Anf. 67 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Fru talman! Det var Carl B Hamiltons prognosverkstad som nu talade. 
Om man lägger ihop alla utspel från de borgerliga partiernas sida om 
skattesänkningar landar det kanske på hundra miljarder totalt. Hur ska 
det här finansieras? Ska det göras av människor som är sjuka och 



arbetslösa? Eller är det ensamstående föräldrar som återigen ska få se 
sina små marginaler gå till höginkomsttagare? Var är den logiken? 
    Det här är inte seriöst. Man kan göra så här. Man kan lägga ihop alla 
utspel, och man kan säga att skattesänkningar skulle landa på hundra 
miljarder. Men det vore inte helt seriöst. Därför låter jag bli.(Applåder) 

Anf. 68 STEFAN ATTEFALL (kd) replik:
Fru talman! Äntligen är det min tur. Det är alltid intressant att 
diskutera. 
    Miljöpartiet har haft det här med en grön skatteväxling som en 
bärande idé. Det finns anledning att ha en stark sympati för de 
grundläggande tankarna bakom detta. Sverige har också – man kan 
titta på skattereformen 1990–1991 och även framåt – tagit steg i den 
riktningen. Vi ligger före många andra länder runt om i världen. 
    Tanken med en grön skatteväxling har varit att man ska höja skatten 
på sådant som är skadligt för miljön och sänka skatten på arbete. Det 
är en sympatisk tanke. 
    Jag delar helt Anders Borgs varning när det gäller dem som bor 
utanför städer och på landsbygden om era konkreta förslag går 
igenom: 2 kronors höjd bensinskatt, kilometerskatt, slaget mot skogs-
industrin, jordbruket och basindustrin. Ni har så dramatiska förslag. Ni 
har ingen förståelse för den konkurrensutsatta industrins situation. 
    Om vi bortser från detta är tanken med de pengar ni får in att ni ska 
använda dem till att sänka skatten på arbete. Men tittar man på ert 
budgetalternativ från i höstas, vad föreslår ni? Ni höjer arbets-
givaravgiften för både yngre och äldre och gör det därmed dyrare att 
ha dessa anställda. Ni höjer skatten för samtliga som arbetar med 10 
miljarder kronor om året.  
    Ni avskaffar RUT omedelbart, har ni sagt, och ROT lite senare. Det 
höjer skatten på arbete som utförs i hemmen av städare, hantverkare 
och trädgårdsarbetare. Sammantaget höjer ni skatterna med 40 

miljarder kronor i ert budgetalternativ. 
    Er gröna skatteväxling har förvandlats till svartväxling, eftersom ni 
både sviker er egen politik och lurar era väljare. Min fråga är: Hur 
kunde det gå så illa för Miljöpartiet? 

Anf. 69 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Fru talman! Jag känner inte riktigt att det är det som är verklig-
hetsbeskrivningen just nu, att det går illa för Miljöpartiet. Men man 
kan ha olika uppfattningar. 
    Det är märkligt, tycker jag, med den starka sympatin för den gröna 
skatteväxlingen som nu finns i alla borgerliga partier. Var fanns den 
förra mandatperioden? Var fanns den när vi genomförde den gröna 
skatteväxlingen och ni röstade emot varenda gång? 
    Det är lätt att ha sympati i efterhand när ni kan sitta och försöka 
skryta med de effekter som har blivit av den offensiva miljö- och 
klimatpolitik som vi hade förra mandatperioden. Men ni har röstat 
emot de steg som vi har tagit för att försöka göra Sverige mer 
klimatvänligt. 
    Vi anser fortfarande att det finns en logisk och bra koppling mellan 
att man behöver höja skatten på det som är dåligt för miljön, det som 
leder till ökade klimatutsläpp, och i stället sänka den på det som är bra. 
Därför föreslår vi sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag. Vi föreslår 
nu framöver att vi går vidare med att sänka momsen i stora delar av 
tjänstesektorn. 
    Det är fortfarande precis samma logik. Vi har nu också sett att vi 
måste satsa rejält på en omställning och se till att vi får fram alternativ. 
Vi ser till att satsa på investeringar så att vi kan bygga järnväg, bygga 
ut kollektivtrafiken, ställa om bostadssektorn till att bli mer energi- och 
klimatsmart och stödja utvecklandet av förnybar energi.  



   Det är den utvecklingen vi vill se. Det är det som vi fortsätter att 
driva. 

Anf. 70 STEFAN ATTEFALL (kd) replik:
Fru talman! Jag noterar att det nya som har hänt sedan 
budgetalternativet är att ni vill ha en sänkt moms på tjänster. Det är ett 
förslag som vi just utreder, som vi är positiva till och prövar om vi kan 
genomföra. Välkommen med i gänget då med detta! Du verkar ha 
problem med dina partner. 
    Det sammantagna paketet av skattehöjningar ger en kraftigt 
försämrad möjlighet för människor som är beroende av bilen för att 
klara sig till jobbet, affären, fotbollsträningen eller fritis. De männi-
skorna får kraftigt försvårade möjligheter att leva på landsbygden. 
    Ni tar inte ens de pengarna till skattesänkningar. Nettoeffekten av 
era förslag är kraftigt höjda skatter på arbete. Det är det som är ert 
budgetalternativ. Ni har svikit idén med skatteväxling. Inte nog med 
att den är orealistiskt utförd i era förslag. Ni sviker hela den 
grundtanke som ni har haft. Det är det som är det märkliga. 
    När vi har röstat emot de förslag som ni har lagt fram tidigare har 
det ofta varit för att det i praktiken har varit en skattehöjning. Vi 
sänker skatten på arbete. Det är det vi har satsat energin på. Det gör 
inte Miljöpartiet längre. 

Anf. 71 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Fru talman! Om man nu värnar grön skatteväxling kan man inte bara 
sänka skatten på arbete. Det är vad ni gör med gigantiska 80 miljarder.  
Det är inte grön skatteväxling. Kommer ni att ha sådana förslag 
framöver? Kommer ni verkligen att stå för den gröna skatteväxling 
som ni nu vurmar så för? Jag har inte sett det hittills. 
    Valet står nu mellan en rödgrön regering med en klimatvänlig, 
modern och grön ekonomi som gör att vi lättare kan ställa om och ge 

miljontals nya jobb. Vi kanske kan se till att bli världsledande i det 
med ett näringsliv som vi stöder i en sådan omställning. Det handlar 
om det eller en regering som helt verkar resignera inför klimatfrågan, 
som inte förstår betydelsen av den stora viktiga frågan. 

Anf. 72 Finansminister ANDERS BORG (m):
Fru talman! Sverige är på väg ur den kanske svåraste ekonomiska 
krisen världsekonomin har genomgått. Vi ser en tillväxt på 2 ½ procent 
i år och strax över 3 procent åren därefter. 
    Vi har tappat 100 000 jobb, men vi ligger ändå väsentligt högre i 
sysselsättning än vad vi gjorde 2006. I februari 2010 låg vi 60 000 
högre än vad vi gjorde i februari 2006. Det är inte bara prognoser som 
visar att vi har klarat krisen väl. Det är också utfallen på arbets-
marknaden som ger den tydliga indikationen. 
    Frågan är nu: När kommer jobben och hur länge kan de växa? Vårt 
svar är tydligt. Det är arbetslinjen. Det handlar om att göra det mer 
lönsamt att anställa, mindre krångligt och mer attraktivt att driva 
företag. Samtidigt ska vi förstärka arbetslinjen. Fler ska vara på 
arbetsmarknaden. Människor ska inte föras ut i utanförskap. 
    Det handlar om sammanhållning. Vi ska hålla ihop samhället. Med 
hjälp av arbetslinjen, med hjälp av kunskap och genom att sätta 
välfärden i centrum ska vi ha ett samhälle där alla medborgare får 
goda livsmöjligheter. 
   Vi ska ta ansvar för starka offentliga finanser. Det är vårt alternativ. 
Då kan vi möta även nästa kris. 
   Vi har ett val i höst. Då ska vi pröva alternativen. Nu går larmet över 
svensk ekonomi. Det är fara å färde. Det är ett allvarligt läge. Det finns 
en risk att vi får en vänsterregering till hösten. Vi vet vad den har för 
avsikt att göra.  
   Det är ett jobbstopp Socialdemokraterna planerar att genomföra. Det 
blir 10 miljarder dyrare att anställa unga människor, näst intill en 



avtalsrörelse ovanpå avtalsrörelsen. Har ni funderat igenom vad det 
betyder?  
   Det ska krånglas till. RUT- och ROT-avdrag ska tas bort och för-
mögenhetsskatt återinföras. Det ska bli straffbeskattning på dem som 
utbildar sig och tar extra ansvar. 
    Arbetslinjen ska monteras ned. Kärnan i den socialdemokratiska 
politiken är en kraftig utbyggnad av bidragssystemen, 16–17 miljarder 
i höjda bidrag och Ams-åtgärder, finansierat med kraftigt höjda skatter 
på låg- och medelinkomsttagare.  
   Det är en politik som kommer att bryta sysselsättningstillväxten och 
riskera att köra in svensk ekonomi i flaskhalsar. Sysselsättnings-
ökningen bryts, och arbetslösheten biter sig fast.  
    Det är en mycket farlig politik som vi måste uppmana väljarna att ta 
på fullt allvar. För Socialdemokraterna är beredda att genomföra ett 
jobbstopp. Det är därför vi ska säkra att vi inte tar de riskerna i höstens 
val. 
    Jag har inga problem med Miljöpartiets miljöpolitik. Det är ett 
ansvarsfullt alternativ att ta hand om Sverige när det gäller miljön.  
   Men låt oss titta på jobbpolitiken. Och låt oss göra det ur ett 
glesbygds- och landsbygdsperspektiv. Det blir 2 kronor i höjd bensin-
skatt, en svartväxling väl beskriven av Roger Tiefensee och Stefan 
Attefall.  
   Man höjer inkomstskatterna och bensinskatterna. Det är en svart-
växling. 
    Det är en kilometerskatt. Det handlar om 2 kronor. Man kör långa 
sträckor med lastbilar. 90 procent av rundtimret i Sverige går på 
lastbil. De lastbilarna måste tankas. En kilometerskatt, 2 kronor per 
kilometer, är en kostnadsökning på 200 000–300 000 kronor för en 
åkare som kör med en bil på långtransport. 
    Det handlar om att avveckla energin, att lägga på nya miljökrav på 
basindustrin, att skärpa kraven på djurhållningen, att avveckla 

väginvesteringarna, att ta tillbaka RUT- och ROT-avdrag. Det är 
Miljöpartiets alternativ.  
   Har ni någonsin satt er ned och analyserat vad det betyder för 
människors möjligheter att leva utanför storstadsområdena? Det är 
alldeles förödande. 
    När jag tittar på min egen hembygd är det med skogen och jorden 
som människor arbetar. Därutöver måste de oftast använda bilen för att 
komma till sina arbeten. 
   Alla de sakerna försvåras dramatiskt. Det är ingen som tvivlar på att 
vi behöver göra mer när det gäller miljöskatterna på sikt. Det är ingen 
som tvivlar på att vi har ett ansvar för klimatet.  
   Men 2 kronor i bensinskatt, 2 kronor i kilometerskatt, och ovanpå 
det en överreglering av jordbruket som leder till mer och mer 
avveckling av vår landsbygd är en utflyttningspolitik. Flyttlassen och 
avfolkningen skulle ta fart på nytt. 
   Detta menar Miljöpartiet på fullt allvar att de ska genomföra. Först 
har de lagt sig som en grön dörrmatta för Thomas Östros jobbstopps-
politik. Sedan lanserar de en egen bombmatta av åtgärder för att slå ut 
jobben utanför storstäderna. 
   Detta, mina damer och herrar, är en politik som vi måste sätta stopp 
för. Vi ska ha jobb i hela Sverige. Människor ska ha möjlighet att gå 
till ett arbete, för de behöver arbetskamrater. Människor ska ha en 
känsla av stolthet över egen försörjning. 
    Det är därför full sysselsättning är grunden för trygghet. Det är 
därför full sysselsättning är grunden för att vi ska klara välfärden. Det 
är därför full sysselsättning är grunden för ett samhälle som håller 
ihop. Det är därför vi måste ha en politik som gör att det lönar sig 
bättre att arbeta, att fler företag startas och att fler företag anställer. Det 
är den politiken vi föreslår. 
    I vänsterkoalitionen ingår också Vänsterpartiet. Jag kan i vissa 
stycken ha stor respekt för Vänsterpartiets politik. Man vill satsa mer 



pengar på välfärden, på kommuner och landsting. Det är en självklar-
het att man kan känna sympati för den politiken. 
    Men det handlar inte bara om det. Det handlar också om kraftiga 
skattehöjningar för företagen, kraftigare än till och med Socialdemo-
kraterna har lyckats få ihop. Ovanpå Socialdemokraternas 10 miljarder 
i ungdomsarbetsgivaravgifter vill nämligen Vänsterpartiet höja 
ytterligare 1 procent, bolagsskatten därtill. 
    Vad skulle det betyda i detta läge? Jo, kraftigt höjda lönekostnader 
när ekonomin precis är på väg ur lågkonjunkturen, när vi precis ser hur 
efterfrågan börjar dra fram de nya jobben, när vi precis ser att det är nu 
det står och väger. Då vill man slå till med kraftigt höjda skatter på 
företagande och anställning. Det är alldeles självklart att det skulle 
leda till färre jobb. 
    Resultatet av den samlade politiken, det vill säga Socialdemo-
kraternas jobbstopp, Vänsterpartiets vurm för att jaga ut företagare och 
Miljöpartiets avfolkningsbrygd, är naturligtvis att vi får en arbetslöshet 
som stannar på en hög nivå och en sysselsättning som inte ökar. Då har 
vi inte resurser till välfärden. Då har vi inte resurser för att bygga upp 
nya överskott i de offentliga finanserna. Då står Sverige sämre rustat 
för att möta nästa kris. 
    Sverige behöver en regering som kan föra en aktiv politik, som 
begär ett mandat för att förstärka arbetslinjen, som begär ett mandat 
för att förstärka sammanhållningen, som begär ett mandat för att ha 
starka offentliga finanser och som begär ett mandat för att prioritera 
välfärdens kärna. Det är därför vi ska ha en alliansregering också efter 
höstens val. (Applåder) 
 I detta anförande instämde Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Peder 
Wachtmeister och Lars Elinderson (alla m). 

Anf. 73 THOMAS ÖSTROS (s) replik:
Fru talman! Anders Borg har visat sig vara något av en virtuos när det 

gäller att tricksa med siffror. För att få en sysselsättningsökning pratar 
han denna gång om perioden februari 2006 till februari 2010. Han 
måste alltså gå in på den socialdemokratiska regeringens regerings-
period för att plocka hem de jobb som skapades så starkt under slutet 
av den förra mandatperioden. 
    Faktum är att svensk arbetslöshet har utvecklats sämre än Europas 
genomsnitt. Vi har högre arbetslöshet än Tyskland och Belgien. Vi har 
lika hög arbetslöshet som Finland. Det är någonting unikt i vår 
historia. Det är Anders Borgs orättviseexperiment som har miss-
lyckats. 
    I dag har vi dock fått ett namn på det misslyckandet. Det heter 
jobbstopp. När Anders Borg är riktigt optimistisk hoppas han att vi om 
fyra år är tillbaka på den sysselsättnings- och arbetslöshetsnivå som 
gällde för fyra år sedan. Åtta år av jobbstopp är vad Anders Borg begär 
mandat för av svenska folket. 
    Det kommer han inte att få, för människor vill ha en jobbpolitik som 
ökar sysselsättningen. Vad är det som gör att Anders Borg inte förstår 
hur viktigt det är med en jobbpolitik? Människor behöver kunna 
försörja sig själva. Det kommer en stolthet av att ha ett arbete; det vet 
vi i arbetarrörelsen in i benmärgen. Vi vet också att den stoltheten inte 
kommer sig av att hota att kasta ut sjuka människor i fattigdom. Vi vet 
att det inte kommer fler jobb för att man ökar klyftorna. 
    Vi har i dag fått ett enda exempel på jobbpolitik från Anders Borg. 
Det är avdrag för hushållsnära tjänster som oberoende bedömare säger 
ger 800 jobb à 800 000 kronor styck. En jobbpolitik måste väl ändå 
vara bredare än så. 
    Dessutom kräver jag av dig, Anders Borg, att du förklarar varför 
högre skatt för pensionärer skulle skapa arbeten. Beskriv också det 
moraliska vägvalet att säga till våra pensionärer att de ska betala en 
högre skatt än löntagare efter att ha arbetat ett hårt, långt och strävsamt 
liv!  (Applåder) 



Anf. 74 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Fru talman! Jag får beklaga, men det finns något mekaniskt över 
Thomas Östros sätt att upprepa sin svartmålning av Sverige. Om vi 
jämför rätt månad för rätt månad är det en sysselsättningsökning med 
64 000 jämfört med 2006. Vi kan naturligtvis jämföra andra månader, 
och då är det en kraftig sysselsättningsökning även mellan januari 
2006 och januari 2010. Det beror på att vi har fört en jobbpolitik, en 
aktiv, keynesiansk, stimulerande efterfrågepolitik för att motverka 
krisen. 
    Låt oss nu ta det jobbstopp som Östros satt samman politiken för 
med mekanisk noggrannhet. Först är det en rejäl arbetsgivarav-
giftshöjning, en fördubbling av anställningskostnaden för unga precis 
när ekonomin börjar ta fart. Det är nästan lika mycket som Metall- 
eller Handelsavtalet i ökade kostnader, en avtalsrörelse ovanpå 
avtalsrörelsen. 
    Ovanpå detta finns flaskhalsarna. Det går inte att hitta en åtgärd i ert 
program som inte förvärrar flaskhalsarna. Det är som en manual för att 
försämra arbetsmarknadens funktionssätt. Jobbskatteavdrag, a-kassa, 
sjuk- och förtidspensionsreformerna tas tillbaka – det är som en 
manual för att försämra svensk ekonomis funktionssätt. Det är därför 
det är ett jobbstopp. 
    Det finns tre grundläggande frågor: Hur får vi fler människor i 
arbete genom att höja arbetsgivaravgifterna kraftigt i början på en 
återhämtning? Hur klarar vi flaskhalsarna genom att förvärra dem när 
vi ser en återhämtning? Hur ska vi klara välfärden genom ett 
jobbstopp? 
   Alla dessa frågor vägrar Thomas Östros ens att gå i närheten av. Han 
har nämligen inga svar.  (Applåder) 

Anf. 75 THOMAS ÖSTROS (s) replik:
Fru talman! Mekaniken har varit rörande. Jag minns särskilt 

replikskiftet med Mikaela Valtersson där mekaniken slog stopp. 
Anders Borg gapade efter luft, och sedan kom repliken att alla skulle 
lämna landet. Det känns inte som att finansministern är ute på seriösa 
vägar. 
    Ni har misslyckats med jobbpolitiken, och dessutom har 
arbetsmarknadens funktionssätt stadigt försämrats under de här åren. 
Svenskt Näringsliv rapporterar nu att det är brist på yrkesarbetare trots 
att vi har massarbetslöshet. Varför är det så? Jo, för ni har lagt hela 
tyngdpunkten på att hota människor med sönderslagen ekonomi och 
säga att då blir det arbeten. Det dessa människor hade behövt var en 
yrkesutbildning, en möjlighet att komma tillbaka i arbete, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik. Det blev passiv förvaring i garantier i stället. 
    Dessutom har ni en idé om att straffbeskattning av pensionärer ger 
arbete. Men Anders Borg vägrar tala om detta. 
    Vi har haft tusentals på torget i dag som kräver en enda sak: rättvis 
beskattning. Vi rödgröna är tydliga. Ja – vi ska tillbaka till rättvis 
beskattning. Vi ska respektera våra pensionärer.  (Applåder) 

Anf. 76 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Fru talman! Thomas Östros representerar en politik som i grund och 
botten skulle göra att vi hade färre människor i anställning. Därför 
representerar han en orättvis politik. Det var därför Socialdemokra-
terna misslyckades med sammanhållningen och rättvisan under den 
förra mandatperioden. 
    Det är inte det att det kan vara så här eller att det finns risker med 
detta, utan det är alldeles uppenbart att om man lägger en avtalsrörelse 
ovanpå en avtalsrörelse och höjer kostnaderna så kraftigt som ni tänker 
göra – vad händer? Självklart blir det färre anställningar. Drar man åt 
alla flaskhalsar man kan hitta i svensk ekonomi stiger självfallet kost-
naderna. Självfallet kommer inflationen. Självfallet biter sig arbetslös-
heten fast på en mycket hög nivå. 



Det är bara att beklaga att Thomas Östros med sådan precision utfor-
mat ett jobbstopp. 

Anf. 77 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Fru talman! För drygt någon vecka sedan kom Sveriges Kommuner 
och Landsting med en prognos över det framtida finansieringsbehovet 
för kommuner och landsting som landade på en väldigt hög siffra och 
en väldigt kraftig skattehöjning. 
    Min fråga till finansministern är hur detta ska lösas. Är det så att 
välfärden kan bestå i att vi alla anställer varandra i kommunen eller 
landstinget? Någon måste väl finansiera landstinget och kommunernas 
utgifter? 
    Min enkla fråga till finansministern är: Producerar ni pengar och 
resurser i Finansdepartementet? Är det därifrån finansieringen ska tas? 

Anf. 78 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Fru talman! Det är inte utan att man undrar hur svaret ska ges på Carl 
B Hamiltons fråga. Det är så det ser ut i den politiska debatten.  
    Vi producerar resurser i Sverige genom att arbeta. Människor går till 
sitt arbete och utför tjänster och producerar varor. Hur många sådana 
varor vi kan producera när vi arbetar beror naturligtvis på vilken 
teknik vi använder. Vad är det då som avgör välståndet? Det är hur 
socialförsäkringar, skatter och andra system är utformade så att vi ser 
hur många som arbetar eller inte. Lägger vi på stora kommunal-
skattehöjningar blir det färre som arbetar. 
    Hur klarar vi den tekniska utvecklingen? Med kunskap, konkurrens, 
entreprenörskap och omvandling. Det är nyckeln. Där företagen 
producerar mer varor per timme blir det naturligtvis mer resurser. 
    Vi kan inte trycka pengar. Det är ju där vi ser det grundläggande 
problemet med vänsterpolitiken. Man har ingen politik vare sig för 
arbete, för produktion eller för teknikutveckling. Det är det som gör att 

man inte heller till slut har några pengar till välfärd. 

Anf. 79 CARL B HAMILTON (fp) replik:
Fru talman! Det är ju lite överraskande, måste jag säga, att i den här 
debatten ha fått lyssna på så många inlägg med bristande samband 
mellan det producerande Sverige och det resursanvändande Sverige. 
Vi måste ju för att finansiera den gemensamma välfärden ha en 
starkare företagssektor. Vi måste ha en arbetslinje som hävdas i den 
delen av ekonomin, inte bara i kommuner och landsting. Vi måste ha 
en högre produktivitet per timme, det vill säga varje person måste 
producera mer, både i privat industri och i privat tjänstesektor och 
naturligtvis hålla nere kostnaderna. 
    Jag tror att det är väldigt viktigt att vi nu är överens finansministern 
och jag, naturligtvis – det kanske inte är så överraskande – om att den 
långsiktiga frågan om välfärdens finansiering inte kan lösas genom att 
vi ensidigt fokuserar på antalet fler anställda i kommuner och landsting 
och i arbetsmarknadspolitik. 

Anf. 80 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Fru talman! Jag delar Carl B Hamiltons uppfattning. Det är klart att vi 
behöver offentliganställda. Det är en viktig del för att vårt samhälle 
ska fungera, inte minst för att klara tillväxt. Vi skulle inte ha en 
välutbildad arbetskraft utan lärare. Vi skulle inte ha en teknikut-
veckling utan universitet och forskning. Det är Carl B Hamilton och 
jag överens om. 
    Men det är också så att vi måste producera i företagen. Om vi inte 
producerar och gör det mer effektivt, om inte folk kommer in tidigare 
på arbetsmarknaden, arbetar mer och jobbar längre blir det mindre 
resurser till välfärden. I grund och botten kan vi bara klara välfärden 
långsiktigt genom att producera mer. 



Anf. 81 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Fru talman! Moderaterna försöker väl dölja effekterna av sin politik 
genom att jämt framstå som om de skulle vara i någon form av 
förändring. Lite av det nyaste är att det har kommit en ny klädkod. 
Damerna ska lämna pärlhalsbanden hemma och herrarna slips och 
kostym när de är ute bland vanligt folk. Man vågar liksom inte ens stå 
för den man är. 
    Det andra som har kommit är att man på kommundagarna ska 
lansera begreppet ”rättvisa på riktigt”. Hur trovärdigt är det? 
    Hundra tusen jobb har försvunnit. Arbetslösheten ökar, konstant 
dessutom. Ni har sänkt ersättningsnivåerna i a-kassan och höjt 
avgifterna så att 500 000 personer har tvingats lämna a-kassan. Är det 
rättvisa på riktigt? 
   Ni har förstört sjukförsäkringen. Ni har slängt ut sjuka människor 
utan försörjning och oroar väldigt många människor. Ni har också 
sänkt ersättningsnivån i sjukförsäkringen. Är det rättvisa på riktigt? 
    Ni har försämrat möjligheterna till deltidsstämpling samtidigt som 
vi ser hur deltidsarbetslösheten ökar. Är det rättvisa på riktigt? 
   Allt det här leder till att socialbidragen ökar kraftigt i 90 procent av 
landets kommuner. Är det rättvisa på riktigt? 
   Samtidigt tvingar ni fram nedskärningar i kommuner och landsting, 
och 25 000 jobb har försvunnit. Är det rättvisa på riktigt? 
   Vi kan också se hur fattigdomen breder ut sig. Vi har hört siffror här 
i dag på att det har blivit en kvarts miljon fler fattiga under era fyra år. 
Samtidigt har ni gett den procent av befolkningen som har 1 miljon 
eller mer i inkomst lika mycket som de 25 procent som har lägst 
inkomst. Är det rättvisa på riktigt? 
   Jag skulle, fru talman, tro att Anders Borg svarar ja på den frågan. 
Han försöker blunda för den verklighet som breder ut sig, och det 
kanske är så man överlever som moderat. 

Anf. 82 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Fru talman! Ulla Andersson är riksdagsledamot från Gävleborgs län 
och representerar en del av den landsbygd som Miljöpartiet har för 
avsikt att försöka avfolka med så stor kraft man kan. Jag måste faktiskt 
få ställa frågan hur det känns att ha en partner som ska höja bensin-
skatten med 16 miljarder och kilometerskatten med 6 miljarder. Vi 
bara undrar om Ulla Andersson har talat med industriarbetarna i Gävle 
om detta, med dem som arbetar i skogsbruket i länet, de som kör 
lastbilarna. Vi vet alla att lönsamhetsmarginalen i skogsbruket inte blir 
bättre när vi rör oss norrut. Vi förstår alla att det här kommer att ha 
förödande effekter för jord- och skogsbruk samt basindustri i 
Gävleborgs län. 
     När Ulla Andersson förklarar att regeringsmakten är värd att vi 
lägger ned betydande delar av basindustrin, vad svarar industri-
arbetarna i Gävleborgs län då? Vad säger de som arbetar med att röja, 
hugga och transportera skog? Är de tacksamma för kilometerskatten 
och bensinskatten som ska ta ifrån dem arbetet? 
   Jag ställde en fråga till Ulla Andersson tidigare. Jag vill gärna upp-
repa den. Under perioden 1998–2006 lyckades man öka förmögenhets-
koncentrationen med 20 procent och lönespridningen med 20 procent. 
Om det nu är så att vi får en rödgrön regering i framtiden – någon gång 
kan ju det hända – vad är då viktigast? Är det att förstärka förmögen-
hetskoncentrationen med 20 procent igen eller är det att öka 
lönespridningen med 20 procent? Vilket är det viktigaste resultatet av 
vänsterpolitiken, ökad förmögenhetskoncentration eller ökad löne-
spridning? Jag vill gärna ha svar på de frågorna av Ulla Andersson. 

Anf. 83 ULLA ANDERSSON (v) replik:
Fru talman! I Gävleborg har vi 18 000 arbetslösa som har 300 jobb att 
dela på. Anders Borg tycker att de ska straffas både med högre skatt 



och med en sänkt a-kassenivå. Jag tycker inte att det är rättvisa på 
riktigt. 
    Jag vet att vi i Gävleborg bryr oss om både jobb, miljö och rättvisa. 
Därför är jag övertygad om att det kommer att bli ett väldigt rött och 
grönt resultat när Gävleborg går till valurnorna i höst. Jag skulle också 
tro att vi står här den 19 september på kvällen och får se en politik som 
satsar på fler jobb, ökad rättvisa och en miljöomställning. Jag tror att 
de sakerna hänger samman. Vi har ett ansvar att ta för alla de tre 
områdena. 
    Du svarade inte mig, Anders Borg. Kommunerna i Gävleborgs län 
har det himla tufft. De har alltför stora barngrupper, och de tvingas 
säga upp folk för att du i stället satsar pengar på att sänka skatten för 
dem som har det väldigt gott ställt – 10 procent har fått lika mycket 
som 60 procent med lägst inkomster. Du kunde ha lagt en del av de 
pengarna på kommunerna i Gävleborgs län. 

Anf. 84 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Fru talman! Jag skulle gärna vilja följa Ulla Anderssons diskussioner 
med industriarbetarna i Gävle kring 2 kronor i bensinskatt. Långa 
transportsträckor till och från jobbet ska bli ännu dyrare. 2 kronor i 
kilometerskatt betyder att 6 miljarder dras in på transportsektorn. Det 
är 200 000–300 000 för en långtradare som går på långdrift. 
    Basindustrin – ursäkta, men det är faktiskt Ulla Andersson som 
representerar det enda partiet som vill avveckla kärnkraften. Miljö-
partiet, De rödgrönas dörrmatta, har ju inte ens med någon kärn-
kraftsavveckling i sitt valmanifest. Det får man väl säga är en av de 
mer intressanta partipolitiska nyheterna i Sverige. Det enda parti som 
över huvud taget tittar på kärnkraftsavveckling är Vänsterpartiet, 
eftersom dörrmattorna i Miljöpartiet har lagt sig så platt. 
    Rättvisan – jobbstoppspolitiken leder till mer av skillnader. Vad var 
viktigast? Var det förmögenhetskoncentrationen eller löneskillnader-
na? Vilket var viktigast? 

Anf. 85 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:
Fru talman! Det är i varje fall underhållande att lyssna på Anders Borg. 
Regeringens bärande ideologiska idé under mandatperioden har ju 
varit jobbskatteavdraget, att sänka skatten för människor som redan 
har det bra ställt och att samtidigt försämra trygghetssystemen för 
människor som är sjuka eller arbetslösa. Det har varit politikens kärna 
att kombinera sänkta skatter med försämringar för människor som 
redan har det svårt. Det skulle leda till fler jobb. Det skulle leda till 
högre pensioner, till färre sjuka. Jag vet inte allt som skulle lösas med 
en skattesänkning. Människor skulle antagligen bli lyckligare. 
    Det här har varit den enda vägens politik. Gamla moderater såväl 
som nya har samma recept. Ni har tidigare argumenterat väldigt tydligt 
för den politiken. Tidigare under mandatperioden har finansministern 
sagt att pensionärerna inte ska få någon skattesänkning utan försvarat 
jobbskatteavdraget och hävdat att pensionärerna kommer att tjäna på 
det. Nu retirerar ni och föreslår en skattesänkning för pensionärer.  
    Ni har förut höjt avgifterna till a-kassan kraftigt, för att sedan när ni 
fick mycket kritik sänka dem något när ni såg konsekvenserna. 
   Ni har förut sänkt taket till a-kassan, för att nu avisera eventuellt höjt 
tak i framtiden. 
   Ni har genomfört stora försämringar i sjukförsäkringen, för att sedan 
ändra tillbaka på en del punkter när ni fick hård kritik. 
   I sitt första anförande sade finansministern att jobben nu kommer. 
Det finns nu 100 000 fler arbetslösa. 
    Jag skulle vilja fråga Anders Borg vilka besked ni har i dag om er 
politik. Vad är det för ekonomisk politik ni kommer att driva nästa 
mandatperiod? Har ni insett att tillvaron är lite mer komplex och bytt 
spår? Har ni en annan politik när ni nu väl backar på punkt efter punkt 
i er politik? Är det fortsättningsvis sänkta skatter och sämre ekonomi 
varje månad för människor som redan har det dåligt ställt som också 



ska vara den bärande delen i er politik? Det skulle vara bra att få ett 
besked. 

Anf. 86 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Fru talman! Mikaela Valtersson är vänsteralliansens tragiska dörr-
matta. Här har vi Thomas Östros jobbstopp med förmögenhetsskatt, 10 
miljarder i höjda arbetsgivaravgifter för unga människor, 14 miljarder i 
förstärkt a-kassa. Allt detta ska Miljöpartiet äta upp i den 
gemensamma motion man nu ska väcka. Man har redan i sitt 
valmanifest skrivit bort kärnkraftsavvecklingen. Det finns inte ett ord 
med om en enda reaktor. Det är mycket fascinerande. Det är en stor 
politisk nyhet. Miljöpartiet har inte längre en kärnkraftspolitik. 
    Men en seriös diskussion vill inte Mikaela Valtersson ha. Hur har ni 
tänkt när ni har kokat ihop den här politiken? Det är fråga om 2 kronor 
i bensinskatt omedelbart och 2 kronor i kilometerskatt. Hur ska 
djurhållningen, basindustrin och energin hänga ihop? Hur ska 
människor kunna leva på landet? Har ni över huvud taget räknat 
igenom vad det här betyder för ett litet skogsbruk eller för en kille som 
kör en skogsröjningsmaskin? De som gör detta arbete i dag är ofta små 
entreprenörer med små marginaler. De kan inte föra över kostnaden på 
någon annan. Åkarna får 200 000–300 000 i ökade kostnader. Det är 
200 000–300 000 för en kille eller tjej – oftast är det dock killar – som 
kör lastbil åt skogsindustrin.  
   Jag tycker att det är helt fascinerande att Miljöpartiet har lyckats 
koka ihop den här landsbygdsfientliga politiken. Jag har stor respekt 
för Miljöpartiet som miljöparti, men när det gäller att producera jobb 
och skapa förutsättningar för människor att leva i hela landet har 
Miljöpartiet och Mikaela Valtersson satt en avfolkningspolitik på 
papper. 

Anf. 87 MIKAELA VALTERSSON (mp) replik:

Fru talman! Det är intressant att lyssna på Anders Borg och de övriga 
borgerliga kollegerna när ni ska försöka hålla ihop resonemanget i 
kampanjen ”Krossa Miljöpartiet”.  
    Först säger du att du har stor respekt för vår miljöpolitik, att vi har 
en trovärdig miljöpolitik, och sedan sågar du alla delar i den miljö-
politiken. Först säger du att vi är den största dörrmattan, och sedan 
räknar du med att vi får igenom alla förslag. Först säger du att 
Miljöpartiet är tokradikalt, samtidigt som Carl B Hamilton säger att 
Miljöpartiet har förlorat sin själ. 
    Vad är er linje? Jag tror att ni måste jobba lite till i kampanj-
verkstaden för att få det här att hålla ihop. 
    Vi har här hört över tre timmars debatt i dag utan ett enda besked till 
väljarna om vad som kommer att hända på vare sig jobb-, klimat- eller 
välfärdsområdet nästa mandatperiod – annat än att det bara blir mer på 
samma inslagna väg som har lett till högre arbetslöshet, färre männi-
skor i trygghetssystemen och ingen klimatpolitik.  (Applåder) 

Anf. 88 Finansminister ANDERS BORG (m) replik:
Fru talman! Nu har vi lyssnat till Mikaela Valtersson igen. Det alldeles 
speciella med Miljöpartiet är att de talar om demokrati och politik som 
något allvarligt. Det är något som väljarna ska förhålla sig till i val och 
tänka igenom noggrant. Men de talar aldrig om sin egen politik, 
nämligen den avfolkningsbrygd de har satt ihop.  
    Har vi någonsin i fråga om bensinskatten hört någon från Miljö-
partiet ställa sig upp i en tv-studio och säga att för dem som kör 2 000 
mil ska det bli 4 000 kronor i högre kostnader per år, att Miljöpartiet 
erbjuder en sönderslagen ekonomi till dem som måste pendla till sina 
arbeten samt att de som jobbar i transportsektorn och i skogsbruket ska 
erbjudas en sönderslagen ekonomi? Miljöpartiet ska slå hårt mot dem 
som försöker försörja sig på landsbygden – dock inte med några feta 
marginaler eftersom det inte är så svenskt jordbruk fungerar i dag. Det 



är Miljöpartiets politik. Det är en politik för avfolkning och utflyttning. 
Det är en flyttlasspolitik. Att den skulle komma tillbaka till Sverige i 
form av Miljöpartiet är djupt förvånande.  (Applåder) 
 
Överläggningen var härmed avslutad. 
Propositionen bordlades. 
Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för denna pro-
position skulle förlängas till måndagen den 3 maj. 



Rödgrön budgetmotion 3 maj 2010.
Motion till riksdagen 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) 
med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårpropo-
sition
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 6

2 Ny färdriktning för Sverige 6
Krisen och regeringens politik har ökat klyftorna 7
Ett bättre Sverige är möjligt 7
Fler jobb – inte minst för unga 8
Högre kvalitet i välfärden 8
Investera i en grön omställning 8
Ökad jämställdhet och minskade klyftor 9
Ett tryggare Sverige 9

3 Ekonomiskt läge 9
(i) Arbetslösheten är den högsta sedan nittiotalskrisen 10
(ii) Den globala konjunkturutvecklingen är osäker 11
(iii) Människors ökade otrygghet spär på osäkerheten 12
(v) De offentliga finanserna försvagas 13
(vi) Åtta år utan jobbtillväxt 13

4. Fyra år med regeringen Reinfeldt 14
(i) Från gyllene läge till massarbetslöshet 15
(ii) En mindre dynamisk arbetsmarknad 16
Sämre trygghet på arbetsmarknaden 16
Regeringen har passiviserat arbetsmarknadspolitiken 17
(iii) Ökad otrygghet och sämre välfärd 18
Försämringarna i trygghetsförsäkringarna har skapat otrygghet 18
(iv) Skattesänkningar har gått före välfärden 19
(iv) En missad chans för miljö och jobb 19
Misslyckat internationellt klimatarbete 20

Brist på klimatinvesteringar i jobbkrisens spår 20
Fyra förlorade år för miljön 21
(v) Ojämlikheten har ökat 22
Regeringens politik ökar den ekonomiska ojämlikheten 22
Jämställdheten går bakåt 23

5. Det rödgröna alternativet 23

5a. Principiella utgångspunkter 23
(i) En ansvarsfull ekonomisk politik 24
(ii) Större social rörlighet och ökad jämlikhet 25
Jämlikhet 25
Full sysselsättning 25
Fler i utbildning 25
Hållbar utveckling 26
Jämställdhet 26

5b. Fler jobb 26
(i) Fler och växande företag 27
Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag 27
Stärkt tillgång på riskkapital 27
Forskning 27
Konkurrenskraft Sverige 28
Turism och besöksnäring 28
(ii) Jobb, praktik och utbildningsplatser 29
Kunskapslyft för fler jobb 29
Praktikplatser och riktade stöd 32
Nya chanser för unga 33
(iii) Investeringar 34
Grön omställning 34
ROT 34
Infrastruktur och bostäder 34
(iv) Fler jobb i välfärden 34
(v) Arbetslöshetsförsäkring för trygghet och omställning 35
(vii) Bättre arbetsliv och säker arbetsmiljö 36

http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827556
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827556
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827557
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827557
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827558
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827558
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827559
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827559
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827560
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827560
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827561
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827561
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827562
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827562
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827563
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827563
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827564
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827564
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827565
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827565
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827566
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827566
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827567
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827567
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827568
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827568
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827569
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827569
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827570
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827570
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827571
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827571
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827572
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827572
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827573
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827573
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827574
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827574
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827575
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827575
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827576
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827576
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827577
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827577
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827578
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827578
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827579
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827579
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827580
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827580
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827581
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827581
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827582
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827582
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827583
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827583
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827584
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827584
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827585
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827585
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827586
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827586
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827587
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827587
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827588
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827588
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827589
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827589
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827590
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827590
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827591
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827591
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827592
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827592
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827593
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827593
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827594
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827594
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827595
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827595
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827596
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827596
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827597
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827597
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827598
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827598
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827599
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827599
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827600
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827600
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827601
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827601
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827602
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827602
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827603
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827603
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827604
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827604
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827605
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827605
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827606
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827606
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827606
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827607
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827607
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827608
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827608
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827609
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827609
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827610
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827610
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827611
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827611
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827612
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827612


(viii) Hela Sverige ska leva 36
Kommersiell service för en levande landsbygd 36
Bredband i hela Sverige 37

5c. Investera i utbildning 37
(i) Fler möjligheter i skolan 38
Modernisera skolans lokaler – skol-ROT 39
Bättre mat 39
Mer undervisning på modersmål 39
(ii) Högre studier 40
Fler utbildningsplatser 40
Studie- och yrkesvägledning 40
Högre kvalitet i högskolans undervisning 40
(iii) Validering av kunskaper 40

5d. Högre kvalitet i välfärden 41
(i) Mer resurser till kommunsektorn 41
Stärk sjukvården 43
(ii) Minska barnfattigdomen 43
Höjt underhållsstöd 44
Höjt bostadsbidrag för ensamstående 44
Höjt flerbarnstillägg 44
(iii) Jämställdhet 44
Heltidssatsning 45
Höjt tak i tillfällig föräldrapenning 46
Barnomsorg på obekväm arbetstid 46
Jämställdhetssatsningar i korthet 46
(iv) En ny sjukförsäkring 47
Stopp för utförsäkringen 48
Övergångsregler 48
180-dagarsprövningen av arbetsförmågan 49
Höjt tak i sjukförsäkringen 49
MOA-kontor 49
(v) Fler bostäder 50
Miljardinvestering i miljonprogrammet 50

ROT-avdrag för både småhus och hyreshus 51
Höjt bostadstillägg för pensionärer 52

5e. Investera i grön omställning 52
Gröna investeringar 53
(i) Ambitiösa rödgröna klimat- och energimål 53
Kraftfulla åtgärder krävs för att nå klimatmålen 54
(ii) Investeringar för klimatomställning och fler jobb 55
Infrastruktursatsningar på 100 miljarder kronor till 2021 55
Finansiering av infrastruktursatsningarna 56
Omställning av den svenska fordonsparken 58
Investera i energieffektiv ny- och ombyggnation 59
Ansvar för en global klimatomställning 59
(iii) Storsatsning på förnybar energi 60
Nystart för Klimatinvesteringsprogrammet 60
Utökade satsningar på förnybar energi 61
(iv) En offensiv miljöpolitik 61
Skydda skogen 61
Insatser för ett hållbart jordbruk och bättre mat 62
Förbättrat djurskydd 62
(v) Bättre indikatorer för hållbar utveckling 62

5f. Ansvar för Sverige 63
(i) Effektivisera statliga myndigheter 63
(ii) Besparingar på försvaret 65
(iii) Bekämpa skattefusk och ekonomisk brottslighet 66
(iv) Skärpt reglering och tillsyn av finanssektorn 67
Ett mer enhetligt europeiskt regelverk 67
Samordnad tillsyn 68
Stärk Finansinspektionen 68
Alla kreditgivare ska ställas under Finansinspektionens tillsyn 68

5g. Investeringar i jobb och välfärd kräver skatter 68
(i) Skatt på inkomst 70
Avskaffa klyftan mellan pension och lön 70

http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827613
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827613
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827614
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827614
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827615
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827615
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827616
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827616
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827617
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827617
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827618
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827618
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827619
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827619
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827620
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827620
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827621
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827621
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827622
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827622
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827623
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827623
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827624
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827624
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827625
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827625
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827626
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827626
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827627
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827627
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827628
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827628
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827629
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827629
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827630
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827630
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827631
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827631
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827632
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827632
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827633
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827633
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827634
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827634
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827635
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827635
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827636
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827636
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827637
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827637
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827638
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827638
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827639
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827639
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827640
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827640
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827641
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827641
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827642
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827642
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827643
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827643
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827644
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827644
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827645
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827645
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827646
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827646
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827647
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827647
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827648
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827648
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827649
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827649
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827650
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827650
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827651
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827651
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827652
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827652
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827653
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827653
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827654
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827654
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827655
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827655
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827656
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827656
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827657
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827657
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827658
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827658
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827659
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827659
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827660
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827660
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827661
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827661
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827662
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827662
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827663
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827663
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827664
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827664
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827665
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827665
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827666
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827666
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827667
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827667
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827668
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827668
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827669
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827669
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827670
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827670
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827671
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827671
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827672
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827672
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827673
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827673
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827674
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827674
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827675
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827675
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827676
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827676
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827677
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#_Toc260827677


Sänkt skatt 71
Trygghetsväxlingen - sänkt kostnad för medlemskap i a-kassan 72
Avdrag för hushållsnära tjänster 73
Inget förvärvsavdrag på miljoninkomster 73
(ii) Socialavgifter 73
Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag 74
Ineffektiv nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga avskaffas 74
(iii) Punktskatt på alkohol och tobak 74
(iv) Skatt på fastigheter och kapital 75
En ny rättvis rödgrön fastighetsskatt 75
Skatt för förmögna 76
Höjd stämpelskatt juridiska personers förvärv av fastigheter 76
(iv) Miljö- och klimatskatter 77
Koldioxidsskatt 77
Fordonsbeskattning 78
Skatt på handelsgödsel 78
Energiinvesteringar och energiskatter 78
Skatt på vindkooperativ 79
Miljöskatt för fluorerade gaser 79
Miljöskatt på avfallsförbränning 79
Kilometerskatt för tung svensk och utländsk lastbilstrafik 79
Trängselskatt 80
(v) Övriga inkomster 80

6. Effekter av de rödgröna förslagen 80
(i) Effekter för de offentliga finanserna 80
(ii) Effekter för kommunsektorn 81
Färre i behov av socialbidrag 82
(iii) Effekter för hushållen 82
Ensamstående pensionär 83
Pensionärspar 83
Ensamstående med två barn (med fullt underhållsstöd) 84
Sammanboende med tre barn 84
Sammanboende utan barn 85
(iv) Fördelningspolitiska effekter 85         7. Tabeller 86

1 .Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som 
anförs i motionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som 
anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med 
förslag om ett program för fler jobb i enlighet med vad som föreslås i 
avsnitt 5 b.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som 
anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med 
ett förslag om investeringar i utbildning i enlighet med vad som 
föreslås i avsnitt 5 c.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som 
anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med 
förslag som leder till högre kvalitet i välfärden i enlighet med vad som 
föreslås i avsnitt 5 d.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som 
anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med 
förslag om investeringar i grön omställning i enlighet med vad som 
föreslås i avsnitt 5 e.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som 
anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med 
förslag om att effektivisera den statliga förvaltningen, att bekämpa 
skattefusk och att skärpa regleringen och tillsynen av finanssektorn i 
enlighet med vad som föreslås i avsnitt 5 f.
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som 
anförs i motionen om inriktningen för skattepolitiken i avsnitt 5 g.
 8. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen 
(1996:1059) om statsbudgeten.
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2 Ny färdriktning för Sverige

  Vi rödgröna partier presenterar i denna motion en ny färdriktning för 
Sverige. Vi går till val på en politik för fler jobb, grön omställning och 
ökad ekonomisk jämlikhet. Vi vill ta ansvar för att utveckla Sverige. 
Vår utgångspunkt är att Sverige är ett fantastiskt land, med stora 
styrkor och än större möjligheter. Sverige har ett högproduktivt och 
innovativt näringsliv med många kreativa entreprenörer, som år efter 
år förmår att förnya sig och skapa mervärden. Parterna på arbets-
marknaden tar ett stort ansvar för en fungerande lönebildning. Vi har 
ett utbildningsväsende som ger alla människor en chans att växa och 
utvecklas. Vi har en sjukvård av hög klass.
   Sveriges styrka är sammanhållning. Vårt land har utvecklats genom 
att bejaka mångfald och öppna gränser, och de ekonomiska och sociala 
klyftorna är begränsade. Framför allt finns många människor som vill 
och kan arbeta och bidra till att utveckla Sverige.

Krisen och regeringens politik har ökat klyftorna
    Men de senaste åren har varit en turbulent tid. Många har blivit 
uppsagda och tvingats ut i arbetslöshet. Många unga har inte haft en 
chans att ta sig in på arbetsmarknaden.
    Självfallet kan regeringen inte lastas för den globala finanskrisen, 
men regeringen har ett ansvar för att arbetslösheten har ökat mer i 
Sverige än i andra länder. Regeringen har missat chansen att investera 
i nya möjligheter. Resultatet är att Sveriges långsiktiga förutsättningar 
för ekonomisk utveckling har försvagats och att klyftorna har ökat.

Ett bättre Sverige är möjligt
    Vi rödgröna partier vill se ökad sysselsättning och fler jobb. Vi vill 
skapa fler möjligheter för alla att förverkliga livsdrömmar och 
ambitioner. Vi vill ha en socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk 

utveckling. Vi vill ha ett jämlikt och jämställt samhälle.
    Vi är övertygade om att ett bättre Sverige är möjligt. Vår främsta 
prioritet är kampen för fler jobb – inte minst för unga. Fler jobb är 
nyckeln till individens frihet, gemensamt välstånd, delaktighet och 
starka offentliga finanser. Fler jobb är en förutsättning för ekonomisk 
återhämtning och en bättre framtid för alla som lever i Sverige.
    Den borgerliga regeringen har upphört att tro på sin egen jobbpolitik 
och sätter nu allt hopp till en vändning i konjunkturen. De 450 000 
människor, många av dem unga, som befinner sig i arbetslöshet har 
inte råd att vänta. Det stora hotet mot svensk ekonomi och människors 
välfärd är att många av dem som är arbetslösa aldrig får ett jobb igen. 
Får vi väljarnas förtroende kommer vi att ta ansvar för att den mycket 
höga arbetslösheten inte biter sig fast i Sverige.

Fler jobb – inte minst för unga
    Vi rödgröna partier kommer att bekämpa arbetslösheten genom 
direkta och omfattande insatser. Vi föreslår ett brett program om 100 
000 nya jobb och praktik- och utbildningsplatser – många av dem 
riktas till unga. Den som är ung ska ha bättre möjligheter att finna sitt 
första jobb.
    Många av de nya jobben växer fram i mindre företag. Våra förslag 
gör det lättare för entreprenörer att starta företag, att ta in kapital, 
anställa och expandera samt att ta steget ut på exportmarknaden. Vår 
näringslivspolitik ska stimulera fler att starta företag, få fler småföretag 
att anställa och stärka deras innovativa förmåga.
    Sverige behöver investera i utbildning och ett nytt kunskapslyft. 
Hela vårt samhälle vinner när vi lyfter kompetens och erfarenhet och 
tar till vara människors förmåga. De arbetsgivare som i dag har svårt 
att rekrytera nya medarbetare kommer att få större möjligheter att 
finna rätt kompetens.



De förbättringar som vi föreslår i arbetslöshetsförsäkringen ger större 
trygghet och underlättar omställning. Alla de som har tvingats ut ur a-
kassan, eller som aldrig varit med, får nu möjlighet till ett bra 
försäkringsskydd. Det stärker också löntagarkollektivet så att 
lönenivåerna upprätthålls.

Högre kvalitet i välfärden
    Att höja kvaliteten i välfärden är en investering i framtiden. 
Människor efterfrågar minskade barngrupper i förskolan och skolbarn-
omsorgen, ökad personaltäthet i skolan och äldreomsorgen och kortare 
vårdköer. Vi rödgröna partier vill därför satsa på att förbättra kvaliteten 
i verksamheterna – det tjänar vi alla på. De som arbetar i välfärden 
behöver arbetsro, en god arbetsmiljö och möjlighet att utveckla sina 
verksamheter. I stället för hot om varsel vill vi skapa trygghet och 
utveckling. Vi föreslår att kommunsektorn tillförs totalt 12 miljarder 
kronor under 2011 och 2012.

Investera i en grön omställning
    Vi vill ta chansen att skapa nya gröna jobb genom att investera för 
framtiden. Vi rödgröna partier föreslår den största investeringen i 
järnväg och kollektivtrafik i modern tid. Vi föreslår ett investerings-
stöd till nya och energisnåla bostäder och ett utvidgat ROT-stöd för att 
modernisera och rusta upp flerfamiljshus. Vi vill också uppmuntra 
lokala initiativ för att skynda på klimatomställningen med ett nytt 
klimatinvesteringsprogram. Tillsammans tar vi ansvar för klimat- och 
miljöutmaningen samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler jobb 
och nya företag.

Ökad jämställdhet och minskade klyftor
    Vi rödgröna partier vill öka rättvisan mellan könen. En stark 
arbetslinje, en stark välfärd med ett väl utbyggt socialt skyddsnät, en 

ambitiös familjepolitik och en förskola och äldreomsorg av god 
kvalitet är hörnstenarna i vår politik för ett jämställt samhälle. Stora 
hinder kvarstår, särskilt på arbetsmarknaden. De kvinnor som vill 
arbeta heltid måste kunna göra det. Vi vill underlätta för ensamstående 
föräldrar genom att höja underhållsstödet och uppmuntra kommuner 
att erbjuda barnomsorg på kvällar och helger.
    Vi rödgröna partier vill att klyftorna ska minska i Sverige. I dag är 
ekonomi, välfärd och hälsa ojämlikt fördelade. Under mandatperioden 
har allt fler familjer behövt förlita sig på ekonomiskt bistånd 
(socialbidrag). Barn ska inte behöva växa upp under sådana 
förhållanden. Vår politik kommer att leda till ett minskat behov av 
ekonomiskt bistånd. Vår politik kommer att leda till att färre barn 
behöver växa upp i fattiga familjer.

Ett tryggare Sverige
     Vi vill bygga ett tryggare Sverige. Vi vill upprätta en fungerande 
sjukförsäkring som inte lämnar människor i kläm vid sjukdom utan i 
stället hjälper dem vidare. Därför tar vi bort stupstocken, höjer taken 
och möjliggör återförsäkring. Vi förbättrar a-kassan genom att sänka 
avgifterna, höja dagersättningen och sätta ersättningsnivån till 80 
procent hela ersättningsperioden. Människor ska veta att de kan känna 
trygghet och omtanke om olyckan är framme och de blir sjuka, 
skadade eller arbetslösa.
    Vår politik ger Sverige en ny färdriktning.



3 Ekonomiskt läge
   Arbetslösheten i Sverige är den högsta sedan sviterna av 1990-
talskrisen. 9,2 procent kommer att vara arbetslösa 2010.
   Arbetslösheten biter sig fast. Långtidsarbetslösheten har nästan 
fördubblats det senaste året. Den långsiktiga sysselsättningen riskerar 
att minska med 100 000.
    Tillväxten och sysselsättningen har fallit mer än i EU sedan 2006. 
Ungdomsarbetslösheten tillhör Europas högsta.
    Socialbidragen ökar med 40 procent mellan 2007 och 2011.
    Överskott har vänts till underskott. Från 70 miljarder kronor i 
överskott 2006 till 70 miljarder kronor i underskott 2010.
    År 2006 beskrev finansministern 6 procent som massarbetslöshet. 
Nu hoppas regeringen att nå en arbetslöshet på strax under 7 procent 
2014.

(i) Arbetslösheten är den högsta sedan nittiotalskrisen
    Arbetslösheten är rekordhög. Enligt den ekonomiska vårpropositio-
nen kommer i genomsnitt 9,2 procent – 450 000 människor – att vara 
arbetslösa under 2010. Inte sedan 1998, i sviterna av nittiotalskrisen, 
har arbetslösheten varit så hög i Sverige. Arbetslösheten har ökat med 
100 000 personer sedan 2006.
    Självfallet kan inte regeringen lastas för den globala finanskrisen. 
Men regeringen har ett ansvar för att den svenska arbetsmarknaden har 
halkat efter i ett internationellt perspektiv. I Sverige har tillväxten och 
sysselsättningen fallit mer än genomsnittet i EU. Idag närmar sig den 
svenska arbetslösheten EU-genomsnittet. Arbetslösheten i Sverige är 
också högre än i andra exportberoende länder, som Tyskland och 
Belgien, och lika hög som i Finland.

Sysselsättningsgraden under kvartal 4,  2006–2009. 
Procent sysselsatta som andel av befolkningen 16–64 år. Grå staplar 

indikerar kvinnor, svarta staplar män.Källa: SCB, AKU. (Diagram, 
utelämnas här)

Arbetslösheten i  Sverige, Finland, Tyskland och Belgien, 2006–
2009. Säsongsrensade kvartalssiffror för arbetslösheten, i procent av 
arbetskraften mellan 15 och 74 år. Källa: Eurostat. (Diagram, 
utelämnas här)

    Särskilt oroande är att långtidsarbetslösheten växer samtidigt som 
stora grupper ungdomar inte får fotfäste på arbetsmarknaden.

Långtidsarbetslösheten sedan 2008.
Tusental arbetslösa i mer än 26 veckor. Grå staplar indikerar kvinnor, 
svarta staplar män. Källa: SCB. (Diagram, utelämnas här)

Ungdomsarbetslösheten sedan 2007 i Sverige och EU.
I procent av arbetskraften under 25 år. Grå linjer indikerar kvinnor, 
svarta linjer män. Heldragna linjer indikerar Sverige, streckade EU. 
Källa: Eurostat. (Diagram, utelämnas här)

   I en nyutkommen rapport från Konjunkturinstitutet görs bedöm-
ningen att den långsiktiga sysselsättningen kommer att sjunka med 
100 000 personer till följd av jobbkrisen, och det långsiktiga arbets-
kraftsdeltagandet med 60  000 personer.1 Det är allvarligt. Det visar 
inte minst erfarenheterna från 1990-talskrisen.
    Regeringen förefaller nu sätta allt hopp till en global konjunktur-
vändning i stället för att ta eget ansvar. Men den internationella 
ekonomiska utvecklingen är osäker.

(ii) Den globala konjunkturutvecklingen är osäker
    Under första halvåret 2010 kan världskonjunkturen vara på väg att
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 vända. Vändningen är dock svag i förhållande till det kraftiga fallet i 
produktionen under 2008 och 2009, liksom jämfört med tidigare 
konjunkturvändningar.2 Resursutnyttjandet är fortsatt mycket lågt. 
Dessutom kvarstår stora risker.
    En risk är att de penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser 
som infördes i samband med den globala finanskrisen avtrappas för 
snabbt och därmed håller tillbaka konjunkturuppgången. En annan är 
att det uppstår nya problem på finansmarknaderna som återigen får 
negativa effekter på den globala ekonomin.3
    I Europa har flera länder, framför allt Grekland, Portugal, Irland och 
Spanien, problem med betydande budgetunderskott i de offentliga 
finanserna. Särskilt Grekland är satt under stark press. Det finns en risk 
att de statsfinansiella problemen i dessa länder får en negativ effekt på 
konjunkturen i övriga EU-länder, däribland Sverige.

Prognos för internationell BNP-utveckling, 2009-2011
(Procentuell förändring av BNP)  2009  2010  2011
USA      –2,4  2,8  2,9
Euroområdet     –4,1  1,3 1,6
Källa: 2010 års ekonomiska vårproposition.

1 “The Persistent Labour-Market Effects of the Financial Crisis”, Working 
Paper No. 117
2 Konjunkturläget mars 2010
3 Riksbanken, Penningpolitisk uppföljning, april 2010 s. 2, och IMF, World 
Economic Outlook, April 2010, s. 11.

(iii) Människors ökade otrygghet spär på osäkerheten
Med en begränsad draghjälp från omvärlden är den svenska 
konjunkturutvecklingen beroende av hur den inhemska ekonomin 
utvecklas. De svenska hushållen och företagen skulle därför behöva 
stärkas i sin framtidstro.

    Men den borgerliga regeringen har haft en motsatt agenda. 
Betydande förändringar i arbetslöshetsförsäkringen har genomförts för 
att hålla tillbaka löneutvecklingen. Dessutom har sjukförsäkringen 
försämrats. Dessa förändringar utgör en direkt förklaring till att allt fler 
hushåll nu måste ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) för att 
klara sin försörjning. Regeringen bedömer i vårpropositionen att 
utbetalningen av socialbidrag ökar med 40 procent mellan 2007 och 
2011.4

4 2010 års ekonomiska vårproposition och Budgetmotion för 2010

Medlemsutveckling i arbetslöshets-försäkringen sedan 2006.
Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. (Diagram, uteläm-
nas här)

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
Tusental helårsekvivalenter. Källa: 2010 års ekonomiska vår-
proposition, Budgetmotion för 2010. (Diagram, utelämnas här)

    Osäkerheten som har följt i den globala finanskrisens spår och höjda 
disponibla inkomster har bidragit till att hushållen har ökat sitt 
sparande kraftigt. I Sverige har dock sparandet ökat snabbare än i 
resten av Europa – sannolikt som en konsekvens av den ökade 
otryggheten som har följt av regeringens försämringar i a-kassan och 
sjukförsäkringen. Enligt Konjunkturinstitutet ligger sparandet kvar på 
historiskt höga nivåer även de kommande åren.

Hushållens sparande 1993-2011. (Diagram, utelämnas här)

(iv) De offentliga finanserna försvagas.
    När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 var överskottet i de
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offentliga finanserna 70 miljarder kronor. I dag pekar regeringens 
prognoser på ett lika stort underskott 2010. När arbetslösheten har 
vuxit har underskotten i de offentliga finanserna ökat. Den 
konsoliderade bruttoskulden har dock hållits tillbaka till följd av 
regeringens utförsäljning av statliga bolag. Justerat för detta har den 
konsoliderade bruttoskulden ökat med ca 50 miljarder kronor under 
mandatperioden.

Bruttoskuldens utveckling 2006-2009, justerad för utförsäljning.
Diagrammet anger konsoliderad bruttoskuld, med justering (mörk 
stapel) för statens aktieförsäljningar och deltagande i nyemissioner 
under perioden. Källa: 2010 års ekonomiska vårproposition och egna 
beräkningar.. (Diagram, utelämnas här).

(v) Åtta år utan jobbtillväxt
    “Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst 
kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb.”
Fredrik Reinfeldt i Civilekonomen (2006).
    Inför valet 2006 var moderatledaren Fredrik Reinfeldt tydlig med 
hur han skulle utvärderas efter en valseger. I Moderaternas vårmotion 
2006 förespeglades att deras politik skulle kunna ge upphov till 
500 000 nya jobb på kort sikt.5 När hans regering tog över var arbets-
lösheten i Sverige 6,1 procent. Det karakteriserades av den tillträdande 
finansministern som massarbetslöshet. I den ekonomiska vårproposi-
tionen gör regeringen prognosen att arbetslösheten 2014 kan komma 
ned till 6,7 procent. Åtta år med regeringen Reinfeldt skulle – i bästa 
fall – leda tillbaka till ruta ett. Det finansministern beskrev som 
massarbetslöshet har blivit målet för nästa mandatperiod.

5 Moderaternas vårmotion 2006.

Arbetslöshetens utveckling 2006-2014 med regeringens prognos.
Årsgenomsnitt för arbetslöshet, i procent av arbetskraften mellan 16 
och 64 år. Utvecklingen 2010--14 är regeringens prognos. Källa: 2010 
års ekonomiska vårproposition. (Diagram, utelämnas här).

    Regeringen har misslyckats med jobben och ekonomin. 
Arbetslösheten är högre, utanförskapet större, produktiviteten lägre 
och den ekonomiska ojämlikheten större i dag än när regeringen 
tillträdde hösten 2006. I den ekonomiska vårpropositionen lämnar 
regeringen inga besked om hur jobben ska bli fler eller hur ekonomin 
ska stärkas.

4 .Fyra år med regeringen Reinfeldt
   100 000 färre jobb och 70 000 fler i s.k. utanförskap.
   Klyftorna har ökat. Den rikaste procenten av befolkningen har fått 
lika mycket som 25 procent av svenska folket tillsammans.
    Effektiv arbetsmarknadsutbildning har ersatts av passiva garantier. 4 
av 5 får inget aktivt stöd. Trots den höga arbetslösheten misslyckas 
vart femte rekryteringsförsök, enligt Svenskt Näringsliv.
   Regeringens politik har gynnat män – de har fått 30 procent mer än 
kvinnor.
   Regeringen har missat chansen att investera i grön omställning.

(i) Från gyllene läge till massarbetslöshet
    Fram till och med 2006 byggde Sverige en styrkeposition i fråga om 
tillväxt och offentliga finanser. Den offentliga skuldsättningen sjönk. 
Arbetslösheten pressades nedåt, liksom den långsiktiga jämvikts
arbetslösheten, även om nivåerna fortfarande var för höga.
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Offentlig bruttoskuld 1996–2006, procent av BNP.
Källa: Eurostat. (Diagram, utelämnas här)

Arbetslöshet 1996–2006, procent av arbetskraften mellan 15 och 
75. Grå staplar indikerar kvinnor, svarta staplar män. Källa: Eurostat.
 (Diagram, utelämnas här)

    Den borgerliga regeringen tog sålunda över regeringsmakten i ett 
fördelaktigt ekonomiskt läge sett ur ett statsfinansiellt perspektiv. 
Regeringen hade kunnat använda överskotten för investeringar som 
hade stärkt Sveriges långsiktiga förutsättningar för en god ekonomisk 
utveckling och välstånd.
    Men regeringen Reinfeldt hade en annan agenda. Överskotten 
användes till stora skattesänkningar. Resultatet är ett misslyckande för 
jobben och ekonomin.
    Den höga arbetslösheten och den sjunkande sysselsättningsgraden 
får också genomslag i regeringens mått på det s.k. utanförskapet. Det 
går att rikta många invändningar både mot själva begreppet och olika 
mätmetoder – men faktum är att ”utanförskapet”  har ökat med 70 000 
personer sedan valet enligt Moderaternas egen definition 2006.6

”Den verkliga arbetslösheten”, augusti 2006.
Från moderaternas hemsida.( Text, utelämnas här)

Motsvarande tal, augusti 2009
Källa: Riksdagens utredningstjänst, dnr: 2009:1262.(Text, utelämnas 
här)

6 Uddén Sonnegård, ”Mått som speglar utanförskapet på arbetsmarknaden 
behövs i debatten”, Ekonomisk Debatt 1, 2006.

(ii) En mindre dynamisk arbetsmarknad

Sämre trygghet på arbetsmarknaden
    Direkt efter den borgerliga valsegern sänkte regeringen ersättnings-
nivåerna i a-kassan och höjde avgifterna så kraftigt att en halv miljon 
människor lämnade arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom försämrades 
sjukförsäkringen.
    Men sänkta ersättningar i a-kassan och sjukförsäkringen leder natur-
ligtvis inte i sig till fler arbeten. Strategin är att genom olika åtgärder 
sätta de lägsta lönerna under press. Genom att sänka ersättningen i 
arbetslöshets- och sjukförsäkringen, införa ett jobbskatteavdrag och 
ställa hårdare krav på de arbetssökande och sjukskrivna är förhopp-
ningen att lönekraven ska sänkas.
    I den framgångsrika svenska modellen finns det en koppling mellan 
facklig organisering och arbetslöshetsförsäkringens finansiering och 
utformning. De ökade avgifterna i arbetslöshetsförsäkringen har inne-
burit att många har lämnat både a-kassa och fack. Detta leder till lägre 
facklig organisationsgrad och därmed försvagad förhandlingsstyrka. 
En sådan utveckling riskerar att leda till en mindre välfungerande 
lönebildning och arbetsmarknad.
     Den moderna arbetsmarknaden innebär stora krav på människor att 
kunna ställa om och anpassa sig. Nya jobb skapas och andra försvinner 
i en ständig process. För att människor ska klara av denna förändring 
måste de veta att de kan förlita sig på samhället i samband med 
sjukdom och arbetslöshet. De måste också veta att det finns möjlighet 
till omställning och omskolning genom arbetsmarknadsinsatser och 
reguljär utbildning.
     Regeringens omläggning av den ekonomiska politiken innebär att 
kostnaderna och riskerna för arbetslösheten i stor utsträckning över-
vältras på den enskilde. Det riskerar att skapa en mindre dynamisk 
arbetsmarknad med en skarpare uppdelning mellan de med fast förank-
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ring och de med mer lös anknytning – och en framväxt av ”arbetande 
fattiga”. Av den fördelningspolitiska redogörelsen i vårpropositionen 
framgår att andelen ekonomiskt utsatta bland de med arbete ökar från 
2006.7

Regeringen har passiviserat arbetsmarknadspolitiken
    Regeringen har genomfört en stor omläggning av arbetsmarknads-
politiken. Fokus har ensidigt lagts på att öka arbetsutbudet. De aktiva 
insatserna för dem som saknar relevant utbildning eller yrkeserfaren-
het har dragits ned. I mars i år deltog endast ca 1,5 procent av de 
arbetssökande i arbetsmarknadsutbildningar, enligt statistik från 
Arbetsförmedlingen. Det är en anmärkningsvärt låg siffra, i synnerhet 
som just yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning visat sig ha en 
positiv effekt för möjligheten att finna ett nytt jobb.8
    Nedskalningen av utbildningar och andra aktiva insatser kan komma 
att stå Sverige dyrt. Sverige behöver investeringar i kunskap på alla 
nivåer för att kunna hålla en hög produktivitetsutveckling i framtiden. 
Under den gångna mandatperioden har produktivitetsutvecklingen 
varit negativ – den utvecklingen måste vändas.

7 2010 års ekonomiska vårproposition, bilaga 4, sid 15.
8 Se till exempel de Luna, Forslund och Liljeberg, ”Effekter av yrkesinriktad 
arbetsmarknadsutbildning för deltagare under
perioden 2002–2004”, IFAU rapport 2008:1, eller SOU 2008:112, Nya 
förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning

Produktivitetsutveckling under 2000-talet.
Genomsnittlig årlig produktivitetsutveckling i procent. Siffrorna för 
2010 är en prognos.Källor: Konjunkturinstitutet och regeringen.
(Diagram, utelämnas här)

Dessutom ökar risken för brist på kvalificerad arbetskraft då 
konjunkturen vänder och stora pensionsavgångar väntar. Redan nu 
kommer oroande tecken. En undersökning från Svenskt Näringsliv 
visar att vart femte rekryteringsförsök misslyckas.9 Andelen är till och 
med något högre 2010 än på toppen av förra högkonjunkturen, 2007. 
Svenska företag hittar inte rätt kompetens utan tvingas tacka nej till 
nya uppdrag eller dra ned på produktion och service. I en situation 
med 100 000 fler arbetslösa sedan 2006 finns det många företag som 
söker men inte finner rätt arbetskraft.
    Samtidigt prognostiserar Riksbanken att de snart kommer att börja 
höja reporäntan. Att Riksbanken tvingas till detta, i ett läge när 
arbetslösheten ligger över 9 procent, tyder på en sämre fungerande 
matchning på arbetsmarknaden.

9 ”Att söka men inte finna - Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010, del 
1”

(iii) Ökad otrygghet och sämre välfärd
    Regeringen har prioriterat skattesänkningar, främst för dem med 
stora inkomster och förmögenheter, vilka framför allt är män. Dessa 
skattesänkningar har i stor utsträckning finansierats genom nedskär-
ningar i trygghetsförsäkringar och välfärdstjänster.

Försämringarna i trygghetsförsäkringarna har skapat otrygghet
    Den gångna mandatperioden har inneburit kraftiga försämringar i 
det sociala skyddsnätet. Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen 
har sänkts samtidigt som avgifterna höjts och regelverket har stramats 
åt. En halv miljon löntagare har lämnat a-kassan. Den högsta ersätt-
ningen från a-kassan har sänkts till 15 000 kronor i månaden. Det gör 
att exempelvis sjuksköterskor och byggnadsarbetare inte kommer i 
närheten av 80 procent i ersättning från a-kassan vid arbetslöshet. Den 
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svenska arbetslöshetsförsäkringen är i dag långt sämre än i flera 
jämförbara länder.

Arbetslöshetsförsäkringens ersättningsnivå i europeiska länder, 
2006 och 2009. Den vänstra stapeln anger bruttoersättningsnivå vid 
arbetslöshet, i procent av en genomsnittslön för industrianställda, 
2006. Den högra stapeln anger motsvarande siffra 2009. Källa: TCO.
(Diagram, utelämnas här)

    Regeringen har även gjort kraftiga försämringar i sjukförsäkringen. 
Inte minst de som drabbas av långvarig sjukdom eller skada – många 
kvinnor – får kraftigt försämrad ekonomi samtidigt som en ny stor 
grupp av försäkringslösa växer fram.
    Principen om inkomstbortfall i socialförsäkringarna och arbets-
löshetsförsäkringen har tidigare gett legitimitet åt en gemensamt 
finansierad välfärd där alla delar på riskerna och kostnaderna. Den har 
också skapat trygghet i förändring – vilket har underlättat för männi-
skor att pröva nytt och ställa om.

(iv) Skattesänkningar har gått före välfärden
    Kommunernas försämrade ekonomi har inneburit nedskärningar av 
antalet anställda i kommuner och landsting. Följden är att antalet barn 
i barngrupperna i förskolan och skolbarnomsorgen ökar och antalet 
lärare minskar.
    Kommunernas skatteintäkter är helt beroende av löneinkomster, och 
därmed av antalet arbetade timmar. När jobben började försvinna i den 
globala finanskrisens spår var kommuner och landsting tvungna att 
börja skära i sina utgifter. Redan i september 2008 började varslen i 
kommunsektorn att öka. Under det senaste året har antalet anställda i 
kommuner och landsting blivit ca 25 000 färre.

Varsel i kommuner och landsting.
Källa: Arbetsförmedlingen. (Diagram, utelämnas här)

    Under hösten 2008 påtalade vi rödgröna partier – tillsammans med 
många ekonomer – att regeringen borde stötta kommunerna för att för-
hindra stora uppsägningar, som ytterligare skulle förvärra konjunktur-
nedgången. Regeringens svar var ett blankt nej. Inte ens ”välfärdens 
kärna” värnades.
    Regeringens senfärdighet och brist på engagemang i kommunernas 
ekonomiska situation har fått betydande konsekvenser. Konjunktur-
institutet konstaterar att ”hade den i budgetpropositionen föreslagna 
statsbidragsökningen för 2010 aviserats tidigare hade kanske bespa-
ringarna blivit mindre”.10

10 Konjunkturläget mars 2010, s 124

(v) En missad chans för miljö och jobb
    Regeringens bristande ambitioner på klimatområdet blev uppenbara 
direkt efter valet. I regeringens första budgetproposition presenterades 
inte en enda reform eller åtgärd som syftade till att minska utsläppen 
av växthusgaser. Tvärtom valde regeringen att lägga ned det fram-
gångsrika klimatinvesteringsprogrammet och avbryta den pågående 
skatteväxlingen.
    I Klimatberedningen lyckades inte regeringspartierna enas om 
tillräckligt ambitiösa mål. Det mål som man ställde sig bakom är allt-
för lågt satt och svarar inte upp mot de krav som vi bedömer är nöd-
vändiga.

Misslyckat internationellt klimatarbete
   Under hela mandatperioden har regeringens bristande klimatam-
bitioner på hemmaplan försvarats med att klimatfrågan är global till 
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sin natur och att åtgärder i stället bör vidtas i andra länder. Denna 
strategi har dock inte lett det globala klimatarbetet framåt. Tvärtom har 
Sveriges trovärdighet som pådrivande i klimatarbetet undergrävts.
    Den svenska regeringen bär sin del av ansvaret för misslyckandet i 
Köpenhamn, inte minst som EU:s ordförande. Regeringen lyckades 
inte få till stånd en uppgörelse och bidrog inte heller konstruktivt för 
att finna nya vägar för att finansiera internationella klimatåtgärder.

Brist på klimatinvesteringar i jobbkrisens spår
     I många länder har de stimulanspolitiska åtgärder som vidtogs i 
samband med finanskrisen utnyttjats för att genomföra nödvändiga 
klimatinvesteringar. Det har bl.a. handlat om tidigareläggning av gröna 
infrastruktursatsningar, investeringar i förnybar energi liksom forsk-
ning och utveckling.

Stimulanser och gröna investeringar under krisen
  Totala stimulanser  Gröna investeringar            År
                        (% av BNP)            (% av totala stimulanser)
Kanada  2,0    8,3    2009-2013
Kina  13,9   34,3   2009-2010
Frankrike 1,1   21,2   2009-2010
Tyskland 2,7   13,2   2009-2010
Sydkorea 4,0   80,5   2009-2012
USA  6,8   11,5       10 år
Källa: Edenhofer, O. och N. Stern (2009). "Towards a Global Green 
Recovery Recommendations for Immediate G20 Action". April 2009.

    I Sverige valde regeringen en annan väg. I december 2008 presen-
terade regeringen ett finanspolitiskt stimulanspaket av relativt 
begränsad storlek. Av de nio miljarder kronor det omfattade kunde 
endast 1,6 procent klassas som klimatinvesteringar.

    Regeringen har i stället vidtagit många åtgärder under 
mandatperioden som leder till fortsatt ökade utsläpp av växthusgaser 
och fortsatt stort energiberoende:
 • Regeringen har avvecklat Klimatinvesteringsprogrammet 
(Klimp). Klimp ledde tillsammans med de tidigare lokala investe-
ringsprogrammen till minskade utsläpp på två miljoner ton växthus-
gaser och skapade nya jobb.
 • Regeringen har gett direktiv om att minst 50 procent av alla 
infrastruktursatsningar fram till 2021 ska gå till vägprojekt.
 • Regeringen har försvårat etableringen av ny energi, dels genom 
en otillräcklig utbyggnad av förnybar energi, dels genom att utveck-
lingen av vindkraft har förhalats.
 • När regeringen införde ett ROT-avdrag fanns en gyllene chans 
att utforma det så att det kunde bidra till en klimat- och energi-
omställning. Regeringen valde att inte göra så. Därmed gick man miste 
om ett tillfälle att stimulera exempelvis klimat- och energieffektivi-
sering i flerbostadshus.

Fyra förlorade år för miljön
    Inom miljöpolitiken är miljömålsarbetet grunden för långsiktighet 
och helhetssyn. Miljömålsrådet konstaterade våren 2008 att det blir 
svårt att nå miljömålen med nuvarande takt.11 Rådet föreslog en lång 
rad konkreta åtgärder för att underlätta måluppfyllelsen och förbättra 
miljöarbetet. Regeringen valde dock att lägga förslagen åt sidan, 
avbryta det inledda propositionsarbetet och tillsätta en ny utredning.
    När den nya miljömålspropositionen lades fram i mars i år föreslogs 
inga konkreta nya åtgärder eller nya resurser för att nå målen. Däremot 
föreslogs att bedömningsgrunderna för målen skulle försvagas.
    Regeringen har också under mandatperioden skurit ned på flera 
anslag som rör miljömålen. Arbetet med biologisk mångfald är ett 
sådant område. Dessutom har anslagen till ekologiskt lantbruk 
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minskats, samtidigt som ändringar i stöd- och skattesystemen som 
medför nackdelar för ekologiska lantbrukare har genomförts. Rege-
ringen har också slopat skatten på handelsgödsel, vilket ytterligare 
minskar det ekologiska jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som de 
miljöstörande utsläppen ökar. Regeringen har också dragit ned på 
många miljöanslag för att finansiera andra miljöreformer. Samman-
taget innebär regeringens politik att de långsiktiga förutsättningarna 
för ekonomisk utveckling har försämrats.

11 Miljömålsrådet (2008) ”Nu är det bråttom!”

(vi) Ojämlikheten har ökat
    För oss rödgröna partier är minskade klyftor och större jämlikhet 
viktiga politiska mål. I grunden bottnar detta i vår uppfattning om alla 
människors lika värde. Vi vet att människors livsmöjligheter skiljer sig 
åt beroende på arv och social miljö. Politiken kan och ska därför på 
olika sätt bidra till att utjämna dessa skillnader. Ett jämlikt samhälle 
ökar människors reella frihet och valmöjligheter, vilket ökar den 
sociala rörligheten och bidrar till en mer dynamisk ekonomi.

Regeringens politik ökar den ekonomiska ojämlikheten
    Regeringen har strävat efter att öka inkomstskillnaderna. I huvudsak 
har denna omfördelning skett genom sänkta skatter och dess 
finansiering: kraftiga nedskärningar i trygghetsförsäkringarna.
    Riksdagens utredningstjänst har analyserat de fördelningspolitiska 
effekterna av regeringens politik under mandatperioden. Studien visar 
att den tiondel med högst inkomster har fått nästan lika mycket som 60 
procent av hela befolkningen. Den procent som har de högsta in-
komsterna har fått nästan lika mycket som 25 procent av befolkningen.

Fördelning av regeringens skatteförändringar och reformer, 
2006–2010. Källa: RUT, dnr 2010:466. (Diagram, utelämnas här)

Relativ fattigdom, 2006–2010. Personer i hushåll under den relativa 
fattigdomsgränsen. Källa: RUT, dnr 2010:74. (Diagram, utelämnas 
här)

    Konsekvenserna av denna omfördelning är omfattande. Andelen 
hushåll som lever under den relativa fattigdomsgränsen (60 procent av 
medianinkomsten) beräknas öka från 12 procent 2006 till 15 procent 
2010. Antalet personer i relativt fattiga hushåll beräknas öka med drygt 
250 000 under mandatperioden.
    En grupp som drabbats särskilt hårt av regeringens politik är ensam-
stående föräldrar. I denna grupp beräknas andelen relativt fattiga, de 
flesta kvinnor, öka från 18 procent 2006 till 25 procent 2010. Färre 
jobb och sämre trygghet gör att fler behöver socialbidrag. I vårpropo-
sitionen prognostiserar regeringen att antalet personer med ekonomiskt 
bistånd kommer att öka med 40 procent mellan 2007 och 2011.

Jämställdheten går bakåt
    Regeringens ekonomiska politik drabbar kvinnor hårt. Nästan 60 
procent av skatteförändringarna och reformerna har gått till män. 
Skattesänkningarna har betalats med sänkt kvalitet i välfärden. Det 
innebär nedskärningar i kvinnodominerade yrken. På ett år har antalet 
anställda i kommuner och landsting blivit 25  000 färre. Nedmonte-
ringen av sjukförsäkringen har lett till att tiotusentals sjukskrivna har 
utförsäkrats. En majoritet av dessa är kvinnor.
      I jämställdhetsbilagan till budgetpropositionen för 2010 konstate-
rar regeringen att den ojämlika fördelningen av resurser mellan 
kvinnor och män har sin grund i arbetsmarknaden, att kvinnor tar 
ansvar för den största delen obetalt hemarbete, att fler kvinnor än män 



är deltidsarbetslösa och att män har högre förvärvsinkomst och större 
överskott av kapital än kvinnor.
    Regeringens jämställdhetsbonus har inte förändrat situationen. 
Försäkringskassan konstaterar i en analys i mars i år ”att jämställd- 
hetsbonusen inte haft någon effekt på uttaget av föräldrapenningen”.12 
Dessutom har regeringen genomfört förändringar som direkt motver-
kar jämställdheten. Det handlar t.ex. om vårdnadsbidraget och barn-
omsorgspengen. Vårdnadsbidraget kan innebära att barn med ett annat 
modersmål än svenska riskerar att inte få tillgång till svenska språket, 
nya kamrater och stimulerande verksamhet. Samtidigt som deras 
mammor, för det är nästan undantagslöst fråga om kvinnor, inte får 
möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

12 Försäkringskassans rapport ”Jämställdhetsbonusen en effektutvärdering”, 
2010-03–19

5 Det rödgröna alternativet

5 a .Principiella utgångspunkter
Sverige ska ha sunda offentliga finanser.
Det penningpolitiska ramverket ska ligga fast.
Vårt mål är full sysselsättning. Ett delmål är 80 procent sysselsatta.
Våra politiska beslut ska leda till ökad ekonomisk jämlikhet. Den 
sociala rörligheten ska öka.
2015 bör andelen med behov av socialbidrag ha minskat med 25 
procent. 50 000 färre barnfamiljer ska behöva socialbidrag 2015.
50 procent ska ha påbörjat eftergymnasiala utbildningar innan de fyllt 
25 år.
Den ekonomiska politiken ska bidra till en socialt och ekologiskt 
hållbar utveckling.

(i) En ansvarsfull ekonomisk politik
    Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för 
uthållig tillväxt och stabil välfärd. Genom överskott i goda tider 
förhindras nedskärningar i sämre tider, då välfärden behövs som mest. 
Sunda offentliga finanser är även en fråga om rättvisa mot kommande 
generationer.
    Den offentliga sektorns finansiella sparande ska visa ett överskott på 
procent av BNP över en konjunkturcykel. Utgiftstaken är ett centralt 
styrinstrument för budgetpolitiken. De årliga statliga utgifterna får inte 
överstiga den nivå till vilken utgiftstaket är bestämt.
    Våra partier tog under flera år ett gemensamt ansvar för den 
ekonomiska politikens inriktning. Under den period då vi tidigare 
samarbetade och presenterade 15 gemensamma budgetpropositioner 
sjönk den offentliga skulden som andel av BNP. Får vi väljarnas för-
troende att bilda regering i höstens val kommer vi att säkra att Sverige 
snabbt kommer tillbaka till en situation med stabila offentliga finanser.
    Det penningpolitiska ramverket ska ligga fast. Riksdagen har lagt 
fast att den övergripande uppgiften för penningpolitiken är prisstabili-
tet. Därutöver bör Riksbanken, utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet, 
stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå 
hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Riksbanken bedriver på denna 
grund penningpolitiken självständigt. Riksbanken definierar pris-
stabilitet som att ökningen av KPI ska begränsas till 2 procent per år 
med en tolerans på 1 procentenhet uppåt och nedåt. Vi stöder penning-
politikens inriktning och står bakom inflationsmålet.

(ii) Större social rörlighet och ökad jämlikhet
    Vi vill bygga samhället och individen starkare – ett land där vi har 
större möjligheter att forma vår framtid och leva våra drömmar. Vi 
rödgröna partier vill ha en politik för större social rörlighet och 
minskade klyftor.
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Jämlikhet
    Sverige är ett bra land, men klyftorna ökar. Vi vill att resurserna ska 
fördelas solidariskt mellan människor i Sverige, mellan olika genera-
tioner och mellan länder. I dag är ekonomi, välfärd och hälsa ojämlikt 
fördelade mellan olika grupper, utifrån klass, kön och etniskt ursprung. 
Vi har en gemensam målsättning om att de politiska beslut vi fattar ska 
leda till ökad ekonomisk jämlikhet.
     Under mandatperioden har allt fler behövt förlita sig på ekonomiskt 
bistånd för att klara sin försörjning. Barn ska inte behöva växa upp 
under sådana förhållanden. Vårt mål är att halvera behovet av 
försörjningsstöd. Redan till 2015 bör andelen ha minskat med 25 
procent. Särskild vikt måste läggas vid att minska barnfattigdomen. 
Vårt mål är att minska antalet barnfamiljer som är i behov av 
socialbidrag med 50 000 till 2015.

Full sysselsättning
    Sveriges största tillgång är människors möjlighet och vilja att 
arbeta. Men arbetet är inte bara grunden för välfärd och ekonomiskt 
välstånd, utan också för människors personliga och sociala utveckling. 
Människor som har arbete känner sig mer uppskattade, har bättre hälsa 
och upplever större frihet än de som går utan. Samhället ska erbjuda 
trygghet för människor även när arbetsförmågan är nedsatt samt vara 
ett stöd och hjälp vid omställning.
    Vårt mål är full sysselsättning. Som ett delmål vill vi att den 
reguljära sysselsättningen för 20–64-åringar ska vara 80 procent. Det 
innebär bl.a. att särskilda insatser måste till för unga och nyanlända 
som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och för att bryta 
långtidsarbetslösheten. Det innebär också att kvinnors sysselsättning 
måste öka. Inom arbetsmarknadsområdet ska vi ta fram olika 
medelfristiga mål.

Fler i utbildning
    I ett Sverige som präglas av massarbetslöshet riskerar människor att 
slås ut från arbetsmarknaden. Samtidigt finns det många företag och 
organisationer som inte finner arbetskraft med rätt kompetens och 
utbildning – trots den höga arbetslösheten. Ett centralt verktyg för att 
arbetslösa ska komma tillbaka i arbete är utbildningsinsatser. Det är 
också det säkraste sättet att få en bättre utveckling, högre tillväxt och 
större social rörlighet. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha 
påbörjat eftergymnasiala studier innan de fyller 25 år.

Hållbar utveckling
    Den ekonomiska politiken ska bidra till ekonomisk, social och 
ekologiskt hållbar utveckling. Klyftorna ska minska, den sociala 
sammanhållningen öka och människors möjlighet till inflytande tillta. 
Ekonomin måste utvecklas så att vi lever på avkastningen av natur-
resurserna utan att förbruka dem. Vi måste också ha en socialt hållbar 
ekonomi. Under mandatperioden kommer vi att arbeta för att utveckla 
nya indikatorer för att bättre kunna utvärdera effekter på människors 
hälsa och sociala välbefinnande, kvaliteten i välfärden, miljömål och 
ekosystem.

Jämställdhet
    Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att 
minska dessa skillnader behöver en rad strukturella reformer 
genomföras. De ekonomiska skillnaderna mellan könen ska minska. 
En grupp som särskilt behöver uppmärksammas är ensamstående 
kvinnor med barn.



5 b Fler jobb
    Cirka 100 000 jobb och praktik- och utbildningsplatser. 6 miljarder 
kronor i sänkt arbetsgivaravgift för småföretag. 12 miljarder kronor till 
kommunerna. Investeringar i bostadsbyggande, infrastruktur och kli-
matomställning. Sänkt kostnad för medlemskap och höjt tak och höjd 
ersättning i a-kassan.
    Sverige står inför en stor utmaning. Den borgerliga regeringen har 
misslyckats med jobben. Särskilt oroande är det att ungdomsarbets-
lösheten är rekordhög. Det är ohållbart. Unga människor måste få bra 
utbildning och meningsfulla arbeten. Det är en klok investering i 
framtiden.

(i) Fler och växande företag
    Vår politik ska underlätta för entreprenören att starta och få tag i 
kapital, att anställa, expandera och att exportera. Vi vill också att det 
ska vara enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan företagande 
och lönearbete. Näringslivspolitiken ska stimulera fler att starta 
företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i 
mindre företag.

Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag
    Skatterna måste medverka till ett bättre klimat för entreprenörskap. 
Att sänka kostnaderna för småföretag för att anställa och växa är ett 
prioriterat område. Vi vill göra en nedsättning av arbetsgivaravgifterna 
med 2 miljarder kronor 2011 och med 6 miljarder kronor 2012 för alla 
företag genom en allmän nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Denna 
särskilda nedsättning gynnar framför allt mindre företag. Arbetsgivar-
avgiften sänks 2011 med 2 procentenheter upp till en lönesumma om 
900 000 kronor. År 2012 sänks arbetsgivaravgifterna med, inklusive 
2011, 6 procentenheter på lönesummor upp till 900 000 kronor. Det 
betyder en totalt sänkt kostnad för ett litet företag med 2–3 anställda 

om ca 50 000 kronor, vilket på kort sikt skapar förutsättningar för fler 
jobb i dessa företag. Vi sänker också kostnaderna för att anställa unga 
arbetslösa. Vi vill också se över företagens sjuklönekostnader.

Stärkt tillgång på riskkapital
    Nyföretagandet behöver stimuleras. Vi vill genomföra en extra 
utdelning från Vattenfall med 5 miljarder kronor för att skapa en ny 
riskkapitalfond. Den nya riskkapitalfonden ska agera marknadskom-
pletterande. 
    Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, 
men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- 
och tjänsteföretag. Insatser som stärker det svenska näringslivets lång-
siktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan t.ex. använ-
das för satsningar på företag som verkar i branschen för miljö-teknik.
    Vi vill också på andra sätt förbättra kapitalbildningen för små före-
tag, bl.a. genom att ett riskkapitalavdrag införs.

Forskning
    Investeringar i forskning är en av nycklarna till framgång för 
Sverige. Mer resurser till forskning leder till fler nya jobb och fortsatta 
framsteg. Forskningsresultaten ska komma arbetslivet till del genom 
att vi stärker förutsättningarna för kommersialisering av forsknings-
resultat vid landets högskolor och universitet. För att ge fler små-
företag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster behöver 
vi öka forskningsanslagen till små och medelstora företag. Tjänste-
sektorns behov ska särskilt uppmärksammas. Vi vill tillföra 100 miljo-
ner kronor per år till programmet Forska och väx för att underlätta 
forskning och utveckling.

Konkurrenskraft Sverige
    Sverige är ett litet land, och det behövs mer av samarbete och



öppenhet för att det svenska näringslivet ska kunna vara världs-
ledande. Detta gäller inte minst småföretagen, som har svårare än stora 
företag att dra nytta av stordriftsfördelar vid internationella affärer. För 
att stimulera till internationella affärsrelationer som får mindre företag 
att vässas och växa vill vi etablera ett nytt program – Konkurrenskraft 
Sverige. Programmet ska bl.a. innehålla främjande av export och av 
utländska investeringar. Gemensamma framtidsprogram ska utformas 
med näringslivet, inom ramen för exempelvis forskningsinstitutioner 
och myndigheter som Exportrådet och Invest in Sweden Agency. Vi 
anslår 100 miljoner kronor årligen till programmet under 2011 och 
2012.      

Turism och besöksnäring
    Vi är överens om att det behövs offensiva investeringar för att stärka 
den viktiga besöksnäringen. Vi vill att Sverige ska ligga i framkant. 
Internationella evenemang är exempelvis ett mycket intressant 
segment, där Sverige har stor tillväxtpotential.
    Vi är överens om att staten, i samarbete med kommuner, föreningar 
och företag, ska ta ett ökat ansvar för att locka besökare till Sverige, 
och avsätter därför 50 miljoner kronor per år för detta ändamål. Att 
arbeta gemensamt för att stärka en positiv bild av Sverige skapar både 
jobb och intäkter:
 • Marknadsföring. Vi vill öka marknadsföringen av Sverige 
som turistland och vill främja internationella evenemang.
 • Event Sweden. Ett särskilt bolag, Event Sweden, ska bildas för 
att samla och professionalisera arbetet med evenemang.
 • Utbildningsprogram. Ett särskilt utbildningsprogram för 
besöksnäringen ska genomföras inom ramen för våra utbildnings-
satsningar.                                                                       
   • Branschsamtal. Under 2011 vill vi ta initiativ till bransch-
samtal med besöksnäringen för att åstadkomma ett gemensamt 

strategiprogram för att stärka branschen.
 • Klimatsmarta alternativ. Den svenska besöksnäringen bör bli 
ledande i att erbjuda klimatsmarta alternativ till sina gäster. En 
medveten politik för grön infrastruktur, tillgång till stränder och skogar 
med varierat djurliv, i kombination med profilering och genomtänkta 
erbjudanden, kommer att öka turismen och bidra till bilden av Sverige 
som ett ”grönt” land.

(ii) Jobb, praktik och utbildningsplatser
    Vi kan och måste möta arbetslösheten genom snabba och om-
fattande insatser. Vi rödgröna föreslår ett brett program som beräknas 
innebära 40 000 nya utbildnings- och praktikplatser.

Utbildnings- och praktikplatser
Platser        2011  2012
Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning  7 500 6 250
Universitet och högskola    5 000 5 000
Kunskapslyft (komvux)    15 5006 500
Yrkeshögskola (KY)     1 000 1 000
Folkhögskola      2 000
Korttidsstudiestöd     5 000 5 000
Traineeplatser i välfärden    1 200
Generationsväxling i äldreomsorgen   3 000
Utbildnings- och företagsvikariat   1 200
Lönebidrag      5 000 2 500
Gröna jobb      500
Access      100
Totalt       44 00029 250

Kunskapslyft för fler jobb
Det är avgörande för Sveriges utveckling att vi investerar mer i 



utbildning. Svenskt Näringsliv rapporterar att var femte rekrytering går 
om intet för att företagen inte kan finna rätt kompetens. Samtidigt som 
vi har massarbetslöshet finns det med andra ord många företag som 
inte hittar arbetskraft med rätt utbildning och kompetens.
    Därför vill vi satsa drygt 6 miljarder kronor över två år i ett batteri 
av effektiva utbildningsåtgärder, för att möta de stora behov som har 
uppstått de senaste åren. När det vänder på arbetsmarknaden måste fler 
ha den kompetens som efterfrågas.

 • Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Hälften av 
platserna inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har 
avskaffats sedan regeringen tillträdde. I regeringens s.k. garantier får 
endast en liten andel utbildning eller praktik. Vi vill återupprätta den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken. Den yrkesinriktade arbetsmarknads-
utbildningen byggs ut så att vi når 5 000 platser i slutet av 2011. Dessa 
ligger kvar 2012.

 • Arbetsmarknadsutbildning för unga. Inom den yrkesin-
riktade arbetsmarknadsutbildningen vill vi rikta 2 500 platser 2011 
och 1 250 platser 2012 till unga mellan 18 och 24 år. Vi vill också göra 
det möjligt för arbetslösa ungdomar att ta del av högkvalitativa och 
längre arbetsmarknadsutbildningar och föreslår därför att regeln om 
högst tre månaders praktik eller utbildning utökas till maximalt nio 
månader.

 • Komvux. Den kommunala vuxenutbildningen behöver ha en 
betydligt större volym de närmaste åren, så att vi kan lyfta kompe-
tensen hos dem som inte har en fullständig gymnasieutbildning. I dag 
är en avslutad gymnasieutbildning ett krav för de allra flesta jobb. 
Utöver den borgerliga regeringens nivå vill vi tillföra 5 000 platser på 
komvux 2011 och 2 500 platser 2012.

 • Ungdomslyft. Vi vill sjösätta ett tillfälligt program med 8 000 
platser 2011 och 4 000 platser 2012 för unga arbetslösa som vill läsa in 
en fullständig gymnasieexamen. Programmet ska innebära att långtids-
arbetslösa (>3 månader) mellan 20 och 24 år som vill komplettera sin 
ofullständiga utbildning ska kunna göra det. Programmet bör berättiga 
till en särskild ungdomslyftsersättning eller aktivitetsstöd för dem som 
har kvalificerat sig för det. Krav ska ställas på ett aktivt deltagande i 
utbildningen för att ersättning ska erhållas.

 • Kunskapslyft 2.0. Det finns stora utbildningsbehov i arbets-
kraften som i dag inte kan tillgodoses inom arbetsmarknadspolitiken. 
Samtidigt står vi inför ett generationsskifte på arbetsmarknaden som i 
värsta fall kan leda till en situation med hög arbetslöshet och 
kompetensbrist inom de närmaste 5–10 åren. För att möta denna 
utmaning vill vi satsa på ett kunskapslyft 2.0 omfattande 2 500 platser 
2011. Satsningen riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa och 
har högst förgymnasial utbildning. Personerna som deltar i 
Kunskapslyftet ska få ett särskilt kunskapslyftsstöd, som motsvarar 
hela studiemedlet men utan återbetalningsskyldighet.

 • Generationsväxling i äldreomsorgen. I flera branscher, inte 
minst i offentlig sektor, står vi inför en snar brist på kvalificerad 
arbetskraft. Vi vill införa ett kompetenshöjningsprogram som höjer 
utbildningsnivån inom äldreomsorgen, samtidigt som det ger unga som 
utbildat sig för vård- och omsorgsarbete en väg in i arbetslivet genom 
vikariat. Vikariaten utformas som ett arbetsmarknadspolitiskt program 
riktat till långtidsarbetslösa som har utbildning från vård- och 
omsorgsutbildning på gymnasiet eller komvux. Ett särskilt studiestöd 
ska utgå till individen. Erbjudandet gäller endast om en arbetslös sam-
tidigt går in och vikarierar. Programmet omfattar ca 3 000 helårsplatser 
2012.



 • Utbildnings- och företagsvikariat. Vi föreslår ett stöd som 
riktas till dem som har anställning men som vill ta steget att 
vidareutbilda sig eller starta ett företag. Möjligheten erbjuds endast om 
en arbetslös samtidigt går in och vikarierar under tjänstledigheten. 
Programmet omfattar ca 1 200 helårsplatser under 2011.

 • Folkhögskola. Det behövs flera alternativa studiemöjligheter 
för unga. Folkhögskolorna erbjuder studiemiljöer och arbetssätt som i 
hög grad utgår från de studerandes behov, förkunskaper och 
erfarenheter. Vi vill bygga ut folkhögskolorna med 2 000 nya platser 
under 2011.

 • Kortidsstudiestöd. Vi vill införa ett korttidsstudiestöd för 
arbetstagare som deltar i kurser inom komvux eller vid folkhögskolor. 
Korttidsstudiestödet ska kunna kombineras med annan branschspecifik 
utbildning som arbetsgivaren betalar. Stödet ersätter förlorad 
arbetsförtjänst och uppgår till 90 kronor per timme, och vi föreslår att 
resurser avsätts som räcker till studier på deltid (20 procent) för 5 000 
personer.

 • Yrkeshögskolan. Den kvalificerade yrkesutbildningen inom 
yrkeshögskolan är en viktig del i att förse företag och organisationer 
med rätt utbildad arbetskraft. Intresset för fler platser inom 
yrkeshögskolan är starkt från kommuner, näringsliv och studenter. Vi 
vill därför tillföra 1 000 nya platser under 2011 och 2012.

 • Universitet och högskola. Högre utbildning ger studenterna 
möjlighet till utveckling och en starkare position på arbetsmarknaden. 
Sverige får bättre förutsättningar att konkurrera som en ledande 
kunskaps- och forskningsnation. Andelen unga som påbörjar högskole-
studier har sjunkit. Vi vill att en större andel av våra ungdomar 
påbörjar och genomför en eftergymnasial utbildning. Det är det 

säkraste sätt att få högre tillväxt och större social rörlighet. Vi föreslår 
att högskolan byggs ut så att vi når 5 000 fler platser i slutet av 2011 
och att dessa ligger kvar under 2012.

 • Snabbare ut i arbetslivet. Ungdomar behöver utbilda sig i 
sådant som arbetsgivarna efterfrågar och de behöver kontakter ut i 
arbetslivet. Vi ser stora behov av att förbättra kontakterna mellan 
utbildning och yrkesliv i gymnasieskolan, komvux och högskolan. Vi 
föreslår därför 50 miljoner kronor 2011 och 100 miljoner kronor 2012 
för att bygga ut studie- och yrkesrådgivning i gymnasieskolan, samt 
lika mycket för högskolan samma år.   
    Vi minskar på regeringens coacher, till förmån för utbildning för 
arbetssökande. Vi säger även nej till de s.k. lotsarna till förmån för 
andra insatser för snabb etablering av nyanlända.

Praktikplatser och riktade stöd
    I ett föränderligt arbetsliv är det nödvändigt att goda förutsättningar 
skapas för livslångt lärande. Vi vill genom aktiva insatser öka 
möjligheterna att etablera sig i arbetslivet. Vi förstärker därför utbudet 
av praktik- och traineeprogram och riktade stöd till grupper med 
särskilda behov.

 • Traineeprogram i välfärden. Det finns stora behov av 
nyrekryteringar i den offentliga sektorn de närmaste åren, bl.a. på 
grund av pensionsavgångar. Men vi behöver också ta till vara 
kunskaperna och erfarenheterna hos dem som nu närmar sig pension. 
Genom ett traineeprogram kan unga komma in och gå parallellt med 
en äldre. Vi vill investera 400 miljoner kronor, vilket räcker till ca 
1 200 traineeplatser 2011.



 • Lönebidrag i kultursektorn och ideella sektorn. Vi vill ge 
möjlighet för dem som utförsäkras från den tillfälliga sjuk- och aktivi-
tetsersättningen att erbjudas ett lönebidrag. Med lönebidragsanställ-
ningar riktade mot kultursektorn och den ideella sektorn kan många 
som tidigare haft tillfällig förtidspension få en ny möjlighet att göra en 
viktig insats. Vi avsätter därför medel som motsvarar 5 000 lönebidrag 
2011 och 2 500 lönebidrag 2012.

 • Accessjobb i kultursektorn. Vi vill öka både tillgängligheten 
till landets kulturarv och skapa fler jobb i kultursektorn. Accessjobben 
under den förra mandatperioden skapade många jobb och gjorde ett 
stort antal samlingar och föremål tillgängliga för allmänheten. Vi vill i 
det rådande konjunkturläget återinföra Accessprojektet under 2011. 
Vår satsning beräknas omfatta 100 jobb.

 • Gröna jobb. Programmet Gröna jobb var ett framgångsrikt 
program för långtidsarbetslösa som vi vill pröva igen. I programmet 
ska deltagarna jobba med natur- och kulturvård, t.ex. med att röja fram 
kulturminnen, rusta upp promenadstigar och sköta om tätortsnära 
skogar. Till detta vill vi avsätta 150 miljoner kronor 2011, vilket räcker 
till ca 500 platser.

 • Snabbare etablering av nyanlända. Vår utgångspunkt är att 
nyanlända invandrare ska vara en prioriterad grupp och få ta del av 
Arbetsförmedlingens insatser. Därför avvisar vi regeringens lotsar för 
nyanlända och satsar i stället på att bygga ut Arbetsförmedlingens 
ordinarie verksamhet. Därutöver vill vi öronmärka 25 miljoner kronor 
för effektiva insatser. Dessutom vill vi att i princip alla nyanlända ska 
ha rätt till en individuell etableringsplan och anslår 30 miljoner kronor 
årligen till det.

Nya chanser för unga
    Unga människor står för en stor och positiv kraft i vårt samhälle; de 
är kreativa och ser nya lösningar. Att ingjuta hopp och framtidstro i 
dagens unga generation är en framtidsinvestering. I dag står vi inför en 
enorm utmaning. Arbetslösheten bland unga är rekordhög – och den är 
högre i Sverige än i många andra EU-länder. Vi måste skapa 
möjligheter för dagens unga generation att få förankring på 
arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning.

Utbildnings- och praktikplatser för unga
Platser      2011 2012
Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning  2 500 1 250
Ungdomslyft (komvux)    8 000 4 000
Högskoleplatser     5 000 5 000
Yrkeshögskola     1 000 1 000
Folkhögskola      2 000
Generationsväxling      3 000
Traineeplatser i välfärden    1 200
Totalt       19 70014 250
    Vi föreslår en bred satsning med fler möjligheter till utbildning för 
unga. Det handlar om en utbyggnad av komvux, yrkeshögskola, folk-
högskola och högskola. Det handlar också om fler praktikplatser, till 
exempel i välfärdssektorn. För en beskrivning av de enskilda försla-
gen, se avsnitten ovan.
    Vi föreslår dessutom att de företag och organisationer som anställer 
en arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år får en riktad skattereduktion 
som motsvarar hela arbetsgivaravgiften, under cirka ett år. Skatte-
reduktionen utgår för arbetslösa ungdomar som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen. Det bör finnas en tidsgräns för inskrivning för att 
undvika felaktiga drivkrafter. Totalt avsätter vi 750 miljoner kronor per 
år för denna insats.



(iii) Investeringar

Grön omställning
     Vi i det rödgröna samarbetet vill göra omfattande satsningar på 
investeringar i infrastruktur, bostäder och förnybar energi – för nya 
jobb och klimatomställning i dag och för konkurrenskraft och uthållig 
tillväxt i framtiden. Totalt investerar vi 11,4 miljarder kronor i vårt 
paket för jobb och grön omställning. Att investera i klimatsmart 
transportinfrastruktur och energieffektiva bostäder är klok jobbpolitik 
– på kort och lång sikt.

ROT
    Vi lägger fram förslag om att utvidga ROT-avdraget men behåller 
det nuvarande ROT-avdragets grundläggande konstruktion. Det 
utvidgade förslaget omfattar 1,5 miljarder kronor 2011 och 2,5 
miljarder kronor 2012 och presenteras närmare i kapitlet om skatter.

Infrastruktur och bostäder
     Att investera i transportinfrastruktur och i bostäder är klokt för 
samhällsutvecklingen, jobben och framtiden. Vi rödgröna partier vill 
investera i ett bättre transportsystem. För 2011 och 2012 föreslår vi en 
satsning på infrastruktur med sammanlagt över 3 miljarder kronor. För 
hela planperioden fram till 2021 presenterar vi en historisk utbyggnad 
av transportinfrastrukturen. Vi föreslår en total investeringsram som är 
101,76 miljarder kronor större än regeringens. Satsningen beskrivs i 
avsnittet om grön omställning.
   Trots bostadsbrist har bostadsbyggandet fallit kraftigt under mandat-
perioden. Det skapar flaskhalsar på arbetsmarknaden. För att stimulera 
ökad nyproduktion vill vi införa ett statligt investeringsstöd på 500 
respektive 900 miljoner kronor under 2011 och 2012 för nya energi-
snåla hyresrätter. Se vidare under kapitlet om välfärd.

    Vi vill att staten och näringslivet tar ett gemensamt ansvar med 
kommunsektorn att tillsammans med de boende utveckla miljonpro-
gramsområdena och därmed skapa fler attraktiva bostadsområden. 
Detta beskrivs också i välfärdskapitlet.

(iv) Fler jobb i välfärden
    Välfärden är central för att människor i Sverige – inte minst kvinnor 
– ska kunna gå till jobbet. Under det senaste året har antalet anställda i 
kommuner och landsting minskat med ca 25   000 personer. I 
vårpropositionen planerar regeringen för ytterligare uppsägningar. 
Hela det tillfälliga krisstödet till kommuner och landsting dras tillbaka. 
Så skapar man inte jobb.
    Vi satsar 7 miljarder kronor till kommunerna under 2011 och 5 mil-
jarder kronor 2012. Satsningen presenteras i avsnittet om höjd kvalitet 
i välfärden.

(v) Arbetslöshetsförsäkring för trygghet och omställnin
    Regeringen har genomfört ett otal förändringar inom a-kassan. 
Bland annat har ersättningsnivån, finansieringen, medlemsvillkoret, 
arbetsvillkoret och regler för ränta och återkrav ändrats. Resultatet är 
att en halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan. Var tredje 
löntagare står utan ett inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. Endast 
var fjärde ung har rätt till a-kassa och det är endast drygt en av tio 
heltidsarbetande som får 80 procent av sin tidigare inkomst i arbetslös-
hetsersättning.
    Därför måste hela regelverket ses över. I dialog med fackförenings-
rörelsen och a-kassorna vill vi skapa en väl fungerade försäkring som 
är enkel att förstå, som är pålitlig, rättssäker och som inte kan miss-
brukas. Vi kommer inte att upprepa regeringens slarviga hantering. De 
förändringar vi vill genomföra ska föregås av en noggrann genom-



lysning. Genomlysningen ska också undersöka arbetslöshetsförsäk-
ringens långsiktiga utmaningar – såsom frågan om hur fler ska välja att 
vara medlemmar i arbetslöshetsförsäkringen i framtiden och hur fler 
därmed ska omfattas av inkomst- och omställningsförsäkringen.
    Arbetslöshetsförsäkringen ska vara tydlig, frivillig och solidariskt 
finansierad. Vår arbetslöshetsförsäkring ska ge ekonomisk trygghet, 
stödja strukturomvandling, stimulera efterfrågan när arbetslösheten 
stiger och motverka lönenedpressning.
    Kostnaden för slarv är godtycke och oförutsebarhet, vilket gör att 
människor kommer i kläm. Ändringar i ett komplicerat regelverk 
innebär många konsekvenser, varav några kan vara svåra att över-
blicka. Därför måste mandatperioden inledas med en sammanhållen 
översyn av hela regelverket. Målet är att utforma en långsiktigt hållbar 
arbetslöshetsförsäkring. Vi vill bland annat se över studerandevill-
koren och villkoren för deltidsarbetslösa.
   Minst 80 procent ska få 80 procent av sin lön i arbetslös-
hetsersättning. I vårbudgeten tar vi ett första steg för att nå detta mål. 
Under mandatperioden ska vi ta fortsatta steg för att nå målet.
    Vi vill prioritera kostnaderna för medlemskap i arbetslöshetsför-
säkringen. Med vår politik kommer kostnaden för medlemskap i en a-
kassa att sänkas till ca 80 kronor i månaden för alla genom en 
skattereduktion. Det betyder att den löntagare som i dag betalar 230 
kronor i avgift får en sänkt kostnad om 150 kronor. Vi höjer 
ersättningsnivån i a-kassan till 80 procent. Taket höjs till 930 kronor 
per dag 2011 och 950 kronor per dag 2012. Den första höjningen 
genomförs i april 2011, den andra i januari 2012. Efter 100 dagars 
arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kronor per dag.

(vi) Bättre arbetsliv och säker arbetsmiljö
    Vi måste också skapa ett friskare arbetsliv med goda arbetsvillkor 
där arbetstagare inte blir sjuka av att arbeta eller skadas i arbetet – ett

hållbart och utvecklande arbetsliv.
    En god arbetsmiljö handlar inte endast om fysisk miljö utan också 
om delaktighet i beslut på arbetsplatsen, inflytande över arbetstidens 
förläggning, ett gott partssamarbete, en väl fungerande arbetsorganisa-
tion, utvecklingsmöjligheter och tillgång till utbildning. En god 
arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta längre, vilket bidrar till en 
starkare gemensam välfärd. Friska arbetsplatser är positivt och 
avgörande både för företagens utveckling, samhällsekonomin och för 
arbetstagarnas ställning i arbetslivet. Den stora andelen visstidsan-
ställningar är ett stort problem. Vi vill se över vilka åtgärder som kan 
vidtas för att öka antalet tillsvidareanställningar. Även ekonomiska 
incitament, såsom socialavgifter, ska ses över i detta sammanhang. Ett 
sådant arbete kommer vi att inleda skyndsamt efter valet.
    För att nå vårt mål om bättre arbetsmiljö måste vi rusta upp 
arbetsmiljöarbetet. Vi kommer därför att tillföra 40 miljoner kronor till 
Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av 
skyddsombud och de regionala skyddsombudens verksamhet. Vi 
kommer också att ta initiativ till en kartläggning av hur arbetslivs- och 
arbetsmiljöforskningen bäst kan samlas och hur den ska organiseras.

(vii) Hela Sverige ska leva

Kommersiell service för en levande landsbygd
    Avstånden till närmaste butik eller serviceställe ökar på många håll i 
Sverige, bl.a. på grund av att drivmedelsstationerna blir färre. På 
många orter försvinner nödvändig kommersiell serviceinfrastruktur; 
det är ett hot mot inte minst de små företagens möjligheter att klara sin 
vardag och utvecklas. Vi föreslår ett särskilt stöd om 50 miljoner 
kronor per år för att trygga tillgängligheten till viss grundläggande 
kommersiell service i gles- och landsbygd, exempelvis till biogas-
mackar.



Bredband i hela Sverige
    Många hushåll och företag saknar alltjämt tillgång till bred-
bandsuppkoppling – inte minst i gles- och landsbygd. Vi rödgröna par-
tier vill motverka den s.k. digitala klyftan. Vi föreslår ett stöd om 50 
miljoner kronor för att stimulera lösningar som gör Internet tillgängligt 
för flera.

5 c Investera i utbildning

40 000 fler utbildnings- och praktikplatser.
12 miljarder kronor mer till kommunerna 2011–2012 skapar 
förutsättningar för en bättre skola.
Högre kvalitet och förbättrad studievägledning i högskolan.
Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat eftergymnasiala 
studier innan de fyller 25 år.
Skol-ROT för att rusta upp skollokaler.

    Sverige ska konkurrera med kunskap – inte låga löner. Kunskap och 
bildning ger möjligheter till utveckling och personlig frigörelse men 
också valmöjligheter. Det är också en av förutsättningarna för en 
välfungerande demokrati. Kunskap är dessutom allt viktigare för att 
skapa välstånd. Framtidens arbetsliv kommer att ställa större krav på 
arbetskraftens kunskaper, och fler arbeten kräver eftergymnasial 
utbildning.
    Yrkesspecialisering kommer att ske allt senare, vilket ställer högre 
krav på den eftergymnasiala utbildningen. Yrkeslivet ställer också krav 
på grundläggande basfärdigheter, såsom självständighet, förmåga att 
formulera och lösa problem, kritiskt tänkande och kommunikativ 
förmåga samt goda teoretiska kunskaper. Med väl rustade individer 
kan Sverige hävda sig i den globala konkurrensen.

    Vi rödgröna partier vill investera i kunskap på alla nivåer – från 
förskolan och grundskolan, via gymnasieskola och komvux, till yrkes-
högskolan och högskolan. Det svenska utbildningsväsendet måste 
hålla högsta klass. Det är en ödesfråga för samhällsutvecklingen och 
för svensk ekonomi och svenskt näringsliv. Vi rödgröna partier vill att 
Sverige ska hävda sig genom produktion och tjänster med högt 
kunskapsinnehåll.
    Vi ser det ökande antalet studenter i lågkonjunkturens spår som ett 
bra tillfälle att tillfredsställa det stora behov av arbetskraft som finns 
inom flera samhällssektorer. De ökade resurser som vi föreslår t.ex. till 
kommunsektorn förutsätter samtidigt att fler får tillgång till 
vuxenutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och högskola.

(i) Fler möjligheter i skolan
    I vår utbildningspolitik står eleven i centrum. Vår syn på skolan 
bygger på att alla människor i grunden är aktiva och kreativa, med en 
möjlighet att bli solidariska och ansvarstagande individer. Skolans 
uppgift är att så långt som möjligt skapa goda förutsättningar för varje 
individ att förverkliga sin strävan efter kunskap och utveckling. En av 
de viktigaste förutsättningarna för att förverkliga denna strävan är att 
den sker på den enskilda individens egna villkor. Alla skolor ska vara 
bra skolor, och alla elever ska få en god och likvärdig utbildning – 
men vägen dit kan ske med en pedagogisk mångfald.
    För att varje elev ska ges större möjligheter att nå kunskapsmålen 
krävs en rad förbättringar i skolan. Men det krävs även mer resurser. 
Vi vet att olika skolor och kommuner har olika förutsättningar. Vi vet 
att verkligheten ser olika ut och att barn och ungdomars behov varie-
rar. Vi vet att lärare och rektorer många gånger vill utveckla och för-
bättra den verksamhet de jobbar i. Vår ambition är att öka lärartätheten 
i förskolan, skolan och skolbarnomsorgen. Detta är viktigt för att 
verkligen öka elevers kunskaper och förutsättningar för lärande.



    Vi rödgröna partier vill tillföra resurser till kommunerna så att de 
kan öka personaltätheten och värna skolan. Vi vill möjliggöra minska-
de barngrupper. Nu krävs det ökade resurser för att varje elev ska ha 
möjlighet att nå kunskapsmålen, och det behövs självfallet också fler 
behöriga och välutbildade lärare, ökat elevinflytande och förbättrad 
kvalitetssäkring av skolan.
    Regeringens uppdelning av gymnasieskolan innebär också att färre 
får chansen att utveckla sin fulla potential och att kunskaperna i 
arbetslivet försämras. Trots att en undersökning från SCB visar att sex 
av tio gymnasieelever vill studera vidare på högskolan tar regeringen 
bort de kurser som ger allmän behörighet för dem som läser ett yrkes-
program.
    Vi noterar att regeringen i vårpropositionen anammar vårt förslag 
om fler platser i sommarskola för ungdomar. Det är ett senkommet 
men likväl välkommet uppvaknande.

Modernisera skolans lokaler – skol-ROT
    Alla barn har rätt till en bra skolmiljö. Sveriges skolor har stora 
behov av renoveringar. På grund av krisen är arbetslösheten i bygg-
branschen hög. Det finns ett gyllene tillfälle att sätta igång och tidi-
garelägga renoveringsprojekt som både skapar nya jobb, leder till 
bättre arbetsmiljö för lärare och elever och minskar energianvänd-
ningen i våra skolor.
    Vi rödgröna föreslår därför att det inrättas en skol-ROT. Avdraget 
ger skolorna maximalt 50 procent av arbetskostnaderna tillbaka. För 
att få ta del av avdraget krävs att renoveringarna minskar energian-
vändningen med 30 procent. Det motsvarar samma regelverk som 
omfattar totalrenoveringar av flerfamiljshus. Alla skolor ska ha samma 
förutsättningar att kunna få del av stödet. Vi avsätter 200 miljoner för 
skol-ROT 2011 och 400 miljoner 2012.

Bättre mat
    Vi vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i 
skolorna. Generellt sett mår vi människor bättre och presterar bättre 
om vi regelbundet äter god och vällagad mat. Detta gäller inte minst 
skolbarn. Vi vill att eleverna i skolan ska få nylagad mat från lokala 
tillagningskök i stället för uppvärmd mat som körts långa sträckor. 
Måltidspersonalen ska få kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten 
på skolmaten. Skolkökspersonalen ska få möjligheter att lära sig mer 
om barn, mat och hälsa, ekologisk och rättvisemärkt mat, och få 
kunskaper kring lagstiftning om offentlig upphandling och rutiner så 
att man minskar rädslan för att göra fel. Programmet bör även vara 
öppet för personal inom äldreomsorgen. Vi föreslår 50 miljoner kronor 
per år de kommande två åren till ett skolkökslyft.

Mer undervisning på modersmål
    Ett av de mest effektiva sätten att förbättra studieresultaten när barn 
har ett annat modersmål än svenska är att satsa mer på 
modersmålsundervisning. Vi vill därför starta en försöksverksamhet i 
fem kommuner där man prövar att ge elever rätt till undervisning i 
matematik på deras modersmål, för att ge eleverna bättre kunskap i 
detta ämne under tiden som eleverna utvecklar sina kunskaper i 
svenska. Vi föreslår 25 miljoner 2011 och 50 miljoner 2012 till utökad 
modersmålsundervisning.

(ii) Högre studier

Fler utbildningsplatser
    Sverige har hög arbetslöshet. Människor riskerar att slås ut perma-
nent från arbetsmarknaden. Ett centralt verktyg för att komma tillbaka 
i arbete är utbildningsinsatser. Vi föreslår att antalet utbildningsplatser 
ska öka med ca 40 000 2011 och med nästan 30 000 år 2012. Under 



våren 2011 ska vi göra en bedömning av om det finns behov att 
ytterligare öka antalet platser 2012. Beskrivningen av platser återfinns 
i jobbavsnittet.

Studie- och yrkesvägledning
    Goda kunskaper är en förutsättning för att skapa valmöjligheter. För 
att kunna göra medvetna val behöver många elever bättre stöd att 
förstå och överblicka vilka konsekvenser och möjligheter olika val ger. 
För att få jobb behöver ungdomar utbilda sig i sådant som 
arbetsgivarna efterfrågar. Dessutom behöver de erfarenheter från och 
kontakter med arbetslivet. Vi ser stora behov av att långsiktigt och 
brett förbättra kontakterna mellan utbildning och yrkesliv både i 
gymnasieskolan, komvux och på högskolan. Därför föreslår vi att 
studie- och yrkesvägledningen byggs ut och förbättras i såväl gym-
nasieskolan som högskolan. Vi avsätter därför 100 miljoner kronor för 
en sådan satsning 2011 och 200 miljoner kronor 2012.

Högre kvalitet i högskolans undervisning
     Den svenska högskolan ska sammantaget ha en sådan kvalitet att 
den hävdar sig väl i jämförelse med våra viktigare konkurrentländer. 
På många utbildningar behöver studenterna fler föreläsningar och 
seminarier, och de studenter som skriver uppsats behöver mer tid med 
sina handledare. För att höja kvaliteten i högskoleutbildningarna 
föreslår vi därför 200 miljoner kronor i höjt anslag 2011 och 400 
miljoner kronor 2012 för fler lärarledda timmar i högskolan.

(iii) Validering av kunskaper
    Människors utbildning och färdigheter ska tas till vara och utvecklas 
var de än inhämtats. Arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning och 
yrkeshögskola kan göras mer effektiva genom validering. Med valide-
ring av faktiska kunskaper kan utbildningen inriktas mot behovet av 

komplettering. Detta är särskilt viktigt för personer som lärt sig 
mycket i arbetet eller har utländsk utbildning. Vi avsätter 10 miljoner 
kronor per år till ett förtydligat valideringsansvar.

5 d Högre kvalitet i välfärden
Mer resurser till välfärden. Totalt 12 miljarder kronor till kommun-
sektorn 2011-2012, varav 9 miljarder i breda satsningar och 3 
miljarder i riktade satsningar.
Minska barnfattigdomen. Höjt underhållsstöd, höjt bostadsbidrag för 
ensamstående och höjt flerbarnstillägg.
Ökad jämställdhet. Heltidssatsning, höjt tak i VAB-dagar och barnom-
sorg på obekväm arbetstid.
En ny sjukförsäkring. Nej till bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, höjt 
tak och rehabilitering i stället för utförsäkring.
Fler och bättre bostäder. Investeringsstöd och miljardinvestering till 
miljonprogrammet.

(i) Mer resurser till kommunsektorn
    Vi vill se ett jämlikare Sverige. Välfärden ska förbättras och kvalite-
ten i vård, skola och omsorg måste höjas. Barnens skola, omsorgen 
och sjukvården är avgörande för vår framtida utveckling och varje 
individs förutsättningar.
    Regeringens hantering av frågan om statsbidraget till kommunerna 
har allvarligt försämrat möjligheterna att planera personalförsörj-
ningen. De som arbetar i skolan, sjukvården och omsorgen är värda en 
bättre behandling. Vi ger nu långsiktiga och stabila besked.
    Antalet anställda fortsätter att sjunka i kommuner och landsting. 
Sysselsättningen i kommunsektorn har minskat med ca 25 000 perso-
ner under det senaste året. Samtidigt beräknar regeringen i vårpropo-
sitionen att det samlade underskottet i kommunsektorn kommer att bli 
8 miljarder kronor 2011. Trots stora behov i välfärden valde den 



borgerliga regeringen att inte tillföra en enda krona till välfärden i 
kommuner och landsting i vårpropositionen. Det är tydligt att de 
borgerliga partierna prioriterar sänkta skatter för dem med goda 
inkomster framför investeringar i välfärden.
    Vi rödgröna har som mål att kvaliteten i den offentliga sektorn ska 
förbättras, särskilt inom sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Det 
ska bl.a. ske genom ökad personaltäthet, satsningar på fortbildning och 
kompetensutveckling. Våra politiska prioriteringar är tydliga: Vårt mål 
är bl.a. att möjliggöra minskade barngrupper i skolbarnomsorgen, 
förskolan och öka lärartätheten inom grundskolan. Vi vill öka perso-
naltätheten inom äldreomsorgen och minska kötiderna i sjukvården.
    Vi föreslår att kommunernas resurser stärks med 9 miljarder kronor 
mer än i regeringens budget i breda satsningar över en tvåårsperiod. 
Därutöver föreslår vi över 3 miljarder i riktade satsningar över en 
tvåårsperiod13. Vi gör särskilda satsningar på skolan och sjukvården. 
Det betyder att kommunsektorn tillförs över 12 miljarder kronor i 
förstärkningar av oss rödgröna partier sammantaget under 2011 och 
2012. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet i Sverige.

Totalt 12 miljarder kronor i ökade resurser till kommuner och 
landsting 2011–2012.
(miljoner kronor)     2011 2012
Breda satsningar     5 500 3 500
Riktade satsningar     1 500 1 500
Totalt       7 000 5 000
    I takt med att de ekonomiska förutsättningarna tydliggörs och ett 
reformutrymme klargörs ska ytterligare steg tas under våren och 
sommaren för att tillföra kommunsektorn resurser.
    Värdet av statsbidragen till kommunerna urholkas i takt med 
inflationen. Vi ska därför kontinuerligt se över statsbidragens storlek 
för att under den kommande mandatperioden se till att ha värdesäkrat 

statsbidragen. Vi vill också genomföra en utredning om hur kostnads-
utvecklingen i kommunsektorn bättre kan beaktas i statsbidragen.
    Kommunsektorns intäkter är konjunkturkänsliga. Det gör att 
kommunernas inkomster utvecklas starkt när ekonomin som helhet 
befinner sig i högkonjunktur och relativt svagt i lågkonjunktur. Risken 
är stor att kommunerna bidrar till att förstärka konjunktursväng-
ningarna genom att anställa fler i goda tider och säga upp medarbetare 
i sämre tider.
    Vi menar att det krävs en större översyn av kommunernas ekono-
miska förutsättningar, som leder till förbättrade möjligheter för 
kommunerna att tillhandahålla en god kvalitet i skolan, sjukvården och 
omsorgen oavsett konjunktur. Vi vill även säkerställa att resurserna 
används så effektivt som möjligt för att möjliggöra höjd kvalitet.
    Att höja kvaliteten i välfärden är att investera i att förbättra männi-
skors vardag, men också i en starkare samhällsekonomi. Hur bra 
undervisning eleverna får i gymnasiet spelar stor roll för vilka resultat 
de kommer att stå för i arbetslivet. En barnomsorg med högre kvalitet 
och bättre tillgänglighet ger både barnen en bättre start och föräldrarna 
bättre möjligheter att förvärvsarbeta.
    Vi rödgröna partier accepterar inte de neddragningar i välfärden som 
planeras. Barnfamiljer, sjuka och gamla behöver trygghet. De anställda 
behöver goda möjligheter att fortsätta utveckla sina verksamheter 
under närmaste åren. I stället för hot om varsel vill vi skapa trygghet.

Stärk sjukvården
    Svensk hälso- och sjukvård rankas högt i internationella jämförelser 
när det gäller medicinsk kvalitet. Sverige är ett av få västländer som 
under lång tid har lyckats hålla tillbaka kostnadsökningar med 
bibehållen kvalitet. Men under de senaste åren har kostnaderna ökat 
och kvalitetsarbetet inte fått tillräckligt med utrymme. Studier visar 
också att det finns stora skillnader i vårdens utbud och kvalitet.     

http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#fn12
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Skillnaderna visar sig exempelvis när man jämför vården mellan olika 
delar av landet, mellan män och kvinnor och mellan olika social-
grupper. Vi vill att alla ska få en högkvalitativ hälso- och sjukvård – 
oavsett var man bor. Ingen sjuk människa ska riskera att lämnas i 
sticket eller få otillräcklig omvårdnad.
    För att höja kvaliteten i sjukvården och äldreomsorgen krävs resur-
ser – men det krävs också en fortsatt modernisering av såväl arbetssätt 
som arbetsmetoder.
    Den grundläggande förutsättningen för att de allra svagaste och 
sköraste patientgrupperna i samhället ska få tillgång till en bra vård är 
att vården ges på lika villkor och efter behov att den och finansieras 
gemensamt.

(ii) Minska barnfattigdomen
   Barnfattigdomen når i dag rekordnivåer och beräknas öka med 
närmare 50 procent mellan 2006 och 2010. De drastiska nedskär-
ningarna i trygghetsförsäkringarna har tvingat nya grupper att söka 
ekonomiskt bistånd (socialbidrag). I dag lever var sjunde barn under 
fattigdomsstrecket.
    Att växa upp i en familj med små ekonomiska resurser kan innebära 
att man tvingas stanna hemma när klasskamraterna åker på skolresa 
eller att man behöver oroa sig för vilka kläder och prylar man har och 
inte har. Den ekonomiska situationen påverkar hela familjen i var-
dagen. Genom satsningar på generell välfärd utjämnar vi livschanser, 
stimulerar social rörlighet och skapar ett samhälle med ekonomisk 
trygghet för alla, inte minst barnfamiljerna.

Höjt underhållsstöd
   Barn till ensamstående lever ofta under svåra ekonomiska för-
hållanden. Insatser måste göras för att stärka de ekonomiska villkoren 
för ensamstående föräldrar och deras barn. Vi vill därför höja under-

hållstödet. Eftersom barn vid en separation mellan en man och en 
kvinna oftare bor hos mamman än pappan har det urholkade under-
hållsstödet främst drabbat kvinnor. Vi föreslår att underhållsstödet höjs 
med 100 kronor 2011 och 150 kronor 2012 och vår ambition är att 
prisökningarna inte ska urholka dess värde under mandatperioden. Vi 
avsätter därför 250 miljoner kronor 2011 och 375 miljoner kronor 
2012.

Höjt bostadsbidrag för ensamstående
    I dagsläget har den som har hemmavarande barn rätt till ett särskilt 
bidrag. Detta bidrag är en del av bostadsbidraget. Storleken på 
bidraget beror på antalet hemmavarande barn. Motsvarande bidrag, 
men på en lägre nivå, utgår för umgängesföräldrar. Vi vill ge ett 
tillskott till ensamstående föräldrar genom en höjning av det särskilda 
bidraget respektive umgängesbidraget med 110 respektive 35 kronor. 
Det ger en ekonomisk lättnad för ensamstående som ofta har en 
ekonomiskt svårare situation än andra. Särskilt ensamstående kvinnor i 
låglöneyrken har ett behov av reformen.

Höjt flerbarnstillägg
Många barnfamiljer har en tuff ekonomisk situation. Vi välkomnar 
därför att regeringen i vårpropositionen höjer flerbarnstillägget.

(iii) Jämställdhet
    Vi rödgröna partier har en vision om ett Sverige där varken kvinnor 
eller män begränsas av sitt kön – inte på arbetsmarknaden, och inte i 
livet i övrigt. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv. 
Jämställdhet ska inte reduceras till något som enbart gäller kvinnor 
utan handlar även om mäns situation och livsvillkor. Målet är att 
kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldig-
heter inom livets alla områden.



Den svenska välfärdsmodellen har visat sig tillhöra de mest fram-
gångsrika när det gäller att ge kvinnor och män lika möjligheter. En 
arbetslinje med högt arbetskraftsdeltagande för båda könen, 
tillsammans med en stark välfärd med ett väl utbyggt socialt skydds-
nät, och en ambitiös familjepolitik och en förskola av god kvalitet, är 
det mest centrala i den politik som har gjort Sverige till en 
internationell förebild för jämställdhet. En fortsatt utveckling av den 
svenska modellen är det bästa sättet att öka rättvisan mellan könen.

Heltidssatsning
    De strukturer som håller tillbaka kvinnor från försörjnings-
möjligheter, arbete och makt, är också ekonomiska stoppklossar. Ofri-
villigt deltidsarbete och den ojämställda fördelningen av det obetalda 
arbetet gör att många människor aldrig börjar den utbildning de 
drömmer om, eller får chansen att utvecklas i jobbet och gå vidare i 
arbetslivet. Uteblivna möjligheter för enskilda är också missade 
möjligheter för samhället.
    Många jobbar i dag mindre än vad de skulle vilja. Av alla sysselsatta 
arbetar var fjärde person deltid – vissa för att de inte vill jobba mer, 
andra för att de inte får. Omfattningen av förvärvsarbetet och syssel-
sättningsgraden påverkar allt från utvecklings- och karriärmöjligheter 
till ersättningar från trygghetssystem och tillgången till kompetens-
utveckling. Därför är krav på jämställda arbetsvillkor av central 
betydelse.
    Fler kvinnor än män arbetar deltid, och fler kvinnor än män har tim- 
och tidsbegränsade anställningar. De arbeten som i dag domineras av 
kvinnor värderas lägre än de arbeten som domineras av män. Korta 
anställningar innebär dessutom mindre frihet och sämre möjligheter 
till utveckling i jobbet, vilket i sin tur påverkar hälsan negativt. 
Orättvisor i arbetslivet bidrar till att klyftan mellan kvinnor och män 
består livet ut. Att stärka rätten till anställningar på heltid är en viktig 

jämställdhetsfråga. Den offentliga sektorn har ett särskilt ansvar att gå 
före och erbjuda bra arbetsvillkor.
    En stor del av verksamheten i kommuner och landsting är i dag 
organiserad kring deltidstjänster. Vår målsättning är att kunna erbjuda 
trygga anställningar på heltid, möjlighet att påverka det egna arbetet 
och arbetstidens förläggning och ge möjlighet till utbildnings- och 
utvecklingsmöjligheter inom det egna yrket. Vi avsätter därför medel i 
syfte att underlätta en omorganisering till en modern organisation 
baserad på heltidsanställningar. Vi ger därför kommunerna 500 
miljoner kronor per år 2011 samt 2012 för en sådan satsning.

Höjt tak i tillfällig föräldrapenning
   Föräldraförsäkringen ska, liksom övriga socialförsäkringar, ge in-
komsttrygghet. Den borgerliga regeringen har valt att försämra den 
tillfälliga föräldrapenningen som gäller när föräldrar är hemma för att 
ta hand om sina sjuka barn (de s.k. VAB-dagarna). Det innebär att det 
är kortsiktigt gynnsamt för den som tjänar mest, oftast pappan, att 
fortsätta jobba, medan den som vanligtvis tjänar mindre, mamman, är 
hemma och vårdar barn. Så cementeras gamla könsroller och så 
försvårar regeringen för de föräldrar som vill, men inte har råd att dela 
ansvaret för barnen. Vi vill stegvis höja taket i den tillfälliga föräldra-
penningen till 8 prisbasbelopp 2011 och 8,5 prisbasbelopp 2012. Det 
innebär att taket höjs från dagens 26 500 kronor i månaden till 28 200 
kronor 2011 och 30  000 kronor 2011 (uttryckt i 2010 års prisbas-
belopp). På sikt vill vi höja taket till 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 
35 000 kronor i månaden.

Barnomsorg på obekväm arbetstid
    En fungerande arbetslinje förutsätter att både kvinnor och män kan 
arbeta oavsett om man är samboende eller ensamstående förälder. Vi 
vet att många har det väldigt slitigt med att få ihop livet och omsorgen 



om sina barn om man inte arbetar under regelbunden och normal 
arbetstid. Detta kan givetvis gå ut över barnens trygghet och rätt till 
omsorg. Förskolans öppettider är inte anpassade efter familjernas 
varierande behov av omsorg och tillsyn på kvällar, nätter och helger. 
Vi anser att föräldrarnas och barnens ställning behöver stärkas och att 
barnomsorgen på obekväm arbetstid behöver byggas ut. Barnomsorg 
ska vara tillgänglig även på kvällar, nätter och helger. Vi avsätter 
därför 100 miljoner kronor de kommande två åren till kommunerna för 
att stimulera till bättre tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Jämställdhetssatsningar i korthet
Bland övriga förslag vi lägger i denna motion vill vi framhäva några 
som särskilt viktiga för ökad jämställdhet i arbetslivet och i 
familjelivet:
 • Förbättrad kvalitet i välfärden är en tydlig prioritet i denna 
vårmotion. Satsningar på sjukvård, skola och annan kommunal 
sysselsättning förbättrar kvaliteten för medborgarna, men även 
arbetsmiljön för personalen – ofta kvinnor – på dessa i många fall 
stressiga arbetsplatser.
 • Kvinnor arbetar deltid i mycket högre utsträckning än män. 
Med extra pengar för organisering av heltidsarbete kommer fler att få 
heltidstjänster i kommunsektorn.
 • Kollektivtrafiken används i högre grad av kvinnor än av män. 
Vår stora satsning på en bättre kollektivtrafik underlättar därför särskilt 
för kvinnor att förbättra sin ställning på arbetsmarknaden.
 • Ensamstående föräldrar har det särskilt tufft ekonomiskt. De 
flesta av dessa är kvinnor. Vi vill höja underhållsstödet och 
bostadsbidraget för ensamstående.
 • Fortfarande är det mycket vanligare att kvinnor är hemma med 
sjuka barn än att män är det. Det beror bl.a. på att män oftast tjänar 
mer. Vårt förslag att höja den tillfälliga föräldrapenningen underlättar 

för föräldrar att fördela VAB-dagar mer jämställt.
 • En tillgänglig barnomsorg är central för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden. Både de som har oregelbundna arbetstider och de 
med tillfälliga arbetstoppar på jobbet behöver en ökad tillgång till 
barnomsorg på kvällar och helger.
 • Vi vill avskaffa jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng och 
vårdnadsbidrag.

(iv) En ny sjukförsäkring
    Vi vill skapa en förutsägbar och modern sjukförsäkring. Alla ska ha 
rätt till vård och rehabilitering för att kunna leva ett bättre liv. Alla ska 
ha möjlighet att arbeta efter egen förmåga. Många kan återvända till 
arbetslivet om de får rätt stöd och om arbetsvillkoren utformas utifrån 
människors olika förutsättningar. Alla ska ha rätt till rehabilitering och 
habilitering även om man inte direkt eller någonsin kan återvända till 
den reguljära arbetsmarknaden.
    Den moderatledda regeringen har nu skapat ett högst otryggt system 
för att få människor att lämna sjukförsäkringen, minska statens utgifter 
och möjliggöra skattesänkningar. Skillnaden i människosyn är tydlig. 
Moderaterna utgår ifrån att människor måste jagas för att vilja arbeta. 
Fokus ligger nu på att räkna antalet ersättningsdagar – inte på att ge 
aktiv medicinsk och arbetsinriktad rehabilitering.
    Ett samhälle kan mätas utifrån hur det tar hand om sina sjuka och 
utsatta. Sverige sköter sig dåligt i dagsläget. Det är dags för en ny 
sjukförsäkring och en ny regering.
    I vårt arbete med att skapa en förutsägbar, modern och rättssäker 
sjukförsäkring kommer vi att säkerställa att förändringar inte genom-
förs på samma slarviga sätt som den nuvarande regeringen har gjort. 
Om vi vinner väljarnas förtroende kommer vi direkt efter valet att 
tillsätta en bred utredning med representanter från alla riksdags-



partierna och arbetsmarknadens parter för att få till en långsiktigt håll-
bar och modern sjukförsäkring som är anpassad till människor i 
dagens arbetsliv.
    Arbetsmarknadens parter har en central roll att spela när det gäller 
rehabilitering tillbaka till arbete. Vi vill pröva möjligheterna till en 
överenskommelse mellan parterna och staten. Där rehabilitering och 
aktiva insatser för långtidssjukskrivna som är anställda sker i 
arbetslivet.
    Det är dock uppenbart att sjukförsäkringen inte kan fortsätta att se ut 
som den gör i dag. Några saker vill vi omedelbart genomföra:

Stopp för utförsäkringen
    Vi menar att den bortre gränsen i sjukförsäkringen, att alla med 
förlängd sjukpenning utförsäkras efter 550 dagar, ska avskaffas. Den 
som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning, även om 
man har varit sjuk en längre period. Är man inte längre sjuk är det 
självklart att man ska återgå i arbete eller söka ett nytt arbete – men 
det ska gälla redan från första dagens sjukskrivning. Vi vill ta bort den 
bortre gränsen i sjukförsäkringen.

Övergångsregler
   Under 2010 utförsäkras närmare 50 000 människor ur sjukför-
säkringen, dels som en följd av att deras förlängda sjukpenningperiod 
upphör, dels till följd av att möjligheten till tidsbegränsad sjuk-
ersättning upphört. De som fanns i sjukförsäkringen innan det nya 
regelverket infördes den 1 juli 2008 har drabbats på ett orimligt sätt.
    Vi kommer att införa övergångsregler som innebär att de 
utförsäkrade som 1) inte återvänt till arbete, 2) inte återvänt till 
sjukförsäkringen efter tre månaders karens, 3) inte befinner sig i något 
arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd eller uppbär 
någon form av anställningsstöd eller lönebidrag, 4) inte studerar med 

studiestöd omförsäkras och får rehabilitering och stöd för att komma 
tillbaka till arbete. De som har fyllt 58 år ska ha möjlighet att ansöka 
om förtida pension med en ersättning som motsvarar sjukersättning. 
Det ska alltid vara möjligt att bryta en förtida pension för att arbeta, 
t.ex. på timbasis. Förtida pension ska kunna fås på hel- eller deltid.
    Vi avsätter 800 miljoner kronor 2011 och 2012 för försörjning och 
rehabilitering till denna grupp. Utförsäkringarna pågår och det är 
förenat med stora svårigheter att bedöma hur många människor som 
kommer att kunna komma i fråga för omförsäkring. Vi följer utveck-
lingen och prognoserna från Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen noga, väl medvetna om att siffrorna hela tiden justeras.
    Personer som inte befann sig i sjukförsäkringen innan regelverket 
ändrades och som utförsäkrats under tiden 1 juli 2008 t.o.m. 2010 ska 
erbjudas ökat individuellt stöd från arbetsförmedlingen.

180-dagarsprövningen av arbetsförmågan
    Vidare kommer vi också under 2011 att ersätta den nuvarande stel-
benta prövningen av arbetsförmågan mot den reguljära arbetsmark-
naden som enligt gällande regler ska göras efter 180 dagar med en mer 
individuell bedömning.

Höjt tak i sjukförsäkringen
    På sikt vill vi att sjukförsäkringen ska omfatta fler än i dag och att 
taket ska höjas till tio prisbasbelopp så att de allra flesta får ut 80 
procent av sin tidigare inkomst i sjukpenning. Mer än hälften av dem 
som jobbar heltid hamnar över inkomsttaket i sjukförsäkringen i år och 
mer än en tredjedel av alla som arbetar. De får därmed mindre än 80 
procent av lönen när de är sjuka.
    I denna motion föreslår vi en stegvis höjning av taket i sjuk-
penningen till 8 prisbasbelopp 2011 och 8,5 prisbasbelopp 2012. Det 
innebär att taket höjs från dagens 26 500 kronor i månaden till drygt 



28 200 kronor 2011 och drygt 30 000 kronor 2012 (uttryckt i 2010 års 
prisbasbelopp). Vi föreslår också att ersättningen i sjukpenningen höjs 
till 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.

MOA-kontor
    Människor på väg tillbaka till arbetslivet ska inte fastna mellan olika 
myndigheters ansvarsområden. Vi vill samla Arbetsförmedlingens, 
Försäkringskassans och delar av kommunernas insatser för sjuka och 
arbetslösa i en och samma organisation på lokal nivå. Vi kallar det 
MOA-kontor, där MOA står för ”människor och arbete”. Idén utgår 
från det vi tidigare kallat ”En dörr in”. Resurserna ska kunna användas 
gemensamt för individers bästa genom att erbjuda aktiva, individ-
anpassade insatser som leder till arbete. Det är av avgörande betydelse 
att människor får tillgång till individuell rehabilitering för att 
möjliggöra återinträde på arbetsmarknaden. MOA-kontor ska finnas i 
hela landet, men kunna anpassas efter lokala förutsättningar och den 
regionala arbetsmarknaden. Vi avser att starta en försöksverksamhet 
med MOA-kontor på några platser i landet. Försöket ska sedan 
utvärderas och analyseras.

(v) Fler bostäder
    En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är 
bostaden en social rättighet. Alla människor, inte bara de med särskilt 
goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att leva i bra 
bostäder till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö. Alla bostads-
områden ska vara attraktiva boenden. Bostadspolitiken är därför en 
grundläggande del i den generella välfärdspolitiken och central för en 
långsiktigt hållbar utveckling.
    Vi vill föra en bostadspolitik som aktivt leder till fler jobb och ökad 
välfärd. En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ökad 
sysselsättning och ekonomisk utveckling. En fungerande bostads-

marknad är en förutsättning för rörligheten på arbetsmarknaden. Vi 
inom det rödgröna samarbetet kan aldrig acceptera att en bristande 
bostadspolitik sätter hinder för människor att flytta för att pröva ett 
nytt arbete eller påbörja en utbildning.
    Sverige behöver en ny bostadspolitik med tydliga och starka 
ambitioner. Vi vill möta bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande. 
Vi har som mål att nyproduktionen av hyresrätter under nästa 
mandatperiod ska fördubblas och bostadsbyggandet senast 2016 ska 
uppgå till 40 000 bostäder om året varav en majoritet bör vara hyres-
rätter. Möjligheterna att klara detta är beroende av den ekonomiska 
utvecklingen samt insatser från kommunerna.
    Vi vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggan-
de med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och kostnader samt 
miljövänlig teknik. Under 2011 och 2012 anslår vi 500 respektive 900 
miljoner kronor. Stödet ska utgå till påbörjad hyreslägenhet under 
förutsättning att boendekostnaderna blir rimliga samt att fastigheten 
klarar ett energiförbrukningskrav på högst 70 kWh/m2 respektive 90 
kWh/m2, beroende på geografisk zon.
    Under perioden vill vi utreda och utvärdera hur en mer långsiktig 
stödform kan se ut. När ett långsiktigt system är på plats, senast 2013, 
ska det statliga stödet till bostadsbyggande öka ytterligare.

Miljardinvestering i miljonprogrammet
    I stora delar av bebyggelsen från rekordåren, det s.k. miljonpro-
grammet, krävs nu omfattande investeringar. Fastighetsägare måste 
göra stora insatser för att restaurera, tekniskt renovera och klimat-
anpassa bebyggelsen. Hyresgästföreningen redovisar att 650   000 
lägenheter som byggdes under miljonprogramsåren är i behov av 
renovering och att 350 000 av dessa behöver renoveras under den 
kommande femårsperioden.



    Vi vill rusta upp det befintliga bostadsbeståndet i miljonprograms-
områdena. Vi vill att staten, tillsammans med näringslivet och 
kommunsektorn tar ett gemensamt ansvar och genomför en miljard-
investering för att utveckla miljonprogrammen. På så sätt skapas fler 
attraktiva bostadsområden. Upprustningarna ska ske i nära samråd 
med de boende.
    Genom den rödgröna modellen med ett utvidgat ROT-stöd (se 
nedan) som omfattar miljonprogramsområdena kommer nödvändiga 
renoveringar att kunna tidigareläggas. Upprustningen av miljonpro-
grammen ger unika möjligheter att samtidigt förändra och lyfta hela 
områden.
    Men det räcker inte med den fysiska upprustningen av miljonpro-
grammen. Vi vill också att fastighetsägarnas upprustning ska mötas av 
andra tydliga förbättringar, t.ex. i skolan. Vårt förslag om skol-ROT är 
ett exempel på övriga insatser som kan bidra till att lyfta dessa.

ROT-avdrag för både småhus och hyreshus
    Vi rödgröna partier föreslår ett utvidgat ROT-avdrag efter följande 
principer.
 • Nuvarande ROT-avdrag kvarstår i sin nuvarande konstruktion.
 • Det befintliga ROT-avdraget kompletteras med en särskild 
klimatbonus.
 • Ett nytt ROT-stöd med klimatprofil för renovering av 
flerfamiljshus införs om 1,5 miljarder 2011 och 2,5 miljarder 2012.
   Vi rödgröna partier vill behålla det gällande ROT-avdraget. De 
arbeten som i dag berättigar till avdrag kommer att omfattas även med 
vår modell. Vi vill dessutom utvidga dagens avdrag med en extra 
klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföre-
ningar som genomför energieffektiviseringar. Vi vill också att ROT-
avdraget ska omfatta flerfamiljshus och föreslår därför ett nytt ROT-
stöd med klimatprofil för alla flerfamiljshus som totalrenoveras – 

förutsatt att renoveringen leder till minst 30 procent i minskad energi
användning. Med detta stöd kommer 40 000 till 50 000 lägenheter i 
flerfamiljshus, primärt miljonprogram hyreshus och bostadsrätts
föreningar – kunna totalrenoveras per år.
    Vi vill begränsa ROT-avdraget till fastigheter i Sverige. Vi vill också 
att avdraget ska vara tidsbegränsat eftersom man då uppnår störst 
konjunkturstabiliserande effekt. Vi kommer dock att behålla ROT-
avdraget så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen.
    Totalt föreslår vi att det tillförs 1,5 miljarder kronor från den 1 juli 
2011 och därefter 2,5 miljarder kronor 2012 för ett brett ROT-program 
som både rymmer en vidgning av det ROT-avdrag regeringen infört 
och dessutom en stor satsning på att totalrenovera flerfamiljshus i 
miljonprogrammen. Sammanlagt bedöms detta skapa omkring 
15 000 fler jobb.

Höjt bostadstillägg för pensionärer
    Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är 
viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster. 80 procent av 
låginkomstpensionärerna är kvinnor, och fler kvinnor än män är 
följaktligen i behov av bostadstillägg. Socialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet har i tidigare budgetöverenskommelser 
genomfört välbehövliga förstärkningar av bostadstillägget. Vi menar 
att ytterligare förbättringar nu behöver komma till stånd.
    För att stärka de ekonomiska förutsättningarna särskilt hos pensio-
närer med små ekonomiska resurser, av vilka många är kvinnor, bör en 
höjning av ersättningsnivån till 94,4 procent genomföras. Vi avsätter i 
detta syfte 250 miljoner kronor.



5 e Investera i grön omställning
100 miljarder kronor för utbyggnad av hållbar infrastruktur under 
planperioden 2010–21, bl.a. Sveriges första höghastighetsbanor: 
Ostlänken och Göteborg–Borås.
4,6 miljarder kronor investeras i energieffektivisering i flerbostadshus 
och skollokaler. 600 miljoner kronor satsas i ett nytt klimatinveste-
ringsprogram. Dessutom föreslås justeringar av klimat- och miljö-
skatterna (se skatteavsnittet).
    Vi rödgröna tar ansvar för framtiden. Vi vill lämna över ett samhälle 
till våra barn där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta och där vi 
samtidigt tar ansvar för vår påverkan på miljön och människors hälsa i 
andra delar av världen. Omställning av samhället i en mer hållbar 
riktning är en utmaning, men också en möjlighet. I denna motion 
presenterar vi kraftfulla miljö- och klimatåtgärder som skapar 
förutsättningar för människor att ta miljöansvar i sin vardag. Genom 
investeringar i infrastruktur, bostäder och förnybar energi underlättar 
vi för människor och företag att göra klimatsmarta val samtidigt som 
fler jobb skapas.

Gröna investeringar
Miljoner kronor     2011 2012
Hållbara transporter     760 2 400
Energieffektiviseringar i bostäder och lokaler 1 700 2 900
Investeringar i energieffektiv nybyggnation av
hyresrätter      500 900
Utbyggnad av förnyelsebar energi och lokala 
klimatinvesteringar     300 500
Omställning av den svenska fordonsparken  50 50
Övriga miljösatsningar    510 530
Klimatåtgärder i utvecklingsländer    250
Totalt       3 820 7 530

   Sammantaget föreslår vi gröna investeringar på 11,4 miljarder kro-
nor under 2011 och 2012. Satsningarna gör Sverige starkare och mer 
konkurrenskraftigt samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.

(i) Ambitiösa rödgröna klimat- och energimål
    Vi rödgröna har tidigare föreslagit att utsläppen i Sverige år 2020 i 
den sektor som inte handlar med utsläppsrätter bör vara 45 procent 
lägre än utsläppen för 1990, under förutsättning att EU lägger ut 30 
procent utsläppsminskning i den handlande sektorn. Detta mål ligger 
fast. Med dessa förutsättningar kommer de totala utsläppen i Sverige 
att minska med ca 40 procent. Om EU i stället lägger ut 20 procent i 
den handlande sektorn, bör målet för den ickehandlande sektorn 
revideras. Målet för den ickehandlande sektorn ska genomföras i 
Sverige och ska inte omfatta åtgärder i andra länder. Upptag och 
utsläpp till och från skogsbruk och annan markanvändning bör inte 
inkluderas i det nationella målet för 2020.
    Sverige bör ha högt ställda ambitioner i vårt stöd till klimatinsatser i 
andra länder. Vi vill därför minska utsläppen i andra länder med 13 
procent i förhållande till hur utsläppen såg ut i den ickehandlande 
sektorn i Sverige 1990. Fokus ska ligga på stöd till klimatarbete i 
utvecklingsländer.
    Certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska vidareutvecklas. 
Målet bör sättas till minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020. 
Det långsiktiga målet i certifikatsystemet för ny förnybar el ska vara 
minst 55 TWh till år 2030. Andelen förnybar energi år 2020 bör vara 
minst 53 procent av den totala energianvändningen. Kärnkraften ska 
successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den 
takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt 
energieffektivisering. Sverige ska ha ett överskott på el.



Kraftfulla åtgärder krävs för att nå klimatmålen
    Klimatproblemen är allvarliga och utgör en stor utmaning. Åtgärder 
måste vidtas för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Vi 
kan välja att det göra det nu, vara med och driva på utvecklingen och 
därmed ta chansen att bli världsledande på området. Eller så kan vi 
välja att skjuta på problemen, förvärra situationen och hamna på 
efterkälken. Vi är övertygade om att investeringar i morgondagens tek-
nik gör Sverige modernare och öppnar för dagens och morgondagens 
arbetstillfällen.
    Klimatfrågan är global, och ett aktivt engagemang från såväl 
Sverige som EU behövs för att få till stånd ett nytt globalt klimatavtal. 
Det är viktigt att Sverige för en nationell klimatpolitik som bidrar till 
att öka vår trovärdighet i det internationella arbetet. Med nuvarande 
takt i klimatarbetet blir det svårt att nå vårt klimatmål till 2020. I 
diagrammet nedan syns de historiska utsläppen av växthusgaser samt 
Naturvårdsverkets prognos över växthusgasutsläppen till 2020 (svart 
linje). Diagrammets grå linje pekar ut den minskning som vi måste få 
till stånd för att nå vårt mål14 till 2020.

14 Med detta mål åsyftas det villkorade mål om en utsläppsminskning som 
beskrivs ovan.

Utvecklingen av växthusgasutsläpp 1990–2020. (Diagram, uteläm-
nas här). Utsläpp i tusental ton koldioxidekvivalenter. Svart linje 
anger prognos, grå minskning för att nå målet 2020. Källa: Natur-
vårdsverket.

(ii) Investeringar för klimatomställning och fler jobb

Infrastruktursatsningar på 100 miljarder kronor till 2021
    Vi rödgröna vill göra en historisk satsning på järnväg och på

kollektivtrafik – en satsning som gör det enklare för människor och 
företag att göra klimatsmarta transportval samtidigt som det skapar 
jobb och stärker Sveriges konkurrenskraft.
    Människor i hela landet ska kunna ta sig fram snabbt och kunna lita 
på att tåget, spårvagnen eller bussen kommer i tid. De åtgärder som vi 
vill genomföra ger större kapacitet och höjda hastigheter i många olika 
delar av landet. Våra förslag moderniserar och klimatanpassar det 
svenska transportsystemet och gör skillnad på kort såväl som på lång 
sikt.
    Till skillnad från regeringen anser vi att det behövs kraftigt ökade 
satsningar på järnväg och kollektivtrafik, av både klimat- och jobbskäl. 
Sverige måste byggas om och byggas ihop för att klara framtidens 
utmaningar. Transportsystemets klimatpåverkan måste brytas. Hela 
transportsystemet står i dag för ca 40 procent av de svenska 
växthusgasutsläppen. Det här är inte hållbart. För att nå klimatmålet är 
det viktigt att bryta Sveriges stora beroende av fossila bränslen för 
transporter. För att bättre klara anpassningen till ett hårdnande globalt 
konkurrenstryck måste vi samtidigt krympa näringslivets avstånd till 
de viktigaste exportmarknaderna genom ökad kapacitet och minskad 
sårbarhet i transportsystemet. För fler nya konkurrenskraftiga företag 
behöver även transportsystemet understödja framväxten av större 
arbetsmarknadsregioner.

Infrastrukturinvesteringar, statliga medel.
Miljoner kronor
Strategiska projekt (tex Ostlänken och Norrbotniabanan) 55 300
Höjda anslag för den nationella planen 
(i huvudsak järnvägsinvesteringar i hela landet)  13 360
Urban kollektivtrafik och cykel, statsbidrag   9 000
Stockholmobjekt, statsbidrag    5 100
Hela landet potten      9 000
Drift och underhåll      8 000
Godspotten       2 000
Summa       101 760

http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#fn13
http://riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX02Fi15#fn13


Finansiering av infrastruktursatsningarna
    I närtid vill vi satsa 760 miljoner kronor 2011 och 2 400 miljoner 
kronor 2012 i höjt anslag på järnvägs- och kollektivtrafiksatsningar 
samt banunderhåll. Anslagshöjningen på 2,4 miljarder kronor ska ligga 
kvar under planperioden fram till 2021.
    Vi föreslår också att införandet av trängselskatt på Essingeleden 
tidigareläggs till slutet av 2011. Det skulle ge runt 250 miljoner kronor 
varje år 2012–2019, vilket ska användas till delfinansiering av vår 
Stockholmssatsning.
    Som huvudsaklig finansieringskälla till den rödgröna infrastruktur-
satsningen vill vi införa en kilometerskatt på tunga lastbilstransporter. 
Vår bedömning är att kilometerskatten tidigast kan införas 2013 och 
att det årliga överskottet kommer att vara runt 4 miljarder kronor. Rätt 
utformad kan en kilometerskatt öka effektiviteten i transportsystemet 
och därmed minska slitage, buller samt utsläpp. Vid införandet av 
kilometerskatten ska hänsyn tas till skogsindustrin som saknar 
alternativ till transport på väg. En möjlig lösning för detta är att 
geografiskt differentiera skatten. För att skapa sunda konkurrens
förhållanden ska kilometerskatten omfatta såväl svenska som 
utländska åkare.
     Vi föreslår att Trafikverket under planperioden 2010–2021 får låna 
55,3 miljarder kronor för strategiska infrastrukturinvesteringar. En 
sådan upplåning innebär att utgifterna för räntor och amorteringar från 
2021 är runt 3,5 miljarder kronor, vilket ryms väl inom det överskott 
kilometerskatten beräknas ge. Eftersom lånen byggs upp gradvis 
mellan 2013 och 2021 kommer utgifterna för räntor och amorteringar 
också att byggas upp gradvis. Skillnaden mellan kilometerskattens 
beräknade 4 miljarder kronor i överskott och det som behövs för räntor 
och amorteringar vill vi använda för ett extra anslag. Det extra 
anslaget är därmed runt 4 miljarder kronor 2013 och sjunker gradvis 
till runt 0 kronor år 2021.

   De viktigaste projekten i det rödgröna förslaget till infrastruktur-
satsning beskrivs nedan:
 • Satsning på höghastighetsbanor och andra strategiska 
projekt. Inom ramen för vårt förslag till infrastruktursatsning bygger 
vi Sveriges första höghastighetsbanor: Ostlänken och Göteborg–Borås. 
Det möjliggör snabba och attraktiva resor med tåg samtidigt som 
kapacitet för gods och regionaltrafik frigörs på befintliga banor. Vi 
föreslår också bl.a. att bygget av Norrbotniabanan påbörjas, en 
tidigareläggning av bygget av Västlänken och en höjning av de gene-
rella anslagen för investeringar i järnväg så att viktiga järnvägsprojekt 
i hela Sverige kan genomföras.

 • Infrastruktur och kollektivtrafik i hela landet. Vi ser behov 
av förstärkning av infrastruktur och kollektivtrafik i hela landet. Vi 
satsar 9 miljarder kronor på urban kollektivtrafik och cykelåtgärder 
och lika mycket i en särskild pott för satsningar i hela landet med 
fokus på jobb, klimat och kollektivtrafik. Staten ska via Trafikverket 
bidra till investeringar i kommunernas infrastruktur och stödja sats-
ningar på kollektivtrafik, cykel och gång för att nå en minskad 
biltrafikandel. Som motprestation för att få stöd till att öka 
kollektivtrafikandelen ska kommunerna kunna visa att åtgärderna 
minskar bilanvändningen till förmån för ökad användning av kollek-
tivtrafik. Satsningen är en del i den nationella uppföljningen av EU:s 
plan för ”urban mobility”  som syftar till att skapa hållbart resande i 
städer.

 • Bättre godstransporter. Vi har förslag som underlättar gods-
transporter med smarta kombinationer av järnväg, sjöfart och väg. 
Näringslivets transporter kan på så sätt effektiviseras samtidigt som 
klimatpåverkan minskar. Det gör vi bl.a. genom ett fullständigt 
dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön och en särskild godspott om 



2  miljarder kronor för investeringar i transportslagsövergripande 
(intermodala) transporter. Vi anser även att strategiska hamn- och 
kombiterminaler bör pekas ut i syfte att ge dem prioritet i fördelningen 
av statliga infrastrukturinvesteringar.

 • Stockholmssatsning. Vi föreslår en särskild Stockholms-
satsning på 10 miljarder kronor för att förbättra kollektivtrafiken och 
underlätta framkomligheten i Stockholm. Detta innebär att vi, med 
regional finansiering, möjliggör objekt för sammanlagt 17 miljarder 
kronor. Satsningen omfattar dels en förstärkning av Mälarbanan 
mellan Tomteboda och Kallhäll, dels 5,1 miljarder kronor i statsbidrag 
för byggandet av spårvägar, utbyggd kollektivtrafik och bättre 
cykelbanor. Bland projekten kan nämnas Spårväg Syd och tunnelbana 
mellan Odenplan och Karolinska. För att effektivisera nyttjandet av 
Sveriges hårdast belastade vägsträcka vill vi införa en trängselskatt på 
Essingeleden från slutet av 2011, vilket också bidrar till finansieringen 
av den rödgröna Stockholmssatsningen. Vår bedömning är att en sådan 
utvidgning av trängselskatten kan ge ett årligt överskott om runt 250 
miljoner kronor.

 • Ökade anslag till drift och underhåll av järnväg. För att 
säkerställa och förbättra tillförlitligheten i järnvägssystemet föreslår vi 
en höjning med 8 miljarder kronor av anslaget under planperioden. 
Detta kommer att påtagligt leda till minskade förseningar inom 
tågtrafiken och öka kapaciteten för godstrafiken.

Omställning av den svenska fordonsparken
    Det är nödvändigt att bilparken i Sverige och andra länder blir mer 
miljövänlig. Vi vill stimulera fordonsindustrin till att påskynda 
omställ-ningen till produktion av mer miljösmarta fordon. På så sätt 
blir svensk industri mer konkurrenskraftig i framtiden, samtidigt som 
transportsektorns utsläpp av klimatpåverkande gaser minskar. För att 

påskynda omställningen av den tunga fordonsparken föreslår vi ett 
tillfälligt stöd till förnyelse av tunga fordon på 25 miljoner kronor.
    Bättre alternativ måste skapas för dem som använder bil. För många 
människor är det ofta svårt att få ihop jobb och fritid utan bil – och 
många har inte råd att köpa en ny miljöbil. Vi föreslår därför att 
efterkonvertering av bilar införs så att fler kan köra miljövänligt. 
Premien bör vara ca 5 000 kronor för byte av bensin till etanol och ca 
10 000 kronor för byte till biogas och el. Stödet uppgår till 25 miljoner 
kronor per år.Vi menar att beskattningen av fordon behöver utformas 
på ett sätt som har större miljöstyrande effekt. Vår gemensamma 
uppfattning är att fordon med låga utsläpp ska gynnas och bilar med 
höga utsläpp ska betala mer. Vi vill i samråd med fordonsindustrin 
utreda hur ett sådant system kan utformas. En modell som vi vill pröva 
är en nybilsskatt/bonus, som gynnar miljöfordon och beskattar fordon 
med större påverkan på miljön hårdare. Under mandatperioden 
kommer vi också att skärpa koldioxidrelateringen av fordonsbe-
skattningen samt utreda hur förmånsbeskattningen kan reformeras så 
att inköp av fordon med låga utsläpp gynnas bättre än i dag. På så sätt 
blir svensk industri mer konkurrenskraftig i framtiden, samtidigt som 
transportsektorns utsläpp av klimatpåverkande gaser minskar.

Investera i energieffektiv ny- och ombyggnation
    Vi rödgröna har ett mål om att nyproduktionen av hyresrätter ska 
fördubblas under nästa mandatperiod. För oss är det en självklarhet att 
dessa nya lägenheter ska vara energieffektiva. Läs mer om vårt förslag 
om investeringsstöd i välfärdsavsnittet.
    Det finns även stora renoveringsbehov i våra bostäder och lokaler. 
Många flerbostadshus i det s.k. miljonprogrammet är i stort behov av 
totalrenovering. Vi föreslår därför att det ROT-avdrag som finns i dag 
kompletteras med ett nytt ROT-stöd med klimatprofil för renovering 
av flerfamiljshus, se bostadsavsnittet.



Ansvar för en global klimatomställning
    Sverige har ett stort ansvar att visa ledarskap och ta ansvar för 
klimatpolitiken. Detta gör vi genom en ambitiös och framsynt klimat-
politik i Sverige men också genom att konstruktivt delta i det inter-
nationella samarbetet. Vi menar att den nuvarande svenska regeringens 
insatser i det internationella klimatarbetet varit alldeles för kraftlöst. 
Sveriges tidigare ledarskap i den globala klimatpolitiken har urholkats.
    För en rödgrön regering är det otänkbart att finansiering av klimat-
åtgärder i fattiga länder går ut över fattigdomsbekämpning. Biståndet 
behövs mer än någonsin för att bekämpa fattigdom och skapa positiv 
utveckling i en värld som drabbas allt hårdare av ett förändrat klimat. 
Detta är ett avgörande ställningstagande för att skapa förtroende från 
de fattiga länderna i klimatförhandlingarna.
    En rödgrön regering kommer att verka internationellt för att få till 
stånd nya medel och finansieringsformer för internationella klimat-
åtgärder. Resurser kan exempelvis komma från en global handel med 
utsläppsrätter och/eller internationella avgifter på utsläpp från flyg och 
sjöfart. En rödgrön regering kommer att verka för att sådana lösningar 
kommer tillstånd.
    För att stärka finansieringen av klimatåtgärder i fattiga länder vill vi 
anslå 250 miljoner kronor 2012.

(iii) Storsatsning på förnybar energi
    Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för förnybar energi 
med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den förnybara energin 
har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver. All 
svensk energi kan på sikt komma från förnybara källor. Energieffek-
tivisering ska vara en grundläggande beståndsdel i en framtida energi-
politik.
    Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med en 
energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. 

Våra investeringar i grön energi ger möjlighet att skapa nya jobb i hela 
landet. Utvecklingen av förnybara moderna drivmedel från skogs- och 
jordbruket kommer att ge nya jobb i gles- och landsbygd. Samma sak 
gäller utbyggnaden av vindkraften. En offensiv grön jobbpolitik går 
hand i hand med att hålla ihop Sverige.

Nystart för Klimatinvesteringsprogrammet
    Ett framgångsrikt klimatarbete kräver att alla nivåer i det svenska 
samhället involveras. Många kommuner, företag och andra aktörer vill 
bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill göra en nystart 
för klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som ger kommuner, 
företag och andra aktörer ekonomiska möjligheter att satsa på 
klimatvänlig teknik. Vi föreslår att 600 miljoner avsätts till Klimp över 
perioden 2011–2012.
    Programmet ska bidra till ökad klimateffektivitet och utveckling av 
ny, grön teknik samt gå till de samhällsekonomiskt mest lönsamma 
projekten. Vi rödgröna partier ser ett stort behov av investeringar inom 
bioenergi – omhändertagande av spillvärme, distributionsnät för värme 
och fjärrkyla, lagring av värme och kyla samt teknik för produktion 
och uppgradering av biogas. Ett ökat uttag och tillgång till biogas har 
också stor betydelse för transportsektorn, där utsläppen till skillnad 
från andra sektorer nu ökar. Biogasen har stor potential som lokalt 
producerat bränsle för kollektivtrafik.

Utökade satsningar på förnybar energi
    Åtgärder för den förnybara energiproduktionen måste utformas så 
att de når största möjliga effekt på kort och lång sikt. Vi kommer 
därför att utveckla kompletterande stödformer till solenergi och annan 
förnybar energiteknik och pröva ett kompletterande fastprissystem för 
leveranser av förnybar el.



Tills dess att mer långsiktiga program finns på plats måste de investe-
ringsstöd som finns i dag kvarstå så att det inte blir glapp som gör att 
Sverige tappar kompetens och fart i utvecklingsarbetet. Vi vill därför 
förlänga och utöka de befintliga anslagen till solvärme och solel. Totalt 
satsar vi 100 miljoner kronor årligen 2011 och 2012.

(iv) En offensiv miljöpolitik
    Levande skogar, myllrande våtmarker och ostörda fjällmiljöer är 
viktiga delar av Sverige som väldigt många människor värderar högt. 
Vi är dessutom beroende av de nyttigheter och tjänster som naturen 
förser oss med. Det handlar om grundläggande tjänster som att vatten 
renas, att kretsloppen fungerar och att det finns fisk i haven och träd i 
skogen. Dessa tjänster är helt nödvändiga för oss. Men de kräver att vi 
tar ett stort ansvar för att förvalta dem väl.
    Vi rödgröna partier tar denna utmaning på allvar. För att nå våra mål 
för miljöpolitiken krävs en rad åtgärder inom flera områden. Till 
skillnad från regeringen vill vi behålla och utveckla miljömåls-
systemet. Miljömålen ger en struktur, helhetssyn och kontinuitet i 
miljöarbetet och är viktiga för att nå ambitiösa långsiktiga mål.

Skydda skogen
    Vi menar att skyddet av skogen måste öka. Genom att öka skyddet 
av skogen kan vi bevara viktiga miljöer som många människor upp-
skattar och värderar högt samtidigt som vi bevarar viktiga funktioner 
och tjänster som skogen erbjuder.

Miljömålsrådets senaste uppföljning av arbetet med miljömålet ”Ett 
rikt växt- och djurliv”  ger en dyster bild av den biologiska mångfalden 
i Sverige. Det senaste seklets alltmer storskaliga jord- och skogsbruk 
har lett till en omfattande förlust av biologisk mångfald. Rådet 
konstaterar att förlusten av arter, naturtyper och ekosystemtjänster 

fortsätter trots kraftigt ökade insatser under de två senaste mandat-
perioderna. Tillståndet för den biologiska mångfalden visar en 
övervägande negativ utveckling. Det är angeläget att arbetet för att 
hejda förlusten av biologisk mångfald intensifieras. Vi föreslår därför 
att anslaget till biologisk mångfald utökas med 500 miljoner kronor 
2011 och 500 miljoner kronor 2012 per år.

Insatser för ett hållbart jordbruk och bättre mat
    En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden. Att 
förbättra matkvaliteten och att göra livsmedelsproduktionen mer 
uthållig är viktigt. Allt fler människor är oroliga över den mat som vi 
kan köpa i livsmedelsaffärerna. Många oroar sig för miljögifter. I 
ekologisk odling begränsas läckaget av gifter och näringsämnen som 
bidrar till övergödningen. Vi vill återinföra stödet till ekologiskt 
jordbruk på en nivå om 10 miljoner kronor årligen 2011–2012. För att 
minska jordbrukets miljöpåverkan vill vi också återinföra skatten på 
handelsgödsel.

Förbättrat djurskydd
    Vi rödgröna partier anser att det är viktigt att Sverige har en god 
djuromsorg som uppfyller mycket högt ställda krav. Vi vill värna och 
stärka det etiska förhållningssättet gentemot djuren. För att utveckla 
det djuretiska arbetet vill vi inrätta en djuretisk ombudsman och anslår 
20 miljoner kronor från 2012. Ombudsmannen ska verka för en god 
etisk grund, utvärdera djurskyddskontrollen, ta fram artkaraktäristika, 
göra djuretiska årliga revisioner samt ge djuretiska råd.

(v) Bättre indikatorer för hållbar utveckling
    Den ekonomiska politiken ska bidra till ekonomisk, social och 
ekologiskt hållbar utveckling. Klyftorna ska minska, den sociala 
sammanhållningen öka och människors möjlighet till inflytande tillta. 



Ekonomin måste utvecklas så att vi lever på avkastningen av 
naturresurserna utan att förbruka dem. Vi måste också ha en socialt 
hållbar ekonomi. Under mandatperioden kommer vi att arbeta för att 
utveckla nya indikatorer för att bättre kunna utvärdera effekter på 
människors hälsa och sociala välbefinnande, kvaliteten i välfärden, 
miljömål och ekosystem.

5 f Ansvar för Sverige
Vi vill effektivisera den statliga myndighetsförvaltningen för att få ut 
mer av varje investerad skattekrona.
Vi lanserar ett brett program mot skattefusk och ekonomisk 
brottslighet.
Vi vill skärpa regleringen och öka tillsynen av finanssektorn.
    Den borgerliga regeringen ärvde ett överskott på 70 miljarder 
kronor i de offentliga finanserna, som nu har vänts till ett underskott på 
lika mycket. Vi i det rödgröna samarbetet vill prioritera jobbskapande 
investeringar och låta andra utgifter stå tillbaka tills Sverige är igenom 
den ekonomiska krisen. Det gäller inte minst skattesänkningar. Vi 
säger blankt nej till ansvarslösa skattesänkningar på lånade pengar.
    Under den kommande mandatperioden är det nödvändigt att 
genomföra en rad besparingar inom den statliga myndighetssektorn, 
för att få ut så mycket som möjligt av varje investerad skattekrona. 
Dessutom vill vi bekämpa fusk med både förmåner och skatter och 
reglera finanssektorn bättre.

(i) Effektivisera statliga myndigheter
    För att nå en effektivare statlig förvaltning föreslår vi att myndig-
hetsstrukturen effektiviseras. De statliga myndigheterna har kompetent 
och välutbildad personal. Deras kvalifikationer och erfarenhet måste 
tas till vara bättre. Statliga myndigheter ska vara arbetsplatser där de 
anställda känner att de trivs och utvecklas och att deras kunskaper 

förvaltas. Då utvecklas också verksamheterna än mer och kvaliteten 
förbättras. Samarbetet med de fackliga organisationerna är av av-
görande betydelse och behöver vårdas. Vi är övertygade om att statliga 
myndigheter kan fungera bättre om de statligt anställdas erfarenheter 
och kunskaper bättre kommer till godo.
    Därutöver behöver också myndighetsstrukturen inom staten ses över 
och effektiviseras. Till exempel bör ett antal myndigheter slås sam-
man. Det gäller polisens 21 länsmyndigheter, Statens kriminaltekniska 
laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV), Statens 
bostadskreditnämnd (BKN) och Boverket, Statens fastighetsverk och 
Fortifikationsverket, Överklagandenämnden för högskolan och Hög
skolans avskiljandenämnd samt Riksarkivet och landsarkiven. Därut-
över behöver vissa myndigheter inte finnas kvar som själv-ständiga 
myndigheter – deras uppdrag kan övertas av andra. Det gäller t.ex. 
Nämnden för statligt stöd till trossamfunden (SST), Svenska institutet 
för europapolitiska studier (Sieps), Statens nämnd för arbetstagares 
uppfinningar och Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden.
    I dag lägger myndigheterna ca 20 miljarder kronor per år på 
lokalkostnader. Enligt Arbetsgivarverket skulle det vara möjligt att 
spara in på en femtedel av detta. Vi vill därför förbättra den ekono-
miska styrningen av myndigheterna genom att låta Ekonomi-
styrningsverket utveckla styrmedel som ger bättre ekonomiska 
incitament för myndigheterna att välja billigare lokaler.
    Vi vill också öka den administrativa samordningen mellan 
myndigheterna. Varje myndighet – särskilt inte de mindre – behöver 
inte ha egna lösningar när det gäller IT- eller ekonomisystem. 
Dessutom kan man pressa kostnader genom att samordna inköpen 
mellan myndigheter. Vi föreslår att Ekonomistyrningsverket får i 
uppdrag att ta fram förslag som ökar den administrativa samordningen 
mellan myndigheter och höjer volymen på den statliga inköps-
samordningen.



För att göra det lättare att jämföra olika myndigheters kostnader vill vi 
att det utvecklas administrativa nyckeltal för den statliga förvalt-
ningen. Vi vill också att staten ska tillsätta en utredning som samman-
ställer erfarenheter av att gå över till öppna standarder och fri 
programvara för statliga myndigheter. Det är viktigt att statliga 
myndigheter tar del av den nya tekniken och hela tiden använder sig 
av de mest kostnadseffektiva lösningarna.
    Slutligen är vi också beredda att göra en indragning av anslags-
sparandet bland statliga myndigheter för att frigöra resurser till 
jobbskapande investeringar. Varje enskilt anslagssparande bör dock 
prövas noggrant. En del myndigheter bör helt undantas.

(ii) Besparingar på försvaret
    Det militära försvaret – Försvarsmakten och dess stödmyndigheter – 
har under de senaste två decennierna genomgått en kraftig omstöp-
ning. Nödvändiga, men många gånger smärtsamma, besparingar har 
gått hand i hand med utvecklande av nya förmågor och ökad kvalitet. 
Samtidigt har också den internationella dimensionen gått från att vara 
en perifer sidouppgift till att bli en av huvuduppgifterna för det 
militära försvaret.
    Försvarsmaktens förmåga att genomföra väpnad strid ska utgöra 
grunden för att upprätthålla och utveckla det militära försvaret. De 
nödvändiga förändringarna i personal, materiel- och logistikförsörj-
ning, liksom i insatsorganisationens utformning och beredskaps-
system, ska ske på ett sådant sätt att de leder till ett militärt försvar 
med högre tillgänglighet och användbarhet samt en god balans mellan 
storlek och allsidighet.
    Reformeringen av det militära försvaret måste fortsätta och leda till 
en mer användbar och tillgänglig insatsorganisation. Denna 
reformering måste emellertid ske på ett ansvarsfullt sätt.

    Vi rödgröna partier gör bedömningen att en besparing på 2 miljarder 
kronor är rimlig. Den största besparingen görs i anslag 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap. På detta anslag finns redan idag 
ett stort anslagssparande, som enligt Försvarsmakten uppgår till 800 
miljoner kronor för 2009. Inom ramen för förbandsanslaget kommer 
emellertid satsningar att göras på frivilligverksamheten, de nationella 
skyddsstyrkorna och försvarets jämställdhetsarbete.
    Anslaget till fredsfrämjande insatser under posten 1:2 minskas bl.a. 
med anledning av att Sverige, med en rödgrön regering, inte kommer 
att åta sig ett nytt ramansvar för Nordic Battle Group. Beträffande 
anslagsposten 1:4 bedömer vi att en besparing på 445 miljoner kronor 
är möjlig. När det gäller besparingarna på Högkvarteret handlar det 
exempelvis om effektiviseringar i organisationen.

Besparingar i det militära försvaret.
(miljoner kronor)      2011
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap   -750
1:2 Fredsfrämjande, NBG, Förbandsinsatser  -540
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar  -20
1:4 Vidmakthållande, avveckling mm av materiel 
och anläggningar      -445
1:5  Forskning och teknikutveckling   -100
1:8 FRA       -50
2:1 Kustbevakningen      -35
Högkvarteret       -60
Summa       -2 000

(iii) Bekämpa skattefusk och ekonomisk brottslighet
   Skatteverket beräknar att staten förlorar cirka 130 miljarder kronor i 
uteblivna skatteintäkter varje år. Det är ett resultat av både medvetet 
skattefusk och oavsiktliga misstag. Att bekämpa skattefusk handlar om 



att stärka välfärden, men också om att skapa rättvisa villkor för före-
tagen.
    Vi i det rödgröna samarbetet har tagit fram ett brett program för att 
bekämpa skattefusk. Det handlar bland annat om att bekämpa skatte-
paradis, skatteflykt och penningtvätt genom ett ökat internationellt 
samarbete, en förändrad sekretesslag, en ökad kontroll över växlings- 
och factoringbolag och en översyn av reglerna för F-skattsedel. Det 
behöver utredas om penningtvätt ska betraktas som ett separat brott.
     Det handlar också om att ge Skatteverket bättre möjligheter att 
kontrollera skattebrott. Till exempel vill vi att fler branscher ska 
omfattas av kraven på personalliggare – och att Skatteverket ska ha 
möjlighet att genomföra oannonserade kontroller. I taxibranschen ska 
det införas krav på redovisningscentraler. Vi vill också gå över till 
individuell skatteinbetalning från arbetsgivare så att det blir lättare för 
Skatteverket att upptäcka när det betalas in för lite i skatt. Därutöver 
vill vi se över möjligheterna att införa ett entreprenadavdrag och göra 
det lättare att utbyta information om brottsmisstänkta.
    Slutligen vill vi tillföra Skatteverket 50 miljoner kronor för att 
bekämpa skattefusk.

(iv) Skärpt reglering och tillsyn av finanssektorn
    Den finansiella krisen hade sitt ursprung i en spekulationsekonomi 
där tillgångsvärden på fastigheter och värdepapper nådde ohållbara 
nivåer, bland annat på grund av globala obalanser. Fallet i tillgångs-
värden blottlade stora brister inom reglering och tillsyn av den 
finansiella sektorn. Stramare reglering och tillsyn är nödvändiga för att 
skydda samhällsekonomin.
    Det pågår arbete i många länder för att få fram bättre regelverk och 
mer kraftfull övervakning och därigenom minska risken för framtida 
kriser. För Sveriges del är det arbete som pågår inom EU och inom 
ramen för globala samarbetsarenor så som G-20 av stor vikt. Men även 

nationella regleringar är betydelsefulla för att få till stånd bättre funge-
rande finansiella marknader.
    Under kommande år måste den svenska regeringen vara djupt 
engagerad i reformeringen av den finansiella sektorn. Några av de 
delar som vi avser att prioritera på europeisk och nationell nivå är:

Ett mer enhetligt europeiskt regelverk
    Inom EU finns det nu en överenskommelse om europeiska regler för 
kapitaltäckning. Det måste bidra till ett lägre risktagande i banksektorn 
i framtiden. Det är viktigt att kapitaltäckningskraven beaktar bankens 
hela verksamhet – även tillgångar som på olika sätt ligger utanför 
balansräkningen. Det behöver också utarbetas ett europeiskt regelverk 
som gör det möjligt för stora banker att gå i konkurs utan att det får 
systemhotande konsekvenser.
    Andra viktiga regleringsområden är utformningen av rörliga 
ersättningssystem och förbättrade riskbedömningar av finansiella 
instrument och institutioner. Kreditratinginstituten måste göras obero-
ende av de institutioner och företag som de ska riskbedöma. 
Konsument-skyddet måste stärkas. Handeln med olika derivat-
produkter bör ske via marknadsplatser. Arbetet för att begränsa de så 
kallade skatteparadisens verksamhet och för att öka transparensen är 
också av stor vikt för att åstadkomma en tryggare finansiell sektor.

Samordnad tillsyn
    Sverige bör inom det europeiska samarbetet agera för att säkra att 
det internationella kapitalet möts av internationell politik och inter-
nationella regler. Det finns nu en överenskommelse inom EU om en ny 
struktur för tillsyn över de finansiella marknaderna. Förhoppningen är 
att den leder till förbättrad tillsyn. Ingen ska kunna smita undan regler 
och kontroll genom att flytta pengar mellan olika länder.



Stärk Finansinspektionen
    Den svenska Finansinspektionen har en central uppgift och måste få 
de verktyg som krävs för att genomföra sitt grundläggande uppdrag 
som omfattar tillsyn, reglering och tillståndsgivning inom den 
finansiella sektorn. Det är viktigt att människor känner tillit till den 
finansiella sektorn, vilket många inte gör idag. Vi ser även behov av att 
stärka arbetet med att identifiera insiderbrott och otillbörlig 
marknadspåverkan. Det måste noggrant följas att Finansinspektionen 
har tillräckliga resurser för sitt arbete. Regeringen höjer i vår-
propositionen anslaget till Finansinspektionen med 20 miljoner kronor, 
vilket vi välkomnar.

Alla kreditgivare ska ställas under Finansinspektionens tillsyn
    Konsumenter av finansiella tjänster behöver skydd. Vi vill att alla 
finansiella institutioner som erbjuder krediter till konsumenter ska stå 
under Finansinspektionens tillsyn. Idag krävs tillstånd endast för de 
verksamheter som kombinerar utlåningsverksamhet med inlåning. 
Många av de företag som erbjuder de mest kostsamma lånen står 
därmed utan tillsyn från Finansinspektionen. Det är inte acceptabelt.

5g. Investeringar i jobb och välfärd kräver skatter
    Oförändrad samlad inkomstskatt för låg och medelinkomsttagare 
(cirka +/- 150 kronor per månad per individ).
Sänkt skatt för pensionärer – halverad klyfta för normalpensionärer.
Inget förvärvsavdrag för miljonärer.
Höjd skatt för förmögna.
Höjda klimat- och miljöskatter.
    Sverige behöver en ny färdriktning. Vi rödgröna partier vill investe-
ra i en utveckling som bygger både samhället och individen friare. För 
det behöver vi starka offentliga finanser. Vår prioritering är glasklar: 

Välfärden måste sättas före nya stora skattesänkningar.
    Skatter har vi främst för att finansiera vår gemensamma välfärd. 
Skattesystemet ska vara likformigt, transparent och enkelt. Möjlig-
heterna till skatteplanering ska minimeras. Genom att kraftfullt bekäm-
pa skattefusk stärker vi välfärden och skapar rättvisa konkurrensvillkor 
för företagen. Skattesystemet ska vara rättvist.
    Utformningen av skattepolitiken måste ta hänsyn till kvinnors och 
mäns olika inkomster och ekonomiska villkor i övrigt, i syfte att 
utjämna de ekonomiska skillnaderna.
    Vår gemensamma syn innebär att skatt ska betalas efter bärkraft och 
välfärd fördelas efter behov. Skatternas utformning ska främja hög 
sysselsättning och ökad hållbar tillväxt. En hög sysselsättning är en 
förutsättning för att få resurser till den offentligt finansierade generella 
välfärden.
    De förändringar av skattepolitiken som vi i det rödgröna samarbetet 
föreslår kommer att göra skattesystemet rättvisare och enklare, och 
därmed mer effektivt.
    Den borgerliga regeringen ärvde ett överskott i de offentliga 
finanserna om 70 miljarder kronor. Detta överskott har förbytts i ett 
stort underskott. Trots det försämrade läget i de offentliga finanserna 
har regeringen fortsatt att låna till skattesänkningar. Totalt sett har 
regeringen sänkt skatterna med närmare 100 miljarder kronor under 
mandatperioden. Nu planerar regeringspartierna för ytterligare 100 
miljarder nästa mandatperiod.
    Regeringen har motiverat sin skattepolitik med att ökade skillnader 
mellan de som arbetar och dem som inte arbetar skapar fler jobb. Men 
så har inte blivit fallet. Tvärtom har sysselsättningsgraden minskat och 
arbetslösheten ökat sedan regeringen tillträdde.
    Under en längre tid har inkomstklyftorna i Sverige ökat. Den 
borgerliga regeringens skattepolitik har kraftigt fördjupat klyftorna.    



Den rikaste tiondelen har fått nästan lika mycket som 60 procent av 
folket har fått tillsammans. Den procent som tjänar mest har fått nästan 
lika mycket som 25 procent av folket. Det är fel politik för Sverige. 
Det skapar inga nya jobb utan bara ökade klyftor. Vi vet att Sverige 
blir starkare om klyftorna i samhället minskar. Skattepolitiken ska 
bidra till ökad jämlikhet.

Fördelning av regeringens skatteförändringar och reformer, 
2006-2010. (Diagram, utelämnas här). Förändringar i inkomsttagares 
inkomst efter skatt, i relation till medelvärdet. Fördelningen är gjord 
på hundradelar, där 1 är den procent med lägst inkomst och 100 den 
procent med högst. Källa: RUT, dnr 210:466

(i) Skatt på inkomst

Avskaffa klyftan mellan pension och lön
    Pensionärer ska inte beskattas hårdare än löntagare. Pension är inget 
bidrag – utan uppskjuten lön. Vi menar att diskrimineringen av 
pensionärer inte leder till fler jobb. En väl fungerande arbetslinje 
kräver att det både ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Den 
borgerliga alliansen har medvetet skapat och vill behålla skatteklyftan 
mellan pension och lön.
    Vi vill sänka skatten för breda pensionärsgrupper. Alla pensionärer 
med en inkomst upp till cirka 40 000 kronor i månaden får en större 
skattesänkning med vårt rödgröna förslag än med regeringens förslag. 
Skatten för pensionärer sänks genom att grundavdraget för pensionärer 
höjs. Totalt kostar förslaget totalt 7,5 miljarder kronor, inklusive 
regeringens förslag.

Höjt grundavdrag för pensionärer. (Diagram, utelämnas här)
Källa: Riksdagens Utredningstjänst

Skattesänkning för pensionärer (kronor per månad)
Inkomst  Sänkt skatt 2011 m. vårt förslag  Kvarstående    
                             ”skatteklyfta”
7 667  166     233
12 000 329     336
14 000 392     333
16 000 452     393
18 000 513     453
25 000 495     891

Sänkt skatt
   Vi rödgröna partier menar att olika typer av inkomst av tjänst ska 
beskattas lika. Det är inte rimligt att den som är föräldraledig eller den 
som har gått i pension och redan har gått ner i inkomst ska behöva 
betala en högre skatt än den som jobbar vid samma inkomst. Därför 
avsätter vi i den här budgeten en miljard kronor som finansieras genom 
att förvärvsavdraget växlas ned med en miljard kronor.
    En modell kan vara att höja grundavdraget för personer upp till 65 
år och anpassa skiktgränsen så att förslaget är neutralt för den statliga 
inkomstskatten. Denna modell innebär dock att personer som till 
exempel är sjuka delar av året och jobbar resten inte får ta del av 
skattesänkningen. Vi vill även att de som uppbär inkomst från våra 
trygghetsförsäkringar under delar av året ska få ta del av skatte-
sänkningen. Därför kommer vi i regeringsställning se över hur en 
sådan modell kan utformas. Med en sådan modell får en 
långtidsarbetslös person cirka 100 kronor per månad i sänkt skatt.
    Fortsatta steg för att nå en mer likformig beskattning ska tas under 
nästa mandatperiod. Det innebär att steg ska tas för att skillnaden i 
beskattning mellan löntagare och andra grupper, exempelvis 
föräldralediga, arbetslösa och sjuka, ska minska.



Trygghetsväxlingen - sänkt kostnad för medlemskap i a-kassan
    Sedan den borgerliga regeringen förändrade a-kassan har många fått 
sina avgifter till a-kassan höjda med hundratals kronor i månaden. 
Samtidigt har ersättningen försämrats.
    Vårt förslag är att kostnaden för alla sänks till cirka 80 kronor per 
månad genom en skattereduktion. Differentieringen tas därmed bort. 
Den sänkta kostnaden för a-kassan finansieras genom en nedskalning 
av förvärvsavdraget. För löntagarkollektivet tar skatteförslagen ut 
varandra. Förändringen slår dock olika för olika individer, beroende på 
inkomst och hur hög ens a-kasseavgift är. A-kassemedlemmar med 
låga inkomster och höga avgifter tjänar mest. Detta ska genomföras i 
januari 2011.
    Nedan finns en tabell som visar hur förslaget påverkar olika typer av 
individer, beroende på deras nuvarande a-kasseavgift och inkomst.
Effekten av trygghetsväxling mellan a-kasseavgift och förvärvsavdrag

Trygghetsväxling: Samlad effekt för medlem i TCO/Unionen (idag 
234 kronor i avgift/månad)
Arbetsinkomst/månad Förändrad inkomstskatt
15 000 kr   Sänkt skatt med 52 kr/mån
20 000 kr   Sänkt skatt med 22kr/mån
25 000 kr   Höjd skatt med 7 kr/mån
30 000 kr   Höjd skatt med 15 kr/mån

Trygghetsväxling: Samlad effekt för medlem i LO/Metall (idag 390 
kronor i avgift/månad)
Arbetsinkomst/månad Förändrad inkomstskatt
15 000 kr   Sänkt skatt med 208 kr/mån
20 000 kr   Sänkt skatt med 178 kr/mån
25 000 kr   Sänkt skatt med 149 kr/mån
30 000 kr   Sänkt skatt med 141 kr/mån

Trygghetsväxling: Samlad effekt för medlem i Saco/Akademikerna 
(idag 90kronor i avgift/månad)
Arbetsinkomst/månad  Förändrad inkomstskatt
15 000 kr    Höjd skatt med 92 kr/mån
20 000 kr    Höjd skatt med 122 kr/mån
25 000 kr    Höjd skatt med 151 kr/mån
30 000 kr    Höjd skatt med 159 kr/mån

    Löntagarna betalar sina medlemsavgifter i fackliga organisationer 
med beskattade pengar. En del av arbetsgivarnas medlemsavgifter till 
arbetsgivarorganisationerna betalas däremot med oskattade medel. 
Detta utgör en principiell orättvisa på arbetsmarknaden. Den svenska 
modellen är beroende av starka parter på ömse sidor. Vi vill därför se 
över se över möjligheten att skapa en skattemässig neutralitet mellan 
avgifter till arbetsgivar- och löntagarorganisationer.

Avdrag för hushållsnära tjänster
     Vi är överens om att avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster. För 
att skapa förutsättningar för branschen att anpassa sin verksamhet 
föreslår vi att avskaffandet sker från halvårsskiftet 2011.

Inget förvärvsavdrag på miljoninkomster
    Vi menar att den som har miljoninkomster inte behöver något 
förvärvsavdrag. Regeringens orättvisa politik har kraftigt gynnat de 
som tjänar mest. Det har inte skapat jobb utan istället ökat ojäm-
likheten och underskotten i de offentliga finanserna. Alla som får del 
av välfärden i Sverige behöver bidra till den efter förmåga. Vi vill 
därför trappa av förvärvsavdraget så att det är borta vid miljonin-
komster. Avtrappning sker med 2,5 procentenheter från 40 000 kronor 
i månaden. För den som tjänar 50 000 kronor i månaden betyder 
avtrappningen en skattehöjning på cirka 250 kronor i månaden. För 



den som tjänar 80 000 betyder det en höjd skatt om cirka 1 000 kronor 
i månaden. Förvärvsavdraget är helt borta vid arbetsinkomster över 
103 000 i månaden.

(ii) Socialavgifter
    Sociala avgifter finansierar pensioner och gemensamma försäk-
ringar för löntagarna. Nivån på de sociala avgifterna måste därför 
alltid i första hand avgöras av de behov de ska täcka.
    Skatterna måste medverka till ett bättre klimat för entreprenörskap. 
Arbetet för att bekämpa regelkrångel måste prioriteras. Småföretagens 
villkor ska förbättras. Vi vill förbättra kapitalbildningen för små 
företag bland annat genom att ett riskkapitalavdrag införs.

Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag
    Att sänka kostnaderna för småföretag att anställa och växa är ett 
prioriterat område. I denna motion lägger vi förslag om sänkta arbets-
givaravgifter för småföretagen med 2 miljarder 2011 och 6 miljarder 
2012. Modellen beskrivs närmare i jobbkapitlet Vi kommer att gå 
vidare med ytterligare lättnader för småföretagen från 2013. Vi vill 
också se över företagens sjuklönekostnader.

Ineffektiv nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga avskaffas
    Ungdomsarbetslösheten i Sverige är idag bland Europas högsta. 
Regeringens enda svar på den höga ungdomsarbetslösheten är att 
sänka arbetsgivaravgiften för alla företag som har en ung personal-
styrka. Regeringens Finanspolitiska råd anser att nedsatta social-
avgifter för olika åldersgrupper är ett ineffektivt och dyrt sätt att öka 
sysselsättningen. Vi delar experternas bedömning och föreslår istället 
att arbetsgivare som anställer ungdomar som är arbetslösa ska få en 
skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften. För långtids-
arbetslösa ungdomar kan skattereduktionen kombineras med befintliga 

stöd.15 En tidsgräns ska sättas. Denna kombinerade insats kallar vi 
förstajobbet-avdrag.
    Vi avser att se över nystartsjobben. Arbetsförmedlingen behöver 
kunna garantera kollektivavtalsenliga löne- och anställningsvillkor för 
nystartjobben och vi vill dessutom se till att systemet inte missbrukas.

(iii) Punktskatt på alkohol och tobak
    Vi föreslår att skatterna på alkohol och tobak höjs med totalt två 
miljarder kronor netto. Effekten av förslaget är att en flaska vin som 
idag kostar 70 kronor ökar i pris med 2,50 kronor och en flaska sprit 
ökar med cirka 24 kronor. Vi föreslår att skatten på tobak höjs med 
drygt 600 miljoner kronor. Effekten av förslaget är att ett paket 
cigaretter ökar i pris med två kronor och en dosa snus ökar med 2,40 
kronor. Detta motsvarar en ökning av skattinkomsterna netto med 12,5 
procent.

(iv) Skatt på fastigheter och kapital
    De borgerliga partierna lovade i valrörelsen att avskaffa fastighets-
skatten. Det har inte skett. Personer med lyxvillor har fått en kraftigt 
sänkt skatt, medan vanliga småhusägare har istället bara har fått se sin 
fastighetskatt byta namn till fastighetsavgift.
    Den rödgröna förslaget om fastighetsskatt innebär oförändrad 
fastighetsavgift för de allra flesta småhusägare, sänkt fastighetsskatt 
för bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter, en höjd skatt för villor 
värda över sex miljoner kronor, samt ett gradvis avskaffande av 
uppskovsskatten.
    Beskattningen av fastigheter är idag kopplad till kommunerna. I 
detta budgetförslag kvarstår denna modell och därmed så tillfaller 
”fastighetsavgiften”, inklusive de inkomster som tillkommer vid för-
ändrade taxeringsvärden, kommunerna.

15 Skattereduktion förr arbetslösa unga kombineras då med det existerande 
stödet ”nystartsjobb”
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En ny rättvis rödgrön fastighetsskatt
    Vi har lämnat ett tydligt lugnande besked till landets villaägare. 
Detta besked tillsammans med övriga delar i vår gemensamma över-
enskommelse om fastighetsskatten gäller.
    Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om 
att utforma den samlade beskattningen på fastigheter på ett sätt som 
bidrar till att skapa ett bättre fördelningspolitiskt skattesystem. Vårt 
gemensamma besked är att det nuvarande systemet för fastighetsskatt 
kvarstår med tre tydliga förbättringar:
 • Rättvisa: De som har de dyraste villorna med ett marknads-
värde över cirka sex miljoner (dvs. ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner 
eller mer) kommer att få höjd skatt. Samtidigt så utvidgas den nu-
varande begränsningsregeln så att fler med små inkomster får sänkt 
fastighetsskatt.16

 • Neutralitet: Fastighetsskatten för hyresfastigheter och 
bostadsrättsföreningar sänks. Neutraliteten mellan olika boendeformer 
utreds under år 2011 och åtgärder vidtas.
 • Rörlighet: Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov 
tas successivt bort, givet att det statsfinansiella läget så tillåter och att 
det finansieras på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt. På så sätt 
ökar rörligheten på bostadsmarknaden. I ett första steg tas skatten på 
uppskov upp till 200 000 kronor bort. Därmed har nästan hälften av 
den statsfinansiella kostnaden av att avskaffa uppskovet uppnåtts. Vi 
kommer även att tillsätta en utredning som ser över systemet med 
uppskov och hur det kan säkerställa att uppskoven betalas in.
   Boverket har i en rapport föreslagit att varje studentkorridor be-
skattas som en bostad i stället för att som nu ta ut en avgift för varje 
rum. Vi ställer oss bakom detta förslag och föreslår att det genomförs.

16 I detta förslag utvidgas den nuvarande begränsningsregeln. Vi är beredda 
att om det finns behov se över konstruktionen av begränsningsregeln så att 
rättvisan ökar.

Skatt för förmögna
    Inkomst och förmögenhetsklyftor ökar i Sverige. Vi menar att det är
 djupt problematiskt. Tillsammans vill vi driva en politik som minskar 
ekonomiska skillnader mellan människor; då blir Sverige ett rikare och 
bättre land.
    Den avskaffade förmögenhetsskatten hade en bra fördelnings-
politisk profil, men också stora brister. Skattens utformning gjorde att 
vissa grupper kunde minska sin beskattning väsentligt. Att återinföra 
förmögenhetsskatten i sin tidigare form är inte helt realistiskt. Däremot 
finns det ett behov av att de med stora förmögenheter bidrar mer. Vi 
avser därför att utreda hur skatten på förmögna kan öka. Utredningen 
ska göras i bred dialog med näringslivet. Utgångspunkten för utred-
ningen är att de skattehöjningar som genomförs ska ha begränsade 
samhällsekonomiskt negativa effekter, ha en likadan eller en bättre 
fördelningspolitisk profil, samt ge omkring 4 miljarder kronor i 
intäkter. Detta motsvarar ungefär hälften av vad den tidigare 
förmögenhetsskatten skulle ha inbringat.

Höjd stämpelskatt juridiska personers förvärv av fastigheter
    Regeringen föreslår en höjning av stämpelskatten för juridiska 
personer vid förvärv av fastigheter i vårpropositionen på 500 miljoner 
kronor. Vi föreslår en ytterligare höjning med lika mycket.

(iv) Miljö- och klimatskatter
    Användningen av skatter och andra ekonomiska styrmedel måste 
öka för att klimat-, miljö- och energimålen ska kunna nås på ett effek-
tivt sätt. Fördelningspolitiska och regionala effekter av åtgärderna ska 
beaktas.

Koldioxidsskatt
    Vi behöver en politik som ställer om Sverige inför framtiden och där 
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vi gemensamt i samhället tar ansvar för att minska utsläppen av 
växthusgaser. För att underlätta för människor att göra klimatsmarta 
val föreslår vi att koldioxidskatten höjs. Därigenom synliggörs sam-
hällskostnader som annars inte syns i priset och konsumtionen styrs i 
en mer hållbar riktning.
    Vi föreslår i denna vårmotion att koldioxidsskatten höjs med 10 öre 
2011 och ytterligare 7 öre 2012. Detta motsvarar 29 öre respektive 20 
öre i bensinpris i konsumentledet.
    Vår bedömning är att nivån på koldioxidskatten, utöver den befint-
liga indexeringen, endast ska höjas i två steg under mandatperioden, 
2011 och 2012. Därefter kommer effekten av skatten att utvärderas och 
vi kommer att göra en samlad bedömning av om det krävs ytterligare 
investeringar eller förändringar av de ekonomiska styrmedlen för att 
klimatmålen ska kunna nås. Indexeringen av koldioxidskatten ska ses 
över under nästa mandatperiod, för att kunna justeras efter 2014.
    För att kompensera för dem som behöver bilen för att ta sig till och 
från arbetet, och de som använder bilen i arbetet, höjer vi reseavdraget 
med 75 öre 2011 och 150 öre 2012.
    För att underlätta omställningen till mer hållbara drivmedel vill vi 
kombinera det höjda reseavdraget med till exempel stöd till efter-
konvertering.
    Dagens system med reseavdrag ska ses över och bör reformeras. 
Under mandatperioden ska en utredning tillsättas med syfte att se över 
reseavdragen och föreslå förändringar som gynnar kollektiva tran-
sporter. Förutsättningarna för boende i glesbygd ska inte försämras. En 
modell som bör utredas är ett färdmedelsneutralt avståndsbaserat rese-
avdrag.

Fordonsbeskattning
    Vi menar att beskattningen av fordon behöver utformas på ett sätt 
som har större miljöstyrande effekt. Vår gemensamma uppfattning är 

att fordon med låga utsläpp ska gynnas och bilar med höga utsläpp ska 
betala mer. Vi vill i samråd med fordonsindustrin utreda hur ett sådant 
system kan utformas. En modell som vi vill pröva är en nybilsskatt/
bonus, som gynnar miljöfordon och beskattar fordon med större 
påverkan på miljön hårdare. Under mandatperioden kommer vi också 
att skärpa koldioxidrelateringen av fordonsbeskattningen samt utreda 
hur förmånsbeskattningen kan reformeras så att inköp av fordon med 
låga utsläpp gynnas bättre än i dag.
    För att dämpa effekten av den höjda koldioxidsskatten på kollektiv-
trafiken ska fordonsbeskattningen på bussar sänkas med 100 miljoner 
kronor.

Skatt på handelsgödsel
    Vi föreslår att en skatt införs på handelsgödsel. En återföring till 
jordbruksnäringen fanns kopplad till den skatt som tidigare fanns på 
handelsgödsel. Vi kommer också att ha en modell för återföring 
kopplad till den nya skatten. Exakt hur återföringen ska ske kommer 
att utredas.

Energiinvesteringar och energiskatter
    Kraftbolagen har under en lång tidsperiod gjort stora vinster genom 
att sälja el med låga kostnader från svensk vattenkraft för ett pris som 
kraftigt överstiger produktionskostnaderna. Vi föreslår att fastighets
skatten på vattenkraft höjs med 700 miljoner kronor mer än i rege-
ringens förslag för 2011. Även skatten på termisk effekt i kärnkraft-
verk kan öka utan direkt effekt på elpriset. Skatten höjs från cirka 13 
000 kronor per MW och månad till cirka 18 000 kronor per MW och 
månad. Detta ger den konsoliderade offentliga sektorn en inkomst på 
1  300 miljoner kronor. Totalt ger dessa förslag cirka två miljarder 
kronor.



    Enligt finansdepartementets bedömning i vårpropositionen så påver-
kar inte höjningen elpriset. Men vi kommer att säkerställa att den el-
intensiva industrin inte påverkas negativt av dessa förändringar. De 
intäkter som dessa förändringar ger är viktiga delar i finansieringen av 
de investeringar som vi gör för att skynda på utvecklingen till ett 
hållbart samhälle. Bland annat kan vi genom dessa skatteförändringar 
finansiera större delen av den satsning som vi gör på att rusta upp och 
klimatrenovera miljonprogramsområdena.

Skatt på vindkooperativ
   Problemet med uttagsskatten för vindkooperativ måste få en snar 
lösning, så att den andelsägda vindkraften åter kan ta en aktiv del i den 
fortsatta vindkraftsutbyggnaden. Vi kräver att regeringen omedelbart 
tillsätter en utredning med uppgift att lösa frågan. Utredningen kan 
exempelvis titta på begreppet marknadspris som tillämpas vid 
uttagsbeskattningen och på avdraget för vindkraftskooperativens 
utdelning.

Miljöskatt för fluorerade gaser
    Ett av klimatberedningens förslag var att införa en skatt som 
stimulerar utbyte av stora kyl- och frysanläggningar och luftkonditio-
neringsanläggningars köldmedium för att få bort de fluorerade gaserna. 
Vi föreslår att en sådan skatt införs.

Miljöskatt på avfallsförbränning
    Regeringen har avskaffat miljöskatten på avfallsförbränning. I 
avvaktan på en grundlig analys av mål- och medelseffektivitet för 
avfallspolitiken bör skatten på förbränning av avfall återinföras från 
2012.

Kilometerskatt för tung svensk och utländsk lastbilstrafik
    En kilometersskatt på tunga lastbilstransporter kan tidigast införas 

år 2013 och ska användas för att finansiera investeringar i infra-
struktur. Rätt utformad bör en kilometerskatt kunna öka effektiviteten i 
transportsystemet och därmed minska slitage, buller samt utsläpp. Vid 
införandet av en kilometerskatt måste dock hänsyn tas till skogs-
industrin som saknar alternativ till transport på väg. En möjlig lösning 
för detta är att geografiskt differentiera skatten. Vi vill införa en skatt i 
nivå med vad SIKA och klimatberedningen har föreslagit. I dessa 
beräkningar har skatten varit i genomsnitt cirka en krona per kilometer 
i 2001 års prisläge. Detta motsvarar en inkomst på cirka fyra miljarder 
kronor.
   Vägverket stöder förslaget att införa en kilometerskatt för tung trafik 
(RE 40A 2008:10807). Vägverket bedömer dessutom att SIKA har 
underskattat antalet transportkilometer och bedömer att intäkterna kan 
bli väsentligt högre. För att skapa sunda konkurrensförhållanden ska 
kilometerskatten omfatta såväl svenska som utländska åkare.

Trängselskatt
För att bidra till finansieringen av den rödgröna Stockholmssatsningen 
och för att effektivisera utnyttjandet av Sveriges hårdast belastade 
vägsträcka vill vi tidigarelägga införandet av trängselskatt på 
Essingeleden, och införa skatten från slutet av 2011. Vår bedömning är 
att en sådan utvidgning av trängselskatten kan ge ett årligt överskott 
om runt 250 miljoner kronor.

(v) Övriga inkomster
    Regeringen har under innevarande mandatperiod i ökad utsträckning 
räknat av kostnader för flyktingmottagande mot biståndsramen. Vi 
rödgröna partier menar att de avräkningar mot biståndsramen som idag 
görs för flyktingmottagande och skuldavskrivning ska minska.



6. Effekter av de rödgröna förslagen

(i) Effekter för de offentliga finanserna
    I denna motion föreslås en rad satsningar. De är alla finansierade 
och ryms inom en ansvarsfull budget. I detta avsnitt finns tabeller som 
visar effekterna på de offentliga finanserna av våra förslag.

Utgifts- och inkomstförändringar 2011-2012 jämfört med rege-
ringen (miljoner kronor)   2011  2012
Utgiftsförändringar, netto   -15 725 -18 155
Inkomstförändringar, netto   15 750 18 200
Förändring finansiellt sparande 
offentlig sektor    25  45

     Regeringen föreslår i vårpropositionen en förändring i budgetlagen. 
Vi rödgröna partier menar att förändringar i budgetlagen bör föregås 
av en bredare beredning än vad som har skett i detta fall. Oppositionen 
har inte bjudits in i beredningsprocessen. För att uppnå långsiktigt 
hållbara statliga budgetregler borde en mer omfattande beredning ha 
genomförts, med möjlighet att därmed upprätthålla systemets 
legitimitet och giltighet gemensamt.

(ii) Effekter för kommunsektorn
    I denna motion föreslår vi en rad tillskott till kommunsektorn. Totalt 
får kommunsektorn drygt 12 miljarder kronor i ökade resurser 
2011-2012, varav 9 miljarder kronor är breda satsningar till mer 
personal.

Totalt 12 miljarder i ökade resurser till kommuner och landsting 
2011-2012 (miljoner kronor)  2011    2012
Breda satsningar    5 500  3 500
Riktade satsningar    1 500  1 500
Totalt      7 000  5 000

Breda satsningar: 9 miljarder till mer personal 2011-2012
(miljoner kronor)    2011  2012
Höjt statsbidrag    3 500  3 500
Konjunkturstöd    2 000
TOTALT     5 500  3 500

Riktade satsningar: Drygt 3 miljarder 2011-2012
(miljoner kronor)    2011  2012
Heltidssatsning    500  500
Skol-ROT     200  400
Klimatinvesteringsprogram   200  400
Traineeprogram i välfärden   400
Generationsväxling      625
Stimulans till barnomsorg vid obekväm 
arbetstid     100  100
Bättre mat     50  50
Modersmålsundervisning   25  50
Barnomsorgspeng    -170  -170
TOTALT     1 305  1 955

Effekter av övriga utgifts- och skatteförslag för kommunsektorn.
     I denna motion föreslås en rad förändringar på såväl skatte- som 
utgiftssidan. De som inte räknas upp i tabellen ovan är dock neutrala 
för kommunsektorn.



    Det gäller förslagen till förändringar i transfereringar, till exempel 
arbetslöshetsförsäkringen och sjukpenningen, som leder till ändrade 
skatteintäkter. Förslagen är dock utformade så att de genomförs neu-
tralt för kommunsektorn. I utgiftstabellerna redovisas nettokostnaden 
för den konsoliderade offentliga sektorn (KOS).
    Även skatteförslagen genomförs neutralt för kommunsektorn. I 
skattetabellerna redovisas nettokostnaden/nettointäkten för den kon-
soliderade offentliga sektorn (KOS). Det betyder att våra skatte-
förändringar är neutrala för kommunerna och ålderspensionssystemet.

Färre i behov av socialbidrag
    Utöver våra rödgröna förslag om mer resurser till kommunsektorn 
innebär ett flertal av våra andra förslag att behovet av ekonomiskt 
bistånd (socialbidrag) minskar i landets kommuner. Det gäller till 
exempel dessa förslag:
 • Lägre kostnader för a-kassan.
 • Högre ersättningsnivå och höjda tak i a-kassan.
 • Bättre sjukförsäkring, utan stupstock, och omförsäkring av   
     utförsäkrade.
 • Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar.
 • Höjt bostadsbidrag till ensamstående föräldrar.
 • Fler jobb och utbildningsplatser.
 • Förbättrad BTP.
    Vi redovisar dock inte några beräkningar för vad dessa förslag 
innebär för behovet av försörjningsstöd, utan nöjer oss med att konsta-
tera att dessa förslag innebär bättre förutsättningar för kommunerna.

(iii) Effekter för hushållen
     Riksdagens utredningstjänst har tagit fram ett antal hushållsexem-
pel som visar effekten av våra förslag för den enskilde. För varje 
typfamilj har Riksdagens utredningstjänst beräknat den disponibla 
inkomsten för respektive hushåll med föreslagna förändringar år 2011 
(jämfört med de skatter och regler som gäller 2010).

Ensamstående pensionär
Pension: 12 000 kronor per månad.
Hyresrätt: 4 800 kronor per månad.
Bensinförbrukning: 50 liter per månad.
(kronor) Enligt gällande regler 2010Enligt förslag 2011
Pension per månad  12 000  12 000
Summa skatt (per år)  32 822  28 877
Bostadstillägg (per år) 22 967  23 773
Differens hushåll per månad   396
Alkohol/tobak/bensin per månad   -15
Vinner per månad     +381

Pensionärspar
Pension 1: 13 000 kronor per månad.
Pension 2: 18 000 kronor per månad.
Hus: taxeringsvärde 3 miljoner kronor.
Bensinförbrukning: 100 liter per månad.
Konsumtion av alkohol och tobak: 600 kronor per månad.
(kronor) Enligt gällande regler 2010Enligt förslag 2011
Pension per månad 13 000 18 000 13 000 18 000
Summa skatt (per år) 39 791 60 178 35 404 54 024
Differens per månad    +878
Alkohol/tobak/bensin per månad   -52
Vinner per månad     +826



Ensamstående med två barn (med fullt underhållsstöd)
Lön: 25 000 kronor per månad.
A-kassa: Unionen.
Tillfällig föräldrapenning: 10 dagar per år.
Bostadsrätt.
Konsumtion av alkohol och tobak: 300 kronor per månad.
(kronor) Enligt gällande regler 2010Enligt förslag 2011
Månadslön   25 000  25 000
Summa skatt (per år)  70 205  70 160
Barnbidrag (per år)  26 400  27 000
Underhållsstöd (per år) 30 552  32 952
Bostadstillägg (per år) 2 400   4 800
Differens per månad    454
Alkohol/tobak/bensin per månad   -11
Vinner kronor/hushåll/månad   +443

Sammanboende med tre barn
Lön 1: 25 000 kronor per månad (Unionen).
Lön 2: 30 000 kronor per månad (Byggnads).
Tillfällig föräldrapenning: 5 dagar per person och år.
Radhus: taxeringsvärde 2,7 miljoner kronor.
Bensinförbrukning: 100 liter per månad.
Konsumtion av alkohol och tobak: 600 kronor per månad.
(kronor) Enligt gällande regler 2010Enligt förslag 2011
Månadslön  25 00030 000 25 00030 000
Summa skatt (per år) 72 34990 836 70 14690 958
Barnbidrag (per år)  43 248  45 048
Differens per månad    +350
Alkohol/tobak/bensin per månad   -52
Vinner per månad     +298

Sammanboende utan barn
Lön 1: 60 000 kronor per månad.
Lön 2: 80 000 kronor per månad.
Hus: taxeringsvärde 6 miljoner kronor.
Bensinförbrukning: 400 liter per månad.
Biltransport till arbete: 20 mil per dag.
Konsumtion av alkohol och tobak: 1 800 kronor per månad.
(kronor)  Enligt gällande regler 2010Enligt förslag2011
Månadslön  60 00080 000 60 00080 000
Summa skatt (per år)277 902413 646 292 950434 375
Förlorar per månad    -2 981
Alkohol/tobak/bensin/månad   -186
Förlorar per månad    3 167

(iv) Fördelningspolitiska effekter
    Riksdagens Utredningstjänst har genomfört en fördelningspolitisk 
analys (Dnr 2010:752) av den rödgröna ekonomiska politiken. 
Analysen grundar sig på de förslag som ingår i denna motion och som 
direkt berör individernas och hushållens inkomster, via ändrade 
transfereringar eller ändrade skatter.

Fördelning på deciler av reformer och skatte-förändringar 2011, i 
kronor per år. (Diagram, utelämnas här).
Källa: Riksdagens utredningstjänst, Dnr: 2010:752

Könsfördelning av reformer och skatte-förändringar, 2011, i 
procent. (Diagram, utelämnas här. Bilden visar män 44,6% och 
kvinnor 55,4%.)
Källa: Riksdagens utredningstjänst, Dnr: 2010:752



     Resultatet av analysen visar att förslagen har positiva effekter 
främst för låg- och medelinkomsttagare. Alla inkomstdeciler utom den 
högsta tjänar på de rödgröna förslagen. Dessa 90 procent tjänar i 
medeltal 1  800 kronor om året, medan den högsta decilen netto får 
3 600 kronor mindre om året, eller 300 kronor mindre i månaden.
    Analysen visar också att kvinnor får drygt 55 procent av den totala 
förändringen av nettoinkomsten, eller i genomsnitt 1 400 kronor mer 
om året.

7. Tabeller
   Nedan redovisas alla förslag på både utgifts- och inkomstsidan i 
denna motion.
    Budgeteffekterna redovisas netto för den konsoliderade offentliga 
sektorn (KOS). Det innebär att kostnaderna eller intäkterna kan vara 
högre respektive lägre för staten eller ålderspensionssystemet vid sidan 
av statsbudgeten. När det gäller effekterna för kommunsektorn av 
förslagen, se avsnitt 6(ii).

UTGIFTER     2011  2012

JOBB      17 520 18 945
Fler jobb och utbildningsplatser  4 270  3 145
Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning
2500 platser 2011 samt 5000 platser 2012 375  750
Lönebidrag
5 000 respektive 2 500 platser
Riktade till ideell sektor och kultursektor 680  340
Fler högskoleplatser
2 500 respektive 5 000 platser  210  430
Ungdomslyft
8 000 respektive 4 000 platser  520  275

UTGIFTER     2011  2012

Fler KY-platser
1 000 platser per år    100  100
KOMVUX
5 000 respektive 2500 platser  400  200
Kompetensutveckling för yrkesverksamma, 
korttidsstudiestöd,
5 000 platser per år på 20 procents utb.takt180  180
Jobbutbildningar för unga 
(yrkesinriktad arb.utb.)
2 500 respektive 1 250 platser  375  190
Traineeplatser i välfärden
1 200 platser 2011    400
 Generationsväxling
3000 platser 2012      625
Utbildnings- och företagsvikariat  250
Utvidgad målgrupp för etableringsplan 30  30
Insatser på arbetsförmedlingen  25  25
Gröna jobb
500 platser 2011    150
ACCESS     30
 Kunskapslyft 2.0
2 500 platser 2011    375
 Folkhögskola
2 000 platser 2011    170

Kommunerna    6 000  4 000
Statsbidrag (skola, sjukvård, sysselsättning)3 500  3 500
Statsbidrag för heltidssatsningar i 
kommunsektorn    500  500
Konjunkturstöd    2 000



UTGIFTER     2011  2012

Ökad konkurrenskraft   250  250
Turismfrämjande    50  50
Forska och väx
Vinnovas program för småföretagande 100  100
Konkurrenskraft Sverige   100  100

Investeringar    2 960  6 450
Investeringsstöd bostäder   500  900
Infrastruktur     760  2 400
Delfinansiering av Stockholmssatsning   250
ROT      1 500  2 500
Skol-ROT     200  400

Rehabiliteringsinsatser m.m.  800  800
Rehabilitering och försörjning för 
utförsäkrade från sjukpenning 
och tidsbegränsad sjuk- och 
aktivitetsersättning 
(så kallad förtidspension)   800  800

Ökad trygghet    3 240  4 300
Bättre a-kassa: **) Ersättningsnivå höjs 
till 80 procent hela perioden
Tak: 930 kronor i april 2011 och 950 
kronor i januari 2012. Taket minskas 
med 150 kronor efter 100 dagars
arbetslöshet     3 200  4300
Arbetsmiljö     40

UTGIFTER     2011  2012

UTBILDNING    385  710
Bättre kvalitet i högskolan   200  400
Bättre studie- och yrkesvägledning  100  200
Förtydligat valideringsansvar  10  10
Program för bättre mat   50  50
Modersmålsundervisning   25  50

VÄLFÄRD     3 000  3 475
Underhållsstöd (höjning med 100 kronor
2011 och 150 kronor 2012)   250  375
Stimulansbidrag för barnomsorg vid 
obekväm arbetstid    100  100
Bättre sjukpenning*) Höjd 
ersättningsnivå till 80 procent hela 
perioden Höjt tak till 8 respektive 8,5 
prisbasbelopp
Avskaffad stupstock    2 000  2 300
Kommersiell service i landsbygden: 
mackstöd     50  50
Bredband i hela Sverige   50
 Höjt tak i tillfällig föräldrapenning och 
havandeskappenning    100  200
Bostadstillägg för pensionärer  250  250
Höjt bostadsbidrag för ensamstående 
föräldrar     200  200

MILJÖ     860  1330
Klimp      200  400
Biologisk mångfald    500  500



UTGIFTER     2011  2012

Stöd till ekologisk och närproducerat 
(matprogram)     10  10
Stöd till omställning av tunga fordon 25  25
Efterkonvertering av bilar   25  25
Djuretisk ombudsman     20
Stöd till förnyelsebar energi   100  100
Klimatåtgärder i fattiga länder    250

EFFEKTIVISERINGAR   -6 040  -6 305
Regeringskansliet    -470  -500
Skatteverket Fler anställda för att stävja 
skattefusk och skatteflykt   50  50
Försvaret     -2 000  -2000
Minskning av anslagsbehållningar  -730  -710
Myndighetseffektiviseringsprogram    -400
Nej till lotsar     -320  -360
Nej till regeringens coacher   -600  -600
Nej till barnomsorgspeng   -170  -170
Nej till program om offentligt etos i 
statsförvaltningen    -10
Nej till att hantera administration av 
hushållsnära tjänster    -15  -15
Avräkningar a-kassa    -1 600  -1 400
Nej till jämställdhetsbonus   -175  -200

SUMMA UTGIFTSFÖRÄNDRINGAR 15 725 18 155

 *) Alla förslag redovisas här i budgeteffekter för den konsolide-rade 
offentliga sektorn. Särredovisas sjukpenningförslagen ser detaljerna ut 
enligt följande: 2011: Staten - 3,8 mdr; Kommunerna +  0,8 mdr; 
Ålderspensionsystemet + 0,5 mdr: 2012: Staten - 4,0 mdr, 
Kommunerna + 1,1 mdr; Ålderspensionssystemet + 0,6 mdr. Förslaget 
genomförs dock neutralt för kommunsektorn.
 **) Alla förslag redovisas här i budgeteffekter för den konsoliderade 
offentliga sektorn. Särredovisas a-kasseförslagen ser detaljerna ut 
enligt följande: 2011: Staten - 5,4; Kommunerna +1,5; 
Ålderspensionssystemet + 0,8; 2012: Staten - 7,6 mdr; Kommunerna 
+2,2 mdr; Ålderspensionssystemet +1,1. Förslaget genomförs dock 
neutralt för kommunsektorn.

SKATTER     2011    2012

INKOMSTSKATTER
Avskaffat förvärvsavdrag för miljonärer 2 100  2 100
Avskaffat avdrag för hushållsnäratjänster 650  1 300
Skattesänkning för föräldralediga, 
förtidspensionärer, sjuka, arbetslösa m.fl. -1 000  -1 000
Nedskalning förvärvsavdrag p.g.a. 
skattesänkning för föräldralediga, 
förtidspensionärer, sjuka, arbetslösa m.fl. 1 000  1 000
Reseavdrag höjs med 75 respektive 150 öre-150  -300
Sänkt skatt för pensionärer   -2 500  -2 500
Trygghetsväxling 
(skattereduktion a-kassa/förvärsavdrag) 0  0
 
SOCIALAVGIFTER
Nej till nedsatta socialavgifter för yngre 10 600 10 000



SKATTER     2011    2012

Generell nedsättning socialavgifter; 
riktade till småföretag   -2 000  -6 000
Skattereduktion: avskaffade socialavgifter 
för unga arbetslösa    -750  -750
 
PUNKTSKATTER
Höjd skatt på alkohol och tobaksskatt 
(12,5 procent)    2000  2000
 
KAPITALSKATT
Skatt på förmögna    0  4 000
Höjd stämpelskatt juridiska personers 
förvärv av fastigheter   500  500

MILJÖ- OCH ENERGISKATTER
Höjning vattenkraft och kärnkraftsskatt 2 000  2 000
Höjd skatt på handelsgödsel   300  300
Skatt på fluorerande växthusgaser  100  100
Höjd koldioxidskatt : 10 respektive 17 öre 3 000  5 100
Sänkt fordonsskatt på bussar   -100  -100
Avfallsförbränningsskatt   0  200
Trängselskatt på Essingeleden  0  250
 
SUMMA SKATTEFÖRÄNDRINGAR 15 750 18 200

FINANSIELLT SPARANDE   2011  2012
(miljoner kronor)
UTGIFTSFÖRÄNDRINGAR  -15 725 -18 155
SKATTEINTÄKTER   15 750 18 200
SALDO (jämfört med regeringens) 25  45

Stockholm den 3 maj 2010

Mona Sahlin (s)

Maria Wetterstrand (mp)
Peter Eriksson (mp)
Lars Ohly (v)
Thomas Östros (s)
Mikaela Valtersson (mp)
Ulla Andersson (v)



352 Kommun- och landstingsfullmäktige 
(och mots utomlands).

353 Sveriges regering (och motsvarande 
utomlands).

354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU 
o d).



36/39 Politiska krav och politiska 
planeringar.
36... om individernas kroppsliga förhållanden.
37... om utbildning o d.
38... om fysiska miljöer o ekonomiska verksamheter.
39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d

Sven Wimnell 6 juni 2010: Om skattesystem

   Ämnet är stort men  utrymmet här medger inte någon lång redo-
visning. Det ska bli så kort som möjligt. Utgångspunkten är läget före 
valet 2010 då de politiska partierna laddar upp med förslag som de tror 
ska vinna röster. 
    Det borgerliga blocket vann valet 2006 med löften om skattesänk-
ningar för låg-och medelinkomsttagare och åtgärder som skulle ge 
jobb åt arbetslösa och minska “utanförskapet”. Det blev stora skatte-
sänkningar för  dem med höga inkomster och nedskärningar som mest 
drabbar dem med låga inkomster. Arbetslösheten är stor. De borgerliga 
har ställt i utsikt att de ska forsätta på samma sätt om de vinner valet.
    Det rödgröna blocket har levererat några gemensamma förslag och 
de tre partierna lämnar var för sig också egna förslag. Vad de utlovar 
framgår av valtal och valmanifest. 
    Opinionsmätningar har visat på övervikt för de rödgröna, men i 
början på juni är det jämnt. Det kan svänga många gånger före valet, 
hur det utfaller är osäkert.
    En central fråga, som alltid, är skatterna. Vem ska betala dem och 
vad ska de användas till. De som ska betala är individer, hushåll och 
företag och skatterna ska gå till saker som är till nytta för de kategori-
erna. Skatterna tas ut på skattebaser: skatter på arbetsinkomster, in-
komster av företag, vinster och kapital, skatt på varor mm.
     En högerfilosofi är att de som har höga arbetsinkomster inte arbetar 
om de inte får lägre skatter och att de med låga inkomster inte arbeter 
om de får lägre skatter.  
   De rödgröna håller inte med om det, och tycker att de med höga 
inkomster fått för stora skattesänkningar och de med låga inkomster 
fått för små skattesänkningar.



    Den borgerliga alliansen hatar bidrag och har satt ett annat namn på 
jobbskatteavdragen, nämligen avdrag, som är detsamma som bidrag. 
Jobbskatteavdragsbidragen är vid höga inkomster mycket stora.
    Folkpartiet framför krav om att den s k värnskatten ska tas bort, 
annars vill ingen utbilda sig, och utbildat folk är nödvändigt i den 
globala konkurrensen. Kravet är nonsens. De som inte vill utbilda sig 
på grund av värnskatten har fel inställning till utbildning och om de 
avstår utbildning är det bara bra. Samhället bör undvika att släppa 
fram giriga personer till välbetalda platser där de bara tänker på att 
skaffa sig själva förmåner. 
    De som nu ihärdigt propagerar för lägre skatter för höginkomster 
borde istället intressera sig för dem med låga och de lägsta inkomster-
na och kräva förbättringar för dem. Skattesänkningarna bör bedömas 
med hänsyn till levnadskostnaderna.
    Levnadskostnaderna för en ensam förvärvsarbetande icke-pensionär 
är 2010 134 000 kr per år. Den som tjänar 15 000 kr per månad har 
efter skatt så att det går ungefär jämnt upp, d vs inget överskott i bud-
geten. Ensam som tjänar 60 000 kr per  månad har sedan dessa lev-
nadskostnader betalats ett överskott i hushållsudgeten på 296 000 kr, 
som kan användas till bilar, resor, dyrare bostad, lyxartiklar mm. 
    Ensam som tjänar 11 000 kr per månad skulle kunna betala levnads-
kostnaderna, men måste betala skatt så att det blir ett underskott i 
hushållsbudgeten på cirka 25 000 kr, och borde  begära socialbidrag 
till skatten, vilket naturligtvis inte går för sig. Han eller hon tjänar 
alltså till sin försörjning men måste sänka sin levnadsstandard cirka 20 
% på grund av skatten. 
    Folkpartiets krav om att avskaffa värnskatten visar på synnerligen 
olämplig oförmåga. Ingen i riksdagen har de senaste 40 åren visat in-
tresse för att  på lämpligt sätt avväga skatterna efter levnadskostnader-
na. 



Levnadskostnader och inkomstskatter för ensamma och 
makar/sambor. 
     Skattereformen 1970 föregicks av många skatteutredningar. I en 
utredning stod att det inte gick att hitta ett belopp för levnadskostnader 
som kunde ligga till grund för skattefördeningar. Det var mycket dumt 
skrivet. Redan då fanns socialbidragsbelopp att utgå från. Nu är dessa 
belopp tydligare och grundar sig på konsumentverkets budgetar. 
Bostadskostnader är inte med i de beloppen utan bedöms från fall till 
fall. Emellertid finns statistik om svenska folkets bostadsstandard och 
statistik om bostadskostnader. En lägsta rimlig levnadskostnad kan 
beräknas från konsumentverkets budgetar och från statistik om hyror i 
hyreslägenheter i riket eftersom sådana lägenheter är de enda som är 
aktuella vid de lägsta inkomsterna. Det är tillräckligt många hyres-
boende för att det ska duga som grund. Statistiken för andra boende-
former ger skäl för att det är lämpligt. När det gäller bostadsstandard 
ger statistik och utrymmesnormer från Boverket skäl räkna med 2rok 
för ensam och 3rok för makar/sambor.
     Enligt detta blir de  lägsta rimliga levnadskostnaderna 2010 för för-
värvsarbetande icke-pensionärer: ensam  134 000 kr och för makar/
sambor 201 000. Makarnas belopp blir 150% av beloppet för ensam, 
och så har det varit sedan 1970. För  pensionärer blir det något annor-
lunda. 
      Ett problem när man ska avväga inkomstskatterna vid de lägsta 
inkomsterna är att det per person är dyrare levnadskostnader för en 
ensam än för makar/sambor. Sambeskattningen togs bort i skatterefor-
men 1970 och man kan inte få en lämplig skattefördelning genom att 
höja grundavdraget, eftersom det bör vara lika per person. Om man 
sätter grundavdraget så att ensamma får lämplig skatt får makar för låg 
skatt och sätter man grundavdraget så att makar får lämplig skatt får 
ensamma för hög skatt.  Det är därför lämpligt att lösa det problemet 
med bostadsbidrag som kan formas så att man får en bättre fördelning

 vid låga inkomster. 
      Som komplement till inkomstskattesystemet finns nu barnbidrag, 
flerbarnstillägg och bostadsbidrag för barnfamiljer som avses korrigera 
skattesystemets skevheter. För barnlösa ungdomar finns också bostads-
bidrag och för barnlösa äldre  låginkomster har funnits bostadbidrag, 
som dock tagits bort. Det är skäl att återinföra bostadsbidrag för 
barnlösa äldre icke-pensionärer. 
     Det är möjligt beräkna levnadskostnader för barnfamiljer, men det 
är mer komplicerat och man måste då också ta med barntillsynskost-
nader. Det är regeringens och riksdagens uppgift att följa barnkost-
naderna och vartefter justera belopp för barnbidrag o d. Beräkningar 
för detta är inte med i det följande. Tillsynskostnaderna är relativt stora 
för småbarn, men kostnaderna för mat och kläder mm är då relativt 
låga. För mellanbarn är tillsynskostnaderna lägre och för de största 
barnen inga alls, men ju äldre barnen blir desto högre blir kostnadena 
för mat och kläder etc. För några år sedan blev genomsnittskostnaden 
inklusive bostadskostnader omkring 30 000 kr per barn och år, Nu är 
de förmodligen större, men det finns inte tid att beräkna detta närmare. 
Partierna borde redovisa sådant men tycks sakna både förmåga och 
intresse för det.
   I detta sammanhang är det lämpligt påpeka TV-avgiftens inverkan. 
Den är orättvis och missgynnar ensamma. Den bör avskaffas för 
hushållen och ersättas med en kollektivavgift för hushållen som beta-
las av riksdagen och som kan bindas till folkmängdens utveckling om  
riksdagen inte förmår fortsätta att avgöra hur mycket som ska  läggas 
på TV. Avgiften är nu drygt 2000 kr per år och är en stor belastning vid 
låga inkomster. TV har en löjlig patrull som åker omkring och sjunger 
för sådana som betalar avgiften samtidigt som man påstår att SVT är 
fri television. Avskaffa snarast TV-avgiften som är att se som en skatt. 
De miljarder som behövs för det kan tas från de stora skattesänkning-
arna som nu förekommer eller på annat sätt.  



Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter. 

   Kd-ledaren Göran Hägglund gjorde en stor insats för att förbättra 
fastighetsbeskattningen. En stor del av befolkningen äger småhus och 
för dem har fastighetsskatten många år varit en pina. Skatten har byggt 
på fastighetstaxeringarna, som bygger på uppmätta marknadspriser för 
fastigheter i omvärlden. Skatterna har byggt på fiktiva inkomster på 
husen, inkomster som i verkligheten inte funnits. Husägarna har inte 
haft inkomster av husen som kunnat användas till fastighetsskatten.
     Det gamla systemet har fått en bättre efterföljare. För reavinstskat-
ten finns förmånliga regler om uppskov som kostar mycket pengar för 
staten, regler som kanske är alltför förmånliga.
    De rödgröna tycks vilja återinföra delar av det gamla systemet, 
något som kan kosta dem förlusten i valet. De menar, att för taxerings-
värden över 6 miljoner ska utgå en extra skatt, något som redan väckt 
protester. Östros har ställt i utsikt att gränsen ska höjas 2012, men om 
denna nya skatt ska införas, vilket är olämpligt, vore det bra för de 
rödgröna om gränsen blev högre från början. Denna eventuella skatt 
måste innehålla regler om maximibelopp för skatten på alla småhus, 
även fritidshus, och innehålla regler för bostadsbidrag som skyddar 
dem som bör få bostadsbidrag, både pensionärer och andra.  
    De rödgröna tycks också vilja återinföra förmögenhetsskatt, vilket 
är olämpligt. Om de håller fast vid det bör  skatten innehålla regler om 
maximibelopp och innehålla regler  för bostadsbidrag som skyddar 
dem som bör få bostadbidrag. 
   Om de rödgröna håller fast vid den nya förmögenhetsskatten bör de 
noga redovisa inverkan på bostadsbidrag och fastighetsinnehav. Om 
det inte kommer acceptabla besked före valet kan man räkna med att 
de förlorar valet. 
      Den nya förmögenhetsskatten strider mot många års uppfattingar 
om att förmögenhetsskatten är skadlig för Sverige.

Pensionärer med låga inkomster.

    Det nya systemt med garantipensioner ger det omöjligt att kontrol-
lera om pensionerna som utbetalas är riktiga. Reglerna för bostads-
tilläggen är orimliga och bör ändras på flera punkter. Det gäller bland 
annat reglerna för hur kapitalförekomst ska påverka. 
     Det är den rödgröna opinionens skyldighet att tränga in i detta och 
ställa krav. Den största pensionärsorganisationen, PRO, Pensionärer-
nas Riksorganisation. borde engagera sig för förbättringar,  men gör 
det inte. Åtminstone två funktionärer i organisationen har fått medalj 
från regeringen (s), vad man kan förstå för dess medhjälp vid försäm-
ringar för pensionärerna. 
     I det följande finns i korthet litet mer detaljer om detta, men i 
tidigare dokument finns längre redogörelser, som kan nås med klick-
ning. 

Momsen.
Sänkningen av momsen på mat från 25 till 12% var ett misstag. En 
höjning till 25 % skulle ge staten kanske 18 miljarder kr, som skulle 
kunna användas på följande sätt: kanske cirka
Avskaffa TV-avgiften     7 miljarder kr
Avstå från att införa förmögenhetsskatt  4
Avstå från att öka fastighetsskatten   
(Justering av uppskov med reavinstskatter 
kan ge extra  inkomster till staten.)   4
Införa bostadsbidrag för barnlösa icke-pensionärer,
förbättra bostadstillägg och garantipension  för 
pensionärer och förbättra kapitalhanteringen vid 
bostadsbidrag och bostadstillägg   3
Summa               18 miljarder kr



Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
och har nu adressen http://wimnell.com 

Innehållet på hemsidan finns beskrivet i 
Sven Wimnell 080203+kompletteringar: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. 
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Innehåller innehållsförteckningar till de senaste årens utredningar.

De senaste årens skattepolitik finns huvudsakligen i utredningar med 
beteckningarna  omr36-39h.pdf - omr36-39z.pdf samt omr36-39za-
zd.pdf

De senaste utredningarna:

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och 
välfärdsfördelning.  (http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk årsbok för 
Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o 
d. (http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets 
förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En 
fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. 
Grundskolan. Universitet och Högskolor. 
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Innehållet i det följande har följande rubriker och är 
hämtat från

Sven Wimnell 090315+090319+ 6 juni 2010: Globaliseringsrådets 
skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, 
bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)
Denna har försetts med tillägg 6 juni 2010

* Något om skatte- och bidragshistoria.
* Mot en ny skattereform- globaliseringen och den svenska välfärden.    
   Kjell-Olof Feldt Underlagsrapport nr 27 till Globaliseringsrådet
   Delar av utredningen.
* Något om skatte- och bidragshistoria. Litet längre än den i början.
* Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
* Inkomststatistik från SCB
* Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2010 +bostadskostnader 
    mm. (Ny redovisning)
* 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatter och 
   överskott i hushållsbudgetar.
* 20010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatter och 
   överskott i hushållsbudgetar.
* Inkomstskatterna för ensam förvärvsarbetande icke-pensionär med 
   jobbskatteavdrag  inkomståret 2010.
* Hushållsekonomi och skatter 2006 och 2010.
* Skatteförslag. Principförslag för inkomståret 2010. Med något om 
   pensionärer. 
* I samband med småhus finns två sätt att bo.
* TV-avgiften.
* Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag. 
   Gäller alla åldrar. Ej pensionärer.
* Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras.
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Tillägg 6 juni 2010 i omr36-39z.pdf

Skattesystemet måste uppmuntra till utbildning. Artikel i DN 5 juni 
2010av Jan Björklund  partiledare Folkpartiet och Anna Ekström 
ordförande Sveriges akademikers centralorganisation, Saco”
Kommentar: se “Sven Wimnell 6 juni 2010: Om skattesystem. “

 De rödgrönas skatteväg hotar samhällsekonomin. Artikel i DN 27 
maj 2010 avSven-Olof Lodin  professor i finansrätt.
Kommentar: Artikeln argumenterar för lägre marginalskatter på höga 
inkomster, det är olämpligt så länge de lägsta inkomsterna som nu har 
för höga skatter. Rödgröna förslag om fastighetsskatter och förmögen-
hetsskatter granskas och förkastas, vilket är bra.

Effektivare skattesystem ger staten 30 miljarder. Artikel i DN 31 
maj 2010 avPeter Birch Sørensen. Professor i nationalekonomi 
vid Köpenhamns universitet. 
Författaren skriver: ”Århundradets skattereform”  – visar hur avvikel-
ser skapat ett antal snedvridningar som medfört stora förluster  i 
ekonomisk effektivitet. Jag föreslår därför en ny reform, där momsen 
bör vara densamma på alla varor och tjänster. Värnskatten bör av-
skaffas och den kommunala fastighetsavgiften, stämpelskatter och 
kapitalvinstskatten på eget boende ersättas med en ny fastighetsskatt 
på 1 procent. Även kapitalinkomst- och bolagsskatten bör sänkas till 
25 procent. Detta påverkar människors beteenden och därmed indirekt 
statens inkomster, skriver Peter Birch Sørensen.
Kommentar: Att avskaffa värnskatten är olämpligt. Sänkningen av 
momsen på mat var ett misstag, kanske kan momssystemet förbättras. 
Förslagen om fastighetsskatter, kapitalskatter o d är på det hela taget 
olämpliga. Författaren har inte behandlat välfärdsfördelningen och  
frågan om skattefördelning med hänsyn till levnadskostnader och 
därför är hela utredningen inte acceptabel. 

Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges. Peter 
Birch Sørensen. Report to the Expert Group on Public Economics 
2010:4  Ministry of Finance.
Förord och sammanfattning av utredningen.

Sven Wimnell 6 juni 2010: Om skattesystem.
Utom delar som rdan finns i http://wimnell.com/omr36-39z.pdf
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Något om skatte- och bidragshistoria.
   Jag har noga följt riksdagens fördelningspolitik sedan 1964 och 
nästan varje år lämnat kommentarer och förslag. 
   Fram till den 20 april 1989 skrev jag 4920 sidor om skatte-och 
bidragssystem o d. Den 20 april 1989, som var SAPs hundraårsdag, 
började jag en ny serie som då började med sidan 1. Mina utredningar 
har vanligen gått till statsråd, i första hand statsministrar, finans- och 
skatte-, social-, och bostadsministrar, till ledarna för alla eller de 
största partierna inom eller utom regeringen, samt ibland till riksdags-
utskott. Sedan jag börjat lägga in skatteutredningarna på min hemsida, 
http://wimnell.com , har den gamla sidnumreringen upphört. Sista 
sidnumret var 3557 den 8 april 2004. 
    Gunnar Sträng utfomade på egen hand, med sina närmaste medhjäl-
pare, 1970 års skattereform. I reformen avskaffades, huvudsakligen, 
sambeskattningen, men Sträng lyckades inte göra en reform som 
tillgodosåg kravet på skatt efter förmåga vilket hade varit möjligt. Ett 
led i reformen var en hemmamakeskattereduktion, som till en del  
fyllde några krav om skatt efter förmåga. Denna skattereduktion smäl-
te sedan bort med inflationen och togs såsmåningom bort helt. När den 
togs bort hade hushållsstrukturen förändrats så att det inte fanns många 
hemmafruar kvar.
    I 1970 års skatterform fanns kvar den kapitalinkomstbeskattning 
som gjorde att det gick att tjäna stora pengar på ränteavdrag, eftersom 
skattelättnad av ränteavdrag följde förvärvsinkomstens marginalskatt. I
1982 års skatterform ändrades dessa avdragseffekter något. I 1990 års 
skattereform skildes kapitalinkomstskatten från skatt på andra inkoms-
ter, varigenom effekterna av ränteavdragen fick en bättre form.
    I skattesystemet fanns mellan 1970 och 1990 mycket höga margi-
nalskatter vid höga inkomster. Bostadsbidrag kunde utgå vid mycket 
höga inkomster i fall med många barn, och vid höga inkomster kunde 
summan av avtrappning och marginalskatt ligga nära 100 %. Hans 
Gustafsson var den bäste bostadsministern och på mitt förslag över-
förde han en del av bostadsbidragen till ej avtrappade flerbarnstillägg, 

vilket i några fall minskade de annars otrevliga höga summamarginal-
effekterna.
     Hans Gustafsson införde också, efter påpekanden från mig, bo-
stadsbidrag för barnlösa med låga inkomster, dels ett s k ungdoms-
bostadsbidrag, dels ett bidrag för äldre icke-pensionärer med låga 
inkomster. Det senare bidraget har i ovist nit tagits bort i samband med 
nedragningarna under 90-talet, men bör återinföras enligt mina förslag.    
    I de sista skälvande minuterna innan 1990 års skattereformproposi-
tion lades fast krävde LO och fick en förändring av grundavdraget på 
så sätt, att grundavdraget vid en viss låg inkomst ökades på med 25% 
(2004 20%) av ökande inkomst och sedan vid en viss inkomst litet 
över 100 000 sedan minskas med 10% av ökande inkomst. Detta gör, 
att en skatt längst ned på 32% minskades till 24% (2004 25,6%) i ett 
intervall och därefter ökas till 35,2% för att vid vissa höga inkomster 
gå ned till 32%, och över den s k brytpunkten öka till 52% och längst 
upp till 57%. (2009 bör man räkna med 33% kommunalskatt)
    Skatteskalan före 1970 och i 1970 års skattereform bestod av många 
skikt med allt högre skattesatser. Det stora antalet skattesatser gjorde 
skattesystemet onödigt otrevligt och komplicerat. Många år föreslog 
jag förenklingar av skalan till tre skikt. Mina förslag har burit frukt. I 
1990 års skattereform var det i princip två skikt (bortsett från det 
buckliga grundavdraget), I slutet på 90-talet har det blivit ett skikt till 
allra överst där den statliga skatten ökar till 25%. Den gamla skalan 
med många skikt är nu bortglömd.
    Ett stort fel med det nuvarande skattesystemet är att det inte fördelar
efter bärkraft. Enligt min mening har man ingen kraft att betala skatt 
förrän man har inkomster över det som behövs för att leva med en 
rimlig lägsta levnadsstandard.
     Jag har mycket ägnat mig åt dem med låga inkomster, pensionärer 
och icke-pensionärer, eftersom politikerna intresserar sig så litet för 
dem. När det gäller icke-pensionärerna är barnlösa, isynnerhet ensam-
ma, med låga inkomster missgynnade, för dem bör införas bostads-
bidrag enligt mina förslag, som jag lämnat under många år. Jobb-
skatteavdraget är ett misstag som man måste göra något åt.

http://wimnell.com
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Mot en ny skattereform- globaliseringen och 
den svenska välfärden. Kjell-Olof Feldt
Underlagsrapport nr 27 till Globaliseringsrådet
“Förord
Några av ledorden i ”århundradets skattereform”  1991 var transparens, 
legitimitet och likformighet. Den härva av specialregler och undantag 
som då kännetecknade det svenska skattesystemet ersattes av ett 
enklare system och bredare skattebaser. Under de 18 år som gått sedan 
reformen har emellertid hundratals mindre justeringar på skatteom-
rådet inneburit betydande avsteg från 1991 års grundprinciper. Skatte-
systemet har återigen börjat likna ett svåröverskådligt lapptäcke. Detta 
samtidigt som det i globaliseringens tid är extra viktigt att spelreg-
lerna, där skattesystemet är en viktig del, är så stabila och transparenta 
som möjligt för att inte skapa osäkerhet hos individer och företag.
     I rapporten Mot en ny skattereform – globaliseringen och den 
svenska välfärden analyseras behovet av en ny bred skattereform med 
utgångspunkt i en värld präglad av global konkurrens om marknader, 
investeringskapital och arbetskraft. Författaren förordar en bred över-
syn av det svenska skattesystemet i en parlamentarisk utredning. En 
tänkbar lösning finner han i den holländska boxmodellen som skulle 
kunna leda till en radikal förenkling av kapitalbeskattningen. Rappor-
ten innehåller en rad utförliga förslag till reformer på skatteområdet 
som bl a omfattar arv, kapitaltillgångar och realisationsvinster, inklusi-
ve en reformering av den globalt orörliga fastighetsskatten. Vidare 
föreslås att värnskatten slopas för att återställa den högsta marginal-
skatten på inkomster till 50 procent samt att en enhetlig mervärdeskatt 
införs. Enligt författaren bör också arbetsgivaravgifterna sänkas, 
särskilt för mindre företag. Rapporten har författats av Kjell-Olof 
Feldt, f d finansminister (s). Författaren svarar helt och hållet för de 
analyser och rekommendationer som lämnas i rapporten.
Stockholm i januari 2009
Pontus Braunerhjelm
Huvudsekreterare i Globaliseringsrådet”

Mot en ny skattereform - globaliseringen och den 
svenska välfärden
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1. Rapportens utgångspunkter

1.1 Uppdraget

Min tolkning av det uppdrag jag fått av Globaliseringsrådet är att man 
vill ha svar på två frågor. Finns det i en värld med global kon-
kurrens om marknader, investeringskapital och (produktiv) 
arbetskraft behov av förändringar av den svenska skattepolitiken, 
som ökar möjligheterna att uppnå en uthållig ekonomisk tillväxt 
med hög sysselsättning och en socialt acceptabel fördelning av 
välstånd och välfärd? Och om förändringar behövs, får de tillräcklig 
politisk uppslutning för att bestå på längre sikt?

Jag är medveten om att fråga nummer två ställer höga krav på refor-
mer inom ett så eldfängt område som skattepolitiken. Men om syftet 
med skattereformer är att förstärka landets konkurrenskraft och för-
måga att attrahera välståndsskapande resurser är tilltron till skatte-
systemets stabilitet och rättssäkerhet väl så viktig som skatteuttagets 
storlek och nivån för enskilda skattesatser.

Bakom denna hypotes ligger följande resonemang. Före avreglering-
arna handlade diskussionen om skatter och internationell konkurrens-
kraft framför allt om skatternas inverkan på de direkta produktions-
kostnaderna, i första hand industrins relativa löneläge. Numera är 
huvudintresset inriktat mot effekten på fördelningen av världens resur-
ser i form av investeringskapital, forskning och produktutveckling, 
innovationer, kommersiell och teknisk kompetens, marknadsattraktiv 
talang osv. Intresseförskjutningen torde ha flera orsaker – dels 
marknadsstyrda valutakurser, dels att skatter sänkts för vissa politiskt 
känsliga områden utsatta för utländsk konkurrens (elskatten för 

industrin, momsen för turistindustrin). Något förenklat uttryckt handlar
det om skattesystemets internationella konkurrenskraft i kampen om 
ekonomiskt (och socialt) värdefulla tillgångar och i försvaret av inter-
nationellt rörliga skattebaser. De senare tenderar att bli fler i takt med 
den fortgående integrationen över nationsgränserna av näringsliv och 
marknader, inklusive arbetsmarknaden.

För att ett land ska kunna behålla och helst tillföra sig sådana till-
gångar krävs att de människor, som fattar beslut om investeringar och 
etableringar liksom om inriktning av studier och yrkesliv, i rimlig grad
litar på att de villkor som gäller vid beslutstillfället kommer att bestå 
även framgent. Eftersom åtskilliga av dessa villkor är behäftade med 
genuin osäkerhet – de styrs av exogena faktorer utom politisk kontroll 
– borde det vara desto viktigare att övriga villkor omges av så stor 
stabilitet och förutsägbarhet som möjligt.

Troligen är det lätt att frammana instämmanden i att det vore bra om 
vårt skattesystem hade sådana egenskaper. Man blir antagligen inte 
heller motsagd om man hävdar att skatternas syfte och konstruktion 
bör vara enkel att förstå och någorlunda accepterad av landets in-
vånare. Det sistnämnda är i själva verket den viktigaste förutsättningen
för systemets stabilitet. Samtidigt vore det naivt att tro att skatterna 
helt kan avföras från det politiska slagfältet. Skatteuttagets höjd och 
fördelning avspeglar de intressen och värderingar som dominerar 
politiken och de kan skifta över tiden. Men just av det skälet vore det 
önskvärt att de inslag i vårt skattesystem, som mest direkt påverkar 
Sveriges internationella position, får en långsiktigt hållbar utformning. 
Min uppfattning är att tiden är mogen för en ny skattereform, byggd på 
en bred parlamentarisk uppgörelse. Jag utvecklar skälen i denna 
rapport.



1.2 Skattepolitiken sedan 1991 – en överblick

I Sverige har försök gjorts att bygga ett skattesystem som består över 
tiden.1 (1 Se Per Borgs underlagsPM “Historiska perspektiv på 
skattepolitikens framtida förutsättningar”.)

Det senaste är 1991 års skattereform, som behandlade såväl beskatt-
ningen av förvärvsinkomster som beskattningen av inkomster av kapi-
tal samt beskattningen av konsumtion. Det skedde i en blocköver-
skridande överenskommelse mellan det regerande socialdemokratiska 
partiet och folkpartiet. Oenighet råder förvisso om hur stabila och 
förutsägbara skattevillkoren blev. Skatten på förvärvsinkomster har 
onekligen förändrats flera gånger, mest kännbart genom höjningen av 
den statliga inkomstskatten 1995 och sedan genom införandet av det 
s.k. jobbskatteavdraget 2007. Däremot har den enhetliga skatten på 
kapitalinkomster (räntor och aktieutdelningar) i huvudsak inte rörts 
medan skatten på bolagsvinster sänkts i två omgångar från 30 till 26,3 
procent.

De största förändringarna har emellertid skett inom konsumtions-
beskattningen, där den enhetliga mervärdeskatten (25 procent) på en 
rad områden ersatts av (lägre) skattesatser. Sedan regeringsskiftet 2006 
har även arbetsgivaravgiften differentierats utifrån de anställdas ålder 
och arbetsmarknadshistoria. Dessutom subventioneras vissa slag av 
tjänstekonsumtion genom skatteåterbäring för inköp av det som getts 
namnet hushållsnära tjänster.

Inom tillgångsbeskattningen har viktiga förändringar ägt rum. Beskatt-
ningen av arv och därmed också av gåvor upphörde 2005. Förmögen-
hetsbeskattningen slopades 2007. Och den särskilda beskattningen av 
fast egendom proportionellt mot taxeringsvärdet, fastighetsskatten, 

sänktes först i ett par omgångar för att 2008 ersättas av en enhetlig, i 
kronor bestämd kommunal avgift. En grov sammanfattning av vad 
som hänt på skatteområdet sedan 1991 skulle kunna vara att skatten på 
förvärvsinkomster sänkts utom för inkomster över den s.k. övre 
brytpunkten (från och med 2009 motsvarande en månadsinkomst på 
cirka 42 000 kr) där den höjts, att skatten på konsumtion sänkts, i vissa 
fall kraftigt, och att av tillgångsskatterna nu bara återstår fastighets-
avgiften. De enda skatter som kännbart höjts är skatten på energiför-
brukning, det gäller såväl elektricitet som fossila bränslen.

Att entydigt ange vad dessa förändringar betytt för det samlade 
skatteuttaget låter sig knappast göras. Det går att visa att skatternas 
andel av BNP nu är cirka 46 procent medan den under rätt många år 
låg kring 50 procent. Men en del av nedgången beror på att BNP har 
stigit ganska kraftigt sedan 2002. Ett annat sätt är att jämföra dagens 
skatteuttag i absoluta tal med vad det skulle ha varit om skatteandelen 
av BNP legat kvar vid 50 procent. Med detta räknesätt är skatteuttaget 
drygt 120 miljarder kr lägre.

1.3 Konsekvenser för skattesystemet

En för rapportens syfte mer relevant fråga är måhända i vilken ut-
sträckning de senaste femton årens skatteförändringar uttryckligen 
motiverats med att de skulle leda till förbättringar av den svenska 
ekonomins internationella konkurrenskraft. Såvitt jag kunnat utröna 
har det bara skett i två fall, där riksdagens partier varit i stort sett ense: 
sänkningen av bolagsskatten och reduceringen av mervärdeskatten 
(momsen) för delar av turistnäringen. Slopandet av arvs- och gåvo-
skatten kunde ha motiverats på samma sätt. Men det motiv som angavs 
var att den dåvarande socialdemokratiska regeringen ville underlätta 
generationsskiften i familjeföretag, något som mig veterligt inte föran-



ledde några protester från borgerligt håll. (Vissa uppmärksammade 
utflyttningar av huvudägarna till stora familjeföretag borde dock ha 
spelat en roll.) Däremot är det alldeles klart att upphävandet av 
förmögenhetsskatten delvis motiverades av den internationella skatte-
konkurrensen, ett skäl som socialdemokraterna dock inte godtog. 
Några liknande argument för de kraftiga sänkningarna av inkomst-
skatten och differentieringen av arbetsgivaravgifterna har jag inte 
kunnat hitta, annat än (det alls icke betydelselösa) att åtgärderna ifråga 
skulle verka dämpande på löneutvecklingen via ett ökat utbud av 
arbetskraft.

Om det är svårt att hitta någon linje i de senaste årens skattepolitik, 
som kan besvara Globaliseringsrådets fråga, är det däremot lätt att se 
en annan konsekvens av betydelse för vår frågeställning. Den är att det 
svenska skattesystemet blivit både mer svåröverskådligt (eller mindre 
transparent) och mer instabilt. För den minskade transparensen svarar 
framför allt jobbskatteavdraget, differentieringen av moms och arbets-
givaravgifter samt skattebidraget för hushållsnära tjänster. Ett inslag i 
skattereformen - den kraftiga sänkningen av skatten på kapitalin-
komster - tvingade dessutom fram ett mycket komplicerat system för 
beskattning av icke marknadsnoterade aktiebolag (s.k. fåmansföretag 
för att förhindra att i företaget verksamma ägare förvandlade sin 
arbetsinkomst till kapitalinkomst. Lagen har sedan ändrats iflera  
omgångar och utrymmet för dylika förvandlingar har ökat, men 
komplexiteten består.

Att stabiliteten minskat beror framför allt på att de flesta skatteför-
ändringarna genomförts av det ena politiska blocket i strid med det 
andra. Visserligen har båda sidor sagt sig godta vissa åtgärder de först 
kraftigt kritiserat – exempel är för de borgerliga det som återstår av 
den s.k. värnskatten, och för socialdemokraterna jobbskatteavdragets 

två första steg samt fastighetsavgiften. Men dessa eftergifter gäller 
bara tills vidare. Störst osäkerhet gäller för närvarande förmögen-
hetsskatten som socialdemokraterna säger sig vilja återinföra. Det som 
skapar den största oron för skattesystemets framtida stabilitet är 
emellertid att det måste ifrågasättas om de offentliga utgifterna kan 
finansieras med det skatteuttag som nu etablerats, särskilt när den 
största skattebasen, inkomsterna av förvärvsarbete, börjar eroderas av 
den demografiska utvecklingen.

Ett tillräckligt uttömmande svar på Globaliseringsrådets fråga är därför 
inte enbart hur dagens skattesystem ytterligare ska anpassas till villko-
ren i den internationella skattekonkurrensen, utan också hur det ska 
byggas så att det kan leverera tillräckligt med offentliga intäkter utan 
att skada den svenska ekonomins förmåga att hävda sig i en global 
miljö med hård konkurrens om värdefulla resurser.

Jämfört med de politiska förutsättningar som rådde under arbetet med 
1991 års skattereform har utsikterna för större samsyn faktiskt ökat, 
trots den oenighet som rått om flertalet skatteförändringar sedan refor-
mens tillkomst. De föreställningar som på borgerligt håll rådde om att 
det offentliga utgiftstrycket snabbt och smärtfritt kunde sänkas har 
ersatts av en mer realistisk uppfattning om styrkan i de krafter som 
pressar utgifterna uppåt. Båda sidor av det politiska fältet visar insikt 
om det problematiska i från omvärlden starkt avvikande skattesatser på 
rörliga skattebaser och socialdemokratiska politiker väjer numera inte 
för att påtala stora marginaleffekters skadliga inverkan på människors 
ekonomiska beteende. Det kan också vara värt att påminna om att den 
socialdemokratiske finansministern före valet 2006 talade om behovet 
av en ny, genomgripande skattereform med brett parlamentariskt stöd, 
även om syftet med reformen aldrig klarlades. Tyvärr fångade den 
tillträdande borgerliga regeringen inte upp den bollen.



2. Finanspolitikens handlingsutrymme

2.1 Alltid mer – aldrig nog

Författaren och journalisten Anders Isaksson har publicerat en bok 
med titeln ”Alltid mer – aldrig nog”. Hans tes är att staten alltid kan 
göra mer – det finns inget naturligt tak för de offentliga utgifterna. 
Ändå blir de aldrig nog för att tillfredsställa människors behov och de 
politiska partiernas ambitioner. Både före och efter tillkomsten av hans
bok har ett otal studier bekräftat att den moderna, demokratiska 
välfärdsstatens historia handlat om dess mer eller mindre obrutna 
expansion. Enligt OECD:s beräkningar har de offentliga utgifternas 
andel av medlemsländernas BNP de senaste 20 åren varit cirka 40 
procent (något större i mitten av 1990-talet). De har således ganska 
troget följt den ekonomiska tillväxten. Den svenska utvecklingen 
avviker i viss mån genom att utgiftsandelen successivt fallit från nivån 
60 procent (sedan den under 1990-talets krisår klivit över 65 procent). 
Enligt den senaste noteringen för 2007 är andelen drygt 50 procent. 
Relativt god BNP-tillväxt (högre än OECD-genomsnittet), stagnerande 
offentlig konsumtion och minskade transfereringar till hushållen (lägre 
arbetslöshet och sjukfrånvaro) torde vara huvudförklaringen.

2.2 De offentliga utgifterna – en blick framåt

Tidsperspektivet för min diskussion av framtidens offentliga utgifter 
och skatter är ungefär 20 år, dvs. fram till 2030. Huvudskälet för att 
denna period valts är att det är under den som nästa stora demografiska
förändring inträffar. Antalet personer över 65 beräknas öka med cirka 
700 000 medan antalet i åldern 20-64 väntas öka med cirka 100 000 
fram till år 2015 för att sedan stagnera. (Noteras bör att antalet inrikes 

födda i denna åldersgrupp minskar med cirka 200 000 fram till år 
2030). Av stor betydelse är också att medellivslängden väntas öka, 
framför allt till följd av att antalet levnadsår efter 65 fortsätter att växa; 
antalet mycket gamla ökar således påtagligt. Ett annat skäl är att 
perioden täcker en väsentlig del av det perspektiv regeringen anlägger 
för sin redovisning av förutsättningarna för de offentliga finansernas 
långsiktiga hållbarhet, framför allt hanteringen av överskottsmålet. Ett 
tredje skäl är att den skattereform jag har i tankarna är av strukturell 
karaktär, kan kräva långtgående politiska kompromisser och därför 
kommer att ta tid att genomföra.

I de försök som gjorts att analysera den framtida utvecklingen för 
Sveriges offentliga utgifter sammanfaller slutsatserna rätt väl. En fak-
tor kommer att knyta utgifternas tillväxt nära till den totala tillväxten 
av ekonomin utan att några nya, utgiftskrävande reformer genomförs. 
Det följer av det historiskt etablerade faktum att lönerna för offentligt 
anställda följer den allmänna löneutvecklingen. (Vissa bedömare, inte 
bara representerande fackliga intressen, hävdar att lönerna måste stiga 
snabbare än så, i varje fall för vissa personalkategorier, om offentliga 
tjänster ska kunna produceras med tillräcklig kvalitet). Åt samma håll 
drar utgifterna i transfereringssystemen eftersom förmånerna, i många 
fall med automatik eller också via diskretionära beslut, anpassas till 
inkomstutvecklingen. De offentliga utgifternas andel av BNP hålls 
alltså uppe.

Den demografiska utvecklingen får konsekvenser för den offentliga 
sektorns pensionskostnader och för utgifterna för sjukvård och äldre-
omsorg. Hur stora de blir beror givetvis (med undantag för pensions-
kostnaderna) på i vilken utsträckning de ökade behoven tillgodoses 
med vård- och omsorgsinsatser. Men om det sker fullt ut, enligt före-
liggande bedömningar av behoven, kommer det att höja den offentliga



utgiftsandelen av BNP från nuvarande nivå med flera procentenheter 
under den angivna perioden.

Historiskt sett har efterfrågan på s.k. välfärdstjänster vuxit i en viss 
proportion till uppgången av befolkningens inkomster. Om man antar 
att detta samband består även framgent och lägger till något som av 
många anses ofrånkomligt, nämligen växande krav på tillgänglighet 
och individuell valfrihet samt utvidgad social trygghet, förebådar man 
en ny period av volymtillväxt för den offentliga sektorn. Dåvarande 
Svenska Kommunförbundets finanssektion publicerade år 2002 en 
analys av tänkbara alternativ för den långsiktiga efterfrågan på väl-
färdstjänster i en samhällsekonomi som växer. (”Kommunala framtider 
– en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050”) Huvud-
slutsatsen är att denna efterfrågan kommer att öka, till en del på grund 
av den demografiska utvecklingen men till en större del därför att 
uppgången av privat välstånd kommer att leda till större krav på 
offentlig välfärd: en mer utvecklad barnomsorg, längre och bättre 
utbildning, högre kvalitet i det offentliga tjänsteutbudet över huvud 
taget. Slutsatsen bestyrks av den historiska utvecklingen, sådan den 
skildras i en skrift utgiven år 2008 av Sektionen för ekonomisk analys 
vid Sveriges Kommuner och Landsting. (”Välfärdsmysteriet? Kom-
munsektorns utveckling 1980- 2005”). Mellan dessa år ökade kommu-
nernas och landstingens kostnader för välfärdstjänster – utbildning, 
omsorg av barn, handikappade och äldre samt hälso- och sjukvård – 
med 42 procent. Men endast 12 procent var direkt orsakade av demo-
grafiska förändringar (ökat antal barn, handikappade och äldre).

Det finns andra utgiftsposter som hittills inte utsatts för närmare 
granskning. En är vad det skulle kosta staten att genomföra den om-
läggning av Sveriges produktion och förbrukning av energi som krävs 
för att de nu uppsatta målen för koldioxidutsläppen ska uppnås. Ingen 

vet idag svaret. Men även den notan måste så småningom skrivas ut. 
En annan är vad som händer när den ökade medellivslängden – att allt 
fler lever allt längre – slår igenom i nedräkning av inkomstpensionerna 
i det nya pensionssystemet. Enligt existerande prognoser kommer 
denna del av pensionen (vid en långsiktig årlig uppgång av reallönerna 
med 2 procent) år 2020 att uppgå till knappt 50 procent av genom-
snittslönen och 2030 vara cirka 40 procent. Visserligen kan avtals- och 
premiepensioner ge ett tillräckligt utfall för den enskilde pensionären. 
Men om det inte inträffar är det åtminstone en öppen fråga huruvida 
det politiska systemet kan motstå krav på statliga insatser för att hålla 
uppe pensionsnivåerna.

2.3 Hållbar finanspolitik?
Regeringen anger i budgetpropositionen för 2009 att finanspolitiken 
med oförändrad skattekvot är långsiktigt hållbar fram till mitten av 
2000-talet under förutsättning att den offentliga sektorns finansiella 
överskott de närmaste tio åren är så stort att bruttoskulden kunnat 
amorteras ner till en mycket låg nivå år 2020. (Överskottet 2009 
beräknas bli 1,1 procent och öka till 2,5 procent år 2011). Då kan 
överskottsmålet överges och den offentliga sektorns sparande blir 
negativt. Skuldsättningen ökar alltså igen och fortsätter under lång tid 
men enligt propositionen tydligen utan destabiliserande effekter på 
samhällsekonomin. Ett sådant antagande ter sig emellertid mindre 
realistiskt, särskilt i ljuset av den senaste tidens händelser.
........................
Mot denna bakgrund syftar min diskussion av innehållet i en ny 
skattereform till att säkerställa utvecklingen av de viktigaste 
underlagen för ett skatteuttag. Ett skatteuttag som är långsiktigt 
hållbart i den meningen att det inte överstiger dagens nivå 
samtidigt som de för landets konkurrens- och attraktionskraft 
mest skadliga skatterna kan sänkas.



Några korta kommentarer till Kjell-Olof Feldts rapport.

Kjell-Olof Feldt skriver i början: “  Finns det i en värld med global 
konkurrens om marknader, investeringskapital och (produktiv) 
arbetskraft behov av förändringar av den svenska skattepolitiken, 
som ökar möjligheterna att uppnå en uthållig ekonomisk tillväxt 
med hög sysselsättning och en socialt acceptabel fördelning av 
välstånd och välfärd? “

Men han behandlar i rapporten knappast frågan om acceptabel fördel-
ning av välstånd och välfärd. Han skriver:”  Mot denna bakgrund 
syftar min diskussion av innehållet i  en ny skattereform till att 
säkerställa utvecklingen av de viktigaste underlagen för ett skatte-
uttag. Ett skatteuttag som är långsiktigt hållbart i den meningen 
att det inte överstiger dagens nivå samtidigt som de för landets 
konkurrens- och attraktionskraft mest skadliga skatterna kan 
sänkas. 

Skatteystemet angår två kategorier: hushållen och företagen. Han 
ägnar sig huvudsakligen åt företagen, men man bör observera, att 
i angelägenhetsgrad kommer hushållen först. Företagen är medel 
för att tillfredsställa hushållens behov. Hushållen har att se till  att 
de har drägliga levnadsförhållanden. Skatterna är medel att 
utjämna skevheter som gör att levnadsförhållandena av olika skäl 
varierar för mycket. 

De flesta ledamöterna i globaliseringsrådet kommer från organisa-
tioner och institutioner där intresset för företagen väger över 
intresset för hushållens levnadsförhållanden och fördelningen av 
resurser mellan hushållen. 

I Globaliseringsrådets beskrivning av problemen finns inte mycket om 
hushållens problem, det är företagen som står i centrum: “Globalise-
ring syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar 
och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan 
länder. Även mjukare begrepp såsom kultur, miljö, attityder och livs-
åskådning kan omfattas av begreppet globalisering. Globaliseringen 
har framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och trans-
aktionskostnader till följd av teknologiska framsteg och politiska 
beslut. Det är ingen ny företeelse men den kraftiga minskningen av 
dessa kostnader de senaste decennierna har lett till en dramatisk 
ökning av globala transaktioner samt att allt fler länder deltar i den 
globala ekonomin. Globaliseringen har således intensifierats och 
vanligtvis är det denna intensifieringsfas som avses med begreppet.” 

Kjell-Olof Feldt tycks ha anpassat sig till Globalisringsrådets 
inriktning mot företagsproblem och hoppat över frågor om 
välfärdsfördelning. Globaliseringsrådet är inte rätt forum för en 
diskussion av skattesystemet alla problemokråden.

När det gäller välfärdsfördelning kompletteras skattesystemet av sy-
stem för bidrag o d av olika slag. Nära anknytning till skattesystemet 
har barnbidrag och bostadsbidrag o d, som medverkar till att utjämna 
skevheter. Bostadsbidragen är anpassade till skattesystemet med hän-
syn till inkomster och avtrappas t ex för barnfamiljer med 20% av 
inkomster över vissa nivåer. Unga utan barn kan få vissa små  
bostadsbidrag som avtrappas med en tredjedel av inkomster över vissa 
nivåer.  Barnbidragen avtrappas inte, men förslag om det har funnits. 
Pensionärer  kan få tillägg till pensionen och bostadstillägg och regler-
na är sådana att marginaleffekten av skatt och tillägg kan gå upp till  
97% av en ökad pension.



Bostadsbidragen skulle behöva kompletteras med ett bostadsbidrag för 
barnlösa icke-pensionärer. Sådan bidrag har funnits men i ovist nit 
avskaffats.

Det s k jobbavdraget som kom första gången för inkomståret 2007 
innebär stora förändringar i skattesystemet och ändrar välfärdsfördel-
ningen så att klyftorna ökar, vilket inte är bra. Reglerna för jobbav-
draget är mycket krångliga.

Det nuvarande skattesystemet (inkomstår 2009) har som värsta fel att 
att de med låga inkomster inte har pengar till en dräglig försörjning 
medan de med höga inkomster har stora överskott i sina hushålls-
budgetar. Denna skevhet har blivit större med jobbskatteavdragen. 

Men även utan jobbavdragen är fördelningen skev, de med låga 
inkomster får betala för höga skatter. Att sänka skatterna för alla med 
låga inkomster blir för dyrt för de offentliga kassorna. Makar och 
sambor har betydligt lägre hushållskostnader per person än ensamma. 
Att sänka skatterna vid låga inkomster för alla skulle innebära att 
makar och sambor fick för stora skattelättnader. Receptet är, att ett på 
lämpligt sätt utformat bostadsbidrag  för barnlösa icke-pensionärer kan 
bidra till en bättre fördelning av välfärden. 

TV-avgiften är  en skatt som drabbar ensamhushåll hårdare än hushåll 
med fler personer. Det är lämpligt att ersätta den med en kollektiv-
avgift för hushållen betald av riksdagen. 

Pensionärernas förhållanden vid låga pensioner innehåller många 
skevheter som bör rättas till.

Den kommunala utdebiteringen inkomstår 2009 är i genomsnitt 33% 
(inkl. kyrkoskatt och begravningsavgift). I ett långt inkomstintervall 
över de lägsta inkomsterna där de flesta förvärvsarbetande icke-pen-
sionärer finns trappas grundavdraget av med 10% av stigande inkomst. 
Det betyder att i detta långa intervall blir marginalskatten 36,3%. Med 
avtrappning av bostadsbidrag för barnfamiljer blir marginaleffekten 
56,3%. För barnlösa med inkomster i intervallet för  den s k värn-
skatten är marginalskatten 33+25=58%, vilket är nästan samma som 
för barfamiljerna. Kjell-Olof Feldt tycker att värnskatten ska bort, men 
med hänsyn till behovet av skattelättnader vid låga inkomster är det för 
lång tid olämpligt. Observera de extremt höga marginaleffekterna som 
pensionärer kan ha.

Förmögenhets- och fastighetsskatterna.
Socialdemokraterna avskaffade arvs-och gåvoskatterna. Den borger-
liga alliansen har avskaffat förmögenhetsskatten. I många år har det 
hos många förståsigåpåare varit klart att förmögenhetsskatten är 
olämplig och till och med den mest skadliga skatten, och att den borde 
avskaffas, vilket alltså med viss fördröjning skett.

Socialdemokraterna i opposition har förslag om att återinföra förmö-
genhetsskatten, vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Deras kompan-
joner i miljöpartiet är emot det men har inte bestämt sig definitivt. 
Vänsterpartiet är för återinförande.

I TV24 var det den 2 mars 09 kl 20-22 ett ”Storforum” om före-
tagsklimatet i  Sverige, lett av Erik Fichtelius. Något dussin företräda-
re för företagsklimat var samlade. Där fanns bl a Sven-Olof Lodin och 
Stefan Fölster. Nästan alla var på det klara med att förmögenhets-



skatten inte bör återinföras, men en ensam socialdemokrat propagerade 
för det. Sven-Olof Lodin menade att företagsbeskattningen är mycket 
enklare i Sverige än utomlands och nämnde, att alla f d svenska finans-
ministrar är för att inte ha förmögenheskatt. Han menade också, att 
reglerna för hur företagare får ta ut pengar från företaget i form av 
kapitalinkomst med lägre skattesats än för uttag som lön är generösa 
(och inte behöver bli förmånligare för företagarna)

För övrigt menades, att företagande inte bara är en fråga om att tjäna 
pengar, det kan också gälla att man vill genomföra en idé mm. Fölster 
menade bl a att företagsklimat inte bara är en fråga om skatter, han 
menade att det finns regler som är olyckliga, t ex att  företagare ska 
betala in moms till staten  innan de fått in pengarna.

Det talades mycket om arbetsgivaravgifterna och att företagarna lider 
av dem. Men avgifterna kommer väl till genom de anställdas arbete. 
Arbetsgivarna organiserar arbetet, men de anställda utför arbetena. 
Frågan om arbetsgivaravgifterna är en fråga om förhållandet mellan 
anställda och företagare, mellan löntagarorganisationer och arbets-
givarorganisationer. Under alla förhållanden måste en del skatter och 
avgifter tas ut från förtagarna och deras anställda. Hur det sker har 
varierat under åren. De s k sociala avgifterna betalas nu direkt från 
arbetsgivarna, vilket är en bra ordning som gör det enklare för lön-
tagarna.

Svenskt Näringsliv har hållit ett rundabordssamtal om skatter. I deras 
brev på Internet den 2 mars nämns att de fått en skur av skatteförslag 
och skriver:
“  – Skattefrågor är en väldigt viktig ingrediens för företagandet. De 
stora skattesystemen har stor påverkan på möjligheten att driva 
företag, säger Kenneth Krantz, regionchef Svenskt Näringsliv.  

  Fyra riksdagspolitiker och sex företagare träffades i Svenskt 
Näringslivs lokaler i Göteborg. Rundabordssamtalet var en del av 
Svenskt Näringslivs Skattekommissions arbete.

   Tanken är att kommissionen, efter sommaren, ska komma med 
förslag om hur framtidens skatter ska se ut för att stärka svenska
företags konkurrenskraft.
    Samtalet inleddes med att företagarna fick ta upp sina hjärtefrågor 
på skatteområdet. Flera frågor handlade om orättvisor. Bland annat att 
restauranger betalar 25 procent moms när gästen sitter kvar, men 12 
procent om de säljer maten över disk.
    – Det missgynnar service, sa Gunnar Larsson, Carles Matsalar. 
Han tog också upp representationsavdraget, som ju har en belopps-
gräns.
    – Ingen skulle ifrågasätta beloppet om jag sätter in annonser. Varför 
ha en beloppsbegränsning vid representation? Varför göra skillnad 
mellan olika kostnader?
    Carl Bennet, från Elanders och ledamot i Skattekommissionen, gav 
honom sitt stöd.
    – Det här är en möjlighet. De nya jobben kommer i tjänstesektorn. 
Då får inte skatter belasta dem. Tjänstesektorn handlar om förädling. 
Se inte svårigheterna, utan fördelarna. Vi måste skapa nya jobb.
    Även Bo Karlberg, Lund & Valentin arkitektur och design, pekade 
på orättvisor. Hans bransch är i behov av att på ett smidigt sätt kunna 
handla med aktier i det egna bolaget, eftersom delägarskap är en faktor 
för att kunna behålla viktig kompetens i kunskapsföretag.
    – Börsbolag får köpa och sälja aktier. Det får inte vi. För kunskaps-
företag är delat ägande mycket viktigt.   
    Christer Hasslebäck, Welltec, ansåg att det är viktigt att öppna för 
enmansföretagare att börja anställa. – Om man hade tagit bort 
arbetsgivaravgiften på den först anställde, det kunde gälla för alla 



företag. Men tänk vad det hade gjort för ett litet företag.  Han tryckte 
också på vikten av att få in riskkapital lättare.
    – Man kunde ha ett riskkapitalavdrag. Om Carl Bennet eller någon 
annan satsar 100 000 kronor ska han kunna dra det i deklarationen.
När han realiserar pengarna så betalar han skatt på pengen.
    Mest diskussion blev det kring den borttagna förmögenhets-
skatten. Det kapital som nu finns på utländska bankkonton har 
inte börja komma tillbaka, trots att förmögenhetsskatten inte finns 
kvar.
    Sture Branmark, Herrljunga Cider, menade att det till viss del 
beror på att kapitalbeskattningen är högre i Sverige. Om den sänktes 
radikalt skulle kapital komma tillbaka till landet, kapital som kunde 
beskattas.
    Carl Bennet pekade på risken att förmögenhetsskatten kan komma 
tillbaka om det blir en annan regering vid nästa val som anledning till 
att pengarna är kvar i utlandet.
   – I nuvarande struktur får vi inte hem pengar som finns utom-
lands, det måste till blocköverskridande beslut om förmögen-
hetsskatten, sa han. 
    Vad tog då politikerna med sig från samtalen?
    Birgitta Eriksson (s): 
    – Jag tar med mig att vi har många gemensamma värderingar när 
det gäller företagande. Vi behöver fler ägare och fler som driver 
företag. Jag tycker att vi sätter oss ner och ser över skattesystemet, 
partiöverskridande, så att det håller över tid.
    Lars Tysklind (fp): 
    – Vi har bra system för stora och medelstora företag, men inte för de 
små. Alla är medvetna om det. Det ska inte bli något införande av 
förmögenhetsskatten och så bör vi titta på småföretagen.
    Hans Olsson (s): 
    – Jag tycker att vi lever i en av de bästa av världar. Jag tar till mig

 det här med riskkapitalavdrag.
    Lars Johansson (s): 
    – Positivt med Svenskt Näringslivs arbete med Skattekommis-
sionen. Fler plantor måste gro och växa. Nu är det 20 år sedan
skattereformen. Vi behöver göra en översyn av hela skattesystemet.”

Kjell-Olof Feldt har förespråkat att det inte bör finnas någon för-
mögenhetsskatt, men i sin rapport nu skriver han försiktigtvis i 
avsnitt 3.3:  “Min slutsats är att det inte är möjligt att återinföra för-
mögenhetsskatten utan en ingående analys och utredning av konse-
kvenserna av skattens utformning och syfte.”

I kapitel 6 skriver han dock:
“De svåraste problemen på kapitalbeskattningens område är emel-
lertid av annat slag. Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 
har det största oppositionspartiet utfäst sig att åter införa den om 
valet 2010 leder till ett regeringsskifte. Denna ”återställare” kan 
visa sig vara svår att genomföra men löftets existens räcker för att 
hålla kvar osäkerheten om kapitalbeskattningens framtid och 
hämmar beslut om både återhämtning av kapital från utlandet 
och investeringar. En politisk strid om förmögenhetsskatten gyn-
nar inte Sveriges attraktionskraft som plats för långsiktiga kapi-
talplaceringar.”

    Det är inte troligt att den borgerliga regeringen återinför en för-
mögenhetsskatt. Om socialdemokraterna i valet nästa år driver 
krav om förmögenhetsskatt kommer de förmodligen att förlora 
valet. Mot bakgrunden av de stora kapitalförlusterna som skatte-
betalarna fått  under finanskrisen verkar det besynnerligt att 
återinföra förmögenhetsskatten. Det räcker med att ta skatt på 
verklig avkastning.



Kjell-Olof Feldt diskuterar fastighetskatten isynnerhet på småhus. 
Den gamla fastighetsskatten på småhusen var vansinnigt konstruerad. 
Den räknade med att fastigheterna gav inkomster som i själva verket 
inte existerade. De som inte hade stora inkomster hade svårt att betala 
skatten. Den borgerliga alliansen ändrade så det vansinniga togs bort. 
 
I kapitel 6 diskuterar Kjell-Olof Feldt mer om kapitalskatter: “En 
tänkbar lösning på dessa problem är vad som här kallats den 
holländska boxmodellen...... Samtidigt strider modellens huvudidé, 
schablonbeskattning av tillgångars värde (antingen de realiseras eller 
ej) mot vedertagna uppfattningar om att inkomster och vinster ska 
uppstå innan de beskattas.”  D v s man får betala skatt på inkomster 
man inte har, vilket varit den stora plågan i den gamla fastighetskatten.
Boxmodellen är inget för svenska folket som nu kommit ifrån de 
gamla reglerna att betala skatt på inkomster som inte finns.

Socialdemokraterna vill  återinföra fastighetsskatten. Om de dri-
ver det i valet kommer de sannolikt förlora valet. Förhoppnings-
vis kommer de borgerliga inte att fördärva det nya systemet, som i 
hög grad ökat tryggheten för småhusägarna, och de är många, 
miljontals.

Regeringen och oppositionen.

Det mesta den borgerliga alliansregeringen gjort har vidgat välstånds-
klyftorna och är därmed inte bra. Men den har gjort två bra saker: tagit 
bort förmögenhetsskatten och förbättrat fastighetsskatten. Den sölade 
med att ta bort förmögenhetsskatten men nu är det gjort. Den var 
orättvis och skadlig för företagssamheten isynnerhet med hänsyn till 
konkurrensen med utlandet - skadlig för Sverige.

Förmögenhetsskatten  lever dock kvar i systemen för bostadsbidrag 
där förmögenheter fortfarande påverkar avtrappningarna på sätt som är 
ett slags förmögenhetsskatt. Denna form av förmögenhetsskatt bör 
också tas bort, och det är viktigt eftersom den drabbar de sämst ställda. 

Den gamla fastighetsskatten var en plåga för dem med låga inkomster. 
För dem med goda inkomster spelade den inte någon stor roll de hade 
råd att betala. 

I den röd-gröna oppositionen s+v+mp har socialdemokraterna cirka 
75% av mandaten och borde ha motsvarande inflytande över opposi-
tionspolitiken. De röd-gröna har samarbetat många år i den social-
demokratska regeringen som föll 2006. Vänsterpartiet har länge varit 
stöd för socialdemokraterna, de har samma ursprung i arbetarklassen. 
Miljöpartiet är en tämligen ny fågel i politiken, med grumligt ur-
sprung. Det har tendenser åt höger, men har funnit att de kan bli 
mäktiga i samarbete med socialdemokraterna. Under sitt samarbete har 
de tre partierna inte lyckats göra något åt de oförmånliga reglerna för 
de lägsta inkomsterna. De har retorik och ambitioner som ömmar för 
låga inkomster o d, men har inte den fantasi och skicklighet som 
behövs för att åstadkomma goda resultat. 

När de nu är i opposition tycks de inte riktigt veta vad de bör göra och 
tar istället  alla tillfällen att demonstrativt gå tvärsemot regeringen. Tar 
regeringen bort förmögenhetsskatten ska de återföra den. Minskar 
regeringen de olyckliga skatterna på fastigheter ska de återinföra det 
gamla. Tar regeringen bort förbudet att bygga kärnkraftverk ska de ha 
det kvar. De borde angripa problemen med välfärdsfördelningen.

Ett stort problem nu är jobbavdraget, men oppositionen ligger lågt i 
den frågan och har inga kraftfulla förslag om vad som bör göras.  



Moderaterna kallar sig ett nytt arbetarparti, men alliansregeringen är 
klart högerorienterat och kan aldrig bli något slags arbetarparti , för det 
krävs traditioner från den gamla arbetarkassen och det har inte 
moderaterna. Alliansregeringen har försämrat sjuk- och arbetslöshets-
försäkringarna o d (och vidgar klassklyftorna genom privatiseringar o 
d), visat förakt för de svaga och förbättrat för de välbärgade. Och de 
påstår att de förbättrat främst för låg- och medelinkomster medan de i 
själva verket förbättrat för de höga inkomsterna. Trots oklarheterna i 
oppositionens politik väger förtroendet för dem  än så länge  över 
förtroendet för regeringen. Men om oppositionen inte sköter sina kort 
kommer den att förlora och alliansens politik kan då tänkas gå ännu 
längre åt höger med ännu större välståndsklyftor, vilket inte är bra. 

Jobbskatteavdraget. 

Kjell-Olof Feldt behandlar skatten på arbete i kapitel 4 och skriver bl 
a: “Det är en skattereduktion som bara kan räknas fram i efterhand, när 
inkomsten taxeras av skattemyndigheten. Denna konstruktion har valts 
för att skattesänkningen procentuellt ska bli störst för ”låga och 
medelhöga” inkomster. .......... 

Effekten skulle dock öka och utsträckas till fler grupper om jobbskatte-
avdraget från att vara en skattereduktion görs om till ett mot inkomsten 
procentuellt avdrag som minskade den beskattningsbara inkoms-
ten.............

Genom sin storlek (värdesäkrad mot inflationen via prisbasbeloppet) 
blockerar den andra skattereformer som bättre motsvarar Globalise-
ringsrådets intresse av att bevara och förstärka den svenska ekonomins 
konkurrens- och attraktionskraft..............

Som framgått av det föregående sätter regeringen sitt hopp till jobb-
skatteavdraget och hävdar att det minskat ”utanförskapet”  med 70 000 
personer sedan 2006 genom att fler sökt sig till arbetsmarknaden. Jag 
har uttryckt mina tvivel på konstruktionens förmåga att ge tydliga 
incitament för sådana aktiviteter. Det borde särskilt gälla för den stora 
grupp utanför arbetsmarknaden som består av utrikes födda.”

I Kapitel 8:” Det är enligt min (och även andras) mening högst 
tveksamt om jobbskatteavdraget i sin nuvarande skepnad funge-
rar som ett incitament att arbeta mer, eftersom den enskilde indi-
viden inte i förväg kan beräkna dess inverkan på den behållna 
inkomsten av en ökad arbetsinsats. Till sin huvuddel är det en 
sänkning av inkomstskatten för den förvärvsarbetande befolk-
ningen, en beskrivning som också allt oftare används av rege-
ringen”

Ett avdrag på inkomsten medför att skattelättnaden blir större när 
marginalskatten är större, vilket missgynnar låga inkomster. Att skatte-
sänkningen ska tyckas bli störst för låga och medelhöga inkomster  är 
ett reklamtrick från regeringen. Man talar om att lättnaderna pro-
centuellt blir störst vid låga inkomster, vilket inte är intressant. Går 
man i en butik och ska köpa något gäller samma priser för alla, det går 
inte att vilja ha ett lägre pris för att man har procentuellt lägre 
jobbskatteavdrag. I butiken är det kronor som gäller.

Ett bättre förslag är att för alla ge samma jobbskatteavdrag (om 
de ens ska förekomma). Man kan föreskriva t ex: Jobbskatte-
avdrag beviljas med ett  belopp lika med skatten på förvärvs-
inkomsten, dock högst 10 000 kr (eller något annat belopp).  



I avsnittet 4.3 Den statliga inkomstskatten behandlar Kjell-Olof Feldt 
marginalskatter och nämner det gamla talesättet om “hälften kvar”. 
Men marginalskatterna nu är inte så höga att de är är särdeles intres-
santa. Det var värre förr. Men det bör påminnas om Gunnar Strängs 
åsikt att det viktiga är skatten, inte marginalskatten. Han svarade för 
skattereformen 1970 och tog i propositionen bort allt om marginal-
skatter. Sedan har förekommit höga marginalskatter, men de högsta 
ligger nu på kring 57% undantagandes marginaleffekter för pensio-
närer som kan gå upp till mer än 97%, något som dock inte bekymrar 
riksdagledamöterna påtagligt.

I kapitel 8 skriver han:
“De människor med arbetsförmåga som står utanför arbetsmark-
naden gör det sällan av fri vilja (även om sådana finns). En rimlig 
hypotes är att det man kallar arbetskraftsreserven till  stor del 
består av människor som misslyckats på arbetsmarknaden eller 
aldrig nått fram till den. Misslyckandet behöver inte alls bero på 
individernas personliga egenskaper, förtjänster och brister. Orsa-
kerna kan vara många, från annat födelseland till nedsatt arbets-
förmåga på grund av sjukdom. Svensk arbetsmarknadspolitik 
har länge sett det som sin uppgift att göra det möjligt för indivi-
der i denna situation att komma in eller tillbaka till arbetsmark-
naden. Men trots allt som gjorts och görs har sysselsättnings-
graden sjunkit långt under 1980-talets och arbetskraftsreserven 
är större än på  mycket länge. ”
    Det finns människor som ofrivilligt har låga inkomster. Det vanliga 
tycks vara att man föraktar dem och menar att de får skylla sig själva. 
Men som Kjell-Olof Feldt påpekar behöver det inte alls bero på 
individernas personliga egenskaper, förtjänster och brister. Orsakerna 
kan vara många. Man bör se till att även de med låga inkomster kan ha 
drägliga levnadsförhållanden.

Inkomstskatterna för förvärvsarbetande icke-pensionär med jobb-
skatteavdrag är inkomståret 2009:
Inkomst kr/mån  Inkomstskatt  Ensam överskott i hushållsbudget 
   avrundat sedan rimliga  levnadskostnader 
               130 000 kr  betalats
     Inom parentes inkomstår 2006
               2009
              ökning
10001   17%  - 30928 kr ( -29880)   -1048
11001   19%  - 22648 ( -22176)     -472
12001   20%  - 14368 ( -14532)        64
13001   21%    - 6100 (  - 6888)      788
14001   21%      2180 (      756)     1424
Krisgräns
15001   22%    10448 (    8400)     2048
17001   23%    26996 (  23688)     3272
20001   24%    51440 (  46200)     5200
25001   26%    92768 (  84420)     8348
30001   27%  132920 (115344)   17576
40001   33%  192884 (171240)   21644
50001   37%  246104 (221640)   24464
60001   41%  296504 (272040)   24464

Inkomst 11000 kr per månad = 132000 kr per år räcker till normala 
levnadskostnader, men  skatten 19% av inkomsten gör att hushållsbud-
geten går med underskott 22648 kr på året.
    I de angivna rimliga kostnaderna 130 000 kr ingår ej semesterkost-
nader och andra resor än lokalresor. Inkomsten bör vara cirka 15000 kr 
för att pengarna ska räcka till det. Observera att i siffrorna ingår jobb-
skatteavdrag. Arbetslösa och sjuka med ersättningar kanske 70% av 
lönen och inget jobbavdrag kan ligga illa till.



De korta kommentarerna till Kjell-Olof Feldts rapport avslutas 
här. Skatter och skattelättnader bör bedömas med hänsyn till 
levnadskostnader.

Kjell-Olof Feldt behandlar bara delar av de fördelningar ett fördel-
ningssystem ska utföra. Han utelämnar bidragssystem som komplette-
rar skattesystemet. Barnlösa icke-pensionärer med låga inkomster och 
pensionärer med låga inkomster, i båda fallen mest de ensamma, 
misshandlas av skatte-och bidragssystemen, det är djupt orättvist, men 
det nämner han inte.

Bidragssystemen medför marginaleffekter som måste läggas till skatte-
systemets marginaleffekter. Marginaleffekter från bidragssystemen 
tillkommer inte vid höga inkomster eftersom bidrag bara behöver 
komma ifråga vid låga inkomster. Det är inte orimligt, att marginal-
skatter vid höga inkomster kommer upp i nivåer som motsvarar 
marginaleffekter av skatter och bidrag vid låga inkomster. Därför är 
det inte orimligt att ha kvar den s k värnskatten. 

Skatter och skattelättnader bör bedömas med hänsyn till levnadskost-
nader. Gör man det finner man att de lägsta inkomsterna betalar för 
mycket skatt. Det sk jobbavdraget har inte medfört några förbättringar 
på välfärdsfördelningen, tvärtom  har välfärdsfördelningen blivit säm-
re. Jobbavdraget är ett katastrofalt misstag och det måste tas bort eller 
ändras eller ersättas med något vettigare.

Jobbavdrag eller något liknande kan inte komma till rätta med skev-
heterna som gäller de lägsta inkomsterna. Det enklast sättet är att 
utforma lämpliga bostadsbidrag till dem med låga inkomster så 
konstruerade att ensamma får levnadsvillkor på samma nivå som 
makar/sambor. Det är huvudsakligen bostadskostnaderna som gör att 

ensamma ligger sämre till än makar/sambor. 

Ensamma med de lägsta inkomsterna betalar så höga skatter att det 
beskär deras möjligheter till drägliga levnadsförhållanden. Bostadsbi-
drag till dem kan utformas så att de inte blir större än skatten de 
betalar och bör ses som en sorts skattereduktion som ges på grund av 
dåligt utformat skattesystem.

Pensionärer med låga inkomster kan få mycket dåliga förhållanden, 
men det är så komplicerat att det inte kan beskrivas kort.

Frågan om välfärdsfördelning borde också komma upp i det globala 
sammanhanget. Välfärdsfördelningen utomlands är ett problem som 
säkerligen påverkar förhållandena i Sverige. Det skriver inte Kjell-
Olof Feldt något om. Sverige ska inte bara konkurrera med utlandet, vi 
ska också vara med och utveckla världen till en bättre värld, och då 
kommer in frågor om välfärd och välfärdsfördelning i hela världen.

På sidorna 33-56 i följande dokument finns 24 sidor med delar av 
Kjell-Olof Feldts kapitel 3-7 och därefter kommer där något om 
skatte-och bidragshistoria följt av skatte- och bidragsutredningar.

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar 
och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och 
välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Det följande är  hämtat från denna utredning. Det om levnads-
kostnader 2010 är dock  nytt.

http://wimnell.com/omr36-39z.pdf
http://wimnell.com/omr36-39z.pdf


Något om skatte- och bidragshistoria.
8 april 2004. Från http://wimnell.com/omr36-39k.pdf :
     “Jag har noga följt riksdagens fördelningspolitik sedan 1964 och 
nästan varje år lämnat kommentarer och förslag. De nuvarande stats-
råden var 1964 i genomsnitt 13 år gamla.
     Fram till den 20 april 1989 skrev jag 4920 sidor om skatte-och 
bidragssystem o d. Den 20 april 1989, som var SAPs hundraårsdag, 
började jag en ny serie som då började med sidan 1. Mina utredningar 
har vanligen gått till statsråd, i första hand statsministrar, finans- och 
skatte-, social-, och bostadsministrar, till ledarna för alla eller de 
största partierna inom eller utom regeringen, samt ibland till riksdags-
utskott. Sedan jag börjat lägga in skatteutredningarna på min hemsida, 
http://wimnell.com , har den gamla sidnumreringen upphört. Sista 
sidnumret var 3557 den 8 april 2004.

     Under mellankrigstiden och tiden närmast efter andra världskriget 
var en väsentlig del i hushållsstrukturen att av makar var den ene, 
vanligen mannen, förvärvsarbetande med inkomster till hushållet, och 
den andre, vanligen frun - hemmafrun, var hemma och skötte hemmet. 
Skattesystemet byggde på det och innehöll sambeskattning av makar-
na. Kvinnorna skulle bli gifta och försörjda. Ogifta kvinnor fick 
försörja sig själva. Sedan började fruarna ta arbete och systemet med 
sambeskattning började te sig alltför ålderdomligt.
     Bl a med uppgiften att avskaffa sambeskattningen arbetade Allmän-
na Skatteberedningen i början av 60-talet. Utredningens förslag var då-
liga, det enda som kom ut av utredningen var momsen. Finansminis-
ter Gunnar Sträng (s) tillsatte Familjeskatteberedningen, som lämnade 
förslag som kan betecknas som svagsinta.
    Gunnar Sträng utfomade på egen hand, med sina närmaste medhjäl-
pare, 1970 års skattereform. I reformen avskaffades, huvudsakligen, 
sambeskattningen, men Sträng lyckades inte göra en reform som 
tillgodosåg kravet på skatt efter förmåga vilket hade varit möjligt. Ett 
led i reformen var en hemmamakeskattereduktion, som till en del 

fyllde några krav om skatt efter förmåga. Denna skattereduktion smäl-
te sedan bort med inflationen och togs såsmåningom bort helt. När den 
togs bort hade hushållsstrukturen förändrats så att det inte fanns många 
hemmafruar kvar.
     Det har hela efterkrigstiden funnits sådana som klagat över höga 
marginalskatter. I skattepropositionen 1970 tog Sträng bort allt om 
marginalskatter, han menade, att det viktiga var skatterna och inte mar-
ginalskatterna. Efter reformen var visserligen skatteskalan vid höga 
inkomster böjd uppåt, men det fanns en komponent som gjorde, att 
kurvan blev nästan rak. De gamla marginalskattekverulanterna fort-
satte dock att tala om att marginalskatterna ökade med stigande in-
komst, trots att så inte var fallet.

     Under 50-och 60-talen var bostadsbristen ett stort politiskt kapitel. 
Det s k miljonprogrammet under 60-talet och början av 70-talet gav en 
miljon nya bostäder, en fantastisk satsning. Efteråt har många klankat 
på bostäderna från programmet, men lägenheterna håller god standard. 
Brådskan att bygga bort bostadsbristen gjorde att det blev många stora 
flerbostadshus, som sedan ogillades av somliga. De som fick bostäder 
fick ändå någonstans att bo, vilket är en fördel. På senare tid har 
kommit propåer om att stadslandskapen är för litet stadslika och att det 
behövs mer tät bebyggelse. När miljonprogrammet var utfört gick 
musten ur och det har sedan knappast funnits någon bostadspolitik 
med prisvärt engagemang. Efter miljonprogrammet följde småhus-
byggande. Ingvar Carlsson var den förste bostadsministern (som 
inrättades på 70-talet, nu finns ingen bostadsminister) och avskaffade 
paritetslånen som betalades av de boende och ersatte dem med ränte-
bidrag som betalades av staten. Senare har gjorts försök att förbättra 
bostadsfinansieringssystemet.
     I 1970 års skatterform fanns kvar den kapitalinkomstbeskattning 
som gjorde att det gick att tjäna stora pengar på ränteavdrag, eftersom 
skattelättnad av ränteavdrag följde förvärvsinkomstens marginalskatt. I
1982 års skatterform ändrades dessa avdragseffekter något. I 1990 års 
skattereform skildes kapitalinkomstskatten från skatt på andra inkoms-
ter, varigenom effekterna av ränteavdragen fick en bättre form.

http://wimnell.com/omr36-39k.pdf
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     Det har hänt mycket i skattesystemet sedan 1970. En tid minskades 
inkomstskatterna och i stället ökades arbetsgivaravgifterna. Senare har 
det gått i andra riktningen: arbetsgivaravgifter har minskats och istället 
har införts egenavgifter på inkomstsidan, och nu håller man på och 
reducerar egenavgifterna genom avdragsrätter.

    Bostadsbidragen har ändrats många gånger sedan 1970 och sällan 
med goda resultat. Många av dem som i regeringarna sysslat med bo-
stadsbidrag har blivit landshövdingar. Långa tider levde riksdags-
männen i tron att barnen i Sverige bara bestod av tvillingar, man bun-
tade ihop barnen två och två och gav bostadsbidrag per par. För av-
trappning av bostadsbidrag fanns länge två procensatser, den högsta 23 
%, nu är det en på 20%. I mitten på 70-talet förlorade socialdemo-
kraterna regeringsmakten till de borgerliga, som införde flerbarns-
tillägg. 1982 återtog socialdemokraterna makten.
     I skattesystemet fanns mellan 1970 och 1990 mycket höga margi-
nalskatter vid höga inkomster. Bostadsbidrag kunde utgå vid mycket 
höga inkomster i fall med många barn, och vid höga inkomster kunde 
summan av avtrappning och marginalskatt ligga nära 100 %. Hans 
Gustafsson var den bäste bostadsministern och på mitt förslag över-
förde han en del av bostadsbidragen till ej avtrappade flerbarnstillägg, 
vilket i några fall minskade de annars otrevliga höga summamarginal-
effekterna.
     Hans Gustafsson införde också, efter påpekanden från mig, bo-
stadsbidrag för barnlösa med låga inkomster, dels ett s k ungdoms-
bostadsbidrag, dels ett bidrag för äldre icke-pensionärer med låga 
inkomster. Det senare bidraget har i ovist nit tagits bort i samband med 
nedragningarna under 90-talet, men bör återinföras enligt mina förslag.

    I 1990 års skattereform sänktes marginalskatten mycket avsevärt för 
de högsta inkomsterna, reformatorerna räknade med “dynamiska 
effekter”  som skulle göra så att staten ändå skulle få in tillräckligt med 
pengar för den förlust staten gjorde med de sänkta marginalskatterna. 
De dynamiska effekterna som verkligen uppstod skulle redovisas när 
de hade uppstått. Redovisningar har förekommit, men har smygits 

undan, det har nog inte uppstått så mycket dynamiska effekter man 
hoppats på, men det är inte heller lätt att räkna ut. Nu är det glömt att 
marginalskatterna sänktes rejält för höga inkomster och höginkomst-
tagare fortsätter med att kräva sänkta marginalskatter.
     I samband med 1990 års skattereform ändrades bostadsbidragen för 
barnfamiljerna. Ändringarna av skatterna medförde behov av ändrade 
bobidrag, och barnfamiljerna kompenserades i bostadsbidragen, noga 
räknat kompenserades två gånger, men det var det nog inte många som 
förstod. En förändring var att tidigare fem kategorier barnantal 
minskades till tre: ett, två och tre+. Det finns numera inte många 
familjer med fyra eller fler barn.

     En epokgörande och storartad förändring har inträtt med det nya 
systemet med maxtaxa på dagis. Det minskar marginaleffekten för 
berörda med ca 5%enheter. Märkligt är, att partier som vanligen brukar 
kräva sänkta marginalskatter, ogillat maxtaxan.
     I 1970 års skattereform var skatteskalan inte indexreglerad och 
folkpartiledaren Bertil Ohlin, som vid den tiden var oppositionsledare, 
krävde många år enträget en indexreglering. Utan indexreglering och 
med inflation och högre löner fick staten in mer och mer i skatter, 
vilket Gunnar Sträng gillade. I ett TV-program kommenterade Ohlin 
detta och sa, att om han varit finansminister skulle han nog ocksågillat 
en skatteskala utan indexreglering. Nu är skalan indexreglerad genom 
koppling till basbelopp.

    I de sista skälvande minuterna innan 1990 års skattereformproposi-
tion lades fast krävde LO och fick en förändring av grundavdraget på 
så sätt, att grundavdraget vid en viss låg inkomst ökades på med 25% 
(2004 20%) av ökande inkomst och sedan vid en viss inkomst litet 
över 100 000 sedan minskas med 10% av ökande inkomst. Detta gör, 
att en skatt längst ned på 32% minskades till 24% (2004 25,6%) i ett 
intervall och därefter ökas till 35,2% för att vid vissa höga inkomster 
gå ned till 32%, och över den s k brytpunkten öka till 52% och längst 
upp till 57%. Detta lär vara föga känt av den stora allmänheten. I de 
hjälpredor de skattskyldiga får från myndigheterna inför deklarationen 



finns inte detta nämnt, däremot finns tabeller med grundavdrag för 
olika inkomster, men det lär inte vara många som med ledning av 
tabellerna räknar ut vilka marginalskatterna är i olika inkomstlägen.
     Jag har aldrig vågat föreslå politikerna att studera systemet med 
höjningar och sänkningar av grundavdraget, därför att jag fruktar att 
om de okunniga politikerna ger sig på det, och börjar ändra, blir  det 
bara sämre.
    Skatteskalan före 1970 och i 1970 års skattereform bestod av många 
skikt med allt högre skattesatser. Det stora antalet skattesatser gjorde 
skattesystemet onödigt otrevligt och komplicerat. Många år föreslog 
jag förenklingar av skalan till tre skikt. Mina förslag har burit frukt. I 
1990 års skattereform var det i princip två skikt (bortsett från det 
buckliga grundavdraget), som åstadkoms av den procentuella kommu-
nalskatten och av den kommunala plus den statliga procentuella 
skatten över den s k brytpunkten, ett begrepp jag införde för länge 
sedan. I slutet på 90-talet har det blivit ett skikt till allra överst där den 
statliga skatten ökar till 25%. Den gamla skalan med många skikt är nu 
bortglömd.
    Ett stort fel med det nuvarande skattesystemet är att det inte fördelar
efter bärkraft. Enligt min mening har man ingen kraft att betala skatt 
förrän man har inkomster över det som behövs för att leva med en 
rimlig lägsta levnadsstandard. År 2004 är de lägsta rimliga levnads-
kostnaderna för vuxna icke-pensionärer avrundat 108 000 kr per år för 
ensam och 162 000 kr per år för två makar/sambor. (2006 120 000 
respektive 180 000) Makar/ sambor 150% av ensam. (2009 130/195) 
(2010 134/201)
   Levnadsstandard beror av många förhållanden, men en viktig kom-
ponent är tillgången till pengar för det nödvändigaste. Det är dessa 
pengar som är av intresse när man ska konstruera ett skattesystem som 
fördelar efter bärkraft. Det ska redan nu sägas, att det idag, på grund 
av politiskt motstånd, torde vara nästan omöjligt att konstruera ett 
system som fördelar efter bärkraft, men man kan göra förbättringar i 
den riktningen.     

    Jag har mycket ägnat mig åt dem med låga inkomster eftersom poli-
tikerna intresserar sig så litet för dem. När det gäller icke-pensionär-
erna är barnlösa med låga inkomster missgynnade, för dem bör infö-
ras bostadsbidrag enligt mina förslag, som jag lämnat under många år.
    Bostadsbidragen för barnfamiljerna har jag lämnat förslag om. TV-
licensen är en dryg post för dem med låga inkomster, den är orättvis 
och missgynnar ensamstående. Licensen (avgiften) bör för hushållen 
ersättas med en kollektivlicens betald av staten. Jag har lämnat förslag 
om finansiering.
     Jag har också ägnat mig åt annat, som jag inte vill kommentera nu.
       Men under de senaste decennierna har jag ägnat mig mycket åt 
pensionärerna med låga inkomster. Under hela tiden under omstöp-
ningen av pensionssystemet och bostadstilläggssystemet har jag läm-
nat utredningar och förslag.
    Pensionssystemet för dem födda 1937 eller tidigare måste väl accep-
teras även om ensamstående är något missgynnade och skulle behöva 
en justering.
    Bostadstilläggssystemet för pensionärer födda 1937 eller tidigare är 
dock en skandal och behöver en grundlig översyn. I första hand måste 
man ta bort regeln om att taxeringsvärden på fritidshus ska påverka 
tilläggen. Men sedan behöver man bl a justera regler om kapital och 
kapitalinkomster och regler om avtrappningar.
     Reglerna om lägre fastighetsskatter, reduktion vid vissa lägre in-
komster, på småhus bör gälla också för pensionärer födda 1937eller 
tidigare för deras fritidshus i fall då de inte permanentbor i småhus.”

  Efter valet 2006 har de borgerliga partierna tagit över skatte-
politiken mm. Kommentarer och förslag om skatter o d mm finns i 
utredningarna på Sven Wimnells  hemsida. Utredningar finns för-
tecknade i  
Sven Wimnell 080203+kompletteringar: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett 
forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll.  
(http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

http://wimnell.con/omr40zf.pdf
http://wimnell.con/omr40zf.pdf


Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny 
politik. 
I Sverige pågår bl a två strukturomvandlingar som påverkar 
arbetslösheten:
* Globaliseringen på så sätt att tidigare mindre utvecklade länder nu 
kommit längre i utvecklingen och kan tillverka varor mycket billigare 
än vi kan, bl a länder i Ostasien och Östeuropa. En stor del av värl-
dens elektroniska produkter tillverkas nu i Kina och som exempel: 
många böcker på svenska trycks där. Svenska företag bygger fabriker i 
sådana länder och utnyttjar den billigare arbetskraften. I Sverige ökar 
arbetslösheten.
* IT-revolutionen med datorer och mekaniseringen med robotar mm i 
det svenska näringslivet minskar behovet av mänsklig arbetskraft.

Strukturomvandlingarna medför problem:
* Bortfallet av arbetsmöjligheter i Sverige bör ersättas, vilket ställer 
krav på kreativitet, forskning och investeringar mm som kan ge nya 
produkter, produktionsprocesser och distributionsformer. För hundra år 
sedan arbetade större delen av svenskarna inom lantbruket. När det 
mekaniserades kunde arbetskraften gå över till industrin. Nu kan 
behovet av arbetskraft inom industrin minska och då kan arbetskraften 
gå över till vård, omsorg, utbildning o d. På 1930-talet talade man om 
en stad i Italien där man levde på att tvätta skjortor åt varandra, det är 
knappast en modell för framtidens Sverige. Att hitta nya arbets-
uppgifter är ett stort kapitel, som inte behandlats tillräckligt. 
* De nya förhållandena ställer nya krav på utbildning och erfarenheter 
hos arbetssökande och man måste räkna med att det finns sådana som 
inte kan uppnå de meriter som behövs. Det är en gemensam uppgift att 
se till att alla får rimliga levnadsförhållanden, även de som inte får 
arbetsinkomster.   

Som huvudmotståndare i  valet 17 sept 2006 stod socialdemokra-
terna med stödpartierna vänsterpartiet och miljöpartiet mot den borger-
liga alliansen med moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och 
centerpartiet.
  Alliansen vann och fick i riksdagen 178 platser mot 171 för vänster-
blocket. En del väljare menade före valet, att de två alternativen är 
mycket lika och att de båda försvarar välfärdssamhället. Men det är 
snarare tvärtom. Högeralliansen är ett högeralternativ som river ner 
välfärden och ger förmåner till de välbeställda. Vänsterblocket är ett 
vänsteralternativ som (i princip) försvarar välfärden och försvarar 
levnadsvillkoren för de sämst ställda.
    Alliansen gav inte en riktig bild av sin politik, de vilseledde bl a 
ifråga om skattesänkningarna de föreslog. Alliansen påstår att 
skattesänkningarna främst går till låg-och medelinkomster, medan de i 
själva verket till största delen går till höginkomster.
    Alliansen har minskat ersättningarna i a-kassan mm, och skär ned på 
andra punkter, som i hög grad drabbar dem med låga inkomster. Ned-
skärningarna görs för att alliansen ska kunna sänka inkomstskatterna. 
Men 30 miljarder, som är större delen av de totala skattesänkningarna 
på 45 miljarder första året, gick till höginkomster som inte behöver 
sänkningar. De 30 miljarderna skulle göra större nytta om man istället 
lade dem på lägre inkomster. 
    Alliansens påståenden om skattesänkningarna är naturligtvis särskilt 
tragiska för kristdemokraterna, som hyllar kristna värderingar där en 
hög moral med sanningsenliga uttalanden kan förmodas ingå.
  Alliansen menar att deras nedskärningar görs för att minska arbets-
lösheten, men många av nedskärningarna lär inte ha effekter på arbets-
lösheten. Det förefaller vara så att alliansen utnyttjar arbetslösheten för 
ett syfte att försämra för dem med låga inkomster och förbättra för 
höginkomster, en gammal högerpolitik.  Det är märkligt att girigheten 
hos dem som har det bra leder till att de som har mycket vill ha mera.  



Inkomststatistik från SCB

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007
Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. 
Personer folkbokförda i Sverige både 2007-01-01 och 2007-12-31.

Decil- Kvinnor och män Kvinnor  Män
grupper 20 - år 20 - 64 år 20 - år 20 - 64 år 20 - år 20 - 64 år
1 29 402 18 416  27 737 16 852  31 770 20 635
2 98 268 96 789  90 197 87 327  119 149110 439
3 136 536154 785  116 711 137 113  168 291181 908
4 170 865195 797  145 204174 325 204 211229 001
5 202 172227 751  173 812201 801 239 034261 580
6 233 220255 774  201 703226 249 271 610290 363
7 265 173285 573  229 606250 001 304 531320 636
8 303 138321 554  259 782278 806 343 653359 771
9 358 278378 289  303 508322 296 411 168430 680
10 600 066635 242  453 202481 257 715 057749 849
Medelvärde topp 5%
 753 984799 028  544 533579 238 909 514955 516
Medelvärde topp 1%
 1314 972 1408 333 843 862899 831 1655 057 1761 690
Medelvärde 1
 239 712256 997  200 146217 603 280 847295 486
Medelvärde 2
 246 614266 494  205 693225 558 289 251306 520
 

 Decil- Kvinnor och män Kvinnor  Män
grupper 20 - år 20 - 64 år 20 - år 20 - 64 år 20 - år 20 - 64 år

P10 78 324 58 844  75 360 51 830  87 912 68 884
P50 median
 217 890241 911  187 820214 438 255 662275 974
P90 403 511426 475  334 976354 350 468 670490 217
P90/P10
 5,2 7,2  4,4 6,8  5,3 7,1
Gini-koefficient
 0,346 0,344  0,322 0,318  0,343 0,347
 

Definitioner
* Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och in-
komst av näringsverksamhet.
* Medelvärde 1 beräknas för samtliga.
* Medelvärde 2 beräknas för de som har en inkomst.
* Percentiler/Gränsvärden - Värdet som avgränsar den första tiondelen 
av populationen kallas P10 medan värdet som avgränsar den översta 
tiondelen av populationen benämns P90. Värdet i mitten, P50, kallas 
median.
* Gini-koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde 
på koefficienten visar på en större ojämnhet än ett lågt värde.
Källdata 

Pensionsinkomster se sid 89 i omr36-39z.pdf



Från Försäkringskassans huvudkontor 090314.
Pensionstagare med ålderspension 1).  December 2007.
Antal pensionstagare fördelade efter årsbeloppsintervall 2),
kön och ålder. 
Medelårsbelopp 3) per kön och ålder.  Ålderspension hel 
MÄN och KVINNOR.  Här förkortad tabell, bara summor.
Årsbelopp 
i kr     Summa

             -     9 999    32 529
 10 000-   19 999    21 131
 20 000-   29 999      11 985
 30 000-   39 999      13 450
 40 000-   49 999      18 851
 50 000-   59 999      49 637
 60 000-   69 999    67 444
 70 000-   79 999  137 790
 80 000-   89 999  148 427
 90 000-   99 999   115 521
100 000-109 999  122 552
110 000-119 999  121 126
120 000-129 999  129 766
130 000-139 999  131 410
140 000-149 999  124 467
150 000-159 999  105 240
160 000-169 999    88 030
170 000-179 999       75 209
180 000-189 999       76 062
190 000-199 999        105 553
200 000-209 999          30 741
210 000-219 999           3 153
220 000-229 999           1 822
230 000-239 999              910
240 000-249 999              358
250 000-                614

Summa              1 733 778
Medelbelopp   120 354
ANM  24 pensionstagare fattas i denna tabell.



Konsumentverkets hushålls-
budgetar: för 2010 
+bostadskostnader mm.
I Konsumentverkets broschyr "Koll på pengarna 2010" finns 
beräkningar för år 2010. Konsumentverket anger: 

Individuella kostnader:

1. Livsmedel: Matkorgen som vi räknat på baseras på Konsument-
verkets näringsberikade matsedel där en blandning av hemlagad och 
färdiglagad mat ingår. En liten mängd lättöl, läsk, godis och snacks 
ingår. För vuxna har vi räknat efter en livsstil med stillasittande arbete 
och begränsad fysisk aktivitet på fritiden. Ensamboende lägger till 100 
kronor per månad för ökade kostnader på grund av mindre förpack-
ningar och mer svinn.
Alla mål äts hemma eller matlåda (Utom tilläggen 100 kr): 

Kvinna 18-30 år 1590 kr per mån. 31-60 år  1540 kr. 61-74 år 1440 kr. 
75- år 1400 kr. 
Säg kvinna 18-60 år1560 kr per mån. 61- år 1420 kr/mån. 

Man 18-30 år 2050 kr. 31-60 år 1950 kr. 61- 74 år 1770 kr. 75- år 1560 
kr 
Säg man 18-60 år 1980 kr per mån. 61- år 1660 kr/mån 
(Om lunch äts ute 5 dagar i veckan blir livsmedelskostnaderna hemma 
cirka 340 kr/mån lägre för kvinnor och 420 kr lägre för män i åldrarna 
18-60 år.) 

2. Kläder, skor: Den här posten är beräknad utifrån ett basbehov av 
vanliga kläder och skor som används till vardags, på fritiden och för 
något festligare tillfälle. Här ingår även tillbehör som väska, klocka 
och paraply. Vuxen kv: 530 kr/mån. Man 530

3. Fritid, lek (inklusive mobil): Här ingår kostnader för vanliga 
fritidsaktiviteter, leksaker, skidor, cykel, cd-skivor, böcker, och 
föreningsavgift. Kostnad för semester ingår inte. 
Vuxen person 540 kr/mån. 

4. Hygien (personlig):Här ingår artiklar för personlig hygien som tvål, 
tandkräm, blöjor, mensskydd, hårklippning etc.
Kvinna 18-49 år 370 kr per mån. 50- år 350kr. Säg 18-60 år 370 kr.
Man 18- år 310 kr.

Summa individuella kostnader exkl livsmedel: kv 18-60 år 1440 kr 
per mån, 61-år 1420 kr, man 18- år 1380 kr.

Gemensamma kostnader:

5. Förbrukningsvaror:Här ingår dagligvaror som främst används för 
vård och skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- 
och hushållspapper med mera.
1 person 100 kr per mån. 2 pers 130 kr.

6. Hemutrustning (inklusive dator): I den här posten ingår produkter 
som behövs för olika sorters ändamål i hemmet som möbler, husgeråd, 
tv, dator med mera. Frys, disk-, tvättmaskin ingår inte.1 pers 520 kr 
per mån, 2 pers 620 kr.

7. Media, fast telefoni, Internet m m: Här har vi räknat med 
kostnader för fast telefon, samtalskostnader inom Sverige, Internet, 
vanliga kort, brev, porto samt helårsprenumeration av en dagstidning.
1 pers 840 kr per mån, 2 pers 870 kr.



8. Hemförsäkring. En hemförsäkring kostar olika beroende på vilken 
ort man bor på.  
Storstad: över 200 000 invånare.
Mellanstor stad: 50 000 - 200 000 invånare.
Mindre tätort: under 50 000 invånare.
Uppgifterna kommer från Konsumenternas försäkringsbyrå.
I person storstad 140 kr per mån. 2 pers 150  kr. (Mellanstad 
90/100. Mindre tätort  70/70.)

Summa gemensamma kostnader storstad (exkl el): 1 pers 1600 kr 
per mån. 2 pers 1770 kr.

9. El. Den här posten är en uppskattad genomsnittlig förbrukning i 
kilowatt i hyreslägenhet: 1 person 180 kWh per månad, 2 personer 240 
kWh. El i Stockholm fast avgift ca 60 kr per mån. KWh-pris ca  1,50 
kr. (Fortum) Gör: 1 person 330 kr per mån. 2 pers 420 kr.

Övrigt:

Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa): För en 20-åring 
anger Konsumentverket: Kollektiva lokalresor 680 kr per månad och 
fackavgifter (inkl a-kassa) 520  kr per månad. Summa 1200x12= 
14400 per år. 

I Stockholm kostar busskort 690 kr per mån (pensionär 420 kr). 

För åldrar 18-60 år är kostnaderna enligt punkterna 1-9 i följande 
uppställning. 

Punkten 10 är en post läkarvård och tandvård, som socialstyrelsen 
hade i en tidigare socialbidragsnorm, ca 70 kr per månad, men som 
inte finns med i Konsumentverkets budget.

För livsmedel räknas här med att alla mål äts hemma (matlåda till 
arbetet), för ensamboende ska läggas till 100 kr per månad. 

Hemförsäkring i storstad. Kostnader för alkohol, tobak, tips och 
spel ingår inte i någon av posterna.  

Bostadskostnader: 
Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket 2009 enligt SCBs 
Statistiska medelanden BO 39 SM 0901 var 
2 rok  4542 kr per mån = 54504 kr per år.
3 rok  5532 kr per mån = 66384 kr per år. 

I genomsnitt höjdes hyrorna med 3,3 procent mellan 2008 och 2009, 
enligt nämnda Statistiska meddelande. Antag höjning 2009-2010 3,3%

Det gör hyror2010:
2 rok 56303 kr per år. Säg 4700 kr per mån = 56400 kr per år. 
3 rok 68575 kr per år. Säg 5700 kr per mån = 68400 kr per år. 

Utrymmesstandard :
Enligt Diagram 10.2, sid 225 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk 
årsbok 2008, hade i hyreslägenheter 2002: 
Hushåll med en person - 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77), 65 - år 
cirka 2,0 rok (2,08). 
Hushåll med makar, 2 personer - 64 år cirka 2,8 rok (2,72), 65 - år 
cirka 3,0 rok (2,98). 
(Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken). 
I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter: Ensam 
- 64 år 1,95 rok, 65 - år 2,46. Makar - 64 år 2,92 rok, 65- år 3,14 rok.
I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter: Ensam 
- 64 år 4,17 rok, 65 - år 4,19. Makar - 64 år 4,72, 65 - år 4,64 rok.



Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 2rok för 
ensam och 3rok för makar. (Utan barn).
Boverkets principer för bostadsytor innebär att 2 rok för ensam och 3 
rok för makar ger likvärdig bostandard.

2010:
1 person    2 rok   4700 kr per mån = 56400 kr per år.
2 personer 3 rok  5700 kr per mån = 68400 kr per år.
Konsumentverket anger för 2010 bostadskostnad  4800 kr per månad 
(inkl el) för ensam 20 år som bor i egen lägenhet 2rok. Utan el  330 kr 
blir det 4470 kr per mån. 

Pensionärer 2010.  
I förhållande till förvärvsarbetande ickepensionärer: 
Livsmedel: man 1660 kr per mån = 320 kr lägre per månad, kvinna 
1420 = 140 kr lägre, genomsnitt m+kv 230 kr lägre per mån = 2760 kr 
per år.  
Busskort: 270 kr lägre per mån = 3240 kr per år. 
Fackavgift: 520 kr lägre per månad =6240 kr per år. 
Läkare och läkemedel : 900+1800 = 2700 kr högre per år. 
Summa: Ensam 9540 kr lägre. Makar 19080 lägre . 
Hemtjänst: (lågt räknat) ensam 1200 kr per år, makar 1800 per år. per 
Summa cirka ensam 8000 kr, makar tillsammans cirka 17000 kr 
lägre. 
Säg totalsumma:    Ensam : 134000-8000 = 126 000        
           Makar tillsammans: 201000-17000 = 184 000       
     (Makar 146 % av ensam)

20100417 Sven Wimnell

En jämförelse 2009-2010. 
Årskostnader för förvärvsarbetande ickepensionärer.

                      Ensam   makar
   2009   2010    2009   2010
Bostadshyra 53400  56400  65040  68400
Övrigt 63120  63360           103560           104280
           +14040           +14400           +28080           +28800
Summa         130560           134160           196680           201480
Avrundat      130000           134000           195000            201000
Makar % av ensam    150%  150%

Pensionärer  122000          126000           178000           184000 
Makar % av ensam    146%  146%



Månadskostnader år 2010, förvärvs-
arbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive
gemensamma kostnader:    Ensam man   Ensam kv.     Makar

1. Livsmedel. Alla mål äts
    hemma eller matlåda       1980+100    1560+100   1980+1560

2. Kläder och skor                530         530            530+530

3. Lek och fritid 
   (inkl mobil)      540           540            540+540

4. Hygien (personlig)    310         370            310+370

5. Förbrukningsvaror     100         100       130

6. Hemutrustning 
   (inklusive dator)     520          520               620

7. Media, fast telefon, 
   Internet mm      840          840       870

8. Hemförsäkring      140          140       150

9. Hushålls-el       330          330       420

10. Läkarvård, tandvård       70           70     70+70

Summa per månad 2009    5460        5100      8690
Genomsnitt för
ensam man +kv/mån  5280

Årskostnader år 2010, förvärvs-
arbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive
gemensamma kostnader:   Ensam man Ensam kv. Makar
Summa per månad 2010   5460      5100           8690
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man +kv/mån         5280

2010 per år:          63360          104280
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4700         56400
Makar 3rok, 12x 5700                                              68400
Summa per år 2010,
bostad + övrigt       119760          172680
Förvärvsarbetande:arbets-
resor+ fackavgifter säg        14400            28800

Summa per år 2010:
bostad + övrigt       134160          201480
Här är inget räknat för 
höga semesterkostnader eller 
andra resor än lokalresor.

Säg för enkelhets skull,
avrundat       134 000          201 000     

Makar 150 % av ensam.



2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för 
ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor=61 200kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam      Makar lika   Årsinkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt  Över-   inkomst         per person
lön     /mån   /år     /mån /år   skott/år  Överskott/år 
 6001    1364   16368   4637  55644  -64356  -68712 (55644x 2 - 180000)    
 7001    1628   19536   5373  64476  -55524  -51048    84 000 
 8001    1892   22704   6109  73308  -46692  -33384     96 000
 9001    2161   25932   6840  82080  -37920  -15840   108 000
10001   2491   29892   7510  90120  -29880       240  kris- 120 000
11001   2849   34188   8152  97824   -22176   15648  gräns  132 000
12001   3212   38544  8789  104468  -14532   20936   144 000
13001   3575   42900  9426  113112   - 6888   46224    156 000
14001   3938   47256 10063 120756       756  kris-  61512   168 000
15001   4301   51612 10700 128400     8400 gräns    76800   180 000  
16001   4664   55968 11337 136044   16044    92088  192 000
17001   5027   60324 11974 143688   23688  107376  204 000
18001   5390   64680 12611 151332   31332  122554  216 000
19001   5753   69036 13248 158976   38976  137952  228 000
20001   6151   73812 13850 166200   46200  152400  240 000
21001   6514   78168 14487 173844   53844  167688   252 000
22001   6877   82524 15124 181488   61488  182976  264 000
23001   7240   86880 15761 189132   69132  198264  276 000
24001   7603   91236 16398 196776   76776  213552   288 000
25001   7966   95592 17035 204420   84420  228840  300 000
26001   8324   99888 17677 212124   92124  244248   312 000
27001   8799 105588 18202 218424   98424  256848  324 000
29001   9859 118308 19142 229704 109704  279408  348 000
30001 10389 124668 19612 253344 115344  290688  360 000
35001 13039 156468 21962 263544 143544  347088  420 000
40001 15731 188772 24270 291240 171240  402480  480 000
45001 18631 223572 26370 316440 196440  452880  540 000
50001 21531 258372 28470 341640 221640  503280   600 000
55001 24431 293172 30570 366840 246840  553680  660 000
60001 27331 327972 32670 392040 272040  604080  720 000

20010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4700 kr per mån = 56 400 kr per år för 
ensam och 5700 kr per mån för makar/sambor= 68400 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 134 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 201 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam       Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt    Över-    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år    skott/år    /år            
 6001      687     8244   5314   63768  -70232    -73464 (63768x2-201000)    
 7001      918   11016   6083   72996  -61004   - 55008             Ensams 
 8001    1149   13788   6852   82224  -51776    -36552           förbättring
 9001    1380   16560   7621   91452  -42548    -18096           på översk.
10001   1644   19728   8357 100284  -33716        -432 kris-   2006 - 2010
11001   1943   23316   9058 108696  -25304     16392 gräns   -3128
12001   2244   26928   9757 117084  -16916     33168   -2384
13001   2545   30540 10456 125472   - 8528     49944    -1640
14001   2846   34152 11155 133860    - 140 kris-    66720     -896
15001   3147   37764 11854 142248    8248 gräns     83496      -152
16001   3448   41376 12553 150636   16636   100272      592
17001   3749   44988 13252 159024   25024   117048    1336
18001   4050   48600 13951 167412   33412   133824    2080
19001   4351   52212 14650 175800   41800   150600                 2824 
20001   4682   56184 15319 183828   49828   166656    3628
21001   4983   59796 16018 192216   58216   183434     4372
22001   5284   63408 16717 200604   66604   200208    5116
23001   5585   67020 17416 208992   74992   216984    5860
24001   5886   70732 18115 217380   83380   233760    6604
25001   6201   74412 18800 225600   91600   250200    7180
26001   6532   78384 19469 233628   99628   266256     7504
27001   6863   82356 20138 241656 107656   282312                 9232
29001   7524   90288 21477 257724 123724   314448  14020
30001   7854   94248 22147 265764 131764   330528  16424
35001 10134 121608 24867 298404 164404   395808  20860
40001 12784 153408 27217 326604 192604   452208  21364
45001 15434 185208 29567 354804 220804   508608  24364
50001 18323 219876 31678 380136 246136   559272   24496
55001 21223 254676 33778 405336 271336   609672  24496
60001 24123 289476 35878 430536 296536   660072  24496



Inkomstskatterna för ensam förvärvsarbetande icke-
pensionär med jobbskatteavdrag är inkomståret 2010:
Inkomst kr/mån  Inkomstskatt  Ensam överskott i hushållsbudget 
   avrundat sedan rimliga  levnadskostnader 
               134 000 kr  betalats
     (Inom parentes motsv. år 2006)
               2010
              ökning
10001   16%  - 33716 kr/år ( -29880)   -3836
11001   18%  - 25304 ( -22176)   -3128
12001   19%  - 16916 ( -14532)   -2384
13001   20%    - 8528 (  - 6888)   -1640
14001   20%       -140 (      756)    - 896
Krisgräns
15001   21%      8248 (    8400)       152
17001   22%    25024 (  23688)     1336
20001   23%    49828 (  46200)     3628
25001   25%    91600 (  84420)     7180
30001   26%  131764 (115344)   16424
40001   32%  192604 (171240)   21364
50001   37%  246136 (221640)   24496
60001   40%  296536 (272040)   24496

    Inkomst 11000 kr per månad = 132000 kr per år räcker nästan till 
normala levnadskostnader, men  skatten 18% av inkomsten gör att 
hushållsbudgeten går med underskott 25304 kr på året.
    I de angivna rimliga kostnaderna 134 000 kr ingår ej semesterkost-
nader och andra resor än lokalresor. Inkomsten bör vara cirka 15000 kr 
för att pengarna ska räcka till det. Observera att i siffrorna ingår jobb-
skatteavdrag. Deltidsarbetande och arbetslösa och sjuka med ersätt-
ningar kanske 70% av lönen och inget jobbavdrag kan ligga illa till.

    Medianinkomst 2008: 252 900 kr, för män 286 900 och för kvinnor 
225 000 kr per år. Per månad: män 23 908 kr och kvinnor 18 750 kr.

Hushållsekonomi och skatter 2006 och 2010.
    I Sverige har alliansregeringen sänkt inkomstskatterna med 40 
miljarder inkomstår 2007 plus 10 miljarder ökning  för vart och ett av 
de följande tre åren, summa 220 miljarder kr för fyra år. Sänkningarna 
går till största delen till välbeställda. För att få råd med detta har staten 
försämrat för sämre ställda.

     De rimliga hushållskostnaderna i Sverige, inklusive bostad men 
utom semesterkostnader och andra resor än lokalresor, för ensam för-
värvsarbetande icke-pensionär utan barn är 2010 134 000 kr per år. 
Inkomsten måste vara cirka 15 000 kr i månaden för att pengarna ska 
räcka till det. 

    Ensam som tjänar 15 000 kr per månad betalar 2010 21% av in-
komsten i inkomstskatt och  har mellan 2006 och  2010 fått skatten 
sänkt med cirka 14 000 kr på året. Inkomster och utgifter går ungefär 
jämnt upp. Överskottet i hushållsbudgeten har på grund av levnads-
kostnaderna mellan åren sjunkit 152 kr  

    Ensam som tjänar 60 000 kr per månad 2010 betalar 40% i skatt och 
har fått skatten sänkt med cirka 39 000 kr på året. Efter att de angivna 
hushållskostnaderna betalats är det 2010 ett överskott i hushållsbud-
geten på 296 000 kr. Överskottet var 272 000 kr år 2006 och så stort 
att ökningen av överskottet med 24 000 kr kan ses ej nödvändig.

    Motsvarande kostnader för makar/sambor är 2010 201 000 kr= 150 
% av ensams kostnader. Om makarna har lika stora inkomster behöver 
de bara tjäna cirka 10 000 kr var per månad för att få ihop till kostna-
derna. Tjänar de 60 000 kr var per månad har de 660 000 kr överskott 
sedan hushållskostnaderna betalats och de har fått skattelättnader i för-
hållande till 2006 på 77 000 kr, skattelättnader som gjort bättre nytta 
på annat håll.



    De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen 
med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de lägsta in-
komsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av bostads-
kostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
 
    För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom 
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske 
för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bo-
stadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort. 

    Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare för-
sämrats. Pensionärer får 2010 sänkta nettoinkomster medan ickepen-
sionärer med höga inkomster får tiotusentals kr lättnader trots att de 
har hundratusentals kr i överskott. 
 
 Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig 
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skatte-
systemet eftersom de ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om 
man sänker skatterna så att ensamma klarar sig vid låga inkomster 
kommer makar/sambor att bli överkompenserade.  Man kan klara detta 
problem bara med hjälp av lämpligt utformade bostadsbidrag.

    Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn på 
någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och bidrags-
fördelnings problem. Varken de rödgröna eller de borgerliga partierna 
har gjort någon redovisning om levnadskostnaderna och satt skatter 
och bidrag i relation till det. Skattelättnaderna: bör bedömas med 
hänsyn till levnadskostnaderna.

Skatteförslag. 
“Principförslag för inkomståret 2010.

* Jobbskatteavdraget avskaffas och ersätts med en skattereduk-
tion lika med skatten på arbetsinkomster, dock högst 1000 kr per 
månad = 12000 kr per år.

Alternativ 1 jan 2010: Jobbskatteavdraget lämnas också till pensionä-
rer, men sätts då till 800 kr per månad. Om man vill förbättra för 
pensionärerna i två steg kan man börja med att första året ge 450 kr till 
pensionärerna och 900 kr till icke-pensionärerna.  

* TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollek-
tivavgift betald av riksdagen.  Ger skattelättnad  2076 kr per hushåll.

* Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer som inte kan 
få ungdomsbostadsbidragen. (Häften av LO-kvinnorna har deltid)
För hushåll utan studiemedel: Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 
400 och 4200 kr per månad. Max bidrag 2 850 kr per mån= 34 200 kr 
per år. Avtrappning 20% av inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 
171 000. Slutavtrappat vid inkomst 58500+  171 000= 229 500 kr = 
19125 kr per mån. Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till 
barnfamiljer. Se tabeller på sid 82-83  i 36-39z.pdf.

* Ersättningar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar återställs till 
80% av lönen.

* Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
    Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostadstilläggs-
systemet som medför  att taxeringsvärden för fritidshus påverkar bo-



stadstilläggen. Det lär kunna ordnas mycket lätt genom följande 
strykningar  i Lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.: 
“16 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten skall göras för 
förmögenhet beräknad per den 31 december året före det år då ansökan 
om bostadstillägg görs enligt vad som anges i denna paragraf och 17 §. 
    Som förmögenhet räknas den skattepliktiga förmögenheten enligt 
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, beräknad med bort-
seende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privat-
bostadsrätt som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) (strykes: och som utgör den sökandes permanentbostad) 
samt skulder med säkerhet i denna egendom. För sökande som har sin 
bostad i särskild boendeform skall detsamma gälla i fråga om värdet 
av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt (strykes: som utgör
 permanentbostad )för den sökandes make”.

    Att fritidshusens taxeringsvärden ska påverka bostadstilläggen 
infördes under krisåren på 1990-talet. Någon återställning har inte 
skett. Pensionärer med låga inkomster tillhör enligt makthavarna en 
underklass som man inte behöver bry sig om. 

I systemet för bostadstilläggen bör förmögenhetstillägget på 15% (den 
s k skärpningsregeln) tas bort eller minskas till högst 10%. Om ett 
förmögenhetstillägg ska vara kvar bör beloppsgränserna åtminstone 
motsvara den nivå som gällde 1975 och som efter uppräkning efter 
prisutvecklingen sedan dess  år 2005 blir 370 000 kr per pensionär 
(2009 cirka 400 000 kr). I Sveriges behandlas nu lågpensionärerna 
sämre än 1975.
    
Sedan förmögenhetsskatten och fastighetsskatten tagits bort, med 
skattelättnader för icke-pensionärer som kan uppgå till hundratusentals 
kronor, är det orimligt att för låginkomstpensionärer i bostadstilläggs-

systemet  behålla regler om att förmögenheter ska påverka tilläggen. 
  
I lagen om bostadstillägg innebär 16§ och17§ att pensionärerna får 
bostadstilläggen reducerade på grund av förmögenhet. När förmögen-
hetsskatten tas bort kan mycket rika icke-pensionärer få stora skatte-
lättnader. Det är då olämpligt att de sämst ställda pensionärerna har 
kvar förmögenhetsreglerna i 16§ och 17§, de bör tas bort så att 
förmögenhet i alla former på inget sätt minskar bostadstilläggen. 16§ 
och 17§ bör upphöra att gälla. 

*  I systemet för bostadstilläggen bör man mildra minskningen av 
tilläggen som är en följd av kapitalinkomster. Med de låga räntorna på 
sparmedel, vanligen lägre än inflationen, medför skatten 30% att kapi-
talets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar 
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har margi-
naleffekt ensam 2009 88-95% på pensionsinkomster, dvs får behålla 
mycket litet av ATP-pensionen. Att då dessutom minska tilläggen  
62% av kapitalinkomsterna verkar förföljelse, det borde bort. 

2009: Ensam pension 92 876-135 676: marginaleffekt skatt 33% + 
avtrappning bostadstillägg 62%, summa 95%.
Ensam pension över 135 676: 36,3+50= 86,3%
Make pension 82 818-125 618 :95%
Make pension över 125 618: 86,3% 

Nu ska pensionärerna få rabatt på fastighetsskatten. Det nya för-
slaget ska träda i kraft den i december 2008 och tillämpas första 
gången vid 2009 års taxering. Förslaget innebär att skatten för småhus 
som är permanentbostäder begränsas till 4 procent av ägarens inkomst. 



Ägaren måste ha fyllt 65 för att vara berättigad till rabatten eller ha fått 
sjuk- eller aktivitetsersättning året innan.

Regeln om begränsning av fastighetsskatten kom till under den social-
demokratiska regeringen, men gällde bara permanentboende. Rege-
ringen och finansminister Bosse Ringholm lovade att det skulle ändras 
så att den skulle gälla också för fritidshus men genomfördes inte före 
valet. 
    Den borgerliga regeringen gjorde om fastighetsskatten och begräns-
ningsregeln försvann, men den har nu dykt upp för pensionärer med 
låga inkomster. Den bör gälla också för fritidshusägarna i  fall då de 
inte permanentbor i småhus utan bor i hyreslägenhet o d.

* Övrigt: För pengarna som blir över efter det som nämnts kan man 
förbättra där den borgerliga regeringen försämrat och som slår mot 
dem med låga inkomster, vilket inte kan uppräknas nu. Opposi-
tionspartierna har här möjlighet att framlägga sina åsikter.”

I samband med småhus finns två sätt att bo. 
(8 april 2004).

    Det ena sättet är att man bor i en villa, och vanligen är en sådan 
tämligen rymlig och större än det minsta rimliga. Reglerna för bo-
stadsbidrag till villaboende är generösa. Garage, bilplats stor källare-
våning od räknas inte som förmån.
    Det andra sättet är att man bor i en liten hyreslägenhet och har ett 
fritidshus vid sidan om för kontakt med naturen. Den som bor i villa 
får bostadsbidrag för den stora bostaden, den som har fritidshus får 
inget bostadsbidrag för fritidshuset.
    Pensionärer med låga inkomster, med fritidshus kan räknas ha haft 
dem under en stor del av livet, troligen ofta byggt dem själva långt 
tillbaka i tiden och huset ingår i levnadsättet. De har ådragit sig stora 
taxeringsvärden på grund av att andra sålt hus dyrt. Budgeten tillåter 
bara en liten billig permanentbostad-hyreslägenhet. Det är inte troligt, 
att nyblivna pensionärer med BTP skaffar fritidshus.
   Taxeringsvärdena har höjts så att fastighetsskatterna stigit. Pensio-
närerna med inkomster i skikt som ger bostadstillägg har svårt betala 
dessa höjningar, än mindre betala minskningar av bostadstilläggen. 
Fritidshusen är vanligen sådana att de bebos bara en del av året. Till-
sammans med andra pålagor på fritidshusen blir det en dryg kostnad 
räknat per boendemånad, och man kan räkna med att fritidshusägare i 
inkomstskikt med bostadsbidrag måste sänka sina hushållskostnader 
mer än rimligt för att kunna ha råd ha husen om det överhuvudtaget är 
möjligt att ha dem kvar.
    Taxeringsvärdena i fritidshusen är fiktiva värden, som inte motsva-
ras av några verkliga inkomster. Enda sättet att få ut några pengar från 
fritidshusen är att sälja dem. (En pensionär med låg inkomst får vanli-
gen inte låna på husen). Men det är olämpligt att genom minskning av 
bostadsbidragen för fritidshusägare tvinga dem att sälja husen. De bör 
få ha den stimulans som fritidshusen ger. Det finns i så fall lika goda 
skäl att på samma sätt sänka bostadstilläggen för dem som bor i villor.



    Att fritidshusens taxeringsvärden ska påverka bostadstilläggen in-
fördes under krisåren på 1990-talet. Någon återställning har inte skett. 
Pensionärer med låga inkomster tillhör enligt makthavarna en under-
klass som man inte behöver bry sig om.
    * I systemet för bostadstilläggen bör förmögenhetstillägget på 15% 
(den s k skärpningsregeln) tas bort eller minskas till högst 10%. Om ett 
förmögenhetstillägg ska vara kvar bör beloppsgränserna åtminstone 
motsvara den nivå som gällde 1975 och som efter uppräkning efter 
prisutvecklingen sedan dess år 2005 blir 370 000 kr per pensionär. I 
Sveriges högkonjunktur 2007 behandlas lågpensionärerna sämre än 
1975.
    Sedan förmögenhetsskatten och fastighetsskatten tagits bort, med 
skattelättnader för icke-pensionärer som kan uppgå till hundratusentals 
kronor, är det orimligt att för låginkomstpensionärer i bostadstilläggs-
systemet behålla regler om att förmögenheter ska påverka tilläggen.
    I lagen om bostadstillägg innebär 16§ och17§ att pensionärerna får 
bostadstilläggen reducerade på grund av förmögenhet. När förmögen-
hetsskatten tas bort kan mycket rika icke-pensionärer få stora skatte-
lättnader. Det är då olämpligt att de sämst ställda pensionärerna har 
kvar förmögenhetsreglerna i 16§ och 17§, de bör tas bort så att för-
mögenhet i alla former på inget sätt minskar bostadstilläggen.
16§ och 17§ bör upphöra att gälla.

    Pensionärer med låga pensioner kan få bostadstillägg. Det gäl-
ler dem som bor i hyreslägenhet eller permanentvilla, men en som 
bor i hyreslägenhet och har ett fritidshus kan få bostadstillägget 
helt bortreducerat på grund av reglerna om att fritidshusens taxe-
ringsvärden skall påverka bostadstilläggen. Den som bor i perma-
nentvilla får ingen sådan minskning av bostadstillägget. 
    Det blir för långt att belysa det nu.
    Mer om detta finns på omr36-39k.pdf.  

TV-avgiften. 
Se: Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. 
Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör 
slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, 
betald av riksdagen. (http://wimnell.com/omr36-39l.pdf)
Innehållsförteckning : Utdrag:

“Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst.
Regeringen föreslår i propositionen följande lydelse:
“7 § TV-avgiften är 1 996 kronor för ett år (2009 2076 kr). Den skall 
betalas i fyra poster om 499 kronor......”

Lydelsen bör istället, i princip, bli:
“7 § TV-avgiften är 1 968 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra 
poster om 492 kronor. Avgiften för privatbostadshushåll betalas av 
staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår anses vara lika med
antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret enligt SCBs stati-
stik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var det 
avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga upplåtelse-
former 3427000 st.....”
    Förslaget tillfredsställer både dem som vill ha kvar ett avgiftssystem
och dem som vill avskaffa avgiftsfinansieringen och vill att public 
service-verksamheten ska finansieras gemensamt av skattemedel på 
samma sätt som annan verksamhet, som är omistlig för allmänheten.
    Andra än privatbostadshushåll bör betala avgift enligt proposi-
tionens förslag. Förslaget är ett avgiftssytem, men krånglet för alla 
privathushåll försvinner och byråkratikostnaderna på uppemot en mil-
jard kr per år för hantering av avgifterna för privatpersoner försvinner. 
Finansieringen behandlas i det följande.
    De individuella TV-avgifterna tar för mycket energi från hushållen 
och myndigheterna. Det finns mycket annat som behöver uppmärk-
samhet.”

http://wimnell.com/omr36-39l.pdf
http://wimnell.com/omr36-39l.pdf


Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med 
låga inkomster. Förslag. Gäller alla åldrar. Ej pens.

    Förslagen här tar sikte på att förbättra för dem med de lägsta 
inkomsterna. Om förslagen genomförs torde de väsentligt minska 
behov av socialbidrag. De offenliga kassornas kostnader för bidragen 
torde i hög grad bli betalda genom lägre kostnader för socialbidrag. 
Det är enklare och trevligare att ansöka om bostadsbidrag hos försäk-
ringskassan än att gå till socialvården. Den som får bostadsbidrag 
behåller sin frihet på ett annat sätt än den som får socialbidrag.
    Bostadsbidragen som kan erhållas är vanligen lägre än de skatter 
som bidragstagaren betalar. Reglerna är samma för ensamma och 
makar tillsammans. Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till 
barnfamiljer.
   Bostadsbidrag är ett träffsäkert sätt att korrigera skattesystemets 
oförmåga att fördela skatt efter förmåga. De lägsta rimliga levnads-
kostnaderna för makar/sambor är 150% av kostnaderna för en ensam, 
inte 200%. Skatteskalan tar inte hänsyn till att levnadskostnaderna per 
person är högre för ensamma än för makar/sambor. Det enklaste och 
bästa sättet att göra en korrigering av skattesystemets skeva utfall är 
bostadsbidrag.
    Det finns möjlighet att avväga beloppsgränser efter det utfall man 
önskar för bidragstagarna och de kostnader man vill ge staten.

   Cirka en tredjedel av dem med arbetsinkomster ligger i gällande 
skattesystem för 2006 på en inkomst där ensamma går med 
underskott sedan de rimliga lägsta kostnaderna betalats.

    De borgerliga som gör anspråk på att göra ett nytt bra system har i 
sina förslag inte alls klarat att göra en vettig fördelning med hänsyn till 
låginkomsternas problem, förslagen går ut på att göra stora skatte-
sänkningar för dem med höga inkomster.
Från sid 462-463 i http://wimnell.com/omr36-39x.pdf

Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör 
ej återinföras. 

Enligt socialdemokraternas budgetmotion:
Ny förmögenhetsskatt       3 500 miljoner kr
Växling fastighetsskatt               0
(s sänker inkomsterna på uppskovsreglerna)
Miljöpartiet motsätter sig förmögenhetskatt och har i sin budget-
motion inte ändrat på alliansens fastighetsskatt. 

Enligt Vänsterpartiets budgetmotion:
Fastighetsskatt över taxvärde 2 miljoner  V-förslag       800 miljoner kr 
Nej till Slopad förmögenhetsskatt                  6 890 

    Många år har det varit på tal att avskaffa förmögenhetsskatten och 
arvs- och gåvoskatterna. Socialdemokraterna avskaffade arvs- och 
gåvoskatterna vilket var bra, bl a med hänsyn till “generationsskiften”.
Representanter för företagare har många år krävt att förmögenhets-
skatten tas bort, den är en besvärnade pålaga för företagssamheten. 
Den skrämmer iväg kapital till utlandet och är orättvis. F d s-finans-
ministern Kjell-Olof Feldt och f d LO-ekonomen P-O Edin har menat 
att den bör avskaffas, och alliansregeringen har tagit bort den.

Svenskt Näringsliv 20081007:
  “Det är djupt oroande att socialdemokraterna föreslår ett åter-
införande av förmögenhetsskatten. Ett litet land riskerar alltid att 
drabbas när det uppstår internationella kriser. Vad landets politiska 
aktörer säger och gör i ett sådant läge har stor betydelse för synen på 
Sverige och kan få direkt påverkan på räntor och valutaflöden. En 
opposition som aspirerar på att sitta vid makten om två år är natur-
ligtvis viktig att lyssna på.

http://wimnell.com/omr36-39x.pdf
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    - Trots detta väljer socialdemokraterna att idag lansera och precisera 
sitt förslag om att återinföra förmögenhetsskatten, konstaterar Annika 
Lundius, vice VD på Svenskt Näringsliv. En skatt som vi vet har 
bidragit till ett omfattande valutautflöde ur Sverige och som har tagits 
bort i nästan alla länder.
   Hotet om återinförd förmögenhetsskatt har varit återhållande för 
kapitalägare som har övervägt att föra tillbaka kapital till Sverige. I 
den situation vi just nu befinner oss i blir frågan extra känslig och akut. 
Det är viktigt att inte sätta partitaktik före landets bästa.”

    Statens inkomster av förmögenhetsskatten är i s-förslaget bara 3,5 
miljarder kr per år, vilket är mycket litet i en statsbudget. Att återinföra 
förmögenhetsskatten är en spekulation av socialdemokraterna som 
troligen kommer att kosta många röster i nästa val och kan hindra att s 
kommer tillbaka till makten. Miljöpartiet tycker det är ett dåligt förslag 
och vill inte vara med på det. Vänsterpartiets förmögenhetsskatte-
förslag ger  6,89 miljarder, också det litet och mindre än det staten 
förmodligen förlorar på andra sätt till följd av skatten.
   Socialdemokraterna bör avstå från att återinföra förmögenhets-
skatten, och vänsterpartiet bör finna sig i det.
    Socialdemokraterna föreslår en extra fastighetsskatt av gamla typen. 
Vänsterpartiet föreslår en ny fastighetsskatt för taxeringsvärden över 2 
miljoner kr och det ska ge staten 800 miljoner, en obetydlighet för 
staten. Socialdemokraterna föreslår fastighetsskatt för taxeringsvärden 
över 5 miljoner och det måste då ge mycket mindre än 800 miljoner: 
100 miljoner? Allt tal om fastighetsskatt av gamla typen skrämmer 
husägarna och de är många.
     Både ny förmögenhetsskatt och ny fastighetsskatt motsäger för-
slagen om att förbättra för småföretagare.



DN 15 juni 2010:

”Här är vår politik för valets viktigaste 
fråga – jobben”
“ De rödgröna presenterar sin jobbpolitik: Vi vill investera i bo-
städer och infrastruktur, välfärd och utbildning – och en rivstart 
för Sveriges ungdomar. När vi frågade väljarna om skattesänk-
ningar skulle leda till minskad arbetslöshet fick vi inget stöd för 
regeringens uppfattning. Vårt recept för att skapa jobb är att 
investera i klimatomställningen, att investera i byggandet av nya 
bostäder och utvidga rot till  att omfatta flerfamiljsbostäder. Vi vill 
satsa 12 miljarder på vård, skola och omsorg. Arbetsgivaravgiften 
för de små företagen ska sänkas och vi vill investera i 44 000 nya 
utbildningsplatser. Aktivitetsförbudet för unga på Arbetsförmed-
lingen ska bort liksom arbetsgivaravgiften för de företag som 
anställer en ung arbetslös, skriver Mona Sahlin, Lars Ohly, Peter 
Eriksson och Maria Wetterstrand.”

    “  Jobben – inte skatterna – är valets viktigaste fråga. För att ta 
Sverige ur arbetslösheten behöver vi investera i effektiva insatser som 
leder till fler riktiga jobb. Vårt recept för framtidstro handlar om att 
sänka skatten för små företag, att investera i klimatomställningen – 
bostäder och infrastruktur, att investera i välfärden och i utbildning 
samt att genomföra en rivstart för att ge Sveriges ungdomar nya 
möjligheter.
    Regeringen har lämnat ett tydligt besked: Det innebär fortsatta 
skattesänkningar på lånade pengar – mest till dem som har det 
bäst. Men ökade klyftor leder inte till fler jobb. Det har vi sett 
nu.År 2006 vann regeringen valet genom att lova fler jobb och 
minskat utanförskap. Resultatet av en mandatperiod med borger-

lig regering har blivit det motsatta. I dag är 450 000 människor 
arbetslösa, över 9 procent av arbetskraften. Utanförskapet – som 
regeringen numera talar tyst om – har ökat med 70 000.
    Det är viktigt att vara varsam med skattebetalarnas pengar. De 
åtgärder vi väljer ska göra nytta och skapa jobb. Om en insats inte 
visar sig effektiv måste man som politiker vara beredd att omvärdera 
och omprioritera. Allt annat är ett slöseri och urholkar de offentliga 
finanserna.
    Nu har de borgerliga partierna var för sig utlovat ytterligare 
skattesänkningar som sammanlagt ligger i 100-miljardersklassen – 
utan att berätta hur detta ska betalas. Motivet är även den här gången 
att det ska leda till jobb.
    Vi har låtit opinionsinstitutet Novus ställa följande fråga till svenska 
folket: Om du får ytterligare sänkt inkomstskatt, kommer du då att 
arbeta mer, arbeta mindre eller arbeta lika mycket som i dag? Svaret 
från dem som har arbete är uppseendeväckande och borde leda till 
eftertanke och självkritik i regeringskansliet:
    Hela 86 procent av svenska folket uppger att de skulle arbeta 
lika mycket som i dag om de får ytterligare skattesänkningar. Fem 
procent säger att de faktiskt skulle arbeta mindre med ytterligare 
skattesänkningar. Bara fyra procent uppger att de skulle jobba 
mer. Fem procent vet inte. Regeringens uppfattning – att ytter-
ligare skattesänkningar ska leda till  jobb – finner inget stöd i 
människors egen verklighet.
    Vi har också frågat svenska folket om vilket de anser vara det mest 
effektiva sättet att minska arbetslösheten.
     Endast sex procent anser att sänkta skatter är den bästa strategin för 
att få ner arbetslösheten. Däremot anser sammanlagt 57 procent att 
insatser inom arbetsmarknadspolitiken, vård, skola och omsorg samt 
vidareutbildning är effektivt. De som vill göra det lättare att starta 
företag som ett sätt att skapa fler arbetstillfällen är dubbelt så många 



(12 procent) som de som tror på skattesänkningar som jobbskapande 
åtgärd.
    Sverige är ett starkt land med god ordning på de offentliga 
finanserna, men stora överskott har under mandatperioden för-
bytts i lika stora underskott. När omvärldens ekonomier är i kris 
är det alltid viktigt att värna de offentliga finanserna. Det ger oss 
handlingsutrymme att agera för att lindra effekterna av omvärl-
dens problem. Regeringen satsar allt på ett kort: sänkta skatter 
som leder till ökade klyftor. Men ökade klyftor skapar inte jobb. 
Nu behövs en riktig jobbpolitik.
    Vi har i riksdagen föreslagit insatser som innebär cirka 100 000 nya 
jobb, praktik- och utbildningsplatser. Mot regeringens enda kort – 
ökade klyftor – ställer vi rödgröna en jobbpolitik som vilar på sex 
huvudpunkter. Vi vill:

1). Investera i klimatomställning. Vi investerar i snabbtåg, infra-
struktur och de gröna jobben. Det stärker människors möjlighet att 
pendla till de jobb som växer fram, och bidrar till att arbetsmarknaden 
fungerar bättre. Investeringar i infrastruktur innebär också jobb här 
och nu för alla dem som planerar och bygger de nya vägarna och järn-
vägarna.

2). Investera i bostäder. Unga och arbetslösa måste kunna flytta till 
de nya jobben. Därför investerar vi i nya bostäder, särskilt hyresrätter. 
Trots bostadsbrist har bostadsbyggandet fallit kraftigt under den 
gångna mandatperioden. Det håller inte. Det skapar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden. Vi utvidgar rot till att även gälla flerfamiljsbostäder 
och inför ett statligt investeringsstöd till nya bostäder. Det stora sociala 
projektet de närmaste åren handlar om att modernisera och bygga om 
miljonprogrammen.

3). Investera i välfärden. Under det senaste året har antalet anställda i 
kommuner och landsting minskat med ungefär 25 000 – och ytterligare 
uppsägningar väntar med regeringens politik. Det är fel väg att gå. Vi 
satsar i stället 12 miljarder kronor på vård, skola och omsorg. Det 
räddar många jobb i välfärden. De ökade resurserna motsvarar 10–15 
000 jobb. Sveriges kvinnor och män måste kunna lita på att barnom-
sorgen, äldreomsorgen och sjukvården fungerar bra – för att kunna gå 
till jobbet.

4). Investera i  Sveriges konkurrenskraft. Vi vill sänka arbetsgivar-
avgiften för de små företagen. För ett företag med tre anställda innebär 
det en sänkt kostnad med cirka 50 000 kr om året. Vi föreslår också en 
riskkapitalfond på 5 miljarder för att öka takten när det gäller 
investeringar och utveckling i teknikintensiva företag. I dialog med 
fack och företag vill vi utforma en rad strategiska branschprogram för 
svenska nyckelsektorer som till exempel miljöteknik- och fordons-
branschen.

5). Investera i utbildning. Människor ska rustas med kunskap. Före-
tagen ska kunna växa med rätt kompetens. Svenskt Näringsliv rappor-
terar att vart femte rekryteringsförsök misslyckas – eftersom företagen 
inte hittar rätt personal. Mitt i lågkonjunkturen råder arbetskraftsbrist. 
Därför investerar vi i 44 000 utbildningsplatser – i högskolan, yrkes-
högskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmark-
nadsutbildningen. Det ger företagen bättre möjligheter att växa och 
stärker människors möjligheter på arbetsmarknaden.

6). Investera i en rivstart för Sveriges unga. Ungdomsarbetslösheten 
är 30 procent – och bland de högsta i Europa. I detta läge har rege-
ringen infört ett aktivitetsförbud för ungdomar på Arbetsförmedlingen. 
De måste vänta minst tre månader för att komma i fråga för utbildning 



eller praktik. Det är meningslöst. Vi avskaffar aktivitetsförbudet. Vi tar 
också bort hela arbetsgivaravgiften för de företag som anställer en ung 
arbetslös. Vi satsar också på generationsväxlings och traineeprogram i 
välfärden och utbildnings- och företagsvikariat – viktiga insatser för 
att ge unga en väg in i arbetslivet.
    Sverige behöver målas med framtidstro. Nu behövs fler jobb – inte 
ökade klyftor. Det är vägvalet den 19 september.

Mona Sahlin
partiordförande (S)
Lars Ohly
partiordförande (V)
Peter Eriksson
språkrör (MP)
Maria Wetterstrand
språkrör (MP) “

“ARBETSLÖSHETEN
9,8 procent av arbetskraften mellan 15 och 74 år var arbetslösa i 
april 2010. Det är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med mot-
svarande period förra året.
Antalet sysselsatta ökade samtidigt med 0,5 procent på ett år till 4,48 
miljoner.
Bland ungdomarna mellan 20 och 24 år låg arbetslösheten på 23 
procent, en ökning med 2 procentenheter på ett år.
Källa: SCB “

Mona Sahlins anförande Första Maj 2010
Från socialdemokraternas hemsida på Internet. Socialdemokraterna

Mötesdeltagare!
Såhär har vi socialdemokrater gjort sedan 1889. 
I etthundra tjugoett år.
Plockat ut fanorna från förråd och samlingslokaler.
Ordnat med tillstånd och orkestrar med trumpeter.
Målat plakaten, kokat kaffet och fäst märket på kragen.
Vi har gått ut på första maj för att säga vad vi tycker och känner.
Demonstrerat för rättvisa, frihet och bröd.
För välfärd, för fred och solidaritet. 
För jobb och möjligheter åt alla.
Och aldrig, aldrig tröttnar vi på det! 
Tvärtom. 
Idag känns det såhär: vi vill inte vänta längre.
För just idag den första maj 2010, med 140 dagar kvar till valdagen, så 
är en känsla starkare än alla andra – och jag vet att ni håller med mig:
Det räcker nu.
Nu räcker det!

* * *
    Så länge minsta orättvisa råder finns en arbetsuppgift för en social-
demokrat, brukar vi säga. För varje dag med regeringen Reinfeldt har 
orättvisorna vuxit och därför våra uppgifter: 
    För varje ungdom utan jobb, för varje utförsäkrad sjuk, för varje 
barn i fattigdom.
    För varje straffbeskattad pensionär, för varje ny försäkringslös, för 
varje varsel, varje arbetslös.
    För varje ignorerad dröm, för varje kunskapsdörr som stängs, för 
varje missad chans för Sverige.
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Förändringar gör ont, säger statsminister Reinfeldt. 
Ja, nog har det gjort ont!
Men nu har det gjort ont nog.
För när det gör ont för några, så gör det Sverige ont.
Då gör det i längden ont för alla.
Sverige behöver en regering med andra drivkrafter än att göra ont. 
En socialdemokratiskt ledd rödgrön regering.
* * *
Mötesdeltagare,
Gå inte på Moderaternas tal om att det inte finns några skillnader i 
politiken. Skillnaderna är enorma. Särskilt mellan vad Moderaterna 
säger, och vad de gör. Förra valet lovade Fredrik Reinfeldt fler jobb. 
Han sa: 2010 ska vi mätas utifrån om vi fått fram fler jobb. Fick han 
fram jobben? Nej.
    Nu säger han: År 2014, då ska vi ha fått ner arbetslösheten i nivå 
med vad som rådde 2006. Vad han säger är alltså: ge mig fyra år till 
och vi är tillbaka på ruta noll.
    Vad jag säger är: Nej, vill inte ha en nollvision för jobben! Vi vill 
inte ha åtta år av jobbstopp – fyra år räcker.
   2006 lovade Fredrik Reinfeldt att bryta utanförskapet. Gjorde han 
det? Nej, över 70 000 fler är i utanförskap idag och i 90 procent av 
landets kommuner växer socialbidragen.
    Fredrik Reinfeldt sa att han skulle matcha alla våra investeringar i 
välfärden, krona för krona. Gjorde han det? Nej, han gjorde tvärtom – 
senaste året har 25 000 anställda sagts upp i välfärden.
   Fredrik Reinfeldt lovade att inte höja bensinskatten, hans kompisar i 
Kristdemokraterna skrev till och med ut garantibevis. Höjde han 
bensinskatten? Ja, det är klart att han gjorde. 
    Den där klimat-Fredrik syns inte längre till, han dansade visst bara 
en sommar.
* * *

Och, mötesdeltagare,
    Fredrik Reinfeldt lovade svenska folket att finansiera varje förslag, 
varje åtgärd. Gjorde han det? Nej, han gjorde vad ingen ansvarsfull 
regeringschef får göra: Han lånade till skattesänkningar.
    Med detta vill han fortsätta. På mer av denna politik går högerrege-
ringen till val. Men denna gång kan väljarna syna korten – resultaten 
finns svart på vitt.
    Men Moderaterna har ställt upp en syndabock på podiet. En synda-
bock som ska frita dem från ansvar. Den syndabocken heter Finans-
krisen.
    Men Finanskrisen fritar ingen från ansvar.  Man kan inte ha en 
politik bara för högkonjunktur.
    Varifrån fick de uppfattningen att en regering inte behöver regera 
om solen går i moln?  Och att ansvaret då är molnens, och inte 
skepparens? Den som står vid rodret ska stå vid rodret.
    Ve den skeppare som släpper rodret när molnen tornar upp sig. Ve 
den skeppare som lämnar skutan när vågorna går höga. Och ve den 
skeppare som skyller den valda kursen på vindens riktning.
    Den som står vid rodret bär ansvaret för kurs och färd.  Och han ska 
stå till svars när skutan är i hamn. Skepparen på skutan Sverige heter 
inte Finanskrisen. Han heter Fredrik Reinfeldt.
   Kära vänner, Nu vill jag ta över rodret.
* * *
Mötesdeltagare,
Vad är priset för fyra år till Moderaterna vid rodret? Och vem ska 
betala det?
    Här i Stockholm är det extra tydligt. Jag vet att många här är 
upprörda över det privata barnsjukhuset Martina. Där får bara barn 
med privat försäkring komma in. Men alla barn får inte teckna en 
försäkring. Är man för tidigt född, har man ett funktionshinder, är man 
inte hundraprocentigt frisk, så gör man sig icke besvär. Detta drivs av 



Kristdemokraterna, märkligt nog. För Jesus, han sade ju: Låt barnen 
komma till mig.
    Kristdemokraterna säger: Låt 65 procent av barnen komma till mig.     
Det är priset för en alltmer högerorienterad vård.
    Det blir höjda avgifter i välfärden.  Det blir att teckna privata för-
säkringar för att klara tryggheten. Det blir allt mer av att var och en 
sköter sitt.
   Glöm det gemensamma ansvaret; åt var och en efter behov, av var 
och en efter förmåga. Glöm det som är grunden för ett samhälle i 
frihet, social rörlighet och möjligheter för alla. Glöm den välfärds-
modell som är grunden för ett jämlikt Sverige i jobb och utveckling.
    Detta är vad som står på spel i höstens val. Två helt olika Sverige 
står på spel! Och jag överdriver inte. Ge dem fyra år till och det blir 
verklighet. För det har hänt saker i svensk politik.
    Idag har vi fyra tydliga högerpartier: Vi har Stureplanscentern. Vi 
har det nya Folkpartiet Högern. Vi har Kristdemokraterna Ytterkants-
partiet. Och så Moderaterna, som låtsades gå mot mitten i förra 
valrörelsen.
    Idag vet vi: Moderaterna stod still, och alla de andra gick åt höger. 
Och i vassen lurar det femte högerpartiet, Sverigedemokraterna. Det är 
en enda Högerhärva. En Högerhärva som styr vidare på den enda 
vägens skattefixerade politik för ökade klyftor.
     Mot den ställer vi den smarta vägens politik för jobb. Mot Höger-
härvan ställer vi en rödgrön samarbetsregering till försvar av den 
svenska modellen.
    För vi vet: Jämlika samhällen är bättre samhällen. Vi ska inte ha 
skilda väntrum på offentligt finansierade sjukhus. Ett för försäkrings-
patienterna, ett för dem utan.  Där direktörens dotter och arbetarens 
son riskerar att få vård av olika kvalitet. Om detta säger Göran 
Hägglund: ”Må så ske.”  Mitt besked är: Må aldrig så ske!

Vinner vi rödgröna valet så städar vi upp i sjukvårdspolitiken. Svensk 
sjukvård ska vara jämlik sjukvård. Vård och omsorg ska hålla hög 
kvalitet och vara tillgänglig för alla. I hela landet.
    Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.  Endast det 
bästa är gott nog åt folket. Och hela svenska folket är målet för vår 
rödgröna politik – inte bara den rikaste tiondelen.
    Till alla väljare i hela landet säger jag: Lyssna inte bara på vad de 
säger – se på vad de gör! Se mot vilket Sverige de styr.
    Till alla Stockholms väljare säger jag:
Byt ut Filippa Reinfeldt mot någon som vet vad jämlikhet betyder. 
Välj Ilja Batljan i landstingsvalet i Stockholm den 19 september.
* * *
Vänner, mötesdeltagare
Jag vill att vi tillsammans genomför ett helt annat samhällsprojekt än 
det som pågår idag. Jag vill att vi gör Sverige till ett Möjligheternas 
land för alla. Ett möjligheternas land där var och en av er som står här 
idag har möjlighet att utvecklas. Oavsett var någonstans ni har fötts, 
eller av vilka föräldrar, med vilken bakgrund.
    Jag vill att alla i vårt land ska kunna sträva efter att uppfylla sina 
drömmar. Sätta upp nya egna mål och ha en chans att nå dem. Nå en 
önskad position, ett jobb att trivas med, ett rikare liv.
    Jag vill att var och en ska kunna sträcka sig lite längre, nå lite högre 
än vad man kanske vågade hoppas. Göra en livsresa, en klassresa om 
ni så vill.  Inte bara så långt som föräldrarnas krav sträckte sig, utan 
lite till. Inte bara upp till glastaket, utan bortom fördomarnas gränser. 
Inte bara fram till den första stängda dörren, utan över och förbi de 
trösklar som stänger ute.
    Vi ska bygga ett samhälle där vi öppnar dörrarna för varandra 
istället för att stänga dem. Jag vet att alla vinner på det, inte bara de 
allra flesta. Mitt liv, eller ditt liv, blir inte rikare när någon annans liv 
blir fattigare. Det är tvärtom. Rikare liv skapar vi tillsammans.



    Möjligheternas land är ingen utopi. Det är ett fullt genomförbart 
samhällsprojekt som vi kan göra tillsammans. Det är helt väsensskilt 
från det orättviseexperiment som pågår i Sverige idag.  Det kan bara 
genomföras om vi sätter jobben först – och det tänker vi göra!
* * *
Mötesdeltagare,
Människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång. En regering 
som förslösar den resursen är inte en ansvarsfull regering. Regeringen 
Reinfeldt försöker bita sig fast i taburetterna. Samtidigt biter sig 
arbetslösheten fast i Sverige.
    I snart fyra år har vi väntat på aktiva insatser för nya jobb. I snart 
fyra år har vi väntat på aktiv kamp mot arbetslösheten. Nu kan vi inte 
vänta längre. Jobben kommer inte med denna regering. Nu krävs en 
aktiv politik för att jobben ska växa fram i näringsliv och företag.
    Nu krävs insatser för att människor ska kunna ta jobben. Målet är 
arbete åt alla! Det går vi till val på – och därför säger jag:
    Investera i välfärden. Det ger jobb direkt – och ger Sveriges kvinnor 
och män bättre möjligheter att jobba.  Starta en riskkapitalfond. Nu! 
Vattenfall har resurserna. Investera i forskning i småföretagen och i 
tjänstesektorn. Investera i besöksnäringen – och se till att fler evene-
mang kommer till Sverige.
    Investera i bostäder. Den som hittar ett jobb ska kunna flytta dit. 
Den som kommer in på en utbildning ska kunna flytta dit.
   Utvidga ROT-avdraget. Ge en särskild bonus till klimateffektivi-
sering. Och investera i infrastruktur. Fler ska kunna pendla till fler 
jobb. Jag noterar att Reinfeldts Högerhärva snart ska ut och åka tåg. 
Bland annat ska de åka sträckan Göteborg-Borås.
    Infrastrukturminister Åsa Torstensson, hon sa när vi presenterade 
våra infrastrukturförslag, att hon inte förstod varför någon skulle 
behöva pendla till Borås. Men det kan jag berätta: för att plugga på 
högskolan, för att jobba på djurparken, för att jobba på Ellos, på Volvo 

bussar, eller på Ericsson. Människor vill jobba, Åsa Torstensson. Och 
därför behövs vägar, järnvägar och höghastighetståg. Och därför 
behövs en ny regering i Sverige som sätter jobben först!
* * *
Mötesdeltagare,
Om företagen ska kunna växa och utvecklas så måste också människor 
kunna växa och utvecklas.
    Utbildningsval man gjorde i sexan eller nian ska inte hindra fram-
tida möjligheter. Yrkesvägar som leder snett ska inte tillåtas leda hela 
vägen till socialkontoret. Det cementerar klyftor – men skapar inte 
jobb och växande svenska företag.
    I möjligheternas land är social rörlighet ett löfte, ett mål. I 
möjligheternas land är arbetslinjen en utbildningslinje! Sverige ska 
konkurrera med kompetens – och inte med låga löner. Det går vi till 
val på – därför säger jag:
    Fler platser i komvux, folkhögskola, högskolor och universitet. Fler 
möjligheter till omskolning, fortbildning och vidareutbildning. Fler 
platser i yrkesutbildning, arbetsmarknadsutbildning, lärlings- och 
traineejobb och utbildningsvikariat.
    Så kan både företag och människor växa. Så kan jobben skapas och 
fler ta jobben.
    När företag hindras att expandera för att de inte hittar personal med 
rätt kompetens – då ska man inte klappa igen dörr efter dörr till 
utbildning för ungdomar och arbetslösa! Men det gör Jan Björklund.
Den enda dörr som behöver klappas igen är dörren till utbildnings-
departementet för Jan Björklund.

* * *
Jag vill att vi skapar ett samhälle som utvecklas – inte ett som brom-
sas. Men utveckling, förändring och omställning kräver trygghet. 
Trygga människor känner friheten att pröva nytt. Trygga människor 



testar gränser, lägger ribban lite högre. Trygga människor vågar lita på 
andra, och på att vi finns här för varandra.
    A-kassa, sjukförsäkring och föräldraförsäkring ska ge trygghet vid 
inkomstbortfall.   Detta är en av grundstenarna i vår svenska modell!
Detta är en del av arbetslinjen.  Rätt till arbete, plikt att arbeta – och 
solidaritet när man hindras att jobba. Vi ska återupprätta arbetslinjen. 
Stupstocken i sjukförsäkringen ska bort! De som utförsäkrats ska 
erbjudas vägar tillbaka. Till jobb, till rehabilitering, eller tillbaka till 
sjukförsäkringen.
    Vi höjer taket i a-kassan från dagens 680 kronor till 950 kronor om 
vi vinner höstens val. Det är ett stort kliv mot målet att 80 procent ska 
få ut 80 procent av sin inkomst vid arbetslöshet. Människor ska inte stå 
försäkringslösa på en arbetsmarknad i förändring. Ingen ska behöva 
betala mer än 80 kronor i månaden för att vara med i a-kassan. Vi gör 
det möjligt med ett nytt rödgrönt Trygghetsavdrag. 
    Så får Sverige en anständig och modern arbetsmarknad där männi-
skor är försäkrade. Varje arbetad timme behövs. Då ska också varje 
arbetad timme tas tillvara.Jag är beredd att lagstifta om rätt till heltid 
om vi vinner valet. Jag är beredd att ge kommuner och landsting 
förutsättningar att gå före. Jag är beredd att se till att barnomsorgen 
håller öppet mer, på tider när människor jobbar.
    I möjligheternas land ska heltid vara en rättighet, deltid en möjlighet 
– och fritid en verklighet för alla som jobbar. Vi står upp för den 
svenska modellen på arbetsmarknaden. Vi ska reparera trygghets-
försäkringarna. De är inga bidrag – de är en del av arbetslinjen och en 
solidarisk politik för alla.
    Ingen sjuk blir frisk av att bli fattig. Ingen arbetslös får jobb av att 
rik blir rikare. Ingen tillväxt, inget föregångsland, kan byggas på 
rädsla.

****

Mötesdeltagare,
    Jag avskyr den över- och underordning som byggs upp av ökade 
klyftor. Ökar arbetslösheten, och ökar klyftorna, då ökar rädslan.  Då 
viker tilliten mellan människor.  Då växer misstro och främlings-
fientlighet. Ingen vinner på detta utom rasistiska partier.
    Jag minns Ny Demokrati på 90-talet.  Jag minns hur Carl Bildt och 
Anne Wibble suckade över Ian och Bert. Men jag minns också de 
förhandlade med detta parti i utskott och regeringskansli. Jag minns 
hur de köpte lojalitet av detta parti, och lät dem ändra regeringens 
förslag. Allt för att kunna sitta kvar vid makten.
    För mig, och för oss rödgröna är det glasklart. Ingen makt är värd att 
ett främlingsfientligt parti få veto i svensk politik. Aldrig någon gång, 
aldrig någonstans, aldrig någonsin tänker vi samarbeta med, eller göra 
oss aktivt eller passivt beroende av Sverigedemokraterna. Aldrig!
* * *
Mötesdeltagare,
    Under hela mandatperioden har Sveriges kvinnor halkat efter. Och 
inte undra på det. När vi har en jämställdhetsminister som vägrar att 
kalla sig feminist bara för att politiker till vänster är det. När vi har en 
statsminister som inte kallar sig feminist helt enkelt därför att han inte 
är det.  När vi har en finansminister som bedriver en kvinnofientlig 
politik, trots att han kallar sig feminist.
    Inkomstgapet mellan kvinnor och män har ökat med en tusenlapp i 
månaden.  Vårdnadsbidraget driver kvinnor från arbetsmarknaden med 
bidrag istället för jobb.  Regeringens skattesänkningar har gett männen 
30 procent mer än kvinnorna. Den rikaste procenten i Sverige har 
ensamma fått mer än vad 25 procent av svenska folket fått till-
sammans.  I den procenten trängs sju män på varje kvinna.
    Landets lärare delar varje dator på fyra. Landets förskollärare 
stressar för att hinna se till de allt fler barnen per grupp.
Landets sjuksköterskor oroar sig över vårdens kvalitet. Sveriges 



kvinnor och män behöver inte fler fuskfeminister. Sveriges kvinnor 
och män behöver en skattepolitik för minskade klyftor och bättre 
välfärd. 
    Sveriges kvinnor och män behöver en bra föräldraförsäkring och en 
bättre barnomsorg – så att både kvinnor och män kan jobba. Sverige 
behöver en rödgrön regering som för en politik för lika makt och lön, 
oavsett kön.
* * *
Mötesdeltagare,
    I ett anständigt samhälle ska också de äldres erfarenheter tas tillvara 
som en resurs. Dagens pensionärer är aktiva, engagerade, smarta, 
köpstarka, arbetsvilliga och kunniga.
Då ska de inte diskrimineras.
Då ska de inte kallas bidragstagare.
Då ska de inte åläggas högre skatt än alla som jobbar.
Det ska löna sig att arbeta – men det ska också löna sig att ha arbetat.
    Reinfeldts högerhärva har medvetet skapat skatteklyftan mellan 
löntagare och pensionärer. Deras första tydliga vallöfte denna 
valrörelse blev: klyftan mellan pension och lön ska vara kvar. En 
rödgrön regering tar bort den! Det går vi till val på – därför säger jag:
    Skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer ska halveras.  Det 
gör vi redan nästa år om vi vinner valet.  Sedan fortsätter vi steg för 
steg tills klyftan är borta. Lön och pension ska beskattas lika – inget 
annat duger. Men för att lyckas med det måste Maud Olofsson hållas 
undan från skattepolitiken. Endast fantasin sätter gränsen, säger hon, 
och föreslår skatteavdrag när någon annan går ut med ens hund. Det 
bästa sättet för en pensionär att få sänkt skatt i Reinfeldts Sverige är 
alltså att skaffa en hund och låta någon annan gå ut med den.
    Nej, det bästa sättet att bygga Sverige rikare och starkare är inte att 
någon annan går ut med hunden, utan att Maud Olofsson går ut från 
regeringskansliet.

* * *
Mötesdeltagare, 
    Jag vill leda en ny rödgrön regering för förändring och framtidstro. 
Om jag får göra det, då vet jag vad vi ska göra den 14 oktober, på det 
allra första regeringssammanträdet efter valet:
   Då avskaffar vi Aktivitetsförbudet för ungdomar på Arbetsförmed-
lingen. Då beslutar vi att alla arbetslösa ungdomar som har en bra 
affärsidé får prövas för stöd att förverkliga den i ett eget företagande.  
Då beslutar vi om en rivstart för unga!
   Vi ska sänka skatten för företag som anställer unga som är 
arbetslösa. Vi ska investera brett i utbildning som ger jobb snabbt, för 
det råder paradoxalt nog arbetskraftsbrist på sina håll i massarbets-
löshetens Sverige. Vi ska investera i sommarjobb i varenda social-
demokratiskt styrd kommun.
    Vi ska investera i nya bostäder. Vårt mål är 40 000 nya bostäder till 
år 2016, varav en majoritet är hyresrätter. Den som vill bygga 
framtiden bör ha med sig alla dem som ska befolka den. Möjligheter-
nas land bygger vi tillsammans – alla generationer, i samarbete och 
solidaritet.
* * *
Mötesdeltagare,
    Idag demonstrerar arbetarrörelsen och socialdemokratin i hela 
världen. Vi demonstrerar för en demokratisk utveckling i en rättvis 
värld, mot fattigdom och svält. Vi demonstrerar för frihet i Västsahara, 
i Burma.    Vi demonstrerar för fred i Mellanöstern. Vi ger aldrig upp 
drömmen om en fredlig lösning med två stater sida vid sida, för vi vet 
att fredens största fiende är uppgivenheten.
    Vi bär våra gröna band för demokratikampen i Iran.  Jag bär mitt lite 
extra för Parvin Ardalan – Palmepristagaren som modigt kämpar för 
ett fritt Iran, ett Iran och en värld där mänskliga rättigheter också 
betyder kvinnors rättigheter.



    Jag vill att Sverige ska vara en kraft för fred och säkerhet i vår del 
av Europa. Jag vill att Sverige ska återta sin plats som en ledande 
nedrustningsnation. Jag vill, och jag lovar att se till, att Sverige förblir 
militärt alliansfritt.
    Men hur låter det i Reinfeldts Högerhärva? Folkpartiet vill gå med i 
Nato redan idag – helst igår verkar det.  Centern vill utreda ett med-
lemskap redan idag,  Moderaterna vill också utreda ett medlemskap – 
men inte idag, utan senare, kanske... Och Kristdemokraterna, de vill 
överhuvudtaget inte tala om saken.
    Detta är vår största och viktigaste säkerhetspolitiska fråga.  Väljarna 
har rätt till tydliga besked. Med en socialdemokratiskt ledd rödgrön 
regering blir det inget svenskt medlemskap i Nato. Det är mitt besked.
* * *
    Nej, vänner det är tid för en regering som inte bärs av en övertro på 
marknaden, utan av en fast tro på människans och demokratins för-
måga. Det är tid för en rödgrön regering som står där en svensk 
regering ska stå: på de modigas sida i kampen för frihet, människliga 
rättigheter och demokrati!
    På Afrikas horn fortsätter övergreppen med utomrättsliga avrätt-
ningar, godtyckliga frihetsberövanden och tortyr. Etiopiens första 
kvinnliga partiledare, Birtukan Mideksa, sitter på nytt fängslad för 
oppositionellt arbete. Birtukan var här i Sverige för ett par år sedan.  
Hon fick bara drygt ett år i frihet innan den åter togs ifrån henne. 
    Idag kräver jag: Frige Birtukan Mideksa! Frige Burmas frihets-
kämpe Aung San Suu Kyi! Och, med all respekt för ärendets känsliga 
natur – nu måste ansträngningarna öka:  Frige journalisten Dawit Isaak 
nu!
* * *
Mötesdeltagare
    Jag ska visa en sak för er som jag är mycket rädd om. Den här lilla 
lappen har jag burit med mig varje dag i snart två år. Jag fick den av en 

kille på Hultsfredsfestivalen.  Han kom fram ur folkmassan och sa: 
”Du får den här av mig, men du måste ta hand om den”  Sedan för-
svann han lika snabbt som han kommit. Men jag vecklade upp lappen.  
På den står det såhär:  ”Min röst”.
    Det är 140 dagar kvar till valdagen. Vi behöver varje röst som vi 
kan få för att vinna.Det kommer att bli tufft. Det kommer uppen-
barligen också att bli fult. Det kommer att bli mycket jämnt. Varje 
enskild röst kommer att spela roll!
    När regeringen Reinfeldt kom till makten 2006 så hade det räckt 
med 59 664 röster till på oss för att vi skulle vinna – i en väljarkår på 
nästan 7 miljoner väljare. När vår vän Jens Stoltenberg vann valet i 
Norge och kunde bilda sin rödgröna regering så var marginalen lite 
drygt 2 000 röster. Varje samtal kommer att spela roll. Varje rad, varje 
bild i sociala medier. Varje dörr vi knackar.
    Bakom den där sista dörren som vi inte orkar knacka på, där sitter 
kanske fyra personer som kunde ha varit med och avgjort valet. Tänk 
på det nu när vi snart skiljs åt denna första maj valåret 2010. Anmäl er 
som valarbetare, var med i samtalskampanjen. Var med och bli en del 
av vår folkrörelse. En folkrörelse som har blivit mycket större och 
färggladare med hjälp av våra rödgröna vänner.
    Varje röst är lika viktig som den som jag bär med mig här på min 
lapp. För att vi ska få förändring istället för fortsättning. För att vi ska 
få jobb istället för fortsatt växande klyftor. För att vi ska få en rödgrön 
regering istället för en alltmer djupblå Högerhärva.
    För nu räcker det! Det räcker nu. Det har gjort ont nog! Vi ska vinna 
valet den 19 september. Sedan gör vi Sverige till ett möjligheternas 
land för alla.  Det är vad jag vill. Det är dit vi ska. Det gör vi 
tillsammans. Jag blir starkare tillsammans med er. Det är tillsammans 
vi blir starka. Så jag säger: Tillsammans för jobb och nya möjligheter!

Tack för att ni har lyssnat.



Lars Ohly Första maj 2010 Södertälje och 
Stockholm.
Från Vänsterpartiets hemsida på Internet. Vänsterpartiet

Kamrater, första maj-firare,

År 2010 har alla förutsättningar att bli ett historiskt år. Detta är året då 
högerregeringen ska avsättas. Men framför allt: Detta är året då vi 
bryter med högerpolitiken och startar arbetet med att bygga ett mer 
jämlikt, jämställt, solidariskt och rättvist Sverige. 2010 är året då vi för 
första gången röstar fram en rödgrön flerpartiregering i Sverige!
    Det rödgröna samarbetet har ibland ifrågasatts. Politiska motstån-
dare har förutspått att det skulle vara omöjligt att komma överens mel-
lan de rödgröna partierna. Andra har varit oroliga för att Vänsterpartiet 
inte skulle lyckas vrida politiken åt vänster.
    Nu har vi snart gjort ett tjugotal överenskommelser och farhågorna 
– eller förhoppningarna från politiska motståndare och en del ledar-
skribenter – har tydligt kommit på skam. För vi rödgröna håller ihop! 
Ett förändringsprojekt växer fram som tydligt pekar ut problemen med 
minskad jämlikhet, ökade klasskillnader och än större skillnader 
mellan män och kvinnor. Ett rödgrönt projekt som tar miljöfrågorna på 
allvar och som även kommer att leda till en radikalisering av 
utrikespolitiken. Det blir allt svårare att hävda att Vänsterpartiet inte 
får genomslag för vår politik i samarbetet.
    Idag demonstrerar vi tillsammans under parollen Håll ihop! När 
högern är på frammarsch, när ojämlikheten ökar och när egoismen brer 
ut sig är det viktigare än någonsin att vi håller ihop. När högerrege-
ringen drar isär landet och ökar orättvisor mellan män och kvinnor, 
mellan arbetande och arbetslösa, mellan friska och sjuka då måste vi 
visa att det finna en annan väg att gå. Om vi håller ihop och arbetar för 

förändring är ingenting omöjligt.
    Regeringen lyssnar på varje lobbygrupp som vill ha sänkt skatt och 
genomför skattesänkningar för de redan rikaste med lånade pengar. 
Den procentenhet som tjänar mest har fått lika mycket som de 25 
procent av svenska folket som tjänar minst. Den rikaste tiondelen har 
fått lika mycket som 60 % av befolkningen. Män har fått 1 000 kronor 
mer i månaden jämfört med kvinnor. Men skattesänkningarna ger inga 
nya jobb.
    Och det är vår viktigaste uppgift just nu: Att utforma en politik för 
fler jobb. 
    Idag står transporterna för cirka 40 procent av de svenska utsläppen 
av växthusgaser. För att klara klimatet måste vi investera i järnväg och 
kollektivtrafik. Järnvägstransporter hör till det mest miljövänliga sättet 
att resa och frakta gods på. Tåget måste vara det självklara valet för 
många fler än idag.
    Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om 
den största satsningen på järnvägsnätet någonsin. Totalt vill vi öka 
investeringarna med 120 miljarder kronor fram till år 2021 – en 
fördubbling jämfört med regeringens järnvägsplaner.
    Vi gör Sverige mer modernt, mer konkurrenskraftigt och mer kli-
matsmart samtidigt som nya jobb skapas! Det känns naturligtvis bra 
för en tjänstledig tågmästare som jag. 

Mötesdeltagare,
Under de närmaste tio åren kommer 630   000 ungdomar flytta 
hemifrån. Bostadsbristen är ett växande problem i alla stora städer och 
större kommuner i landet. För att fler ska få tak över huvudet måste det 
byggas fler tak. Framför allt måste det byggas fler hyresrätter. För oss i 
Vänsterpartiets har detta varit oerhört viktigt. Ungdomar ska ha rätt att 
flytta hemifrån.

http://www.vansterpartiet.se/
http://www.vansterpartiet.se/


    Nu inför vi ett nytt investeringsstöd till nya bostäder. Det omfattar 
500 miljoner kronor 2011 och 900 miljoner kronor 2012. Därefter ska 
det öka ytterligare. Om några år ska vi bygga 40 000 bostäder om året, 
mest hyresrätter. Vi ska försvara hyresrätten och allmännyttan, vi ska 
försvåra ombildandet av hyresrätter till bostadsrätter och vi ska göra 
allt för att hålla nere hyrorna. Det är inslag i en social bostadspolitik 
värd namnet. Med rödgrön politik ska alla ha möjlighet att få en 
bostad!
    ROT-avdraget som gör det billigare att renovera och bygga om hus 
är ett bra sätt att använda den överkapacitet som finns i dåliga tider när 
arbetslösheten är hög. Det ska användas för att modernisera Sverige 
och minska miljöpåverkan från boendet. Men det är orättvist att 
hyresgästerna inte får del av det här avdraget. Vi är överens inom de 
rödgröna att utöka avdraget till att också omfatta hyresbostäder. Därför 
avsätter vi två miljarder per år till ett utvidgat ROT-avdrag.
     Också skolorna behöver rustas upp. Många av oss vet hur det kan 
se ut i skolorna - med klotter, slitna lokaler och stora renoverings-
behov. Därför vill vi satsa 400 miljoner kronor till att rusta upp 
skolbyggnader. Det skapar nya jobb, leder till bättre arbetsmiljö för 
lärare och elever och minskar energianvändningen i skolorna. 
    Svenska gymnasieelever har de senaste 15 åren halkat efter jämfört 
med andra länder. Men det beror knappast på att skolan blivit ”flummi-
gare”  under den här tiden, som Jan Björklund verkar tro. Istället hand-
lar det om två stora förändringar som genomförts; kommunaliseringen 
och etableringen av privata skolor. Andelen elever på privata gym-
nasieskolor har sedan 1995 ökat kraftigt. Dessa skolor har bara 7,1 
lärare per 100 elever, medan de kommunala har 8,4. Dessutom saknar 
fler lärare lärarutbildning i privata skolor. För de privata skolorna är 
det viktigare att tjäna pengar än att ge sina elever en bra utbildning. 
Samtidigt har också sorteringen av elever ökat vilket innebär att man 
duktiga elever koncentreras till vissa skolor och mindre duktiga till 

andra. Det ger sämre resultat för båda grupperna. Sveriges gymnasie-
elever förtjänar världens bästa skola, inte hårdare tag och mer av 
sortering.
    Vänsterns uppgift är att motverka vinstintresset i skolan, förhindra 
att skattepengar går till aktieutdelningar i stället för till fler lärare och 
stoppa de religiöst grundade skolorna. Skolan ska vara en fristad från 
religiös påverkan och ge likvärdiga möjligheter till kunskap för alla!   
    40 000 anställda har försvunnit i kommunerna de senaste åren. En 
del av dem har ersatts av privata företag men vi räknar ändå med att 
25 000 färre arbetar i den gemensamma sektorn idag jämfört med för 
två år sedan. Den här krisen i välfärden måste mötas med en offensiv 
politik som ger utrymme till att anställa fler för att möta behoven. Vi 
behöver färre elever i varje klass, fler undersköterskor i äldreomsorgen 
och mindre barngrupper på dagis. 
    Vänsterpartiet vill skapa världens bästa välfärd utan vinstintresse, 
Då måste kvaliteten i den gemensamma sektorn förbättras. Det kan 
bara ske om fler anställs och om anställda får möjlighet till fortbild-
ning och kompetensutveckling. 
    En av Vänsterpartiets viktigaste uppgifter i det rödgröna samarbetet 
är att arbeta för skolan, förskolan, vården och omsorgen. Nu föreslår vi 
tillsammans att kommunernas resurser stärks med nio miljarder kronor 
mer än i regeringens budget i breda satsningar över en tvåårsperiod. 
Dessutom föreslår vi över tre miljarder i riktade satsningar över en 
tvåårsperiod. Vi gör särskilda satsningar på skolan och sjukvården. Det 
betyder att kommunerna får mer än 12 miljarder kronor i förstärk-
ningar av oss rödgröna sammantaget under år 2011 och 2012. Vi ska 
dessutom inflationssäkra statsbidragen och se till att de värdesäkras. 
Vår satsning på välfärden möjliggör en tryggare vård och omsorg för 
äldre, mindre barngrupper i barnomsorgen och fler utbildade lärare 
kring barnen i skolan.



    Men vi inom Vänstern måste också ta kampen mot vinstintresset. 
När Stockholms stad sålde fyra förskolor i Årsta till förskolechefen 
Lena Ström för 635 000 kronor gjorde hon sitt livs klipp. Efter bara 
åtta månader var bolaget skuldfritt, hon kunde ta ut 3,2 miljoner i vinst 
och 900 000 kronor i styrelsearvoden och pensionsavsättningar till sig 
och sina familjemedlemmar. Endast 28 000 kronor av vinsten återin-
vesterades i förskolan. Detta är en ren förskingring av skattebetalarnas 
pengar! Så slösaktigt och ansvarslöst får inte folkvalda politiker bete 
sig.  
    Men det är inte bara slöseri med pengar. Ytterst är det barnen som 
får betala priset. Vissa avdelningar har en mycket låg bemanning, och 
endast 27 procent av personalen har en förskollärarutbildning. Vinstin-
tresset försämrar välfärden!
    En gång i tiden var Sverige känt över hela världen för sin välfärd. 
Men det börjar kännas som länge sen. Min vision är Världens bästa 
välfärd. Om det ska lyckas måste vinstintresset trängas tillbaka.

Första maj-demonstranter,
Vi har en politik mot arbetslösheten. Regeringen har ägnat sig åt att 
bekämpa de arbetslösa. Ersättningsnivåer har sänkts och avgifter höjts. 
Efter fyra år med Littorin har bara en tiondel av alla arbetslösa 80 
procent av sin tidigare inkomst i arbetslöshetsersättning. 
    A-kassan är inget bidrag. Det är en försäkring som ska underlätta för 
arbetslösa att söka och få nytt jobb. Lägre ersättning ger inte lägre 
arbetslöshet, bara större fattigdom. Därför har vi i Vänsterpartiet gjort 
allt vi har kunnat för att vårt regeringsalternativ ska stå för en bra A-
kassa. Och nu har vi kommit överens om att höja dagpenningens 
högsta ersättning till 930 kronor 2011 och 950 kronor 2012. Ingen ska 
behöva betala mer än 80 kronor i månaden i avgift. Målet är att minst 
80 procent av löntagarna ska få 80 procent av sin tidigare lön i A-
kassa. 

    Om det är något den här regeringen varit bra på så är det att öka 
orättvisor. Sjukförsäkringen har förvandlats till ett högst otryggt sy-
stem för att snygga till statistiken, minska statens utgifter och möjlig-
göra skattesänkningar.
    Skillnaden i människosyn är tydlig. Högern utgår från att människor 
måsta jagas för att vilja arbeta. Fokus ligger nu på att räkna antalet 
ersättningsdagar – inte på att ge aktiv medicinsk och arbetsinriktad 
rehabilitering. Det är ett cyniskt system som har ett högt pris. Det 
skapar stor oro hos många för vad som händer om man blir sjuk eller 
skadad. Administrativa tidsgränser har införts i stället för individuell 
bedömning av arbetsförmågan. 
    I stället borde vi stärka rättigheten för den som blivit sjuk att få 
behandling, rehabilitering och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. 
Människor måste också ha rätt att vara sjuka. De som utförsäkrats med 
regeringens stelbenta regler ska få komma tillbaka till sjukför-
säkringen. 
    Ersättningen för sjuka och föräldralediga ska vara 80 procent av 
tidigare lön under hela perioden. Vi kommer därför att höja taken i 
sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen 2011 och 2012. I ett 
välfärdssamhälle betalar vi alla för att den som är sjuk ska få 
möjligheter till rehabilitering och kunna bli frisk. Den som är sjuk ska 
inte tvingas arbeta.
    Regeringen har upphävt rättvisan i beskattningen. Arbetslösa, sjuka, 
föräldralediga och pensionärer idag betalar en straffskatt. En normal-
pensionär betalar 700 idag kronor mer i skatt än en löntagare i måna-
den. Vi vill ha rättvisa skatter och tar redan nästa år stora steg för att 
minska skillnaden i skatt mellan pensionärer och löntagare.
    Vårt rödgröna förslag innebär skattesänkningar för pensionärer med 
2,5 miljarder kronor mer än regeringens förslag. Det innebär att vi 
halverar klyftan för en normalpensionär 2011.
    Men för oss i Vänsterpartiet har det varit minst lika viktigt att upp-



häva skillnaden i skatt mellan löntagare och arbetslösa, föräldralediga, 
sjukskrivna. Nu är en miljard avsatt för detta i den rödgröna budget-
motionen. Det innebär ett första, litet steg mot större rättvisa i 
skattesystemet.
    Vi är också överens om att ta fortsatta steg för att nå en mer rättvis 
beskattning nästa mandatperiod. Det innebär att skillnaden i beskatt-
ning mellan löntagare och andra grupper, exempelvis föräldralediga, 
arbetslösa och sjuka, ska minska. Vänsterpartiet har visat att vi gör 
skillnad.
    Dessutom avsätter vi 250 miljoner kronor till att förbättra ekonomin 
för de pensionärer som har minst, varav cirka 80 procent är kvinnor. 
Pengarna används till att höja det särskilda bostadstillägget för 
pensionärer.
    Sänkta ersättningar till arbetslösa och sjuka är en av anledningarna 
till att allt fler blivit fattiga i Sverige. Rädda barnen räknar med att 
250 000 barn lever i fattigdom i vårt land. Av ensamstående föräldrar 
är en fjärdedel fattiga idag, och det är flest kvinnor som lever med 
dessa minsta marginaler.
    Välfärd är mer än det som en del kallar ”välfärdens kärna”. Välfärd 
måste också innebära att fattigdom utrotas. Därför har vi rödgröna 
enats om att stärka rätten till trygga anställningar på heltid. Heltid ska 
vara en rättighet, deltid en möjlighet! Och för den som är deltids-
arbetslös ska rätten att stämpla upp till heltid garanteras.
    Vi rödgröna skjuter till pengar till kommunerna för att stimulera 
utbyggnaden av barnomsorg på obekväm tid. Idag tvingas ensam-
stående föräldrar säga upp sig från sina arbeten eftersom de inte har 
barnomsorg när de arbetar skift. Vi vill att alla ska erbjudas barn-
omsorg när man behöver det, även om det är på kvällar, nätter eller 
helger. För att det ska bli verklighet är jag övertygad om att det 
kommer att krävas en lagstiftning.
    Dessutom måste vi särskilt förbättra möjligheterna för de ensamstå--

ende föräldrar, oftast kvinnor, som har de minsta marginalerna. Det är 
barn i dessa familjer som inte har råd att någonstans på sommar-lovet, 
som aldrig har råd att köpa nya kläder och som sjukskriver sig när 
klassen ska åka på en utflykt som kostar pengar. Vi rödgröna har därför 
kommit överens om att höja bostadsbidraget för ensamstående med 
130 kronor per månad och att höja underhållsstödet för första gången 
sedan 2005. 
     Inget barn ska tvingas leva i fattigdom i Sverige. Det måste vara 
den självklara målsättningen när vi bygger världens bästa välfärd utan 
vinstintresse.
    Vi inom vänstern vet att jämlikhet är bra för ett samhälles utveck-
ling. Minskade skillnader är inte bara bra för dem som har minst utan 
för alla. Men idag är vi inte jämlikar. 

    Hör hur träffande Jenny Wrangborg beskriver det i sin dikt Jämlikar:

Den största tröttheten
kommer inte från
kroppsarbetet,
drickabackarna lyfta uppför trånga gångar,
musklerna som skriker i
belastningen under
omöjlig balansgång
med disken
genom
serveringen

Det är inte
ångan från bageriugnen,
de slöa knivarna
eller de hala golven som gör ondast



Arbetet består inte i
att laga maten eller servera gästerna

Men det är
chefens ord
efter veckor av obetald övertid

Det är blickarna
från de välbeställda
tanterna

och oräkneliga leenden
som döljer
det faktum att det inte
finns något hopp
om att vi någonsin kommer
mötas som jämlikar

Så ser klassamhället ut. Och det är detta klassamhälle vi vägrar att 
acceptera. Ingen ska behöva stå med mössan i hand och kröka rygg 
inför makthavare. 

    Euromaint Rail i Malmö, Urban Outfitters i Stockholm, Ålö i Umeå, 
Lagena – Systembolagets lager i Jordbro, Coops lager i Stockholm, 
Akademibokhandeln i Norrköping, Marabou i Upplands Väsby, 
Göteborgs-Posten och Abu Garcia i Svängsta.
     Den gemensamma nämnaren för dessa företag är att de har gjort sig 
av med egen anställd personal för att i stället hyra in bemannings-
företag. I en del fall har samma personer som tidigare haft fasta jobb 
erbjudits att komma tillbaka till samma arbetsuppgifter med sämre lön 
och sämre villkor.

    Det är helt orimligt att företag ska kunna kringgå lagen om anställ-
ningsskydd på det här sättet. Det skapar rädsla och tystnad på 
arbetsplatserna. Det försvårar facklig organisering och förstärker 
arbetsgivarnas makt. Lyssna noga nu Urban Outfitters, Marabou och 
alla ni andra: Den luckan i anställningslagen ska vi täppa till när vi 
vinner valet i höst! Anställningsskyddet och återanställningsrätten ska 
stärkas med en rödgrön regering!

Kamrater,
Rasismen sticker fram sitt fula tryne i Sverige 2010. Vi är många som 
tycker det blåst kyliga vindar på senare tid. För att bekämpa rasism 
och främlingsfientlighet blir höstens val särskilt viktigt.
     Dels handlar det naturligtvis om att förhindra att den öppna rasis-
men får plats i ännu fler demokratiskt valda församlingar. Men det 
handlar också om att förhindra att etablerade partier tar över extrem-
högerns politik.
    Vi har sett oroväckande tecken till detta. Socialdemokratiska rege-
ringar har ibland verkat tro att det bästa sättet att bekämpa främ-
lingsfientligheten är att gå den till mötes. Det var bland annat detta 
som låg bakom den vidriga behandlingen av apatiska flyktingbarn 
under åren 2004 till 2006.
     Men vi har också sett det i förslag om språktester, försvårandet för 
familjer att återförenas och beskrivningen av invandring som ett 
problem. Svensk asylpolitik måste förändras och respekten för mänsk-
liga rättigheter förstärkas. En ny rödgrön regering måste bryta med den 
tidigare inhumana politiken och förstärka rättssäkerheten. Mänskliga 
rättigheter är inte förhandlingsbara, vare sig i Sverige eller i övriga 
världen!
    Israel är en ockupationsmakt som vare sig respekterar folkrätten 
eller de mänskliga rättigheterna. Sverige har ofta påtalat att framsteg i 
fredsprocessen förutsätter en förbättrad humanitär situation i de ocku-



perade palestinska områdena, ett stopp för de illegala bosättningarna 
och för byggandet av muren på ockuperad mark. 
    Men regeringen Reinfeldt vägrar att sätta någon press på Israel. I 
stället har Israel fått fördelar genom ökad handel. Detta har inte lett till 
några som helst framsteg för en verklig fredsprocess eller större 
rättvisa för palestinier, tvärtom. Gaza blockeras fortfarande av Israel, 
israelisk militär kränker dagligen palestiniers mänskliga rättigheter.
    Nu är Israel på väg in i handelsorganisationen OECD. Israels an-
sökan till OECD inkluderar de israeliska bosättarna på ockuperat 
palestinskt territorium sedan 1967 men ignorerar totalt den palestinska 
befolkningen som bor där. En israelisk anslutning till OECD skulle 
tolkas som ett erkännande av ockupationen.
    Tyvärr sker detta i så fall helt i linje med den svenska regeringens 
politik. Svensk export till Israel har ökat med 39 procent jämfört med 
2007 och Sveriges import från Israel har ökat med 8 procent. 

Israel är den stat som bryter mot flest FN-resolutioner och som mest 
konsekvent sätter sig över folkrätt och internationell lag. Detta ska inte 
belönas! Vi kräver sanktioner mot den israeliska regeringen och att 
Sverige förhindrar ett israeliskt inträde i OECD så länge ockupationen 
och förtrycket fortgår. 
    Just nu pågår ett krig i Afghanistan, ett land som genom historien 
utgjort slagfält för andra länders maktambitioner. De som fått, och 
fortfarande får betala det högsta priset är det afghanska folket. Det krig 
som USA leder och Sverige medverkar i kan inte vinnas. Det 
motverkar sitt syfte genom att driva afghaner i armarna på talibanerna. 
Det förhindrar den politiska lösning som är en förutsättning för en 
stabil fred.
     Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara berett att under lång tid fram 
över finnas på plats i Afghanistan för att ge stöd till återuppbyggnaden 
och fredsprocessen. Vi vill öka de civila insatserna och biståndet. Men 

vi kräver också att Sverige drar tillbaka de militära trupperna och 
slutar delta i kriget.
    Årets 1 maj insamling går till det västsahariska folkets kamp för 
frihet. Västsahara har sedan slutet av 1970-talet varit ockuperat av 
Marocko. Bakom Marocko står starka, rika bundsförvanter som EU 
och USA. 
    Många västsaharier flydde landet efter den marockanska invasionen 
och bor nu i mer eller mindre permanenta flyktingläger i Algeriet. För 
de västsaharier som valt att stanna kvar i det ockuperade Västsahara, 
består vardagen av kränkningar och övergrepp. Vänsterpartiet kräver 
att Sverige erkänner Västsahara. Och med en rödgrön valseger i 
september blir detta också verklighet. 

Hör här Lina Ekdahls fantastiska dikt, Konflikten är löst:

Nu säger jag det för allra sista gången 
Sluta nu 
Om jag ser någon av er skjuta en gång till 
då blir det ingen efterrätt 

Hör ni inte vad jag säger! 

Då tar jag pistolerna 
och gevären och granaterna och kanonerna. 
Då kan ni inte ha dom 
om ni bara håller på och skjuter på varandra hela tiden 

Nu får det vara slut. 

Jag bryr mig inte om vem det var som började.
Det spelar ingen roll.



Sluta döda nu.
Sluta kriga.
Nu räcker det.
Nu får det vara slut.

Titta här vad tråkigt det ser ut,
trasiga hus, ensamma barn, döda människor överallt.
Ingen mat finns det, allt är förstört.
Nu får det vara nog. Nu får ni säga förlåt. 
Gör det.
Säg förlåt till varandra.
Ja gärna.
Jag förlåter dig gärna säger man när någon säger förlåt.

Nu får vi hjälpas åt att bygga upp städerna,
ta hand om dom övergivna människorna. 
läka såren
och aldrig, aldrig göra om sådana här dumheter igen.

Nu äter vi risalamalta. 

Vänner,
Jordens resurser är begränsade och ojämnt fördelade. I de rika län-
derna förbrukas så stor del att det begränsar utrymmet för andra 
människor och kommande generationer. De fattiga är de som drabbas 
hårdast av den rika världens överkonsumtion. Det är varken rättvist 
eller hållbart.
    Därför anser vi i vänstern att det är tid för klimaträttvisa. Den rika 
världen måste kraftigt minska våra utsläpp för att ge alla länder 
möjlighet till minskad fattigdom och ökad välfärd. 
    Även i Sverige nyttjas resurserna ojämlikt. Höginkomsttagarens 

livsstil ger högre utsläpp än låginkomsttagarens. Män belastar klimatet 
i högre grad än kvinnor. Därför är det helt nödvändigt att rättvise-
perspektivet får större genomslag i klimat- och miljöpolitiken. Och 
ingen kan vara bättre på att hävda detta än vi inom vänstern. Det 
behövs en röd politik för en grön omställning!
    Men en sådan grön omställning går inte att kombinera med fler 
motorvägar och en stor ökning av biltrafiken. Det är därför nya stora 
vägprojekt som Förbifart Stockholm är så feltänkta. Vi behöver i 
stället stora investeringar i mindre miljöbelastande trafiklösningar, 
kollektiva transportmedel och mer spårburen trafik.
    Och det ska vi arbeta hårt för i den folkomröstning som kommer att 
hållas om vi rödgröna vinner valet. Vi står för ett modernt och 
framtidsinriktat alternativ med stora satsningar på kollektivtrafik och 
vi ska göra allt för att vinna den folkomröstningen!

Första maj-firare,
Det viktigaste arbetet för förändring sker aldrig i de fina salongerna 
och parlamenten. Det viktigaste förändringsarbetet sker på arbetsplat-
ser, i bostadsområden, på gator och torg, bland människor. Nu måste vi 
mobilisera för att skapa hopp och framtidstro efter högerregeringens 
nyliberala härjningar. Vi behöver ett brett folkligt stöd för en rödgrön 
framtid. En valseger ska inte bara innebära ett regeringsskifte, det ska 
också bana väg för en ny politik – där välfärden, rättvisan och miljön 
står i centrum.
    Vårt arbete för en ny regering och en ny politik är steg på vägen mot 
den samhällsförändring som vi ser som nödvändig. Vi behöver minska 
orättvisorna, demokratisera samhället, bryta kapitalets makt och skapa 
ett samhälle där kvinnor och män är jämlikar. Vi behöver en socialis-
tisk och feministisk politik,

Leve första maj! Leve socialismen!
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    Sverige är på många sätt ett bra land att bo i – för de allra flesta. 
Den gemensamma välfärden är väl utbyggd i en internationell 
jämförelse och fungerar ofta bra. Förhållandevis många deltar i det 
demokratiska systemet och organisationslivet är starkt. Jämställdheten 
mellan kvinnor och män har tagit viktiga steg framåt. Vi har ett starkt 
näringsliv som producerar allt effektivare. Forskningen är i världsklass 
på många områden. Utbildningsnivån är hög. I genomsnitt blir vi 
friskare och lever allt längre.
     Men det är inte självklart att det alltid kommer att vara så.
   Sprickorna i välfärdsbygget blir djupare. Sedan lång tid ökar 
klyftorna, ekonomiskt och socialt. Arbetslösheten har stigit till kata-
strofala nivåer samtidigt som allt fler slits ut i ett allt tuffare arbetsliv. 
Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata 
företag gör stora vinster på skolor och vårdcentraler. Pensionärer, 
arbetslösa och sjuka får allt mindre att leva på. Vi ser hur ett hårdare, 
mer orättvist samhälle växer fram där intolerans och rasism växer sig 
starkare.
    Allt fler upplever att det inte längre går att påverka i vilken riktning 
samhället ska utvecklas. Vanmakt och uppgivenhet riskerar att sprida 
sig, och demokratin urholkas.
    Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har för-
värrat kraftigt. Men också arbetarrörelsen och vänstersidan i politiken 

måste vara självkritisk. Vi har försvarat välfärden och folkrörelsernas 
inflytande, men gjort alltför lite för att förbättra, bygga ut och tänka 
nytt.
    Det är hög tid för det nu. Vi tror på människors vilja att vara med 
och forma det samhälle vi lever i. Och vi litar på människors förmåga 
att ta gemensamt ansvar. Vi vill bryta den vanmakt allt fler känner och 
bygga vårt framtidsprojekt på insikten att det är vi, alla medborgare 
tillsammans, som har makten över vårt samhälle och hur det ska 
förändras.
    Om fyra år vill vi att Sverige ska vara ett mer demokratiskt, mer 
jämlikt och mer jämställt land än det är idag. Arbetslösheten ska ha 
minskat kraftigt och löntagarnas villkor och inflytande i arbetslivet ska 
ha förbättrats. Vi ska ha tagit stora och viktiga steg för att möta 
klimathotet. Vi ska respektera den personliga integriteten. Om fyra år 
ska Sverige vara ett mer demokratiskt samhälle.
     I vår framtidsvision är samhället fritt från rasism och Sverige har en 
human och rättssäker flyktingpolitik som uppfyller internationella 
konventioner.
    Vi vill föra en utrikes och säkerhetspolitik för rättvisa. Sverige ska 
därför vara alliansfritt och vara en aktiv förespråkare för internationell 
solidaritet. Vi ska stå upp för folkrätten och vara en röst mot krig, 
ockupation och förtryck. Detta innebär bland annat att Sverige snarast 
tar hem trupperna från Afghanistan.
    Allt kan inte ändras genast. Svåra uppgifter tar tid. Men det blir 
aldrig klart om vi inte börjar!
    Vänsterpartiet vill att vi, när nästa mandatperiod är slut, ska kunna 
säga att vi återerövrat tron på framtiden och på vår gemensamma 
förmåga att bygga ett gott och rättvist samhälle där alla får plats och 
var och en har frihet att utvecklas.
     Det är om det Vänsterpartiets valplattform handlar och det är för 
det vi vill ha ditt stöd.



BYT REGERING – BYT POLITIK

   Det behövs en ny regering. Högeralliansen har fört en politik som 
gjort vårt samhälle kallare och mer orättvist. I förra valrörelsen pratade 
högerns företrädare vitt och brett om att jobben var det viktigaste. Nu 
regerar man ett Sverige där arbetslösheten har nått rekordnivåer. 
Hundratusentals människor hindras från att bidra till den ekonomiska 
utvecklingen. När färre arbetar innebär det att vi alla blir fattigare. De 
som fortfarande har jobb får en svagare position i förhållande till 
arbetsgivarna. Lönerna pressas ned. Arbetsförhållanden försämras. 
Klyftorna ökar i samhället.
    Högerregeringen har från första dagen prioriterat sänkta skatter till 
dem som har mest, angripit vår fackliga organisering och skyfflat över 
den gemensamma välfärdens resurser till privata vinstintressen. 
Regeringens passivitet inför den internationella finanskrisen är ett 
avgörande skäl till att vi fått massarbetslöshet. Samtidigt har a-
kassorna och försäkringskassan körts i botten. Tiotusentals människor 
har fråntagits rätten till sjukpenning och står utan försäkring. 
Ersättningsnivåerna har urholkats och sjuka tvingas ut i arbetslöshet. 
Detta är destruktivt för samhället och förnedrande för den enskilde.    
Arbetslöshets-försäkringen har urholkats genom regeringens 
regeländringar och avgifterna har höjts kraftigt för flertalet, vilket har 
lett till att många lämnat försäkringen. Detta har varit en medveten 
politik från regeringen. Det är en oansvarig och arrogant politik.
    Vänsterpartiet är berett att tillsammans med Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet bilda en rödgrön regering efter valet.
    En rödgrön regering måste sätta kampen mot arbetslösheten överst 
på dagordningen. Full sysselsättning måste vara det överordnade målet 
i den ekonomiska politiken.
    En rödgrön regering måste föra en politik som minskar de ekono-
miska och sociala klyftorna och ökar jämställdheten mellan kvinnor 

och män på livets alla områden.
    En rödgrön regering måste återupprätta gemensamma och solida-
riska socialförsäkringar. Sjuka behöver sjukvård och rehabilitering för 
att komma i arbete. Sjukförsäkringens uppgift ska åter bli att försörja 
människor som under sjukdom eller vid skada inte kan arbeta. Arbets-
löshetsförsäkringen ska återupprättas och reformeras så att den blir en 
fungerande försäkring vid arbetslöshet. Avgifterna till försäkringen ska 
sänkas och fördelas solidariskt mellan a-kassorna.
    En rödgrön regering måste förbinda sig att bygga ut den 
gemensamma välfärden – inte sälja ut eller försämra den.
    En rödgrön regering måste ta klimatutmaningen på allvar, kraftfullt 
verka för att ekosystemen inte förstörs och investera i framtidens 
hållbara jobb. Under mandatperioden måste vi inleda en storskalig 
omställning av vårt samhälle i en ekologiskt hållbar riktning. Klimat-
förändringarna handlar framförallt om global rättvisa vilket kräver ett 
ökat internationellt ansvarstagande.
    Vänsterpartiet vill förändra. Vi är beredda att samarbeta och 
kompromissa – men vi är inte intresserade av regeringsmakt om det 
inte innebär en politik för ökad rättvisa och välfärd. Vi är övertygade 
om att förändring är möjlig. Därför söker vi i valet stöd för ett starkt 
Vänsterparti i en rödgrön regering.

VÄNSTERN VISAR VÄGEN
Att byta regering är nödvändigt men långt ifrån tillräckligt för att få 
mer vänsterpolitik och rejäl förändring. En ny regering måste också 
hålla fast vid sina visioner och ständigt arbeta för att hitta fler och 
bättre vägar mot dessa. Att föra en öppen dialog med medborgare och 
sociala rörelser är avgörande för att inte tappa färdriktning.
    Vänsterpartiet är det enda feministiska och socialistiska partiet. Vi 
står längst fram i kampen för välfärd, integritet och trygghet. Vänster-



partiet står för förändring och valet handlar om vilket samhälle vi ska 
ha, om vi ska utjämna skillnader eller förstärka dem. Ett starkt 
vänsterparti är en garant för en politik som förenar rättvisa och 
solidaritet med ekologiskt förhållningssätt. Vi säger att tillsammans 
kan vi förändra.

1. Framtidens jobb, framtidens välfärd
   Utveckling och förändring kräver att vi satsar nu för att det ska ske 
något i framtiden. Mycket av vår välfärd och vårt välstånd idag är ett 
resultat av kloka investeringar tidigare. Det är nu vi måste investera i 
framtidens industri, välfärd och infrastruktur för att utveckla samhället 
och möta klimathotet. Det är dessutom det bästa sättet att skapa fler 
och bättre jobb.
    - Utbildning för framtiden: Samhället och arbetslivet blir allt mer 
komplext och föränderligt. Istället för en ökad segregering och 
elitisering av skolan och utbildningsväsendet vill vi satsa på bättre och 
bredare utbildningsmöjligheter för alla. Vi vill ha en skola som ger alla 
barn breda kunskaper för att kunna delta i samhälls- och arbetslivet. 
Ett brett utbud av Komvux- och folkhögskoleutbildningar ska ge alla 
chansen att lära om och lära nytt. Fler ska också ges möjlighet att 
studera vidare på yrkeshögskola eller universitet. Studiemedlen måste 
höjas, så att ingen behöver avstå en utbildning av ekonomiska skäl. 
Kvaliteten både i yrkesutbildningarna och de akademiska programmen 
måste höjas och kontakterna mellan utbildning och arbetsliv måste 
utvecklas och förbättras.
   - Fler jobb, bättre jobb: Framtidens jobb måste anpassas till männi-
skorna som ska jobba. Anställdas bästa möjligheter att kunna påverka 
sina villkor på jobbet är genom att organisera sig i fackföreningar. Det 
viktigaste för att fackföreningarna ska bli starka är kollektivavtal och 
möjligheten att ge kollektivavtalen ett bra innehåll. Därför är det av 
vikt att strejk- och konflikträtten och arbetsrätten åter stärks. Lagen om 

anställningsskydd, LAS, behöver snabbt repareras genom att vi täpper 
till möjligheten att kringgå rätten till återanställning genom att hyra in 
personal från bemanningsföretag.
    - Nystart i välfärden: Vi vill bygga världens bästa välfärd – utan 
vinstintressen. Vi tror inte att människor helst vill välja vilket företag 
som ska tjäna pengar på oss när vi behöver vård eller omsorg. Vi tror 
att människor vill kunna känna sig trygga med att välfärdstjänsterna 
finns tillgängliga där man bor, när man behöver dem. Det är målet med 
vår välfärdspolitik – inte privata vinster. Dessutom vill vi öka den 
enskildes inflytande över innehållet i hemtjänstens service, i vårdens 
planering och så vidare. Men också de anställdas villkor måste 
förbättras. Löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till utveck-
ling i arbetet måste förbättras. Välfärdsjobben är livsviktiga, och det 
ska märkas!

2. Jämställdhet på riktigt
    Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men 
får inte betalt för hela arbetsinsatsen. På jobbet är lönen lägre och 
arbetsvillkoren ofta sämre. Efter jobbet fortsätter arbetet hemma med 
matlagning, städning och disk. Resultatet är sämre ekonomi och mer 
stress och ohälsa. Sexuella trakasserier, våld och övergrepp skapar 
rädsla i vardagen och krymper livsutrymmet för alla kvinnor. De här 
orättvisorna måste upphöra om samhället ska kunna bli jämställt på 
riktigt.
    - Rätt till fasta jobb på heltid: Ofrivilligt deltidsarbete är en orättvisa 
som kvinnor förväntas acceptera år efter år. Nu är det nog. Heltid ska 
vara norm på arbetsmarknaden. Om inte arbetsmarknadens parter kan 
komma till skott för rätt till heltid, är vi beredda at lagstifta om rätt till 
heltid, med deltid som en möjlighet. Vikariat, timanställningar och 
andra visstidsanställningar har gjort arbetsmarkanden allt otryggare, 



framför allt i yrken där många kvinnor arbetar. Vi anser att tillsvidare-
anställning ska vara normen på svensk arbetsmarknad. Rätten till fast 
anställning ska stärkas genom förbättringar i Lagen om anställnings-
skydd. Arbetsgivaravgiften bör differentieras så att visstidsanställ-
ningar blir dyrare för arbetsgivarna än fasta jobb. I förlängningen vill 
Vänsterpartiet arbeta för en arbetstidsförkortning som på sikt ska 
resultera i sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Något som 
främst kommer att gynna arbetare i välfärdssektorn. Självklart ska 
denna förändring ske med en likalönsprincip på samma sätt som alla 
förändringar inom arbetsmarknaden.
    - Rätt till förskola. En väl fungerande barnomsorg med låga avgifter 
är i första hand till för barnen, men är också en av nycklarna till ett 
jämställt samhälle. Vi vill ge föräldrar och barn rätt till en mer om-
fattande barnomsorg. Föräldrar och barn måste få såväl arbetsliv som 
vardag att fungera. Barnen måste få rätt att delta i förskolans aktivi-
teter på lika villkor oavsett föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. 
Vi vill därför lagstifta om rätt till förskola också på kvällar, helger och 
nätter, liksom att barn måste ha rätt till förskola på heltid även om 
föräldrarna är arbetslösa.
    -  Dela lika på föräldraförsäkringen: Både kvinnor och män är 
föräldrar, men det är fortfarande kvinnor som förväntas ta ut nästan 
hela föräldraledigheten. Det leder till diskriminering i arbetslivet av 
kvinnor, och upprätthåller den ojämna fördelningen av hemarbetet. Vi 
är övertygade om att män och kvinnor är lika lämpade att ta hand om 
små barn, och att barn mår bra av att ha nära relationer med mer än en 
vuxen. Därför föreslår vi att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan 
föräldrarna.
    - Stjärnfamilj som norm istället för kärnfamilj: Vi driver en politik 
för stjärnfamiljer, där ensamstående och samkönade par får stöd och 
möjligheter i sitt föräldraskap och sin familjebildning.

3. Rätten att få vara privat
    Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på 
praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, 
demokratiskt samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett kontroll-
samhälle är en realitet. Den måste vändas. Vi kan inte titta på och i 
efterhand säga att det ”bara blev så”. Det behövs en frihetsrörelse för 
personlig integritet.
   -  Lämna Internettrafiken i fred: Vänsterpartiet kräver att den så 
kallade FRA-lagen rivs upp. Principen att massavlyssning utan konkret 
brottsmisstanke inte ska förekomma är självklar. Vi vill också få bort 
den så kallade Ipredlagen som ger film- och musikindustrin rätt att 
begära ut personlig information om människors Internetanvändande. 
Det undergräver rättssäkerheten och kränker människors integritet. 
Risken är dessutom mycket stor för att den information som samlas in 
skulle kunna användas i bredare politiska och sociala övervaknings-
syften. Hysterin runt fildelningen har redan lett till orimliga straff. 
Istället för att jaga människor som delar med sig, vill Vänsterpartiet 
bygga upp digitala bibliotek för film och musik.
    -  Låt oss kommunicera i fred: Det är inte vilken teknisk lösning vi 
använder för att kommunicera som är det viktiga – det viktiga är att vi 
måste kunna kommunicera med andra människor, utan att staten tar sig 
rätten att kolla oss. Vänsterpartiet vill därför ha en samlad lag om 
allmän kommunikationshemlighet.
    -  Inget snokande på jobbet: Arbetsgivares metoder för att kontrolle-
ra och övervaka de anställda blir allt grövre. Krav på utdrag ur brotts-
register, urinprov, avlyssning av telefonsamtal och kontroll av e-
postmeddelanden blir allt vanligare och gör det allt svårare att hävda 
sin integritet på jobbet. Vänsterpartiet vill införa en samlad lag om 
integritetsskydd i arbetslivet.



4. Dags för klimaträttvisa

    Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en fråga om global 
rättvisa. Det är de rika länderna som smutsar ned mest, men de fatti-
gaste drabbas. När man analyserar vem som orsakar utsläppen framträ-
der ett tydligt klass- och könsmönster. Lösningen måste bygga på kli-
maträttvisa. Vänsterpartiet kommer att verka för ett kraftfullt klimat-
bistånd vid sidan av den ordinarie biståndsbudgeten. Vi kommer också 
att verka för att finna nya finansieringskällor till dem som drabbas 
värst, såsom avgifter på flyg- och sjötrafik, oljeutvinning och utsläpps-
handeln.
    - Klimatlyft för jobb och hållbar utveckling: Sverige måste ta sin del 
av ansvaret för att minska utsläppen. Det kräver gemensamma investe-
ringar och målinriktad omställning av hela samhället. Det är samtidigt 
en satsning på framtidens jobb och framtidens industri i Sverige. 
Vänsterpartiet vill sätta igång Klimatlyftet – ett flerårigt projekt för att 
bygga ut kapaciteten i det svenska tågnätet och i kollektivtrafiken och 
klimatanpassa bostäder. Det är ett projekt som involverar hela sam-
hället: från statliga myndigheter till privata företag, byggnadsarbetare 
och miljöforskare.
    - Grön energiomställning: Kärnkraft, kol och andra fossila energi-
källor ska fasas ut och ersättas med kraftfulla investeringar i förnyelse-
bar energi. Gemensamt ägda företag, som Vattenfall, ska vara på-
drivande i detta arbete. Vattenfall ska ställas om till att vara ledande i 
Europa i klimatomställningen.
    - Skydda den biologiska mångfalden: Antalet växt- och djurarter 
minskar i dramatisk omfattning, både i vår omvärld och i Sverige. Det 
krävs därför kraftfulla åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. 
Vi måste bland annat fånga fisk på ett hållbart sätt, se till att våra rov-
djur som varg får livskraftiga stammar och skydda våra stränder från 
ytterligare onödig exploatering. Ekosystemen och människan måste 
ses som en helhet.

Kom med
    Den 19 september bestämmer du och andra medborgare vilka som 
ska sitta i riksdagen och därmed vilka som ska bilda regering. Vi 
hoppas och tror på ett starkt stöd för Vänsterpartiet och en bred 
majoritet för en ny, rödgrön regering. Men vi förväntar oss mer av dig 
än din valsedel. Vi vill höra din röst i en valdebatt som handlar om 
vilket Sverige vi vill leva i, om vilken kurs vi ska ta. Vi vill att du ska 
vara med och förändra Sverige till ett samhälle präglat av trygghet, 
gemensamt ansvar, hållbar utveckling och individens frihet. I valet 
2010 tar vi det första steget. Tillsammans.
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Miljöpartiet.
VALMANIFEST - FRAMTIDEN ÄR HÄR
Miljöpartiet de grönas valmanifest 2010. För en grön omställning som 
ger nya jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet.

De val vi gör i dag formar det liv vi lever i framtiden. De investeringar 
vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna om vad som 
krävs för att skapa en hållbar utveckling finns. Det är här och nu som 
omställningen måste ske.

Miljöpartiet går till val på en politik för en grön omställning som 
skapar nya jobb, en ökad trygghet och ett starkare Sverige. Vi vill 
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som kan möta framtidens 
utmaningar.

Miljöpartiet vill se en storsatsning på en grön omställning av hela 
samhället - en Green New Deal. Vi vill göra det enklare för människor 
att göra hållbara val i sin vardag. Järnvägar, förnybar energi, spår-
vagnar, cykelbanor och energismarta städer är framtiden. Vi gröna vill 
göra de investeringar som behövs. De är inte bara lönsamma - de ger 
också fler jobb.

Vi vill modernisera Sverige. Vi behöver satsningar på utbildning, 
forskning, företagande och entreprenörskap. Det ska bli enklare för 
människor att förverkliga sina idéer och våga ta steget från anställning 
till eget företag.

Vi vill lämna köp- och slängsamhället. Det ska vara lönsamt att repa-
rera när något är trasigt. Vi vill sänka momsen på tjänster för att 

uppmuntra till en miljöanpassad konsumtion och samtidigt skapa nya 
jobb. Många arbetstillfällen kommer också att skapas genom sats-
ningar på välfärd och offentlig sektor.

Vi gröna står konsekvent upp för naturen när den hotas av kortsiktiga 
intressen. Vårt engagemang drivs av en kärlek till naturen, av en stark 
solidaritet med människor som lever i dag och med kommande 
generationer. Vår politik syftar till en solidarisk värld. Därför arbetar 
vi för fred, mänskliga rättigheter och global nedrustning.

Vår politik är frihetlig. Vi vill skapa ett jämställt samhälle där alla 
människor behandlas lika. För oss är detta en grundläggande 
frihetsfråga. Samhället blir rikare och mer dynamiskt när vi bejakar 
olikheter i värderingar och livsstil. Människor ska ges nya livschanser. 
Trygghetssystemen ska repareras och vara till för alla.

Tillsammans med våra samarbetspartier går Miljöpartiet de gröna till 
val på att bilda en rödgrön regering efter riksdagsvalet 2010.

INVESTERA I MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH NYA 
JOBB
1. SVERIGE SKA TA SIN DEL AV ANSVARET
Sverige måste ta sin del av det globala ansvaret. Utsläppen av klimat-
påverkande gaser ska minska i enlighet med forskarnas rekommen-
dationer. Höjda miljöskatter ska göra det dyrare att använda fossila 
bränslen.

2. FÖRDUBBLA KAPACITETEN I JÄRNVÄGSNÄTET
En klimatsmart trafikpolitik i hela landet kräver stora investeringar i 
järnvägsnätet. Kapaciteten för person- och godstrafiken ska fördubb-



las. Vi vill bygga höghastighetsbanor och knyta samman de stora 
svenska städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, med Köpenhamn 
och Oslo. Vi vill också koppla ihop stambanan med regionala spår så 
att de regionala anknytningarna förstärks. Det ska vara billigare att åka 
tåg än att köra bil eller flyga.

3. BYGG UT KOLLEKTIVTRAFIKEN
För att skapa mer klimatsmarta städer vill vi investera i en kraftigt 
utbyggd kollektivtrafik, såsom spårvagnar, regionala tåg, tunnelbana 
och buss. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till år 2020. Det 
finns inget behov av nya motorvägar. De kollektiva transporterna ska 
vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsned-
sättning.

4. NYA DRIVMEDEL FÖR BILEN
Många i Sverige är beroende av bilen. De fossila bränslena behöver 
fasas ut av både miljö- och kostnadsskäl. Därför måste alla ges 
möjlighet att tanka förnybara bränslen. Det ska vara billigare att köra 
på förnybara drivmedel än på bensin. Den inhemska produktionen och 
distributionen av förnybara drivmedel ska gynnas. Det ska vara 
möjligt att tanka biogas och ladda sin elbil i hela landet.

5. GÖR DIN EGEN EL
Vi vill göra det lönsamt att producera sin egen el. Allt fler människor 
vill investera i förnybar energi och bidra till att minska sin egen 
klimatpåverkan. Detta innebär också att fler ska kunna leverera förny-
bar el in på elnätet. Vi vill införa ett system med fastpris på förnybar 
el, samt möjliggöra nettomätning hos småskaliga elproducenter.

6. INVESTERA I FÖRNYBAR ENERGI OCH 
ENERGIEFFEKTIVISERING

Vi vill ersätta kärnkraft och fossila bränslen med vindkraft, bio-
bränslen, vågkraft, solenergi och energieffektivisering. Vi vill investe-
ra i ombyggnation som leder till minskad energianvändning. Därmed 
minskar kostnaderna för energi. Uranbrytning ska förbjudas.

7. RUSTA UPP MILJONPROGRAMMEN
Vi vill införa ett särskilt investeringsstöd för att bygga nytt och rusta 
upp nedslitna bostäder och stadsdelscentrum, framförallt i förorterna. 
Investeringarna ska leda till bättre boendemiljöer och minskad energi-
användning.

8. MER GODS PÅ TÅG OCH BÅT
För att öka trafiksäkerheten på våra vägar och minska utsläppen vill vi 
införa en skatt på tunga lastbilstransporter. Det gör det mer lönsamt att 
transportera varor på järnväg och med båt i stället för med lastbil.

9. VÄRNA NATUREN OCH DEN BIOLOGISKA 
MÅNGFALDEN
Artrika ängs- och hagmarker ska värnas och strandskyddet stärkas. 
Värdefulla naturskogar ska skyddas. Sverige ska hysa långsiktigt 
livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren: varg, lo, björn och 
järv. Spridning av miljögifter måste minska, till exempel genom 
förbud av flera bromerade flamskyddsmedel och hormonstörande 
ämnen. Vi vill bevara och återskapa våtmarker och i lag skydda 
grundvatten som är viktiga för vår vattenförsörjning.

10. JORDBRUK MED HÄNSYN TILL DJUREN
Användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel ska minime-
ras. Djurskyddet ska stärkas och vi vill förbjuda pälsfarmning. Den 
goda jorden ska skyddas. Vi vill göra det lönsamt att bedriva ett 



ekologiskt hållbart jordbruk. Sverige ska vara ledande inom gröna 
näringar som ekoturism och småskalig livsmedelsförädling. Vi vill 
skydda jorden från genmanipulerade grödor.

NYA JOBB, ENTREPRENÖRSKAP OCH SMÅFÖRETAG
11. SÄNKT MOMS FÖR TJÄNSTEFÖRETAGEN
Vi vill få tjänstesektorn att växa genom att sänka momsen inom en rad 
branscher. Det blir då billigare att reparera trasiga saker, äta på 
restaurang, gå till frisören och att laga cykeln. Hållbar konsumtion av 
tjänster måste stimuleras och vi vill ta ett första steg under mandat-
perioden.

12. SÄNKT SKATT FÖR SMÅFÖRETAG
Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretag med tio procent-
enheter. Vi vill att ensamföretagare får ytterligare sänkning för den 
första anställda under det första året.

13. RISKKAPITAL FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Vi vill inrätta en statlig riskkapitalfond för att underlätta för fler små 
och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Fonden ska 
finansieras genom vinstutdelningar från de statliga företagen.

14. ETT NÄRINGSLIV I FRAMKANT
Många nya entreprenörer har som drivkraft att ta ett större etiskt, 
socialt och miljömässigt ansvar. Det bidrar till en hållbar utveckling. 
Ett sådant förhållningssätt ska främjas. Vi vill öka anslagen för 
innovationer, produktutveckling och miljöteknikutveckling i små och 
medelstora företag. De statliga och kommunala bolagen ska bidra till 

ny miljöteknik, förnybar energi och vara ett föredöme när det gäller att 
minska sin klimatpåverkan. Socialt och kooperativt företagande ska 
vara en del av en grön företagarpolitik. Vi arbetar för fler företags-
etableringar på landsbygden. Vi vill aktivt verka för att utnyttja och 
förbättra möjligheterna att ta sociala, etiska och miljömässiga hänsyn 
vid offentlig upphandling.

15. JOBB OCH UTBILDNING TILL UNGDOMAR
Vi vill införa ett traineeprogram i välfärdssektorn. Det behöver också 
satsas mer på yrkesutbildningar och lärlingsplatser. Fler högskolor ska 
erbjuda praktik på företag och myndigheter som en del av utbildnings-
programmen.

16. ETT ÖPPET OCH BRETT KULTURLIV
Ett levande och kreativt kulturliv är en viktig framgångsfaktor för både 
hälsa, livskvalitet och samhällets utveckling. Vi vill satsa på kultur så 
att alla, särskilt barn och unga, ges möjlighet att delta i olika 
kulturaktiviteter, både som utövare och publik. Kulturskolorna ska 
stärkas. Kultur är ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion.

HÖJ KVALITETEN INOM VÄLFÄRDEN, INVESTERA I 
UTBILDNING

17. INGEN SKA VARA FÖRSÄKRINGSLÖS
Trygga och moderna sjukförsäkringar ska omfatta alla. Vi vill att sjuk-
penning ska kunna ges så länge personer är sjuka och att den bortre 
gränsen i sjukförsäkringen slopas. Samhällets ansvar för en effektiv 
rehabilitering är särskilt viktigt. En allmän arbetslöshetsförsäkring ska 
omfatta alla.



18. KORTARE ARBETSTID
Vi vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan för att ge män-
niskor mer tid och ökad livskvalitet. Som ett första steg vill vi införa 
ett stöd för småbarnsföräldrar att gå ner i arbetstid samt återinföra 
friåret. Vi vill öppna för en mer flexibel pensionsålder och skapa goda 
möjligheter att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionen.

19. MÅNGFALD INOM SKOLAN
Barn har rätt att i skolan få de verktyg som de behöver ha med sig ut i 
livet. Föräldrar och barn ska ha goda möjligheter att påverka undervis-
ningen och kunna välja en pedagogik som passar barnet. Alla barn ska 
bli sedda och få tid med vuxna i skola och förskola. Kvaliteten i 
svensk förskola och grundskola måste därför öka. Vi behöver öka 
lärartätheten, minska barngrupperna och öka den schemalagda 
undervisningstiden. Vi vill värna mångfalden av skolor, pedagogik och 
utbildningsinriktningar. Vi vill stärka elevdemokratin och satsa på 
elevhälsovården.

20. LÅT BARN VARA BARN
En lekfull och trygg barndom borde vara alla människors rättighet. Ett 
samhälle som är bra för barn är bra för alla. Vi vill stärka barnens 
rättigheter och införliva barnkonventionen i svensk lag.

21. FÖREBYGGANDE VÅRD
Ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt måste genomsyra all 
vård och omsorg. Vården ska vara jämställd och jämlik och finnas nära 
medborgarna. Den ska präglas av teamarbete och av bred medicinsk 
och psykosocial kompetens. Särskilda satsningar behövs för att minska 
den psykiska ohälsan och förbättra vården av våra äldre. För att 
minska den felaktiga läkemedelsanvändningen ska kontroll och tillsyn 
skärpas.

22. DEN GODA MATEN
Vi vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i skolor, 
äldreomsorg och på sjukhus. Barn, äldre och sjuka ska få nylagad mat 
från lokala tillagningskök i skolor, äldreomsorg och sjukhus i stället 
för uppvärmd mat som körts långa sträckor. Ekologiska råvaror och 
lokalt producerad mat ska eftersträvas i upphandlingar och därför 
måste lagen om offentlig upphandling ses över så att det blir tillåtet att 
främja lokala inköp. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av 
välfärden.

23. EN STÄRKT HÖGSKOLA OCH HÖJDA STUDIEMEDEL
Utbildningsväsendet är centralt i ett modernt kunskapssamhälle. Kvali-
teten i högskolan ska höjas med mer lärartid åt studenterna och större 
fokus på god pedagogik. Vi vill ge människor nya livschanser och göra 
det lättare att studera i alla skeden i livet. Därför vill vi höja 
studiebidraget och förbättra studenters sociala skyddsnät. Samverkan 
mellan universitet/högskolor och näringslivet ska stärkas.

ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE ÖKAR FRIHETEN

24. JÄMSTÄLLDHET I FAMILJ OCH STYRELSE
Båda föräldrarna har rätt att vara hemma med sina barn och barnet har 
rätt till båda föräldrarna. Vi vill att föräldraförsäkringen ska delas i tre 
delar där varje förälder får en del av försäkringen och där de kan välja 
att disponera den tredje delen som de önskar. Det ökar möjligheten till 
ett jämställt föräldraskap. Vi vill införa en lag om kvotering till 
börsbolagens och de offentliga bolagens styrelser.



25. KVINNOFRID ÄR FRIHET
Vi vill ha ökade resurser till kvinnojourernas arbete för kvinnofrid. 
Rättsväsendets bemötande måste vara kunnigt och respektfullt. Våld-
täktslagstiftningen ska skärpas för att garantera den sexuella integri-
teten. Barn som bevittnat våld i hemmet ska betraktas som brottsoffer. 
De som döms för misshandel ska tvingas genomgå behandling. Även 
våld mot män samt våld i samkönade relationer måste uppmärk-
sammas. Mer resurser krävs för att motverka prostitution och män-
niskohandel.

26. LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA
Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas. Vi vill främja lika 
rättigheter hos företag och myndigheter. De lokala antidiskrimine-
ringsbyråerna ska stärkas. Vi vill fortsätta arbeta för HBT-personers 
rättigheter. Arbetet mot hatbrott ska intensifieras. Alla människor ska 
ha möjlighet till full delaktighet. Vi vill att otillgänglighet, i lag, ska 
klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

27. LÄRA MED MODERSMÅL
Ett av de mest effektiva sätten att förbättra studieresultaten när barn 
har ett annat modersmål än svenska är att satsa mer på modersmåls-
undervisning. Vi vill utvidga rätten till modersmålsundervisning till att 
gälla hela grundskoletiden. Vi vill också ha en utökad ämnesunder-
visning på modersmålet.

28. UTBILDNING OCH ARBETE FÖR NYANLÄNDA
Nyanlända ska snabbare kunna lära sig svenska, validera eller kom-
plettera sin utbildning och få jobb. Vi vill att studierna i svenska ska 
kombineras med praktik. Vi vill höja kvaliteten i svenska som 
andraspråk. Vi vill att universitet och högskolor ska erbjuda kurser i 
svenska för dem med akademisk utbildning som kommer till Sverige.

29. VÄRNA RÄTTEN TILL ETT PRIVATLIV
Runt om i samhället begränsas människors rätt till privatliv. Vi vill 
skärpa reglerna vid tillstånd för kameraövervakning så att särskild 
hänsyn tas till individens integritet. Staten ska inte ha möjlighet att 
registrera alla internetanvändares trafik i Sverige. Vi vill avskaffa 
FRA-lagen.

30. ETT FRITT INTERNET OCH EN BALANSERAD 
UPPHOVSRÄTT
Vi vill värna rättssäkerheten och integriteten på nätet genom att ändra 
IPRED-lagen. Vi vill modernisera upphovsrätten och avkriminalisera 
fildelning för privat bruk. Nätneutraliteten är en viktig princip som ska 
värnas.

EN RÄTTVIS OCH HÅLLBAR VÄRLD ÄR MÖJLIG

31. EN AKTIV GLOBAL KLIMATPOLITIK
De globala utsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska. Vi vill 
verka globalt för att avveckla alla subventioner till kol, olja och 
kärnkraft. Vi vill införa miljöavgifter för fossila bränslen inom 
internationell flyg- och sjöfart för att betala klimatinsatser i fattiga 
länder. Det internationella stödet till klimatåtgärder i utvecklingsländer 
måste öka.

32. BEKÄMPA FATTIGDOMEN
Vi vill arbeta för en rättvis handel som bättre tar till vara de fattiga 
ländernas behov. Sveriges nivå på biståndet ska vara minst en procent 
av BNI. Sverige ska arbeta mot att fattiga länder hamnar i skuldfällor 
och för att illegitima skulder ska skrivas av. Fattigdomsbekämpning 
ska vara centralt i utrikes-, handels- och biståndspolitiken.



33. AVVECKLA VAPENEXPORTEN
Vi vill avveckla vapenexporten. Ett första steg är att skärpa reglerna 
för svensk vapenexport. Det är oacceptabelt att svenska vapen 
exporteras till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi 
säger nej till att investera flera miljarder kronor i en ny, uppgraderad 
version av Jas-planen. Sverige ska stanna utanför Nato. Ansträng-
ningarna för att skapa fred i världen måste öka. Vi vill dessutom 
förbjuda att minor och klusterbomber tillverkas i Sverige.

34. STOPPA ROVFISKET I VÅRA HAV

Alla subventioner som bidrar till utfiskningen måste tas bort. Torsken 
och andra fiskarter i våra hav ska fredas från fiske om populationerna 
ligger under säkra nivåer. Krafttag krävs mot det illegala fisket. Vi ska 
också se över Sveriges handelspolitik så att rovfisket i andra hav i 
världen minskar.

35. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I 
FLYKTINGPOLITIKEN
Vi vill skapa fler lagliga vägar för migration till EU. En mer human 
flyktingpolitik behövs. Det har länge funnits brister i den svenska mig-
rationsprocessen, därför vill vi genomföra en amnesti för pappers-lösa. 
Barnets bästa ska sättas främst i all bedömning av flykting-ärenden. 
Papperslösa ska ha rätt till vård och skola.

36. NEJ TILL EMU

Vi vill att Sverige ska behålla sin egen valuta och inte gå med i EMU. 
EU måste bli mer demokratiskt och mindre centraliserat. EU ska inte 
ha ett gemensamt försvar.



4 Sambandsforskningsverksamheter.
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5 Naturforskning. Matematikverksamheter.



50 Allmänt om naturforskning. 
Naturkunskap.

Naturvetenskapsprogrammet.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
Med anledning av att Skolverket förväntas få ett tilläggsuppdrag 
gällande ämnesplanen i matematik läggs den ut på remiss den 31 maj 
2010 "Naturvetenskapsprogrammet förbereder i första hand för 
högskoleutbildningar inom det naturvetenskapliga och tekniska om-
rådet. Programmet ger också en god förberedelse för de flesta andra 
högskoleutbildningar. Det nuvarande naturvetenskapsprogrammet är 
det näst största programmet efter samhällsvetenskapsprogrammet. Pro-
grammet har tre nationella inriktningar varav den naturvetenskapliga 
inriktningen är överlägset störst. Inriktningen matematik och 
datavetenskap är avsevärt mindre och minst är den miljövetenskapliga 
inriktningen.
    Andelen elever som uppnår högskolebehörighet från det naturveten-
skapliga programmet är den klart högsta av alla program. Fyra av fem 
elever som fick slutbetyg våren 2004 hade påbörjat en högskole-
utbildning senast våren 2007.
    Det nya naturvetenskapsprogrammet bygger i stor utsträckning på 
det nuvarande naturvetenskapsprogrammet."
(Prop. 2008/09:199)

Se  Naturvetenskapsprogrammet

Ämnesplaner
Biologi    se område 57
Fysik                                                        53
Kemi           54
Matematik          51
Naturvetenskaplig specialisering

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar.
    Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom bio-
logi, fysik, kemi och matematik.
    Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom 
naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

http://www.skolverket.se/sb/d/3000
http://www.skolverket.se/sb/d/3000


Naturkunskap Gymnasiet. Skolverket 
100517.

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en 
grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas 
hälsa, energi, resurshushållning och miljö, kunskapsområden som har 
vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera 
och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Den 
ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga 
kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer 
och för att göra personliga val och ställningstaganden.
    Utifrån aktuella frågeställningar och företeelser ska undervisningen 
ge eleverna möjlighet att använda naturvetenskapliga kunskaper och 
arbetsmetoder. Det betyder att samtidigt som undervisningen ska 
beröra olika innehåll som till exempel klimatfrågor, jordens 
resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering ska den också 
påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt. Genom att få diskutera och utforska frågor med 
samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa 
och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att möta och förstå sin 
samtid. Undervisningen ska även ge verktyg för att söka kunskaper i 
naturvetenskap.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att 
  diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika 
  handlingsalternativ.
 2. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna 
  hälsan som för folkhälsan.
 3. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion 
  samt dess växelverkan med omgivningen.
 4. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor 
  och i förhållande till hållbar utveckling.
 5. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den 
  kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
 6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för 
  samhällens framväxt och för människans världsbild. 

Kurser i ämnet... se Naturkunskap

Naturkunskap 1a:1, 50 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper 
eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b.
Naturkunskap 1a:2, 50 poäng, som bygger på naturkunskap 1a:1. 
Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 
kursen naturkunskap 1b.
Naturkunskap 1b, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper 
eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1a:1 eller kursen 
naturkunskap 1a:2.
Naturkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen naturkunskap 1a:2 
eller kursen naturkunskap 1b.

http://www.skolverket.se/sb/d/3413
http://www.skolverket.se/sb/d/3413


Naturvetenskaplig specialisering. 
Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet naturvetenskaplig specialisering möjliggör inomvetenskaplig 
eller tvärvetenskaplig fördjupning inom ett av skolan valt naturveten-
skapligt kunskapsområde – det kan röra sig om en fördjupning inom 
biologi, fysik eller kemi eller ett tvärvetenskapligt kunskapsområde 
med anknytning till naturvetenskap.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet naturvetenskaplig specialisering ska syfta till 
att fördjupa eller bredda elevernas naturvetenskapliga kunskaper. Den 
ska bidra till ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt där eleverna 
utvecklar sin förmåga att använda relevanta begrepp, teorier, modeller 
och metoder i syfte att behandla frågeställningar inom ett av skolan 
valt område. Undervisningen ska också bidra till att eleverna förstår 
naturvetenskapens betydelse i samhället och att de utvecklar ett 
naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska 
aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet 
tas till vara.
    Naturvetenskap utvecklas ständigt  i ett samspel mellan teori och 
experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och 
förändras. Undervisningen ska därför behandla teoriers och modellers 
utveckling, begränsningar och giltighetsområden. Den ska bidra till att 
eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt 
samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. 
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 
kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på 
vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund samt att resonera 
kring och förhålla sig kritiska till valda strategier och resultat.

Att samla in, sovra, strukturera och värdera information samt att dra 
slutsatser utifrån informationen är centralt för en fördjupad veten-
skaplighet. Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbets-
metoder som att formulera och söka svar på frågor, göra systematiska 
observationer, planera och utföra experiment samt bearbeta, tolka och 
kritiskt granska resultat och information. Genom undervisningen ska 
eleverna uttrycka kunskaper och föra resonemang såväl muntligt som 
skriftligt och med hjälp av modern informationsteknik.

Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

1.  Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och 
 arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
2.  Förmåga att formulera, analysera och söka svar på frågor samt 
 att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och 
 resultat.
3.  Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment 
 och observationer samt förmåga att hantera material och 
 utrustning.
4.  Kunskaper om naturvetenskapens betydelse för individ och 
 samhälle.
5.  Förmåga att använda kunskaper i naturvetenskap för att 
 kommunicera samt för att granska och använda information.

Kurser i ämnet... se Naturvetenskaplig specialisering

Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng, som bygger på kurserna 
biologi 1, kemi 1 och fysik 1 eller motsvarande samt på minst en av 
kurserna biologi 2, kemi 2 eller fysik 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3852
http://www.skolverket.se/sb/d/3852


51 Matematik. Matematik. Gymnasiet. Skolverket 100531.
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många 
kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans 
nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunika-
tion med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I 
takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i 
alltmer komplexa situationer. Matematik är ett viktigt verktyg inom 
vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att 
upptäcka mönster och formulera generella samband.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar 
förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse 
av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strate-
gier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i 
yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlig-
het att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematik-
kunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar en helhets-
syn på ämnet samt förmåga att sätta in matematiken i olika samman-
hang och se dess betydelse för individ och samhälle. Undervisningen 
ska också bidra till att eleverna kontinuerligt reflekterar över och 
utvärderar sitt eget lärande i matematik.
    Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, 
där undersökande aktiviteter utgör en del. De matematiska aktiviteter 
som används ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika 
uttrycksformer samt ge dem utmaningar och erfarenhet av matemati-
kens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade 
karaktär. Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att 
använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problem-
lösning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna dess-



utom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, 
interaktiva medier och även andra verktyg, som kan förekomma inom 
karaktärsämnena.

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Förmåga att använda och beskriva innebörden av matematiska 
  begrepp samt samband mellan begreppen.
 2. Förmåga att hantera procedurer och lösa uppgifter av 
  standardkaraktär med och utan hjälpverktyg.
 3. Förmåga att formulera, analysera och lösa matematiska 
  problem samt att värdera valda strategier, metoder och resultat.
 4. Förmåga att tolka en situation och utforma en matematisk 
  modell samt att använda och utvärdera en modells egenskaper 
  och begränsningar.
 5. Förmåga att följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
 6. Förmåga att kommunicera med hjälp av matematikens 
  symboler och andra representationer.
 7. Förmåga att relatera matematiken till dess betydelse och 
  användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt 
  och historiskt sammanhang.

Kurser i ämnet...se  Matematik 

Matematik 1a, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper 
eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen matematik 1b eller 1c.

Matematik 1b, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper 
eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1b.

Matematik 1c, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper 
eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1b.

Matematik 2a, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 1a eller 
motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen matematik 2b eller 2c.

Matematik 2b, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 1b eller 
motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen matematik 2a eller 2c.

Matematik 2c, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 1c eller 
motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen matematik 2a eller 2b.

Matematik 3b, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 2b eller 
motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen matematik 3c.

Matematik 3c, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 2c eller 
motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen matematik 3b.

Matematik 4, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 3b eller 3c.

Matematik 5, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 4.

Matematik – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
matematik 4 och kan läsas flera gånger med olika innehåll.
DN 25 maj 2010. Ledare:

http://www.skolverket.se/sb/d/3398
http://www.skolverket.se/sb/d/3398


“Tala om matematik.”
“Att det går utför med svensk matematikundervisning beror 
inte på lågt satta mål. Felet ligger i klyftan mellan ord och 
skolvardag. Här har vi mycket att lära av Japan.”

“Någonting har gått snett i svenska klassrum. När vi på 1990-talet 
fick så kallade målstyrda läroplaner var avsikten att ambitionerna 
skulle höjas. Det gällde matematiken i lika hög grad som andra 
ämnen. Undervisningen skulle präglas av ”mål att sträva mot”. Det 
viktigaste var inte att eleverna lärde sig att tillämpa vissa metoder 
utan att de tillägnade sig en djupare förståelse av begrepp och 
metodval.
    Den granskningsrapport som Skolinspektionen presenterade i går 
visar att utvecklingen gått åt motsatt håll. Eleverna ägnar största 
delen av lektionstiden åt att ensamma sitta och räkna utifrån 
uppgifter i läroboken. De nöter in en viss metod genom att många 
gånger lösa samma typ av problem, men tillägnar sig inte en 
djupare förståelse. När de ställs inför oväntade problem tillämpar 
de därför ofta fel metod.
    Hur har det kunnat gå så illa? Ensamhet är ett nyckelord. Elever-
na har blivit alltför hänvisade till eget arbete i läroboken. Samtidigt 
är läraren ensam både inför uppgiften att tolka läroplanen och i 
arbetet att utveckla och utvärdera undervisningen.

I viss utsträckning finns dessa tendenser i alla länder. Men för 
dem som söker inspiration har Japan en hel del att erbjuda. Jäm-
förelser av olika länders klassrumskultur visar att de japanska 
matematiklektionerna i högre grad än andra präglas av samtal om 
matematik.
    En japansk matematiklektion inleds ofta med att läraren ger 
eleverna en uppgift. Tillsammans samtalar läraren och klassen se-
dan om varför vissa lösningar ledde fel. De jämför även de korrekta 
lösningarna. Är en bättre än en annan?

    Att hålla den typen av lektioner kräver mer av läraren än att bara 
säga: Fortsätt i boken från där ni slutade förra lektionen! Men det 
ger också mycket mer. Eleverna tränas i att reflektera över vad de 
gör. Deras egna och andras tankefel görs synliga och kan rättas till.
En förklaring till att den typen av lektioner är vanligare i Japan än i 
andra länder är att matematiklärarna under många decennier steg 
för steg har utvecklat sina undervisningsmetoder. Kärnan i detta 
system är ”jugyokenkyu”  eller ”lesson study”  som det heter i 
engelsk översättning.
    Grundidén är att en grupp lärare träffas och enas om något som 
de vill hålla en lektion om. De träffas regelbundet under en längre 
tid och lägger gemensamt upp lektionen.
   Nästa steg är att hålla lektionen en gång inför elever. Gruppen 
utvärderar resultatet och låter sedan någon annan i gruppen hålla 
lektionen på nytt, den gången även med andra lärare inbjudna. 
Lektionen utvärderas för andra gången. Ibland ges det avslut-
ningsvis även ut en skrift som berättar om lektionen och hur den 
avlöpte.

Så mycket tid och kraft kan naturligtvis inte läggas ned på alla 
matematiklektioner. Poängen är att metodutveckligen utgår från 
klassrummet och att den drivs av lärarna själva. Deras ensamhet 
bryts. Samtidigt flyttas de officiella styrdokumenten ned till var-
dagsnivån. Lärarna kan tillsammans diskutera målen och utbyta 
erfarenheter av hur de kan förverkligas.
   Skillnaden mellan svensk och japansk matematikundervisning 
ligger inte framför allt i de officiella styrdokumentens ambitioner. 
Felet hos oss kan framför allt härledas till glappet mellan målens 
abstraktioner och vardagen i klassrummen.
    Det är i klassrummet ett levande samtal om matematiken måste 
komma i gång mellan elever och lärare. Det är också där metod-
utvecklingen måste ha sin utgångspunkt.       DN”
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Formelsamling för matematik - Pluggakuten   från 13 år
Försöker du lösa ett matematiskt problem men saknar rätt formel? Här 
finns en samling matematiska formler och symboler till din hjälp. Du 
kan även fråga i Forumet för matematik. Pluggakuten.se är ett forum 
för läxhjälp och problemlösning där elever hjälper varandra. Vill du 
diskutera mer allmänna frågor som rör grundskolan, hittar du ett forum 
för det här. 

Matematikforum - Pluggakuten   från 13 år
Pluggakuten.se är ett forum för läxhjälp och problemlösning inom 
olika ämnen, där elever hjälper varandra. Här i matematikforumet kan 
du posta frågor om olika matematikproblem. Ingen fråga är för svår 
eller för enkel - det viktiga är att du försöker lösa problemet själv först. 
Vill du diskutera mer allmänna frågor som rör grundskolan, hittar du 
ett forum för det här. 

Katten musen tiotusen - UR     upp till 9 år
Rolig mattesajt på flera språk för dig som är cirka 5-9 år. Ta hjälp av 
den lekfulla musen och hitta skojiga lekar. Gissa gåtor, bygg torn, lär 
dig dela lika, eller hitta rätt form. Mattespelen är roliga och enkla. 
Sidan finns på svenska, arabiska, finska, samiska, spanska, sorani 
(sydkurdiska) och turkiska. Flash Player behövs på datorn. 

Webbmatte.se - Matematik A   från 15 år
Ett stödmaterial i matematik A på för flerspråkiga elever på tre olika 
språk: svenska, arabiska och somaliska. Lär dig om aritmetik, algebra, 
geometri, statistik, funktioner, koordinatsystem med mera. 
Handledning för elever och lärare finns under rubriken "Hur används 
materialet?". Bakom materialet står Stockholms stad i samarbete med 
Skolverket. 

Webbmatte.se - Grundskolan 6-9      för 10-15 år
Ett stödmaterial i matematik för flerspråkiga elever på 8 olika språk: 
svenska, engelska, arabiska, persiska, polska, ryska, somaliska och 
spanska. Lär dig om olika räknesätt, procent, ekvationer, geometri, 
tabeller och diagram med mera. Handledning för elever och lärare 
finns under rubriken "Hur används materialet?". Bakom materialet står 
Stockholms stad i samarbete med Skolverket. 

Matteva   för 10-15 år
Träna dina kunskaper i matematik! Här finns övningar och verktyg 
som hjälper dig att förstå matematik bättre. Öva dig i huvudräkning, 
taluppfattning, procent, bråk, geometri och algebra (ekvationer). 
Bakom sidan står Resurscenter för matematik, naturvetenskap och 
teknik i skolan i Finland. 

MathLand Archive   från 15 år
Matematikartiklar för den specialintresserade eleven. 

Clownen Click   för 7-12 år
Små matematikspel dig som är 6-12 år. Träna bland annat de fyra 
räknesätten: addition, subtraktion, multipliktion och division. Kräver 
Shockwave Player i webbläsaren. 

Uppgiftsboken    för 10-15 år
Här finns en uppgiftsbok med matteuppgifter som du kan arbeta med 
enskilt eller i grupp. Uppgifterna är lite längre och kräver lite större 
resonemang och utförligare lösningar än vanliga mattetal. Dessa 
matteproblem är utmärkta för att träna dina matematiska kunskaper. 
Du kan också få uppgifterna upplästa och de finns även på engelska. 

Nationella kursprov i matematik - Tidigare prov   från 15 år
Här hittar du tidigare nationella prov i matematik för gymnasieskolan. 
Du kan ta fram prov från 1995 fram till 2005, som word- eller pdf-
filer. I menyn till höger hittar du även information om de nationella 
proven, muntliga delprov samt formler. Det är Institutionen för 
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beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet som på Skol-
verkets uppdrag konstruerar matematikprov på gymnasial nivå. 

Math League Help topics   för 13-15 år
Första hjälpen i matematik. Enkla beskrivningar och exempel i 
grundläggande matematik på grundskolenivå. Träna engelska och 
matematik på samma gång! 

Matematiker och matematik   från 15 år
Sammanställning av artiklar med matematiskt innehåll i Kungliga 
Vetenskaps Akademiens Årsböcker under tiden 1739-1849. Biografier 
över artikelförfattarna. Lämpligt för specialintresserade elever i 
gymnasieskolan. 
Fibonacci-talen   från 15 år
Matteproblem med utgångspunkt för talen i Fibonacciföljden. Lämplig 
för elever i gymnasieskolan. 
Vardagsmatematik - Matematiska rörelseproblem   från 13 år
Matematikproblem för intresserade elever på högstadiet samt i 
gymnasieskolan. Problemen handlar om rörelser och hastigheter. 

Fråga forskare   från 10 år
Här kan du läsa svar på frågor inom så olika områden som berg och 
stenar, gott-giftigt-explosivt, siffror och figurer, rymden, atomer och 
dinosaurier, is och snö, vardagsteknik, naturen och vi, ljus, optik och 
laser. Du kan även ställa egna frågor. Forskare från Luleå Tekniska 
universitet svarar på frågorna. Ett samarbete mellan Teknikens Hus 
och Luleå tekniska universitet med stöd från Vetenskapsrådet. 

AplusMath: Games   för 10-15 år
Olika spel kring huvudräkning och de fyra räknesätten. Rubriken 
Hidden Picture lämpar sig för elever i grundskolans tidigare år, medan 
till exempel Matho och Concentration riktar sig mot de lite äldre 
eleverna. Du behöver ha javascript aktiverat i datorns webbläsare för 
att de översta spelen på sidan ska fungera. 

Högstadiets matematiktävling   för 13-15 år
Tävling i matematik för grundskolans elever. Arrangeras av Svenska 
matematikersamfundet. Här kan man ladda hem den senaste 
tävlingsomgångens matteproblem (Pdf-filer). 

Math in Daily Life   från 13 år
På vägen in i vuxenlivet kommer matematiken in i alltfler vardagliga 
situationer. På den här webbplatsen tas frågor upp som: Vinner jag på 
att spela på lotto? Hur mycket kostar det mig att betala med mitt 
kreditkort? Vad behöver jag ta reda på för att tapetsera om mitt rum? 

Matrix   från 13 år
Matte på annorlunda sätt! Välkommen till 11 olika gallerier i det 
virtuella museet Matrix! Gallerierna bjuder på utställningar, fakta och 
interaktivitet. Det handlar om musikinstrument, mätinstrument, 
geometriska figurer och mycket mera. 

Romerska siffror   för 10-15 år
Hur skriver man årtal med romerska siffror? Hur är systemet 
uppbyggt? Här kan du lära dig! 

Fraktalteori   från 15 år
Fraktaler är ett matematiskt begrepp som används allt mer för att 
beskriva modeller av verkligheten. Avancerat men vackert! 

Tables and Formulas   för 13-15 år
Matematiska tabeller och formler. Grundläggande matematik, till 
exempel additions- och multiplikationstabellerna, area- och 
volymberäkningar samt kvadrater och kvadratrötter. 

Matteklurigheter   från 13 år
Dags för hjärngympa - här finns matteklurigheter och små mattespel i 
mängder! Du behöver ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 
Några delar av webbplatsen kräver Flash Player på datorn. 
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Kängurutävlingen   från 10 år
Tredje torsdagen i mars varje år genomförs den stora internationella 
matematiktävling som i Sverige fått namnet "Kängurutävlingen - 
Matematikens hopp!". Här kan ni anmäla er klass till tävlingen, som är 
uppdelad i flera nivåer. Du kan även ladda hem matematikproblem 
från tidigare tävlingsår att träna på. Lycka till! 

KappAbel   för 13-15 år
Matematiktävling för klasser i de nordiska länderna. På sidan hittar du 
många trevliga matteproblem av olika svårighetsgrad. Här kan du 
knäcka veckans nöt och såklart anmäla din klass till tävlingen. 

Liten ordbok i matematik   från 13 år
Här hittar du en matteordlista med ordförklaringar av ca 500 ord, ofta 
illustrerade med exempel och figurer. Ordboken ger förklaringar till 
begrepp och termer inom matematiken och täcker in matematikämnets 
ordförråd på högstadiet. 

M = matte   för 10-15 år
UR vill med sin satsning På tal om matte sprida nya tankar och synsätt 
om matematikundervisningen. Här kan du genom roliga spel, övningar 
och knåp träna dina matematikkunskaper inom taluppfattning, 
fraktaler, mönster, geometriska former och oändligheten. Här finns 
även information om matematiksatsningen, samt material för lärare. 
Flash Player behövs på datorn för att spela spelen. 

Mattebegrepp på 17 språk   från 10 år
Här kan du ta reda på vad matematiska termer heter på 17 olika språk. 
Sidan är en lärresurs för flerspråkiga användare, utvecklad av 
modersmålslärare och elever. Begreppsböckerna är fria att skriva ut 
som Pdf-filer och användas till skolarbete. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18
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Fysik. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i männi-
skans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt 
från naturen hos materiens minsta beståndsdelar till universums ur-
sprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experi-
ment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan 
uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. 
Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av fysikens 
betydelse i samhället och kunskaper om fysikens olika tillämpningar 
inom till exempel teknik, medicin och hållbar utveckling. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturveten-
skapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell 
forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas 
tillvara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en 
naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och 
diskutera etiska frågor och ställningstaganden.
    Fysik utvecklas ständigt i ett samspel mellan teori och experiment, 
där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och förändras. 
Undervisningen ska därför behandla teoriers och modellers utveckling, 
begränsningar och giltighetsområden. Den ska bidra till att eleverna 
utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt samt att 
kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Undervis-
ningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt 
värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig 
respektive icke-vetenskaplig grund.

    Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som 
att formulera och söka svar på frågor, planera och utföra experiment 
samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. 
Eleverna ska ges möjlighet att analysera och lösa problem både genom 
resonemang baserade på begrepp och modeller och genom matematisk 
modellering. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att argumen-
tera kring och presentera analyser och slutsatser. De ska även ges 
möjlighet att använda datorstödd utrustning för insamling, simulering, 
beräkning, bearbetning och presentation av data.

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och 
  arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
 2. Förmåga att identifiera, formulera, analysera och lösa 
  fysikaliska problem och att söka svar på ämnesrelaterade 
  frågor samt att reflektera över och värdera valda strategier, 
  metoder och resultat.
 3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment 
  och observationer samt förmåga att hantera material och 
  utrustning.
 4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
 5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera 
  samt för att granska och använda information.

Kurser i ämnet... se Fysik

Fysik 1, 150 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller 
motsvarande.
Fysik 2, 100 poäng, som bygger på kursen fysik 1.
Fysik 3, 100 poäng, som bygger på kursen fysik 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3399
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Fysikforum - Pluggakuten   från 13 år
Pluggakuten.se är ett forum för läxhjälp och problemlösning inom 
olika ämnen, där elever hjälper varandra. Här i fysikforumet kan du 
posta frågor som rör ämnet fysik. Ingen fråga är för svår eller för enkel 
- det viktiga är att du försöker lösa problemet själv först. Vill du 
diskutera mer allmänna frågor som rör grundskolan, hittar du ett forum 
för det här. 

Fysikpris för att ha gynnat IT-samhället - DN   från 13 år
En artikel i Dagens Nyheter om 2009 års nobelpristagare i fysik: 
Charles Kao, Willard Boyle och George Smith. Dessa tre forskare 
belönas för upptäckter som fått stor betydelse för dagens IT-samhälle: 
upptäckter inom optisk kommunikation samt den teknik som används i 
digitalkameror. I rutan till höger finns fakta om pristagarna och länkar 
till fler artiklar om årets nobelpris. 

Intervjuer om nobelpristagarna i fysik 2009   från 13 år
I den här filmen intervjuas professor Joseph Nordgren om nobel-
pristagarna i fysik 2009 och om hur deras upptäckter bidragit till den 
informations- och kommunikationsteknik som förändrat vårt samhälle. 
Med hjälp av dessa forskares upptäckter har vi idag både internet och 
digital fotografi. Filmen kräver en mediaspelare på datorn. 

NO - Kunskapshubben   för 10-15 år
Här finns filmer som förklarar olika delar av NO-ämnena. Lär dig om 
fåglar och fågelkvitter, växter, kroppen, titta på fysik- och 
kemilaborationer i Gösses Science Lab, med mera. Filmerna är gjorda 
av lärare på Årstaskolan i Stockholm. Flash Player behövs på datorn 
för att titta. 

Marie Curie 1867 - 1934   från 10 år
Vem var Marie Curie? Vad gick hennes forskning ut på? Visste du att 
hon hette Sklodowska innan hon gifte sig med Pierre Curie? I den här 
artikeln av Bo Nyström berättas kortfattat Marie Curies biografi. Den 
ingår i serien Fysikerporträtt hos Nationellt resurscentrum för fysik. 

The Science Explorer   för 13-15 år
Några av bokens enkla och trevliga experiment för barn. Lätta att göra 
hemma tillsammans med hela familjen. Hjälpmedlen som krävs är 
enkla och finns naturligt i hemmet. 

Fysiktävlingen   från 15 år
Svenska Fysikersamfundets ordnar varje år en nationell fysiktävling 
för gymnasister som har avslutat A-kursen i fysik. Tävlingen pågår 
under vårterminen och utgörs av en lagtävling, samt av en 
uttagningstävling till finalen längre fram under våren. Här kan du läsa 
mer om Fysiktävlingen och ta del av uppgifter och lösningsförslag från 
tidigare tävlingar. 

The Center for History of Physics   från 13 år
En verklig guldgruva för den fysikintresserade. Stort fotoarkiv, 
virtuella utställningar om fysikens historia, kända fysiker genom 
tiderna och mycket mera. Tjänsten tillhandahålls av American Institute 
of Physics. 

Learn Physics Today   från 13 år
Interaktivt läromedel i fysik av ungdomar för ungdomar inom Think 
Quest projektet. Med hjälp av illustrationer förklaras begrepp inom 
mekanik, elektricitet, ljus och vågrörelselära. 

Visual Physics   från 13 år
Ett interaktivt läromedel där du på egen hand kan lära dig mer om 
fysik med hjälp av internet. Du hittar avancerade fysiska simulationer 
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inom tyngdkraft, spänning, elektricitet med mera. En riktig utmaning 
för den fysikintresserade är även Veckans fråga. 

Om strålning - Strålsäkerhetsmyndigheten   från 13 år
Fakta om olika typer av strålning. Du kan läsa om joniserande och 
ickejoniserande strålning, olika användningsområden som infraröd 
strålning och ultraljud och om vilka faror strålning kan innebära. 

Amusement Park Physics   från 13 år
Fysiken och mekaniken bakom attraktionerna på ett nöjesfält: 
bergochdalbana, radiobilar, karusell, fritt fall med flera. Litet, bra 
fysiklexikon med korta beskrivningar av fysikaliska termer och 
begrepp. Mycket fakta för dig som är intresserad av fysik och 
nöjeksparker. 

Experimentbanken   för 10-15 år
Massor av kemi- och fysikexperiment lämpliga för elever i 
grundskolan. Till varje experiment finns en förklaring. Sammanställt 
av kemitekniksektionen vid Lunds tekniska högskola, LTH. 

Vetenskapens Hus   från 13 år
På Vetenskapens hus i Stockholm kan elever och lärare göra 
laborationer i en spännande universitetsmiljö. Laborationerna leds av 
studenter och doktorander inom naturvetenskap. Vetenskapens hus 
erbjuder laborationer för både grundskolan och gymnasiet, inom 
ämnena astronomi, bioteknik, kemi, fysik och matematik. 

Fysikförsök   från 13 år
Beskrivningar i ord och bild över experiment inom bl a värmelära, 
statisk elektricitet, tryck, kraft, magnetism och optik. Tillhandahållen 
av Oslo universitet. 
Nobelpriset i fysik 2009    från 13 år
Nobelpriset i fysik delas i år mellan tre pristagare. Läs 

pressmeddelandet på svenska och populärvetenskaplig information på 
svenska, Pdf-fil. Charles K. Kao får ena halvan av priset för att ha 
räknat ut vad som krävs för att optiska fibrer ska kunna leda ljus långa 
sträckor. Denna upptäckt inom optisk kommunikation har lett fram till 
att vi idag kan kommunicera via internet och bredband. Genom optiska 
fibrer "flödar ljusstrålar som bär nästan all telefoni och datatrafik kors 
och tvärs över världen". Willard Sterling Boyle och George Elwood 
Smith får också nobelpriset för att ha uppfunnit CCD-detektorn, 
"digitalkamerans elektroniska öga" som omvandlar ljus till elektriska 
signaler. Denna upptäckt har bidragit till att vi idag både kan 
fotografera och skicka bilder digitalt. 

Fråga om fysik   från 10 år
Här kan du ställa en fråga inom ämnet fysik och läsa svar på mer än 
5000 frågor som redan ställts inom: Elektricitet & Magnetism, Energi, 
Kraft & Rörelse, Ljud, Ljus & Vågor, Materiens innersta, Atomer & 
Kärnor, Partiklar, Universum, Solen & Planeterna samt Värme. 
Frågorna besvaras av experter på Nationellt resurscentrum för fysik. 
Exempel på frågor: Varför är regnbågen böjd? Varför blir maten, men 
inte tallriken, varm i mikrovågsugnen? Sök bland redan besvarade 
frågor i databasen, innan du skriver en egen fråga! 

Stephen Hawking   från 13 år
Den världsberömde forskaren och vetenskapsmannen Stephen 
Hawkings hemsida. Här finns information om honom själv och hans 
forskning, vissa av hans föreläsningar bland annat om liv i universum 
(Se rubriken Lectures högst upp), samt en ordbok över termer som 
förkommer på sidan. Han berättar också om hur det är att lida av 
sjukdomen ALS. 

Antimatter: Mirror of the Universe    från 13 år
Webbsida med fakta om allt du kan tänkas vilja veta om antimateria! 
Under Kid's Corner hittar du lättare förklaringar till antimateria och 
materia. Titta även under Questions & Answers för flera svar på vad 
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antimateria är och vad det kan användas till. 

Sparkraft   för 10-15 år
En webbplats om energi och energihushållning, med faktatexter och 
elspelet Vadslagningen som du kan spela tillsammans med dina 
föräldrar (kräver Flash Player). Det finns separata elevsidor och 
lärarsidor. Projektet är avslutat men webbplatsen kan fortfarande 
användas till stor del. 

Physics 2000   för 13-15 år
Här beskrivs fenomen inom fysiken med hjälp av interaktiva 
animationer, s.k. applets. Rubrikerna är Einstein's Legacy, Atomic Lab 
och Science Trek. Lär dig om hur röntgen, laser, och 
elektromagnetiska vågor fungerar i olika apparater som t.ex. en TV-
skärm, datorskärm, mikrovågsugn eller CAT-scanner. Läs även om 
isotoper, polarisation, spektrallinjer, hur ljus uppstår med mera. En 
överblick av webbplatsen finns under Table of Contents. Du behöver 
Java Runtime Environment på datorn. Sidan är skapad av University 
of Colorado i USA. 

Antimatter: Mirror of the Universe   från 15 år
Vad är antimateria? Hur har kunskapen om antimateria utvecklats? 
Vilka redskap har använts? Detta och mycket mera hittar man på 
webbplatsen som tillhandahålls av CERN. Fakta, bilder, animationer 
och videos. Kräver RealPlayer. 

All Nobel Laureates in Physics   från 13 år
Länken presenterar alla nobelpristagare i fysik från 1901 och framåt. 
Här kan du läsa lite om pristagaren och även se motiveringen till 
priset. 

Nobelpriset 2009 - svt.se   från 13 år
Svt.se presenterar 2009 års nobelpristagare i fysik, kemi, ekonomi, 
medicin, litteratur och fredspriset. Du kan läsa om pristagarna och 

deras forskning och få information om nobelprisets historia och om 
Alfred Nobel. 

Fråga en strålningsfysiker   från 13 år
En numera stängd frågeservice om radioaktivitet och strålning och hur 
detta påverkar människan och naturen. Alla gamla frågor finns dock 
fortfarande sökbara i en databas. Rubriker är bland annat radon, 
kärnkraft, Tjernobyl, strålskydd och strålning i omgivningen. Frågorna 
är besvarade av forskare vid avdelningen för radiofysik vid Lunds 
universitet. 

Konvertera.nu    från 13 år
Omvandla och räkna ut olika mått och enheter direkt på skärmen, till 
exempel längd, temperatur, hastighet och energi med mera. Ta reda på 
vad våra vanliga svenska metriska mått blir om de omvandlas till 
brittiska/amerikanska måttsystem, eller varför inte till japanska, 
grekiska eller äldre svenska mått? Sidan finns även i en engelsk 
version. 

Convertworld       från 13 år
Här kan du omvandla flera måttenheter mellan olika måttsystem som 
används i olika delar av världen. Hur många engelska mile är 
egentligen 10 kilometer och vad är -5 grader celsius (C) i fahrenheit 
(F)? 

Senast uppdaterad: 2010-04-18
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Kemi. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i männi-
skans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för 
hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi 
behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska 
reaktioner och förändringar.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om kemins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. 
Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om naturliga såväl 
som av människan skapade kemiska processer. Kunskaper i kemi är 
centrala för vår förståelse av klimat, miljö och människokroppen och 
viktiga för samhället genom kemins olika tillämpningar, såsom 
utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet    att utveckla ett 
naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska 
aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet 
tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en 
naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten 
och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.
    Kemi utvecklas ständigt i ett samspel mellan teori och experiment, 
där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och förändras. 
Undervisningen ska därför behandla teoriers och modellers utveckling, 
begränsningar och giltighetsområden. Den ska bidra till att eleverna 
utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt samt 
förmåga att kommunicera med ett naturvetenskapligt språk. Undervis-
ningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt 
värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig 
respektive icke-vetenskaplig grund.

    Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som 
att formulera och söka svar på frågor, planera och utföra experiment 
samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. I 
undervisningen ska eleverna ges tillfällen att argumentera kring och 
presentera analyser och slutsatser. De ska även ges möjlighet att 
använda datorstödd utrustning för insamling, simulering, beräkning, 
bearbetning och presentation av data.

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och 
  arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
 2. Förmåga att formulera, analysera och söka svar på frågor samt 
  att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och 
  resultat.
 3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment 
  och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och 
  utrustning.
 4. Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle.
 5. Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera 
  samt för att granska och använda information.

Kurser i ämnet.. se Kemi

Kemi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller 
motsvarande.
Kemi 2, 100 poäng, som bygger på kursen kemi 1.
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Kemi. Skolverkets länkskafferi. 
Kemi  Från Internet 20 april 2010.

Kemiforum - Pluggakuten   från 13 år
Pluggakuten.se är ett forum för läxhjälp och problemlösning inom 
olika ämnen, där elever hjälper varandra. Här i kemiforumet kan du 
posta frågor som rör ämnet kemi. Ingen fråga är för svår eller för enkel 
- det viktiga är att du försöker lösa problemet själv först. Vill du 
diskutera mer allmänna frågor som rör grundskolan, hittar du ett forum 
för det här.

Allkemi - En tidning för blivande kemister   från 13 år
Allkemi är en tidskrift för ungdomar om forskning och utveckling 
inom kemiområdet. Två nummer ges ut per år och du kan läsa alla 
nummer här från år 2000 och framåt i pdf-format, eller beställa en 
gratis prenumeration. Plast- & Kemiföretagen ger ut tidskriften. 

Skollänkar - Plast- & Kemiföretagen   från 10 år
Plast- & Kemiföretagen har här sammanställt en bra länklista med 
länkar för skolan om kemi, skolkemi, och företag som verkar inom 
områdena kemi eller naturvetenskap. 

Gilberts kemirum - Gilbert förklarar   för 7-12 år
Är du nyfiken på kemi och naturvetenskap? Tycker du att det verkar 
lite krångligt? Draken Gilbert ger dig här förklaringar till många olika 
kemifrågor. Välj någon av de 10 kategorierna, eller skriv ett eget 
sökord i sökrutan, så får du veta mer. 

Kemipris för lysande grönt protein   från 13 år
Denna artikel i Dagens Nyheter ger en lite enklare beskrivning av 
Nobelpriset i kemi 2008. Priset tilldelades tre forskare för deras 
upptäckter av ett grönlysande protein, GFP. Genom att märka proteiner 
i levande celler med GFP kan forskare följa hur sjukdomar sprider sig i
kroppen, exempelvis cancer, hiv-infektioner och Alzheimers sjukdom. 

Xperimania - Från molekyler till material          från 10 år
Xperimania är ett europeiskt projekt om kemi och petrokemi. Elever i 
åldern 10-20 år kan delta i en tävling kring att utföra ett enkelt 
vetenskapligt experiment på vardagliga material och deras egenskaper, 
och sedan ladda upp sin forskningsstudie på webbplatsen. Under 
Aktiviteter finns förslag på experiment att utföra med fakta, 
anvisningar och tävlingsregler. För mer fakta och bakgrund finns även 
en serie artiklar om material och petrokemi. 

NO - Kunskapshubben   för 10-15 år
Här finns filmer som förklarar olika delar av NO-ämnena. Lär dig om 
fåglar och fågelkvitter, växter, kroppen, titta på fysik- och 
kemilaborationer i Gösses Science Lab, med mera. Filmerna är gjorda 
av lärare på Årstaskolan i Stockholm. Flash Player behövs på datorn 
för att titta. 

LTH's kemi-julkalender 2009   från 10 år
En julkalender i kemi, där det bakom varje lucka finns en film med ett 
roligt experiment. Lär dig mer om syror, baser och andra kemiska 
ämnen. Du hittar även kalendrar från 2007 och 2008 där du kan öppna 
alla luckor. Julkalendern är gjord av en experimentansvarig student vid 
LTH. 

Experimentbanken   för 10-15 år
Massor av kemi- och fysikexperiment lämpliga för elever i 
grundskolan. Till varje experiment finns en förklaring. Sammanställt 
av kemitekniksektionen vid Lunds tekniska högskola, LTH. 

Resurscentrum för kemi i skolan   från 13 år
Om kemi i skolan recept, experiment, säkerhet mm. 

Fråga forskare   från 10 år
Här kan du läsa svar på frågor inom så olika områden som berg och 
stenar, gott-giftigt-explosivt, siffror och figurer, rymden, atomer och 

http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=9
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=9
http://www.pluggakuten.se/forumserver/viewforum.php?id=2
http://www.pluggakuten.se/forumserver/viewforum.php?id=2
http://www.pluggakuten.se/forumserver/viewforum.php?id=11
http://www.pluggakuten.se/forumserver/viewforum.php?id=11
http://www.plastkemiforetagen.se/Publikationer/Allkemi.htm
http://www.plastkemiforetagen.se/Publikationer/Allkemi.htm
http://www.plastkemiforetagen.se/Lankar/lankar_skolan.aspx
http://www.plastkemiforetagen.se/Lankar/lankar_skolan.aspx
http://www.draknet.nu/Scripts/search.asp
http://www.draknet.nu/Scripts/search.asp
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/kemipris-for-lysande-gront-protein-1.629189
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/kemipris-for-lysande-gront-protein-1.629189
http://www.dn.se/polopoly_fs/1.467725!kemipriset2008.swf
http://www.dn.se/polopoly_fs/1.467725!kemipriset2008.swf
http://www.dn.se/polopoly_fs/1.467725!kemipriset2008.swf
http://www.dn.se/polopoly_fs/1.467725!kemipriset2008.swf
http://www.xperimania.net/ww/sv/pub/xperimania/homepage.htm
http://www.xperimania.net/ww/sv/pub/xperimania/homepage.htm
http://www.xperimania.net/ww/sv/pub/xperimania/properties/competition2008.cfm
http://www.xperimania.net/ww/sv/pub/xperimania/properties/competition2008.cfm
http://www.xperimania.net/ww/sv/pub/xperimania/news/world_of_materials.htm
http://www.xperimania.net/ww/sv/pub/xperimania/news/world_of_materials.htm
http://www.arstaskolan.se/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&Itemid=186&cat_id=35
http://www.arstaskolan.se/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&Itemid=186&cat_id=35
http://www2.lth.se/kemijulkalender/2009/
http://www2.lth.se/kemijulkalender/2009/
http://experimentbanken.kc.lu.se/
http://experimentbanken.kc.lu.se/
http://school.chem.umu.se/
http://school.chem.umu.se/
http://www.teknikenshus.se/forskare/index.html
http://www.teknikenshus.se/forskare/index.html
http://www.teknikenshus.se/forskare/sok_3.php?omr_nr=2
http://www.teknikenshus.se/forskare/sok_3.php?omr_nr=2


dinosaurier, is och snö, vardagsteknik, naturen och vi, ljus, optik och 
laser. Du kan även ställa egna frågor. Forskare från Luleå Tekniska 
universitet svarar på frågorna. Ett samarbete mellan Teknikens Hus 
och Luleå tekniska universitet med stöd från Vetenskapsrådet. 

Chem4Kids   från 13 år
En webbplats om grundläggande kemi med olika "frågequiz". Svaren 
på alla frågor finns i de olika texterna på webbplatsen. 

Kemins Dag   från 10 år
Kemins dag är ett årligt återkommande evenemang för skolklasser. 
Håll utkik på webbsidan efter kommande Kemins Dag 2010. Alla 
skolor som deltar i Kemins dag får material från Plast- och 
Kemiföretagen, som står bakom evenemanget. Under tips och material 
kan du läsa historia om lim och klister. 

Experimentlabbet   för 10-15 år
Experimentlabbet är en verksamhet vid Högskolan i Kalmar som 
skolklasser och andra kan besöka för att ta del av utställningar och 
experiment. Experimentlabbet vill öka unga människors intresse för 
naturvetenskap och teknik. På webbsidan finns en länksida med bra 
länkar till olika science centers, museer och naturvetenskapliga 
webbsidor. 

Chemistry for Life   för 13-15 år
Webbplatsen erbjuder ett "Virtual Gallery", en rundtur till olika 
kemilaboratorium där olika typer av kemiska experiment beskrivs. 
Mer fakta om experimenten hittar du i lärarrummet. Vill du prova på 
några experiment så gå till "Experiments". Kräver Flash. Videor och 
artiklar inom åtta olika teman, kräver Quick Time. 

Shenet   för 13-15 år
För den doftintresserade! Om råvarorna och växterna bakom tusentals 

recept till parfym, kosmetika och hudvård. Fakta, historik och fram-
ställningsteknik. 

Kemiexperiment   för 13-15 år
Massor av beskrivningar till olika kemiexperiment. Läs om vad man 
behöver, experimentsäkerhet, bakgrundsfakta, tillvägagångssätt och 
förklaringar. Tillhandahållet av SkolKemi vid kemiinstitutionen vid 
Umeå Universitet. 

All Nobel Laureates in Chemistry   från 13 år
Här presenteras alla nobelpristagare i kemi från 1901 och framåt. Du 
kan läsa om pristagarna och motiveringarna till varför de fått priset. 

Nobelpriset 2009 - svt.se   från 13 år
Svt.se presenterar 2009 års nobelpristagare i fysik, kemi, ekonomi, 
medicin, litteratur och fredspriset. Du kan läsa om pristagarna och 
deras forskning och få information om nobelprisets historia och om 
Alfred Nobel. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18.
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55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. DN 090811:

“Så funkar orkaner.”

“  De röda fälten visar var tropiska cykloner bildas. Pilarna visar vilka 
huvudsakliga riktningar de tar.

    Det vi ofta kallar orkaner har flera namn. Grundtermen är 
cyklon. De tropiska cyklonerna kan skapas när havsvattnet når 27 
grader. Vindstyrkan orkan delas in i fem kategorier.

Det kallas tropisk cyklon
Samlingsbegreppet för såväl våra beskedliga lågtryck som de tropiska 
oväder vi känner som orkaner och tyfoner är cykloner. Vindarna kring 
cykloner blåser moturs på norra halvklotet och medurs på södra. De 
stora oväder som uppstår under den så kallade orkansäsongen (juni-
november på norra halvklotet och december-maj på södra) kallas 
tropiska cykloner (se bild). I Atlanten kallas de tropiska cyklonerna 



orkaner när vindarna når orkanstyrka, dvs minst 33 meter per sekund. I 
Stilla havet benämns samma oväder tyfoner.

Så uppstår tropiska cykloner
Medan våra lågtryck uppstår i krocken mellan kall luft nära polerna 
och varmare luft närmare ekvatorn, får de tropiska cyklonerna sin 
energi från det varma havet. Relativt sval luft rör sig in över ett 
område med varmare vatten. Temperaturskillnader mellan luft och 
vatten är motorn för extrema vindar.
Det krävs en vattentemperatur på minst 27 grader för att tropiska 
cykloner ska kunna uppstå. Därför tappar dessa oväder i regel snabbt 
kraft när de kommer in över land.

En luftpelare stiger
Vattenånga bildas, ångan stiger och driver en luftpelare med sig. 
Tomrum uppstår. 

Det bildas en väldig snurra
Luft rusar fram för att fylla tomrummet. Vindarna som då uppkommer 
bär på en cirkulär rörelse. Rotation uppstår.

Ju stramare snurra, ju kraftigare vindar
Liksom en konståkare snurrar snabbare när armarna hålls in mot 
kroppen accelererar stormen när ytan krymper.

Fem styrkekategorier
Stormen "Gudrun" orsakade väldiga skador i svenska skogar 2005. 
För vindstyrkorna i tropiska orkaner och tyfoner finns en femgradig 
skala, där kategori ett är de svagaste på mellan 33 och 42 meter per 
sekund och kategori fem är de starkaste med vindar på mer än 70 
meter per sekund. Den svenska stormen "Gudrun" nådde orkanstyrka 

men motsvarade inte mer än kategori ett.

Hur får de sina namn?
Cyklonerna i Atlanten namnges så snart deras vindstyrkor når 24 meter 
per sekund (gränsen för storm) enligt sex rullande listor i bokstavs-
ordning. Det finns 21 namn på respektive lista. Bildas det fler oväder 
under en säsong måste de följande benämnas "Alfa", "Beta" och så 
vidare. Det inträffade första gången under den intensiva säsongen 
2005, då bland andra "Katrina", "Rita" och "Wilma" orsakade stor 
förödelse.
För Stilla havets tyfoner finns fem återkommande listor med 28 namn 
vardera (med bidrag från lika många nationer). Andra cyklonområden 
har andra listor.
I Sverige namnges inga stormar. "Gudrun" och "Per" fick sina namn av 
det norska meteorologiska institutet.

Anders Bolling “

DN 31 maj 2010:

“Över 100 dödade i ovädret Agatha.”
“Säsongens första tropiska oväder, Agatha, drog in över Centralamerika 
i helgen och utlöste översvämningar och lerskred som spolade bort 
bostadshus och förstörde vägar. Minst ett hundratal människor rappor-
teras ha omkommit.

Tiotusentals människor i Guatemala, El Salvador och Honduras tvingades fly 
från sina hem i de piskande skyfallen.



När Agatha i nattmörkret vräkte sig in över Guatemala kunde det som först 
kallats orkan tämligen snabbt graderas ner till ett tropiskt oväder sedan den 
nått högre liggande platser. Den fortsatte därpå mot södra Mexiko. Men den 
skada som stormvindarna och ösregnet vållat var redan skedd.

- 82 människor har dött av stormen, sade Guatemalas president Álvaro 
Colom till journalister.

Fyra av dem var barn som befann sig i ett hus som sveptes iväg i ett 
jordskred.

Enligt Colom hade uppemot 112 000 guatemalaner lämnat sina bostäder 
och flytt undan ovädret. Den värsta enskilda händelsen i landet inträffade i 
departementet Sololá där ett jordskred slet med sig 25 hus. 15 personer 
omkom och tio saknas fortfarande.

Den internationella flygplatsen La Aurora vid Guatemalas huvudstad har 
varit stängd sedan i fredags efter att ha täckts av aska från vulkanen Pacayas 
utbrott tidigare i veckan. Experter i landet säger att vulkanens aktivitet nu är 
normal igen men att fler utbrott kan komma.

I grannlandet El Salvador meddelade myndigheterna att nio personer har 
omkommit i skred och översvämningar och att undantagstillstånd rådde. 
Enligt president Mauricio Funes är faran för lerskred och översvämningar 
fortfarande mycket stor trots att stormen har bedarrat.

Och i Honduras sade landets räddningsansvariga att minst tio människor 
där mist livet och att undantagstillstånd förklarats i hela landet. Över 2 200 
personer i Honduras måste lämna sina bostäder när orkanen kom.

TT”



56 Paleontologi, arkeologi o d.



57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. 
Utvecklingslära, ärftlighet od.



Biologi. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i männi-
skans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran 
om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins 
sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den 
enskilda molekylen till globala ekosystem.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. 
Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av biologins 
betydelse i samhället, till exempel för livskvalitet och hälsa genom 
medicinen, och för skyddandet av jordens ekosystem genom ekologin. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett 
naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld med evolutionsteorin 
som grund. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas 
upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska 
också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, 
kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställnings-
taganden.
    Molekylärbiologin, liksom många andra områden inom biologin, 
utvecklas i snabb takt. Utvecklingen sker i ett samspel mellan teori och 
experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och 
förändras. Undervisningen ska därför behandla teoriers och modellers 
utveckling, begränsningar och giltighetsområden. Den ska bidra till att 
eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt 
samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. 
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 
kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på 
vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.

    Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som 
att formulera och söka svar på frågor, göra systematiska observationer, 
planera och utföra experiment och fältstudier samt bearbeta, tolka och 
granska resultat och information. I undervisningen ska eleverna ges 
tillfällen att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. 
De ska även ges möjlighet att använda datorstödd utrustning för 
insamling, simulering, beräkning, bearbetning och presentation av 
data.
 
Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
1.  Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och
 arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
2.  Förmåga att formulera, analysera och söka svar på frågor samt 
 att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och 
 resultat
3.  Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa
 fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att 
 hantera
 material och utrustning.
4.  Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
5.  Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera 
 samt för att granska och använda information.
 
Kurser i ämnet... se Biologi

Biologi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller 
motsvarande.
Biologi 2, 100 poäng, som bygger på kursen biologi 1.
Bioteknik, 100 poäng, som bygger på kursen biologi 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3401
http://www.skolverket.se/sb/d/3401


Biologi. Skolverkets länkskafferi. 
Biologi Från Internet 20 april 2010.

Kemipris för lysande grönt protein  från 13 år
Denna artikel i Dagens Nyheter ger en lite enklare beskrivning av 
Nobelpriset i kemi 2008. Priset tilldelades tre forskare för deras 
upptäckter av ett grönlysande protein, GFP. Genom att märka proteiner 
i levande celler med GFP kan forskare följa hur sjukdomar sprider sig i 
kroppen, exempelvis cancer, hiv-infektioner och Alzheimers sjukdom. 

Fråga forskare   från 10 år
Här kan du läsa svar på frågor inom så olika områden som berg och 
stenar, gott-giftigt-explosivt, siffror och figurer, rymden, atomer och 
dinosaurier, is och snö, vardagsteknik, naturen och vi, ljus, optik och 
laser. Du kan även ställa egna frågor. Forskare från Luleå Tekniska 
universitet svarar på frågorna. Ett samarbete mellan Teknikens Hus 
och Luleå tekniska universitet med stöd från Vetenskapsrådet. 

Naturmorgon - Sveriges Radio   från 10 år
Naturmorgon är programmet för dig som är intresserad av djur och 
natur i alla former. Här kan du lyssna på tidigare program, reportage, 
fåglar och andra läten från naturen. Du kan även läsa nyheter och tips 
samt ställa frågor till Fråga Naturmorgon. 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik   från 13 år
Svensk mötesplats för elever och lärare intresserade av biologi och 
bioteknik. Boktips, webbtips, kursinformation och aktuell biologi samt 
olika tips och undervisningsideer. Nationellt resurscentrum för biologi 
och bioteknik är en gemensam satsning mellan SLU och Uppsala 
universitet. 

Myller av liv   för 10-15 år
Här kan du på ett roligt sätt lära dig mer om Sveriges natur, ekologi 

och biologisk mångfald. Sidan är ett läromedel för elever i skolan - 
med faktasidor om skogen, fjället, sjön, staden, jordbruket och havet. 
Du hittar även frågesport och uppgifter att lösa ute i naturen. Kräver 
Macromedia Shockwave på datorn. 

Jourhavande biolog   från 10 år
Naturhistoriska riksmuseets Jourhavande biolog svarar på frågor inom 
biologi. Via e-post kan du få svar på frågor om växter, djur och natur, 
eller kanske hittar du svaret på din fråga redan här? Faktasidor om 
olika djurarter som däggdjur, insekter och kräldjur och även olika 
växter och naturtyper. 
 
Senast uppdaterad: 2010-04-18 
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Artdatabanken.
Hem  Från Internet 29 april 2010.

Hem | Aktuellt | Om oss | Biologisk mångfald | Rödlista | 
Sök arter | Rapportera arter | Konferens | Publikationer

Premiär för nya rödlistan!
Det var fem år sedan sist och nu är det dags igen för ArtDatabanken att 
släppa de senaste resultaten om hur det går för våra växter, svampar 
och djur. Rödlista 2010 släpps både i bokform och i en ny förbättrad 
sökfunktion på webben. Läs mer 
 
Ur ArtDatabankens verksamhet
Våra hotade arter 
ArtDatabanken utarbetar Sveriges officiella rödlista som innehåller de 
arter som bedöms löpa risk att försvinna från landet. 
 Rödlistan 

Kunskapen om Sveriges arter
ArtDatabanken driver Svenska artprojektet som har riksdagens 
uppdrag att göra kunskapen om Sveriges alla arter tillgänglig för 
svenska folket.
 Svenska artprojektet 

Sveriges största bokverk
Nationalnyckeln är ett unikt referensbokverk där Sveriges arter ska 
beskrivas i ord och bild. 
 Nationalnyckeln 

Rapportsystem för arter
Artportalen är ett rapportsystem för Sveriges arter. Här kan du 
rapportera alla arter som du ser i naturen.
 Artportalen 

Populärbiologi i tidningsformat
ArtDatabanken ger ut den uppskattade tidsskriften Fauna och flora om 
djur och växter i Sverige.
 Fauna och flora 

Uppdrag för Naturvårdsverket m.fl.
ArtDatabanken utför olika myndighetsuppdrag, främst från 
Naturvårdsverket. 
 Läs om uppdragen

Om ArtDatabanken
Om Oss 

Inledning
Arbetsuppgifter
Uppdrag från myndigheter
Organisation
Historik
Expertkommittéer
Miljömålen
Åtgärdsprogram
Naturtyper

Internationellt
EU-arbete
Naturvårdsdirektiv
Natura 2000
Inspire
Östersjösamarbete

ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden 
i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att samla in, utvärdera och lagra 
den viktigaste informationen om hotade och missgynnade växter, 
svampar och djur, bedöma graden och typen av hot och sammanställa 
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s.k. rödlistor. ArtDatabanken tillhandahåller och sprider information 
om de rödlistade arterna, utarbetar förslag till åtgärder samt initierar 
forskning.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
I början av år 2002 fick ArtDatabanken uppdraget från riksdagen att 
skapa ett nationellt referensverk som beskriver svenska djur, växter 
och svampar (flercelliga organismer): "Nationalnyckeln till Sveriges 
flora och fauna". Arbetet leds av "Svenska artprojektet". 

ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Vx 018-67 10 00, 
Fax 018-67 34 80 - artdatabanken@slu.se - webmaster@artdata.slu.se 
- Internsida

Biologisk mångfald
 Biologisk mångfald
Varför biologisk mångfald?

Internationella året för biologisk mångfald
FN har utlyst 2010 till internationella året för biologisk mångfald. 
Över hela jordklotet uppmärksammas vikten av biologisk mångfald 
och insatser görs för att hejda utdöendet av arter. 
 naturensar.se
 Faktablad om sådant som rör Biologiska mångfaldsåret 2010 (på 
engelska) 
 Läs mer om vad året innebär och om Sveriges insatser gällande 
biologisk mångfald

Externa länkar (Öppnas i nytt fönster)
 Naturvårdsverkets sidor om biologisk mångfald
 Konventionen om biologisk mångfald
 Centrum för biologisk mångfald
 Ett myller av liv - Läromedel om biologisk mångfald

Sammanfattande resultat från rödlistan 2010
 
» Rödlistan
Rödlista 2010
Resultat 2010
Varför rödlistar vi?
Om rödlistan 
Så blir rödlistan till 
Expertkommittéer 
Exempelarter

» Fördjupning
Kriterier
Kategorier
Landskapstyper
Länsförekomst
Rödlisteindex 
Manual och riktlinjer 
Ordförklaringar

Vanliga frågor

Sök i rödlistan: http://snotra.artdata.slu.se/artfakta/

Vargen är en art som nu kategoriseras som Starkt hotad (EN), vilket är 
en förbättring jämfört med 2005 års rödlista.
 Läs mer om vargen

Ejdern ökade kraftigt i antal fram till mitten av 1990-talet för att sedan 
minska påtagligt. Ejdern är en ny art i rödlistan.  Läs mer om ejdern

Flodkräftan hotas av den svampsjukdom som den introducerade 
signalkräftan sprider. Minskningstakten har ökat dramatiskt under 
2000-talet. Flodkräftan är nu Akut hotad (CR).
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Ask hotas av svampsjukdomen askskottsjuka. Många träd är idag 
angripna av svampen eller har redan dött och askpopulationen kommer 
att minska kraftigt till följd av detta. Asken är en ny art i rödlistan och 
kategoriseras som Sårbar (VU).

4 127 arter är klassade som rödlistade varav 212 är kategoriserades 
som Akut hotad, 634 som Starkt hotad, 1 096 som Sårbar, 1 440 som 
Nära hotad, 521 som Kunskapsbrist och 224 arter som Nationellt 
utdöd.

Utvecklingen har varit positiv för flera däggdjur, fåglar och 
groddjur. De fyra stora rovdjuren – varg, björn, järv och lo – har alla 
fått en bättre situation och därmed lägre rödlistekategori jämfört med 
2005. Flera arter har blivit rödlistade på grund av kraftiga 
populationsminskningar, t.ex. ejder, gråtrut, tobisgrissla, drillsnäppa 
och tornseglare som nu alla listas i kategorin Nära hotad.

Situationen för våra fiskar är dyster. Sex fiskarter är nya på listan, 
bl.a. havskatt (Starkt hotad), vitling (Sårbar) och lake (Nära hotad). 
Pigghaj är nu Akut hotad. Ålen är fortfarande Akut hotad och torsken 
Starkt hotad, trots positiv utveckling i Östersjön för torsken. Det höga 
trålningstrycket, i kombination med sedimentation och övergödning 
slår hårt mot den marina bottenfaunan. Generellt tycks den marina 
miljön, inkl. Östersjöns brackvatten, vara den miljö som har haft sämst 
utveckling.

Utvecklingen för sötvattensarterna har mestadels varit positiv på 
grund av förbättrad vattenkvalité och naturvårdsåtgärder som skapande 
av nya våtmarker och småvatten. En ökad förbruning av många vatten 
ger dock oro för vissa arter, t.ex. sötvattensalger. Flodkräftan som har 
haft en stark negativ utveckling till följd av kräftpesten är nu Akut 
hotad.

Många populationer av fjärilar och steklar har minskat till följd av 
sämre tillgång på pollen- och nektarproducerande växter och brist på 

ogödslade ängar.

Förändringarna i regelsystemet för jordbruksstöd – särskilt i 
definitionen av betesmarker inom gårdsstödet – har lett till omfattande 
röjningar av värdefulla träd och buskar i många naturbetesmarker, 
vilket varit negativt för många insekter, svampar och lavar.

Spridningen av almsjuka och askskottsjuka har medfört kraftiga 
populationsminskningar av alm och ask som nu blivit rödlistade, 
liksom en rad arter knutna till dessa trädslag. På många håll sågas 
angripna träd ner trots att detta inte bromsar sjukdomsspridningen men 
direkt missgynnar de arter som är knutna till träden.
I Norrland avverkas fortfarande betydande arealer av gammal skog 
med lång kontinuitet, vilket drabbar många svampar, mossor, lavar och 
vedlevande insekter.

Resultatkapitel ur rödlisteboken)
 Sammanfattande resultat
 Kärlväxter
 Alger
 Mossor
 Svampar
 Lavar
 Däggdjur
 Fåglar
 Grod- och kräldjur
 Fiskar
 Manteldjur
 Tagghudingar
 Steklar
 Fjärilar
 Tvåvingar
 Skalbaggar
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 Halvvingar
 Hopprätvingar
 Sländor
 Mångfotingar
 Spindeldjur
 Kräftdjur
 Blötdjur
 Armfotingar
 Ringmaskar och planarier
 Koralldjur
 Alla artgrupper (20,2 MB)
 
ArtDatabanken rapporterar
 Analys av rödlistade sötvattenarter

Sök arter
» Sök arter
Skyddsklassning av arter
ArtDatabanken arbetar med data om Sveriges alla arter. Här finns 
länkar till våra sökbara databaser. 

Sök rödlistade arter » 
Här söker du bland Sveriges alla rödlistade arter. Till varje art hör ett 
artfaktablad. 

Sök taxa »
Dyntaxa är en taxonomisk databas över Sveriges organismer. Här kan 
du söka information om olika taxa - exempelvis arter, släkten och 
familjer.

Sök artobservationer »
I Artportalen kan du ta reda på var arter har setts i Sverige. Artportalen 
är ett rapportsystem för Sveriges arter där vem som helst kan
 rapportera artfynd. 

Sök humlor »
På Humlesidan kan du nyckla dig fram till våra vanligaste arter, ladda 
hem artplanscher och listor över alla Sveriges humlearter. 

Sök mossor, lavar, storsvampar & myxomyceter »
De ekologiska katalogerna har också publicerats av ArtDatabanken i 
bokform. 

Nyckel för knappnålslavar »
Här kan du nyckla dig fram till alla knappnålslavar i Norden. 

Artrapportering
» Rapportera arter
Artportalen
Rödlistade arter
Skyddsklassning av arter

Artportalen - Rapportera och sök direkt på internet
På Artportalen kan du rapportera in de arter du ser ute i naturen. 
Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter och är 
öppen för alla. Fågelrapporteringssystemet Svalan som skapades av 
Naturvårdsverket och Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och som 
funnits en längre tid ingår i Artportalen. Bekanta dig med Artportalen 
och se fördelarna med systemet!
Till Artportalen

ArtDatabankens publikationer
» Publikationer
Nyheter
Böcker
Rapporter m.m.
Prislista
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http://www.artdata.slu.se/publikationer/boklista.asp


Broschyrer
Beställ publikationer
En viktig uppgift för ArtDatabanken är att sprida information om 
växter och djur i Sverige. Till största delen koncentrerar vi oss på de 
rödlistade arterna, det vill säga de arter som är utsatta för olika risk att 
försvinna från Sverige. Dessa arter beskrivs i s.k. rödlistor, som 
innehåller information om huvudbiotop, länsvis utbredning och 
bedömd hotgrad. En viktig kunskapskälla är också de artfaktaböcker 
med faktablad om de rödlistade arterna. 

Nedan kan du också hitta alla andra böcker om biodiversitet och 
naturvård som ArtDatabanken publicerat. 

Böcker
Senaste rödlistan:
Sveriges rödlistade arter 2010 (apr -10)
Bokverket Nationalnyckeln
Senaste volym: Tvåvingar: Blomflugor. Del 2 (Dec -09)
Artfakta - Rödlistade ryggradsdjur i Sverige. (apr -07)
 Beställ boken
 Nationalnyckeln beställs här

Samverkan om artdata för att bevara biologisk mångfald - vägled-
ning för länsstyrelser och andra. 
Utgiven av länsstyrelserna i samverkan med ArtDatabanken. Sep 
2008. 36 sidor. Ladda ner pdf (gratis) »

Arter & naturtyper i habitatdirektivet - tillståndet i Sverige 2007
Utgiven april 2008 Ladda ner pdf (gratis) »

ArtDatabanken ger ut den populärbiologiska tidsskriften Fauna och 
flora 4 ggr/år. Läs mer och prenumerera

http://www.artdata.slu.se/publikationer/broschyrer.asp
http://www.artdata.slu.se/publikationer/broschyrer.asp
http://www.artdata.slu.se/publikationer/bestall_publikationer.asp
http://www.artdata.slu.se/publikationer/bestall_publikationer.asp
http://www.artdata.slu.se/publikationer/bestall-rodlista.asp
http://www.artdata.slu.se/publikationer/bestall-rodlista.asp
http://www.Nationalnyckeln.se/bestall/bestall.asp
http://www.Nationalnyckeln.se/bestall/bestall.asp
http://www.artdata.slu.se/filer/2008_31_Samverkan_om_artdata.pdf
http://www.artdata.slu.se/filer/2008_31_Samverkan_om_artdata.pdf
http://www.artdata.slu.se/filer/Arter_och_naturtyper_i_habitatdirektivet_lowres.pdf
http://www.artdata.slu.se/filer/Arter_och_naturtyper_i_habitatdirektivet_lowres.pdf
http://www.faunaochflora.se/
http://www.faunaochflora.se/


58 Botanik.
59 Zoologi



6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60 Allmänt om teknologiska och 
ekonomiska verksamheter.



61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, 
räddning od. Veterinärverksamheter.



Vård- och omsorgsprogrammet.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
"Vård och omsorgsprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbild-
ning för arbete inom vård- och omsorgsområdet, t.ex. som under-
sköterska.
    Behovet av personal inom området väntas öka under de närmaste 
10-15 åren, framför allt när det gäller vård och omsorg för äldre. 
Utredaren föreslår att programmet för vård och omsorg inte ska vara 
indelat i nationella inriktningar i syfte att skapa ett stort utrymme för 
programgemensamma karaktärsämneskurser. På så sätt skapas för-
utsättningar för att ge eleverna bred yrkeskompetens för arbete såväl 
inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som äldre-
omsorg samt inom hälso- och sjukvård, utan begränsning till vård-
tagarnas ålder eller verksamhetsform."
(Prop 2008/09:199)
S e Vård- och omsorgsprogrammet

Ämnesplaner
Gerontologi och geriatrik
Hälsa
IT i vård och omsorg
Medicin
Modersmål
Människan
Människans säkerhet
Pedagogik i vård och omsorg
Psykiatri
Sjukvård
Specialpedagogik

Teckenspråk för döva   se mråde 80
Teknik i vård och omsorg
Vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsarbete inom:
Hälso- och sjukvård:
sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård.
Socialtjänst:
särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet,
hemvård/hemtjänst, personlig assistans.
Högskolestudier till yrken inom dessa
verksamhetsområden.

http://www.skolverket.se/sb/d/3009
http://www.skolverket.se/sb/d/3009


Människan
Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med inne-
håll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och sam-
hällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster 
som präglar människans liv.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kultu-
rella   och existentiella   aspekter vid hälsa,   ohälsa och funktions-
nedsättning. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta, 
kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Med 
etiken som utgångspunkt ska sådana frågor om människovärde och 
människosyn som kan knytas till yrkesområdet behandlas i under-
visningen.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för 
att kunna arbeta med patienter och brukare från olika kulturer såväl i 
Sverige som i andra länder.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
söka, kritiskt granska, värdera och använda information från olika 
källor.

Undervisningen i ämnet människan ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur 
  människor påverkas av sin kultur.
 2. Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv.
 3. Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har 
  inom vård och omsorg.

 4. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om 
  värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
 5. Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella 
  frågor.
 6. Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika 
  sociala och kulturella sammanhang.

Kurser i ämnet... se Människan

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng.
Internationellt arbete, 100 poäng, som bygger på kursen etik och 
människans livsvillkor och kursen vård och omsorgsarbete 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3857
http://www.skolverket.se/sb/d/3857


Hälsa
Hälsa är ett tvärvetenskapligt ämne  som hämtar sin grund i hälso-
vetenskap, socialt arbete, socialmedicin och pedagogik.   I ämnet 
studeras  hälsa och hälsofrämjande arbete  utifrån ett   individ-, grupp- 
och samhällsperspektiv   och   utgår från ett helhetsperspektiv på 
människan som biologisk, psykisk och social varelse. 
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet   hälsa ska syfta till att eleverna utveck-
lar  kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälso-
främjande arbete. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om folkhälsopolitiska mål och folkhälsoarbetets framväxt, innehåll 
och vad som styr detta. Undervisningen ska leda till att    eleverna  
utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande   utifrån ett salutogent 
förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan 
som en resurs för eget välbefinnande, samt för en hållbar utveckling. 
Eleverna ska också ges möjlighet att   utveckla kunskaper om 
arbetsmiljö och hur goda arbetsförhållanden kan skapas.  De ska 
dessutom ges möjlighet att utveckla en ökad insikt om den egna 
livsstilen och förmåga att utföra handlingar för ett ökat välbefinnande 
och en positiv självbild.
    Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras   i 
undervisningen. Genom fältstudier och  genom att medverka i olika 
verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet 
av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska   ges 
möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp och egna 
och andras handlingar och attityder. I undervisningen   ska eleverna 
också  ges möjlighet att utveckla förmåga att  kritiskt söka, bearbeta, 
värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om människors människors hälsa, 
  människors hälsorelaterade levnadsvanor och

   livsvillkor samt de konsekvenser detta har på hälsan. 
 2. Kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av 
  hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras 
  hälsoeffekter.
 3. Kunskaper om barns utveckling och om preventivt 
  arbete för att främja barns och ungdomars hälsa.
 4. Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för hälsan och 
  förmåga att medverka till goda arbetsförhållanden.
 5. Förmåga att använda begrepp och teorier inom 
  hälsoområdet.
 6. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika 
  källor.
 7. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och 
  värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.
 8. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för 
  att möta och pedagogiskt leda människor i olika 
  situationer.
 9. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och 
  utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, 
  metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
  individ-, grupp- och samhällsnivå. 
 10. Förmåga att arbeta utifrån de regelverk som 
  styr hälsoarbete samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och 
  yrkesetik.

Kurser i ämnet... se Hälsa

Barnhälsovård, 100 poäng.
Ergonomi, 100 poäng.
Hälso och friskvård, 100 poäng.
Hälsopedagogik, 100 poäng.
Komplementärmedicin, 100 poäng.
Kost och hälsa, 100 poäng.
Kost, måltid och munhälsa, 100 poäng.
Mental träning, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3768
http://www.skolverket.se/sb/d/3768


Människans säkerhet
Ämnet människans säkerhet har sin grund i samhällskunskap och i det 
arbete som pågår i samhället för att förebygga skador och olycksfall. I 
ämnet behandlas hur människor och deras omgivning kan skyddas mot 
åverkan och hur skador kan förebyggas och lindras.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet människans säkerhet ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper för att kunna uppmärksamma och påtala skade-
risker samt förmåga att delta i samhällets skadeförebyggande arbete. 
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om de myndigheter och organisationer som ansvarar för det skade-
förebyggande arbetet samt kunskaper om faktorer i samhället som kan 
orsaka skador på människor och omgivande miljö. Äldre och barn är 
speciellt utsatta grupper och undervisningen ska därför   utveckla ele-
vernas kunskaper om hur säkerheten för dessa grupper kan förbättras.
    Genom undervisning ska också  elevernas förmåga att möta och 
kommunicera med  människor i svåra situationer på ett etiskt och 
pedagogiskt sätt utvecklas.

Undervisningen i ämnet människans säkerhet ska ge eleverna   förut-
sättningar att utveckla följende: 
1.  Kunskaper om myndigheter och organisationer som ansvarar 
 för  medborgarnas säkerhet.
2.  Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar 
 yrken inom versamhetsområdet.
3.  Kunskaper om missbruk av droger, läkemedel och spel samt 
 dess effekter.
4.  Kunskaper om våld och hot i samhället samt förmåga till 
 självförsvar. 

5.  Kunskaper om brandsäkerhet och om säkerhetsarbete för 
 barn och äldre samt förmåga att delta i det skadeförebyggande 
 arbetet.
6.  Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra på ett 
 yrkesetiskt och pedagogiskt sätt.

Kurser i ämnet... se Människans säkerhet

Människans säkerhet, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3877
http://www.skolverket.se/sb/d/3877


Vård och omsorg
Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i 
vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbe-
te. Ämnet behandlar vård och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, 
där människors totala livssituation är det centrala snarare än  sjukdom 
eller funktionsnedsättning.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- 
och sjukvård   samt socialtjänst. I undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- 
och omsorgsuppgifter. 
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, 
estetiskt, hygieniskt,   ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, 
habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att 
eleverna   utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar 
för patienter och brukare och för olika arbetsuppgifter.
    Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, 
säkerhet och ergonomi för att minska skaderisken för patienter och 
brukare   samt personal. Användning av medicinteknisk och annan 
teknisk  utrustning samt   informationsteknik inom verksamheten ska 
också ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och 
  omsorg.
 2. Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras.

 3. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt 
  och socialt. 
 4. Kunskaper om vård och omsorg i livets   
  slutskede och omhändertagande efter döden.
 5. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter 
  samt utvärdera den egna arbetsinsatsen.
 6. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska 
  hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, 
  kommunikation och dokumentation.
 7. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt 
  arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans 
  önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till  
  biståndsbedömning eller vårdplanering.
 8. Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra 
  bestämmelser om arbetsmiljö.
 9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och 
  omsorgsområdet samt om hälso- och sjukvårdens och 
  socialtjänstens organisation.
 10. Kunskaper om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens 
  historia och utveckling.

Kurser i ämnet... se Vård och omsorg

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng.
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng, som bygger på kursen vård 
och omsorgsarbete 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3450
http://www.skolverket.se/sb/d/3450


Grundläggande vård och omsorg
Grundläggande vård och omsorg är ett tvärvetenskapligt ämne med 
utgångspunkt i omvårdnadsvetenskap och medicin. Ämnet fokuserar 
på människor i behov av vård och omsorg i olika situationer med 
utgångspunkt i ett etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet grundläggande vård och omsorg ska syfta till 
att eleverna utvecklar förmåga att stödja och assistera människor i 
egenvård samt att ge personlig omvårdnad. Eleverna ska ges möjlighet 
att utveckla grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologi, 
vanligt förekommande sjukdomar, smitta och smittspridning samt om 
läkemedel och läkemedelsanvändning.
    I  undervisningen ska  olika arbetssätt användas som stimulerar 
problemlösning och handlingsberedskap och tillfällen ska ges för 
eleverna att medverka vid val av arbetsformer och innehåll. Genom att 
medverka i olika verksamheter ska   eleverna ges  möjlighet att få 
inblick i och erfarenhet av vård och omsorg. Eleverna ska   ges 
möjlighet  att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet, centrala 
begrepp och egna och andras handlingar och attityder.

Undervisningen i ämnet grundläggande vård och omsorg ska ge ele-
verna förutsättningar att utveckla följande:
    1. Förmåga att arbeta med personlig omvårdnad och ge stöd i 
 egenvård.
 2. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion.

 3. Kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar, läkemedel 
  och läkemedelsanvändning/hantering.
 4. Förmåga att arbeta utifrån de regelverk som styr olika 
  verksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.

Kurser i ämnet... se Grundläggande vård och omsorg

Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3767
http://www.skolverket.se/sb/d/3767


Sjukvård
Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och innehåller inslag från olika 
kunskapsområden som vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. 
Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och 
sjukvård.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om medicinskt  omhändertagande och   förmåga att utföra  
vård- och omsorgsuppgifter vid specifika sjukdomar utifrån lagar och 
andra bestämmelser samt   förmåga att planera och   utvärdera egna 
arbetsinsatser.  Begreppet vård och omsorg rymmer   även omvård-
nad   relaterat till specifika sjukdomar. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsupp-
gifterna på ett sätt som är etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, 
hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. 
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga 
att  använda teknisk apparatur samt att utföra medicintekniska upp-
gifter.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan 
att uppfatta, förstå och kommunicera med andra människor  med re-
spekt för  människors lika värde oavsett kön eller etniskt ursprung. 
Undervisningen ska också  utveckla elevernas förmåga  att inhämta, 
granska och värdera ny kunskap.
     Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
fördjupade kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i 
hemmiljö och  om omhändertagande av sjuka och skadade samt om 
olycksplatsarbetets organisation.

Undervisningen i ämnet sjukvård ska ge eleverna förutsättningar att  
utveckla följande:

 1. Kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska 
  åtgärder samt kunskaper om smärta och smärtbehandling.
 2. Förmåga att   utföra vård och omsorgsuppgifter samt 
  medicintekniska uppgifter vid   specifika sjukdomar och 
  olycksfall hos vuxna eller barn och ungdomar utifrån lagar och 
  andra bestämmelser.
 3. Förmåga att planera och utvärdera egna arbetsinsatser.
 4. Kunskaper om barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling 
  samt betydelsen av lek och andra skapande aktiviteter.
 5. Förmåga att rapportera och dokumentera även med hjälp av 
  it samt förmåga att uppmärksamma symtom och förändringar i 
  människors tillstånd.
 6. Förmåga   att pedagogiskt inspirera och motivera för 
  rehabiliterande åtgärder och för egenvård.
 7. Förmåga att använda it och vanligt förekommande teknisk 
  utrustning utifrån gällande säkerhetsföreskrifter.
 8. Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och 
  existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att 
  uppfatta och resonera om etiska frågeställningar. 
 9. Förmåga   att bemöta, kommunicera och   samarbeta med 
  patienter, närstående och personal.

Kurser i ämnet... se Sjukvård

Akutsjukvård, 200 poäng som bygger på kurserna vård och 
omsorgsarbete 1 och 2 samt kursen medicin 1.
Barn- och ungdomssjukvård, 200 poäng som bygger på kurserna vård 
och omsorgsarbete 1 och 2 samt kursen medicin 1.
Hemsjukvård, 100 poäng som bygger på kurserna vård och 
omsorgsarbete 1 och 2 samt kursen medicin 1.
Lindrande vård, 100 poäng som bygger på   kurserna vård och 
omsorgsarbete 1 och 2 samt kursen medicin 1. 
Räddningsmedicin, 100 poäng som bygger på kurserna vård och 
omsorgsarbete 1 och 2 samt kursen medicin 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3605
http://www.skolverket.se/sb/d/3605


Pedagogik i vård och omsorg
Ämnet har i huvudsak sina vetenskapliga rötter inom pedagogik, vård-
vetenskap, psykologi och sociologi.  Ämnet behandlar socialpedago-
giska och pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård och social-
tjänst. Ämnets kärna är mötet och relationen.

Ämnets syfte
I undervisningen ska eleverna utveckla sin pedagogiska och kommu-
nikativa förmåga   samt   förmåga att avgöra vilken vägledning som 
krävs i olika vård och omsorgssituationer inom socialtjänstens olika 
verksamhetsområden samt inom hälso- och sjukvård. 
    Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
och förståelse av hur människan samspelar med sin omgivning samt 
intresse för hur andra tänker och hur olika levnadsvillkor påverkar 
möjligheterna till utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet. 
Undervisningen ska också bidra till kunskaper om människors inter-
aktion och socialisation och om handledningens betydelse.
    Undervisningen ska ge eleverna   tillfällen att medverka och 
använda sina kunskaper i olika situationer. Genom medverkan i olika 
verksamheter ska eleverna ges möjlighet till inblick i och erfarenhet av 
olika sociala och pedagogiska sammanhang. Undervisningen ska 
också ge möjligheter att reflektera över och diskutera egna och andras 
handlingar och attityder.  Genom undervisningen ska eleverna också 
utveckla förmågan att utifrån ett kritiskt förhållningssätt söka och 
inhämta information samt hantera, värdera och använda den.  Att 
använda it för information, dokumentation och kommunikation inom 
verksamheten ska också ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om centrala begrepp och relevanta teorier.
 2. Kunskaper om olika handledarpedagogiska arbetssätt och 
  koppling mellan pedagogik och socialt tänkande.
 3. Förmåga att uppfatta och tolka vilka kunskapsbehov brukare 
  och patienter samt närstående och annan personal eller elever 
  har.
 4. Kunskaper om hur kunskap och kompetens formas och 
  utvecklas inom verksamhetsområdet.
 5. Kunskaper om handledning och dess kunskapsutvecklande 
  process inom vård och omsorg. 
 6. Kunskaper om innebörden i olika former av och avsikter med 
  handledning samt förmåga att utföra någon form av 
  handledande aktivitet.
 7. Kunskaper om hur arbetsförhållanden och yrkeskunskaper 
  inom vård- och omsorgsarbetet påverkas av organisatoriska 
  faktorer.
 8. Kunskaper om hur utvärdering och kvalitetsarbete bedrivs 
  inom vård- och omsorgsverksamheten.

Kurser i ämnet... se Pedagogik i vård och omsorg

Socialpedagogik, 100 poäng.
Vårdpedagogik och handledning, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3866
http://www.skolverket.se/sb/d/3866


Specialpedagogik
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har 
utvecklats ur pedagogiken med nära kopplingar till filosofi, psykologi, 
sociologi och medicin. Specialpedagogik handlar om människors olika 
villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande 
samhället.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om relationer mellan samhälle, grupper och  
människor med funktionsnedsättningar. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förmåga att skapa möjligheter för likvärdighet, delaktighet 
och  tillgänglighet i olika situationer.  De ska också  ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om samhällets olika  insatser för människor med 
funktionsnedsättningar och förmåga att utifrån lagar och styrdokument  
arbeta inom dessa. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att möta människor med respekt och arbeta utifrån ett etiskt 
och inkluderande förhållningssätt, med utgångspunkt i en demokratisk 
värdegrund och i överenskommelser om mänskliga rättigheter. Såväl 
egna som samhällets attityder till och värderingar   av människors 
olikheter och rättigheter ska behandlas i undervisningen. 
    Undervisningen ska stimulera problemlösning och handlingsbered-
skap. Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter 
ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet  att reflektera 
över och diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp  och egna och 
andras handlingar och attityder. I undervisningen   ska eleverna 
också  ges möjlighet att utveckla förmåga att  kritiskt söka, bearbeta, 
värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om deras 
  konsekvenser i olika sammanhang.
 2. Kunskaper om samhällets olika insatser för människor med 
  funktionsnedsättningar.
 3. Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt  
  och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda 
  dessa.
 4. Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp.
 5. Färdigheter i att kritiskt  använda information från olika källor.
 6. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder 
  till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter.
 7. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att 
  stödja och assistera människor i olika situationer.
 8. Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och 
  dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda 
  villkor för människors deltagande i olika situationer.
 9. Förmåga att arbeta utifrån de regelverk som styr olika 
  verksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.

Kurser i ämnet... se Specialpedagogik

Specialpedagogik 1, 100 poäng.
Specialpedagogik 2, 100 poäng som bygger på kursen 
specialpedagogik 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3566
http://www.skolverket.se/sb/d/3566


Teknik i vård och omsorg
Ämnet har sin grund inom det tekniska området men i ämnet  finns 
också inslag av vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar 
teknisk utrustning i vård- och omsorgsarbetet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att 
inom vård och omsorg använda teknisk utrustning samt att följa dess 
säkerhetsföreskrifter och ge instruktioner om utrustningen.
    Teknikutvecklingen har inneburit stora förändringar och framsteg 
inom vård- och omsorgsarbetet. Tekniska utrustningar, anpassningar 
och hjälpmedel har gett möjlighet till ökad självständighet, bättre 
medicinska utredningar och behandlingar och har därmed gett en bätt-
re livskvalitet för människor med sjukdomar eller funktionsned-
sättning. Teknikutvecklingen har också inneburit nya och förbättrade 
arbetsmetoder och arbetstekniska hjälpmedel för personalen och 
därmed en bättre arbetsmiljö inom verksamhetsområdet.
    Undervisningen i ämnet   ska bidra   till att eleverna utvecklar 
kunskaper för att möta denna utveckling då teknikutvecklingen är en 
viktig förutsättning för att samhället ska klara av framtidens ökade 
vård- och omsorgsbehov inom främst vård och omsorg om äldre och 
om människor med funktionsnedsättning. Undervisningen ska också 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om och förståelse av teknisk 
utrustning i brukarens och patientens dagliga livsföring samt kunska-
per om arbetsmetoder och arbetstekniska hjälpmedel. Genom 
undervisningen ska eleverna även utveckla kunskaper om säkerhets-
föreskrifter som gäller för den tekniska utrustningen och förmåga att 
instruera om dessa.

Undervisningen i ämnet teknik i vård och omsorg ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande: 

1)  Kunskaper om samspelet mellan teknik och människa i vård- 
 och omsorgsarbetet.
2)  Förmåga att handha teknisk utrustning i brukarens och 
 patientens dagliga livsföring.
3)  Förmåga att använda metoder och behandlingar baserade på 
 teknik.
4)  Kunskaper om medicintekniska informationsdatasystem.
5)  Kunskaper om teknik för arbetsmiljö och om arbetstekniska 
 hjälpmedel.
6)  Förmåga att instruera om teknisk utrustning.
7)  Förmåga att underhålla den tekniska utrustningen utifrån 
 gällande säkerhetsföreskrifter.
8)  Kunskaper om elsäkerhet och om gashantering inom 
 verksamhetsområdet.

Kurser i ämnet.. se Teknik i vård och omsorg

Teknik i vård och omsorg, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och 
omsorgsarbete 1 och kursen vård- och omsorgsarbete 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3864
http://www.skolverket.se/sb/d/3864


It i vård och omsorg
Ämnet it i vård och omsorg har sin grund i ämnesområdet informa-
tions-teknologi. Ämnet behandlar tillämpningar av informationstekno-
logi inom hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån behov av ökad 
tillgänglighet till vård och omsorg, ökad möjlighet till vård och 
omsorg i hemmet samt ökad kvalitet, effektivitet och säkerhet inom 
vård och omsorg.

Ämnets syfte
Ämnet it i vård och omsorg ska bidra till att eleverna utvecklar 
fördjupade och breddade kunskaper om hur informationsteknologi kan 
användas som stöd i det praktiska vård- och omsorgsarbetet, och om 
informationsteknologi som drivkraft för förändringar av både innehåll 
och organisation inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens 
verksamhetsområden.
    Undervisningen i ämnet it i vård och omsorg ska syfta till att ele-
verna utvecklar förmåga att använda it för information, kommu-
nikation och dokumentation inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta 
med olika applikationer av it inom områden som integrerad it i patient- 
och brukarnära hjälpmedel, medicinteknisk utrustning och specifika 
hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning. I undervisningen 
ska eleverna också utveckla kunskaper i hur vård på distans kan 
utföras med hjälp av it-teknik, kunskaper i e-hälsa via Internet och 
större it-system i rumsmiljöer. Undervisningen ska dessutom bidra till 
att eleverna utvecklar en trygg värdegrund och ett etiskt 
förhållningssätt i arbetet med it. Den ska utveckla elevernas förmåga 
till anpassningsbarhet i samband med   snabba förändringar inom 
verksamhetsområdets it-miljöer, samt förståelse av såväl möjligheter 
som begränsningar av it.

Undervisningen i ämnet it i vård och omsorg ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om hur it har utvecklats till ett verktyg inom vård- 
  och omsorgsarbetet.
 2. Förmåga att använda it som hjälpmedel för överföring av 
  information om brukare och patienter och till brukare och 
  patienter.
 3. Förmåga att rapportera och dokumentera med it som 
  hjälpmedel. 
 4. Kunskaper om medicintekniska informationsdatasystem. 
 5. Kunskaper om hur vård i hemmet kan utföras med hjälp av it.
 6. Förmåga att använda internetbaserade funktioner för 
  rådgivning, hälsoinformation och stödnätverk.
 7. Förmåga att använda it-tillämpningar som hjälpmedel för att 
  kompensera för funktionsnedsättning.
 8. Kunskaper om etiska frågeställningar och förhållningssätt i 
  samband med användning och införande av specifika 
  it-tillämpningar inom vård- och omsorgsarbete.
 9. Kunskaper om aktuella och relevanta lagar och andra 
  bestämmelser inom området informationsöverföring.

Kurser i ämnet... se IT i vård och omsorg

It i vård och omsorg, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och 
omsorg 1 och kursen vård- och omsorg 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3876
http://www.skolverket.se/sb/d/3876


Massage
Ämnet massage är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin 
grund i naturvetenskap och humanbiologi. Ämnet handlar om hur vår 
kropp och rörelseapparat påverkas av olika faktorer och hur massage 
och beröring kan användas både som behandlingsmetod   och i 
hälsofrämjande syfte.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet massage ska syfta till att eleverna utvecklar  
kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi med tonvikt på krop-
pens rörelseapparat. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om massage som behandlingsform, såväl skadeförebyggan-de   som 
hälsofrämjande. Med utgångspunkt i det ska undervis-ningen leda till 
att eleverna utvecklar färdigheter i att använda olika massagetekniker, 
grepp, arbetsställningar samt  kunskaper  om  hygien och miljöfrågor 
kopplade till verksamheten. Undervisningen ska också ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om rörelse, avspänning och träning.
    I  undervisningen ska  olika arbetssätt användas som stimulerar 
eleverna till problemlösning och handlingsberedskap. Eleverna ska 
också ges möjlighet att diskutera och använda massage och beröring 
som ett pedagogiskt redskap i olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet massage ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi. 
 2. Kunskaper om massage som behandlingsform.
 3. Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom 
  kunskapsområdet.
 4. Förmåga att arbeta med olika behandlingsformer i såväl 
  skadeförebyggande som hälofrämjande syfte.

 5. Färdigheter i att använda olika grepp och olika former av 
  massage. 

Kurser i ämnet... se Massage

Massage 1, 100 poäng.
Massage 2, 100 poäng, som bygger på kursen massage 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3769
http://www.skolverket.se/sb/d/3769


Medicin
Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kun-
skapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, pato-
logi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. 
Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid 
hälsa och ohälsa.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet medicin ska syfta till att eleverna  utvecklar 
kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsät-
tningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, 
behandlingar,  vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga 
att  handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges 
möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapporte-
ra förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom under-
visningen ska   eleverna ges möjlighet att   utveckla   kunskaper i  
medicinsk terminologi  som bidrar   till kommunikativ förmåga inom 
området.
    Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna 
utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Undervisningen i ämnet medicin ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar 
  samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling 
  genom livet.
 2. Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom 
  på sjukdom.

 3. Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning samt om 
  lagar och andra bestämmelser.
 4. Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar 
  samt kroppens försvarssystem. 
 5. Förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lungräddning samt 
  kunskaper om samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
 6. Förmåga att använda medicinsk terminologi.

Kurser i ämnet... se Medicin

Medicin 1, 150 poäng.
Medicin 2, 100 poäng, som bygger på kursen medicin 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3452
http://www.skolverket.se/sb/d/3452


Medicinsk teknik
Ämnet medicinsk teknik behandlar hjälpmedel och utrustning som an-
vänds för att ställa diagnos på sjukdom, behandla sjukdom och  
rehabilitera. Ämnet belyser hur människa och maskin samverkar. I 
medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram 
nya behandlingar och diagnostik för sjukvården.   I ämnet   integreras 
fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt kunnande för utveck-
ling av  material, produkter, hjälpmedel, system  och    informations-
metoder.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet medicinsk teknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om de metoder, utrustningar och teknologier som 
används inom teknikområdet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
förmåga att installera, driftsätta, underhålla och reparera medicin-
teknisk utrustning.
    Undervisningen ska belysa hur medicinsk teknik har utvecklats och 
utvecklas i växelverkan med det omgivande samhället. Därutöver ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur föreställningar 
och traditioner styr uppfattningar om manligt och kvinnligt i 
förhållande till teknikområdet samt förståelse av människors olika 
förutsättningar för och tillgänglighet till medicinsk teknik och dess 
utveckling.
    Undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i och 
påverka den framtida medicintekniska utvecklingen utifrån ett etiskt 
förhållningssätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga till 
handling, innovation och problemlösning. Dessutom ska undervis-
ningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om samspelet mellan 
maskin och människa. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om medicintekniska begrepp samt 
kunskaper i att kommunicera om medicinsk teknik.

    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla medicin-
tekniska kunskaper genom  att  arbeta med  mätningar, observationer, 
experiment, tekniska beräkningar, matematiska modelleringar samt 
risk- och rimlighetsbedömningar. Undervisningen ska också leda till 
att eleverna utvecklar förmåga till analys och värdering.
    För att skapa helhet ska undervisningen innehålla arbetsformer där 
teoretiska kunskaper befästs via praktisk tillämpning. Eleverna ska 
också ges möjlighet att arbeta i projekt.

Undervisningen i ämnet medicinsk teknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att förebygga skador på person, egendom och miljö 
  utifrån säkerhetsbestämmelser.
 2. Förmåga att installera, driftsätta och underhålla medicinteknisk 
  utrustning.
 3. Förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman, servicemanualer 
  och andra dokument inom teknikområdet.
 4. Kunskaper i mätteknik, felsökning och reparation  
  av medicinteknisk utrustning.
 5. Förmåga att planera och dokumentera arbetet.
 6. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos system, apparater 
  och komponenter samt om hur de används inom sjukvården.
 7. Kunskaper om risker vid användning av medicinteknisk 
  utrustning.
 8. Kunskaper om det medicinska språket samt om begrepp och 
  standarder inom området.
 9. Förmåga att kommunicera med användare och vara lyhörd för 
  användarens behov.
 10. Förmåga att påverka teknikutvecklingen inom området.

Kurser i ämnet... se Medicinsk teknik
Elektromedicinsk teknik, 100 poäng
Gas- och vätsketeknik, 100 poäng
Radiologiska utrustningar, 100 poäng

http://www.skolverket.se/sb/d/3874
http://www.skolverket.se/sb/d/3874


Psykiatri
Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på 
medicinsk vetenskap, vårdvetenskap, pedagogik och socialt arbete. 
Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet psykiatri ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Den ska bidra till 
att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta patienter 
och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. 
I undervisningen ska eleverna också utveckla kunskaper om livs-
världens betydelse för uppkomst av psykisk funktionsnedsättning 
liksom om samhällets och enskilda människors möjlighet att påverka 
den.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna blir medvetna om de 
fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar. I undervis-
ningen ska eleverna ges möjlighet att diskutera orsaker till ökningen 
av psykisk ohälsa i samhället inte minst bland unga samt få förståelse 
av  att psykisk ohälsa kan drabba alla människor och att det är lika 
naturligt att söka hjälp för detta som för en fysisk sjukdom. Eleverna 
ska   dessutom utveckla förståelse av hur vården, omsorgen och 
omvårdnaden ska utformas för patienter och brukare med psykiska 
funktionsnedsättningar. Eleverna ska   ges möjlighet att planera, 
genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet utifrån omvårdnads- 
och omsorgsprocessens olika steg.

Undervisningen i ämnet psykiatri ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr  
  verksamhetsområdet samt förmåga att tillämpa dessa i praktisk 
  verksamhet.

 2. Kunskaper om den historiska utvecklingen inom  
  verksamhetsområdet samt om betydelsen av evidensbaserad 
  kunskap.
 3. Kunskaper om orsaker till att psykisk ohälsa uppstår samt 
  faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
 4. Kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar samt 
  förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet.
 5. Kunskaper om omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg 
  och innehåll vid olika psykiska funktionsnedsättningar samt 
  förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet.
 6. Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och 
  närstående utifrån ett respektfullt, lyhört och empatiskt 
  förhållningssätt samt förmåga att reflektera över sitt eget 
  förhållningssätt i mötet med dessa.
 7. Förmåga att med kreativitet och initiativförmåga medverka i 
  vårdens, omsorgens och omvårdnadens förbättrings- och 
  kvalitetsarbete utifrån evidensbaserad kunskap.
 8. Kunskaper om den samhällsbaserade psykiatrins olika 
  stödåtgärder i arbetet med patienter och brukare som är i behov 
  av återhämtning.
 9. Kunskaper om hur ett väl utvecklat samarbete med olika 
  huvudmän, yrkesgrupper och närstående påverkar patienters 
  och brukares återhämtning positivt.
 10. Kunskaper om rättspsykiatrins samhällsskyddande 
  verksamhet samt förmåga att se människan bakom brottet i 
  arbetet med att återanpassa patienten till ett liv i frihet.

Kurser i ämnet... se Psykiatri

 Psykiatri 1, 100 poäng.
Psykiatri 2, 200 poäng, som bygger på kursen psykiatri 1.
Samhällsbaserad psykiatri, 100 p, som bygger på kursen psykiatri 2.
Rättspsykiatri, 100 poäng, som bygger på kursen psykiatri 2.
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Gerontologi och geriatrik
Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala 
åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos 
människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. 
Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och 
behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet behandlar vård och omsorg 
av den äldre individen utifrån en helhetssyn.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet, äldres hälsa, 
ohälsa och livskvalitet samt de behov som uppstår i samband med 
åldrandet. Centralt i undervisningen är att eleverna ska utveckla 
färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den 
äldre individens behov för en ökad livskvalitet, och att planera och 
utvärdera egna arbetsinsatser. Undervisningen ska också bidra till 
elevernas kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och 
vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Dessutom ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett etiskt, pedagogiskt 
och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska också bidra till en 
kunskapsfördjupning kring åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. 
Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sitt 
logiska och reflekterande tänkande, så att de tar ansvar och fattar kloka 
beslut i det vardagliga arbetet med äldre.

Undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: 
 1. Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och 
  om den åldrande människans behov samt om attityder i 
  samhället till åldrandet.

 2. Kunskaper om geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd och 
  om läkemedelsanvändning hos äldre.
 3. Förmåga att medverka i vård- och omsorgsarbete, prevention, 
  behandling och rehabilitering samt funktionsbevarande omsorg 
  vid geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.
 4. Kunskaper om äldres och demenssjukas levnadsförhållanden 
  och behov, förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i 
  dessa levnadsförhållanden samt stödja individen för en ökad 
  livskvalitet.
 5. Kunskaper om kostens och måltidssituationens betydelse samt 
  om vikten av fysisk aktivitet vid åldrande och sjukdom samt 
  förmåga att omsätta kunskapen i praktik.
 6. Förmåga att kommunicera med människor med geriatriska och 
  äldrepsykiatriska tillstånd samt att använda språket som ett 
  pedagogiskt redskap.
 7. Förmåga att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt 
  samarbeta med vårdtagare och närstående.
 8. Kunskaper om frivilligorganisationers arbete och förståelse av 
  samhällets intentioner i lagar och bestämmelser inom vård och 
  omsorg.

 Kurser i ämnet... se Gerontologi och geriatrik

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng, som bygger på kurserna vård 
och omsorgarbete 1 och 2.
Vård och omsorg vid demenssjukdomar, 100 poäng, som bygger på 
kurserna vård och omsorgarbete 1 och 2.
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Djursjukvård
Ämnet djursjukvård omfattar kunskaper för arbete inom djursjukvård. 
I ämnet ingår djursjukvårdande arbetsuppgifter inom ett givet 
ansvarsområde, sjukdomslära samt kunskaper om lagar och andra 
bestämmelser som rör arbete med sjuka och skadade djur. Centralt i 
ämnet är  kunskaper om hygien och smittspridning samt ett etiskt 
förhållningssätt vid arbete med djur.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet djursjukvård ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att utföra djursjukvårdande arbetsuppgifter inom ett 
givet ansvarsområde. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om  skadade djur, djursjukdomar, smittspridning 
och smittskydd. Undervisningen ska också bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om operationssjukvård och farmakologi. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett etiskt 
förhållningssätt i arbete med djur. Undervisningen ska vidare ge 
eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med instrumentvård 
och rengöring samt förmåga att arbeta med sterilisering och  steril-
förpackning. I ämnet ingår att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
förmåga att använda medicinsk utrustning samt kunskaper om 
veterinärmedicinska termer och begrepp. Undervisningen ska också 
bidra till att eleven utvecklar förmåga att bemöta djurägare med 
respekt och service.
    Genom  laborationer, övningar och praktiskt arbete ska undervis-
ningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper för arbetsupp-
gifter inom djursjukvård.

Undervisningen i ämnet djursjukvård ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

 1. Förmåga att vårda skadade och sjuka djur samt  
  utföra djursjukvårdande arbetsuppgifter inom ett givet 
  ansvarsområde. 
 2. Kunskaper om sjukdomar och skador samt förebyggande vård 
  och rehabilitering.
 3. Kunskaper om operationssjukvård och farmakologi.
 4. Kunskaper om smittspridning, smittskydd och hygien 
  samt förmåga att arbeta med instrumentvård och sterilisering 
  av instrument och annan utrustning. 
 5. Förmåga att ställa i ordning undersökningsrum och burar inför 
  undersökning och behandling.
 6. Förmåga att planera, rapportera och dokumentera.
 7. Förmåga att bemöta djurägare med respekt och service 
  samt kunskaper om etiska frågor i samband med djursjukvård.
 8. Kunskaper om gällande bestämmelser inom området samt 
  förmåga att arbeta säkert, ergonomiskt och med miljöhänsyn. 

Kurser i ämnet... se Djursjukvård

Djursjukvård 1, 100 poäng, som bygger på kursen djurens biologi och 
kursen sällskapsdjur 1.
Djursjukvård 2, 200 poäng, som bygger på kursen djursjukvård 1. 
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SVT. Kunskapskanalen
27 maj 2010
16.00-16.20 Livet är för kort för att banta
Hälsobloggaren Anna Ottosson talar om bantning och dieternas 
förlovade land. Från seminariet Myter om maten, arrangerat av 
Konsumentföreningen Stockholm. Repris från 5/5.

16.20-17.25 En tredimensionell resa genom kroppen
Peter Aspelin, professor i diagnostisk radiologi följer utvecklingen från 
Wilhelm Conrad Röntgen fram till dagens och morgondagens 
tredimensionella och virtuella bilder, som revolutionerar läkarnas 
möjligheter att undersöka en patient utan att göra ingrepp i kroppen. 
Populärvetenskaplig föreläsning arrangerad av Karolinska Institutet 
som fyller 200 år.

17.25-18.00 PKU - Sveriges mest omtalade biobank
Med ett enkelt blodprov har läkarna möjlighet att upptäcka fler än 20 
olika sjukdomar hos nyfödda. Men PKU-registret där proverna lagras 
har också använts av polisen och är omdebatterat. Ulrika von Döbeln, 
docent vid Karolinska institutet, berättar hur den biobanken används 
av sjukvården. Populärvetenskaplig föreläsning arrangerad av 
Karolinska Institutet som fyller 200 år.

18.00-19.00 Har vi funnit cancergåtans lösning?
Världens samlade cancerforskare har i dag till stora delar svaret på hur 
cancer fungerar och hur den uppstår. Det menar Ingemar Ernberg, 
professor i tumörbiologi. Samtidigt som antalet cancerfall ökar, ökar 
också möjligheten att överleva. Populärvetenskaplig föreläsning 
arrangerad av Karolinska Institutet som fyller 200 år.

28 maj 2010 
16.00-16.45 Hur påverkar utemiljön barnens hälsa?
Brist på fysisk aktivitet utomhus är lika allvarlig som vitaminbrist. Det 
menar folkhälsovetaren Cecilia Boldeman ? hur utemiljön vi rör oss i 
är utformad påverkar indirekt vår hälsa starkt. Populärvetenskaplig 
föreläsning arrangerad av Karolinska Institutet som fyller 200 år.

16.45-17.35 Medicin - effekter och biverkningar
Vi reagerar alla olika på en standarddos av ett visst läkemedel. Medan 
vissa drabbas av biverkningar, påverkas andra inte alls av exakt 
samma medicin. Anders Rane, professor i klinisk farmakologi, berättar 
varför våra kroppar reagerar olika. Han beskriver en framtid med 
individuellt skräddarsydda medicindoser. Populärvetenskaplig 
föreläsning arrangerad av Karolinska Institutet som fyller 200 år.

17.35-18.10 En hjärnas födelse och död
Hjärnan byggs upp till ett organ förmöget att göra så pass olika saker 
som att bygga städer, skriva romaner, älska och mörda. Vad kan gå fel 
på vägen? Och hur är samhället anpassat till vår hjärnas 
begränsningar? Ett seminarium arrangerat av UR, Göteborgs 
universitet och Hjärnfonden. Repris från 18/5.

18.10-19.00 Virtuell obduktion
Om ny vetenskaplig teknik. Att undersöka kroppar virtuellt, utan kniv, 
skikt för skikt, ger fördelar i såväl brottsutredningar som 
medicinutbildningar. Anders Persson, docent vid Centrum för 
medicinsk bildvetenskap och visualisering i Linköping, visar den 
virtuella tekniken. Arrangerat av Linköpings universitet. Repris från 
4/5.



DN 30 april 2010:

“Vårdföretag fuskar med fakturor.”
“ Tre privata vårdföretag i Stockholm har tagit betalt för vård de 
inte utfört, visar en granskning som landstinget låtit göra. Ilija 
Batljan, som kandiderar till finanslandstingsråd för Socialdemo-
kraterna, är upprörd och funderar på att göra en polisanmälan.”

    “– Vi lägger alltmer resurser på kontroller, säger avdelningschefen 
Leif Karnström.
    De privata klinikerna får olika mycket betalt per patientbesök, 
beroende på vilken diagnos patienten har och vilken åtgärd som utförs.
En slutenvårdsoperation ger exempelvis mer betalt än en öppenvårds-
operation, och ett enkelt provsvar på telefon mindre pengar än ett 
längre, mer ingående läkarsamtal.
    Landstinget har låtit granska tre vårdföretag där man fått signaler 
om att redovisningen inte gjorts korrekt.
    Ett av företagen, Aleris, har redan tvingats betala tillbaka två 
miljoner kronor. Vid Aleris Specialistvård i Handen hade läkare regi-
strerat andra, dyrare kirurgiska ingrepp än patienterna i själva verket 
fått.
    Magnus Dahl, affärsområdeschef för Aleris Närsjukvård Stock-
holm, medger utan omsvep att misstag har begåtts.
    – Det är väldigt beklagligt att vi har gjort fel. Vi har fått landstingets 
förtroende att förvalta skattebetalarnas pengar för att producera 
sjukvård. Då ska vi göra det både medicinskt och administrativt 
korrekt.
    Två andra företag som granskats, där landstingets revisor funnit 
liknande brister, är Gyn Stockholm, som drivs av Cevita Care AB, och 
Nacka Närsjukhus, som drivs av Proxima AB.

    - Jag kräver att man stoppar slöseriet och ett utav verktygen som 
man behöver pröva är direkt polisanmälan av misstänkt fusk och stöld. 
Landstinget slösar stora pengar som kunnat användas för att höja 
kvaliteten i vården, säger Ilija Batjlan (S) i ett pressmeddelande.
    Han pekar på att flera sorters resursslöseri med skattepengar 
avslöjats av media på sistone. DN.se har till exempel tidigare avslöjat 
att bussföretaget Busslink fifflat med fakturor till SL. Extraturer som 
aldrig körts debiterades SL, vilket innebar omkring 2,4 miljoner i 
felaktiga utbetalningar.

Annika Folcker Aschan
annika.folcker@dn.se “
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DN 4 maj 2010:

“Fusk i privat vård ska elimineras.”
“Stockholms läns landsting tillsätter en expertgrupp som ska 
förhindra fusk. Detta efter uppgifter i Ekot om att det brister i 
landstingens kontroller av privata vårdgivare, som kan lura till 
sig ersättning för behandlingar de inte har utfört.”

”Att slarva med stockholmarnas pengar är oacceptabelt och måste 
tas på största allvar. Skattebetalarnas pengar ska gå till sjukvård 
och användas enligt reglerna och på ett ärligt sätt”, säger 
sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) i ett uttalande.
    I dag förekom uppgifter i Sveriges Radios Ekot om att miljoner 
för mycket kan betalas ut till fuskande privata vårdgivare.
   ”För att komma till rätta med felaktigheterna har jag i dag 
beslutat att tillsätta en expertgrupp som ska återkomma med förslag 
om hur landstinget kan få tydligare regler så att felaktig fakturering 
undviks och fusk helt elimineras. Jag har också i dag bjudit in 
branschens företrädare till etiksamtal”, säger Reinfeldt.
   Landstingen och regionerna betalar totalt ut nära fyra miljarder 
kronor till privata vårdgivare, visar en enkät som Ekot har gjort i 
19 av 20 landsting. Hur stor andel av de fyra miljarderna som 
betalas ut felaktigt vet ingen, men Henrik Almkvist, chefläkare i 
Stockholms läns landsting, uppskattar att det bara i Stockholms län 
kan röra sig om uppemot 50 miljoner för mycket till läkare och 
sjukgymnaster. Vanligast är att vårdgivaren fakturerar för en åtgärd 
som denne inte utfört, säger han till Ekot.

TT”

DN 5 maj 2010. Ledare :
“Naivt utan stickprov.”
    “Det är bra att landsting och kommuner öppnat för privata 
utförare på gamla monopolområden. Men tillsynen måste bli 
bättre. Och det politiska ansvarstagandet större.

Uppgifterna om fusk med ersättningar inom den privata primär-
vården är på intet sätt nya. Men de börjar bli besvärande många och 
kleta ned även stora och etablerade vårdföretag. Det är svårt att 
frigöra sig från misstanken om ett brett och systematiskt fiffel när 
också en sådan vårdgigant som exempelvis Aleris uppenbart 
”missar”  att ge sina patienter rätt diagnoskoder och därmed rätt 
underlag för ersättning (DN 30/10).
    Besvärande är också hur de ansvariga reagerar när fuskrappor-
terna kommer slag i slag. Sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm 
Filippa Reinfeldt (M) säger i ett pressmeddelande att hon ämnar 
tillsätta en expertgrupp för att utreda hur landstinget kan komma 
till rätta med felfaktureringarna. Den fråga som förstås infinner sig 
är om det inte varit bättre om landstinget utarbetat en strategi för 
tillsynen innan man släppte så många privata aktörer fria.
    Sveriges Kommuner och landsting, SKL, tar också förvånansvärt 
lättsinnigt på svindleriet. Göran Stiernstedt, avdelningschef för 
vård och omsorg, säger till TT att man tyvärr måste räkna med fusk 
i alla system där man ersätts efter prestation. Någon tillsynsmyn-
dighet behövs inte: ”Det räcker med riktad revision i de fall man 
misstänker fusk.

Fast det är just vad som inte räcker. Det som i stället behövs är 
stickprov – av ungefär samma typ som Skatteverkets – för att byg-
ga in en rimlig upptäcktsrisk.
    I Stockholm görs inga stickprov alls, enligt Henrik Almkvist, 
chefsläkare vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. I stället 
är det tips eller avvikande debiteringsmönster som kan få nämnden 



att sätta siffrorna under lupp. Det har under det senaste året skett i 
mindre än ett dussin fall.
    Detta är orimligt. Tidigare fanns juridiska hinder som gjorde 
granskning av viss verksamhet svår. Den lagstiftningen är nu 
upphävd och landstingen kan begära in uppgifter löpande, förutom 
den årliga rapporteringen. Den möjligheten används inte.
    Förutom stickprov saknas tydliga rutiner för att polisanmäla, att 
kräva tillbaka pengar och avsluta kontrakt med fuskare. Henrik 
Almkvist säger att det finns rutiner om att överväga en polis-
anmälan. Men först efter att ha konsulterat den juridiska expertisen.    

Men det är inte i första hand den som anmäler ett eventuellt brott 
som måste göra en juridisk bedömning. Det ansvaret ligger på 
rättssystemet. Rutiner att polisanmäla alla misstänkta bedrägerier är 
en politisk markering, inte ett juridiskt ställningstagande. Och det 
är en markering, precis som ett obligatoriskt krav på återbetalning, 
som visar respekt för skattebetalarna och deras pengar.
     Att bryta kontrakt med dem som upptäckts kan också tyckas 
som en självklarhet i de fall ”misstagen”  är så systematiska att de 
inte rimligtvis kan rubriceras som misstag. Men inte heller där 
finns i Stockholm några sådana rutiner. Enligt Henrik Almkvist kan 
landstinget inte bryta kontrakt utan juridisk grund. Det är sant men 
visar återigen att landstinget inte har tänkt innan det tecknat avtal. 
För då hade man rimligtvis skrivit in en klausul som givit 
landstinget den rätten.
   Privata utförare är ett välkommet inslag på tidigare monopol-
sektorer inom välfärdsområdet. Men det behövs regleringar, tillsyn 
och politiskt ansvar. Inte ideologiska skygglappar. Dessvärre är det 
mer av det senare vi sett i Stockholm. Privatiseringen har för den 
borgerliga majoriteten haft ett så stort politiskt egenvärde att man 
stundtals värnat det mer än skattebetalarnas pengar.
    Skattebetalare inom båda blocken och vänner av privata alterna-
tiv förtjänar bättre.

DN 5/5 2010

DN 14 juni 2010:

”Politiker måste börja tala klarspråk om 
äldrevården”
“Äldreforskare: Resurserna till äldreomsorgen måste fördubblas 
till  år 2040 om de kommunala kvalitetskriterierna vid entrepre-
nadupphandling ska uppnås. Sedan 1970-talet har ribban för att 
få omsorg och vård höjts väsentligt för Sveriges äldre. Under de 
närmaste decennierna kommer antalet personer över 80 år att öka 
dramatiskt. Kommunerna tvingas därför till ännu hårdare 
prioriteringar. Det är djupt otillfredsställande att äldreomsorgen 
försämras medan den politiska debatten handlar om punktvisa 
förbättringar utan ekonomisk täckning. Med nuvarande politik 
kommer avståndet mellan den politiska retoriken och verkligheten 
att öka ytterligare, skriver professor Mats Thorslund. “

    “Den svenska äldreomsorgen hade sin topp i slutet av 1970-talet. 
Valfriheten var stor – de äldre kunde i stor utsträckning själva välja om 
de ville ha hemhjälp eller om de ville flytta till institution (vård- och 
omsorgsboende med nutida språkbruk). Under 1960- och 70-talen 
ökade resurserna för äldreomsorgen i minst samma takt som ökningen 
av antalet äldre. Sverige låg då i täten i jämförelse med övriga länder. 
En position vi nu tappat.
    Det betyder att ribban för att få omsorg och vård har höjts 
väsentligt. Äldre personer som för 20 år sedan mer eller mindre själv-
klart kunde beviljas en plats i vård- och omsorgsboende vårdas i dag i 
hemmen. Samtidigt har äldre som ”bara”  har problem med att klara 
vardagssysslorna svårt att få hemtjänst överhuvudtaget.
    Bemanningen har inte följt med den ökade vårdtyngden. Många 
kommuner har i samband med anbudsupphandling definierat kvalitets-



mål för verksamheten. De har till exempel gått ut på att äldre ska få en 
omväxlande och meningsfull vardagstillvaro och få komma ut när man 
vill. Försök har gjorts att uppskatta hur mycket personal som krävs för 
att uppnå dessa mål. Min slutsats är att om man skulle ta dessa mål på 
allvar krävs en ökning av personalen med åtminstone 10 procent jäm-
fört med dagens genomsnittliga bemanning.
    Ett tydligt missförhållande är att många vård- och omsorgsboenden 
inte är anpassade till de behov de boende har. Exempelvis är bara 
hälften av de demenssjukas boende anpassade till deras behov.
    Till stor del är de olika kvalitetsbristerna en funktion av resursbrist. 
Men inte bara – när det gäller äldre multisjuka finns stora brister när 
det gäller samordningen av landstingens sjukvård och kommunernas 
äldreomsorg.
    Morgondagens utmaningar: 
Under perioden 2020–2040 kommer antalet personer som är 80 år och 
äldre att öka dramatiskt. I nuläget finns det inte mycket som talar för 
en markant hälsoförbättring bland de allra äldsta. Ett utvecklat 
välfärdssamhälle och en bra sjukvård har lett till att allt fler överlever 
till hög ålder med sina sjukdomar. Min bedömning utifrån bland annat 
svenska data pekar på att ohälsan kommer att fortsätta att öka – det vill 
säga man är sjuk och skröplig längre.
    Baserat på antagandet om en oförändrad hälsonivå i den äldre 
befolkningen har flera utredningar kommit fram till  att den off-
entligt finansierade äldreomsorgen skulle behöva förstärkas med 
cirka 60 procent för att år 2040 kunna upprätthålla en omsorg 
med samma ambitionsnivå som i praktiken gäller i dag.
    Att beräkna kostnaderna för en högre ambitionsnivå är svårt. 
Bara att försöka uppnå den ambitionsnivå som redan i dag formu-
lerats i  form av kommunala kvalitetskriterier vid entreprenad-
upphandling, av ledande politiker, i statliga utredningar och rege-
ringsförslag skulle innebära att resurserna behöver öka med ytter-

ligare cirka 40 procent. Det vill säga totalt skulle en fördubbling 
av äldreomsorgens resurser behövas till år 2040.
    I detta ligger inget försök att beräkna kostnaderna för att tillmötesgå 
fyrtiotalistgenerationens anspråk när de kommer att behöva 
äldreomsorg. Dessa förväntas ju ha krav som vida överstiger dagens 
standard.
    Möjligheterna att effektivisera äldreomsorgen är begränsade om 
avsikten är att minska de totala utgifterna. Däremot finns möjlighet att 
få ut mer kvalitet för pengarna, särskilt när det gäller multisjuka och 
äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov.
    Genom åren har prövats olika försök att förebygga de sjukdomar 
och funktionsnedsättningar som kan sägas höra samman med det 
naturliga åldrandet. Det är ingen tvekan om att en utvecklad äldre
omsorg i olika avseenden skulle kunna bidra till att öka de äldres 
livskvalitet och kanske också skjuta upp försämringar av hälsa och 
funktionsförmåga. Däremot är det tveksamt om sådana förbättringar 
nämnvärt skulle kunna minska de totala kostnaderna. Ju bättre vi 
behandlar multisjuka och skröpliga äldre personer desto större är nog 
sannolikheten att vi påverkar överlevnad än radikalt förbättrar hälsan 
och funktionsförmågan.
    Det är knappast möjligt att finna någon effektivitetshöjning som 
på ett avgörande sätt kan finansiera behovet av en fördubbling av 
resurserna. Andra åtgärder aktualiseras då i stället.
    En sådan åtgärd är att kräva allt större behov för att få bistånd. 
Det innebär en form av rättvisa – alla bedöms lika. Detta är en metod 
som använts fortlöpande sedan början av 1980-talet. Dock började då 
nedgången från en hög och generös nivå. En sådan restriktivitet inne-
bär att många som i dag bedöms som kvalificerade för äldreomsorg 
kommer att hamna utanför. Hur kommer deras behov att tillgodoses?             
Om möjligheterna att få hemhjälp eller en plats i vård- och om-
sorgsboende begränsas ytterligare kommer vissa personer och 



grupper att med egna medel finansiera upplevda behov. Detta kan 
sägas vara ett avsteg från den svenska välfärdsmodellen. Många av 
morgondagens äldre kommer att ha bättre ekonomi och kunna köpa 
tjänster på ett annat sätt än tidigare. Mest pengar har sannolikt de som 
behöver minst hjälp.
    En annan väg är att prioritera vissa behov. Den hittillsvarande 
utvecklingen har bland annat inneburit att personer med demens har 
prioriterats före personer med fysiska funktionsnedsättningar för att få 
en plats i vård- och omsorgsboende. Även denna metod innebär en 
form av rättvisa – förutsatt att de olika kommunerna gör samma priori-
teringar.
    I dag prioriteras de som inte har anhöriga. Resurserna allokeras till 
de äldre med behov av vård och omsorg, där anhöriginsatser inte finns 
som alternativ. En fortsatt utveckling i  den riktningen förutsätter 
att det finns anhöriga som ställer upp.
    Slutligen kan maskorna i omsorgsnätet glesas ut (i form av ett 
golv för hur lite man får). Detta alternativ skulle innebära att alla 
äldre med behov enligt dagens normer även i fortsättningen får 
äldreomsorg men färre timmar/insatser per person.
    Samtliga dessa alternativ innebär en oacceptabel ambitions-
minskning i förhållande till såväl gällande lagar och normer som 
till de förväntningar som dagens äldre och deras anhöriga har.
    Ovanstående är huvuddragen i den rapport jag i dag överlämnar till 
Arena Idé och Timbros gemensamma kommission för välfärdens 
framtida finansiering. Den fråga som ställts till mig är om med-
borgarna i rimlig grad kan förutse vilken äldreomsorg de kommer att 
erbjudas. Svaret är nej. De äldre lämnas här i sticket. Det finns inget 
tydligt offentligt åtagande om äldreomsorg. Möjligheterna att till-
godose de äldres behov avgörs av den aktuella ekonomiska situationen 
i hemkommunen. Med nuvarande politik kommer avståndet mellan
den politiska retoriken och verkligheten att öka ytterligare.

    Det är djupt otillfredsställande att äldreomsorgen försämras 
medan den politiska debatten handlar om punktvisa förbättringar 
utan ekonomisk täckning. Förnöjsamheten måste ersättas av en 
realistisk uppfattning om dagens verklighet och de utmaningar 
som äldreomsorgen står inför.

Mats Thorslund
professor, Aging Research Center, Karolinska Institutet/Stockholms 
universitet “
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Teknikprogrammet. Gymnasiet. Skolverket 
100517.

"Regeringen anser att det finns behov av ett tekniskt högskole-
förberedande program vid sidan av naturvetenskaps-programmet.
    Teknikprogrammet ska förbereda elever för vidare studier inom det 
tekniska området samt för studier inom naturvetenskapliga eller andra 
vetenskapliga områden. Andelen sökande till ingenjörsutbildningar 
inom högskolan har minskat drastiskt de senaste tio åren. Erfarenheter 
från den tidigare fyraåriga tekniska linjen visar att ett tekniskt program 
kan attrahera andra elevgrupper än de som annars väljer naturveten-
skapsprogrammet.
   Teknikprogrammet ska till skillnad från nuvarande teknikprogram ha 
nationellt fastställda inriktningar för att öka tydligheten för eleverna.
Olika teknikområdens behov av specialisering bör erbjudas som 
programfördjupning, som därför bör ha relativt stor omfattning."
(Prop. 2008/09:199)
Se Teknikprogrammet 

Ämnesplaner
Arkitektur  se område 72
Cad                              651
Design    74
Gränssnittsdesign   651
Hållbart samhälle   71, 795
Konstruktion
Medicinsk teknik   61
Programmering   651
Teknik
Webbteknik    651, 654

Inriktningar
    Teknikprogrammet har fem inriktningar.
    Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och 
färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt 
konstruktion är centralt. Den ska också behandla designprocess och 
designmetodik.
     Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om 
och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. 
Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, 
webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.
    Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter 
i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur 
produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika om-
råden.
    Inriktningen samhällsbyggande och arkitektur ska ge kunskaper om 
och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska be-
handla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl ekolo-
giskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.
    Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i 
teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk model-
lering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper 
om teknik, matematik och fysik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3004
http://www.skolverket.se/sb/d/3004


Teknik. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om 
att utnyttja och omvandla naturens fysiska resurser i produkter, 
processer, anläggningar och system. Ämnet belyser teknikens roll i 
samhällsutvecklingen och samspelet mellan människa och natur.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om teknik, teknikvetenskap och tekniska utvecklingspro-
cesser. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av pro-
cesserna och hela kedjan från idé och modell, produkt eller tjänst till 
användningoch återvinning. I undervisningen ska eleverna ges möjlig-
het att utveckla kunskaper om befintlig teknik och om utveckling av ny 
teknik med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
    Undervisningen ska belysa hur teknik har utvecklats och utvecklas i 
växelverkan med det omgivande samhället. Därutöver ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om föreställningar om manligt och 
kvinnligt i förhållande till teknik. Dessutom ska eleverna få möjlighet 
att utveckla kunskaper om människors olika förutsättningar för och 
tillgänglighet till teknik och teknikutveckling.
    Undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i och 
påverka teknisk utveckling utifrån ett etiskt förhållningssätt Dessutom 
ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
entreprenörskap genom att utveckla deras förmåga till handling, 
innovation, och problemlösning. Genom undervisningen ska eleverna 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om tekniska begrepp samt 
ge kunskaper i att kommunicera om teknik.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla tekniska 
kunskaper genom att arbeta med mätningar, observationer, experiment, 
tekniska beräkningar, matematiska modelleringar samt risk- och riml-

ighetsbedömningar. Undervisningen ska också leda till att eleverna 
utvecklar förmåga till analys och värdering. För att skapa helhet ska 
undervisningen innehålla arbetsformer där teoretiska kunskaper 
befästs via praktisk tillämpning. Eleverna ska också ges möjlighet att 
arbeta i projekt.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av 
  sambanden mellan de olika delarna i denna.
 2. Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med 
  hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
 3. Förmåga att lösa tekniska problem.
 4. Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp 
  och teorier.
 5. Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för 
  analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, 
  presentation och information.
 6. Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i 
  samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om 
  befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
 7. Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt 
  perspektiv.
 8. Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom 
  teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och 
  kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och 
  teknikutveckling.
 9. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt 
  kommunicera om teknik med omvärlden.

Kurser i ämnet... se Teknik
Teknik 1, 150 poäng.
Teknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen teknik 1.
Teknik - specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen teknik 1 och 
kan läsas flera gånger med olika innehåll.

http://www.skolverket.se/sb/d/3397
http://www.skolverket.se/sb/d/3397


Konstruktion. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Konstruktion är en del i utvecklandet av teknik och används inom 
många teknikområden. Ämnet konstruktion omfattar processen från 
idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera 
produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och 
användning.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet konstruktion ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om konstruktionsprocessenoch om befintlig teknik. 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om produkt-
utvecklingsprocessen från idé och skiss till presentation av fungerande 
lösningar som tar hänsyn till ekonomiska, produktionstekniska och 
miljömässiga förutsättningar.
    Undervisningen ska förbereda eleverna för att delta i framtida 
teknisk utveckling och bidra till att de förstår betydelsen av ett etiskt 
förhållningssätt och hållbar utveckling inom konstruktion. Eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla ett tekniskt språk och förmåga att 
använda begrepp med anknytning till konstruktionsprocessen. Dess-
utom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
svenska och internationella standarder som reglerar konstruktions-
området.
    Undervisningen ska betona arbetsprocessen och genom uppgifter 
och projekt ska eleverna ges möjlighet att utföra och förstå de olika 
delarna i konstruktionsprocessen. I undervisningen ska cad (computer 
aided design) vara ett verktyg i konstruktionsarbetet. Matematiska och 
teknikvetenskapliga modeller, teorier och beräkningar ska användas i 
undervisningen och eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

använda teknisk programvara. Denna förmåga samt problemlösnings-
förmåga ska tränas i konkreta konstruktionsuppgifter.

Undervisningen i ämnet konstruktion ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

1.  Förmåga att använda tekniska begrepp, modeller och olika 
 metoder.
2.  Kunskaper om befintlig teknik, teknisk utveckling och 
 konstruktionsprocessen inom något valt teknikområde med 
 hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
3.  Förmåga att välja och använda material, verktyg och 
 komponenter samt kunskaper om deras egenskaper och 
 begränsningar.
4.  Förmåga att utföra mätningar, simuleringar och test.
5.  Förmåga att lösa problem och konstruktionsuppgifter samt 
 utföra beräkningar genom att använda matematiska och 
 teknikvetenskapliga teorier och modeller.
6.  Kunskaper om standarder och normer inom 
 konstruktionsområdet.
7.  Kunskaper om produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet samt 
 sambanden mellan dem i teknikutvecklingsprocessen.
8.  Förmåga att dokumentera, redovisa och presentera 
 konstruktionsarbete.

Kurser i ämnet... se Konstruktion

Konstruktion 1, 100 poäng.
Konstruktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen konstruktion 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3581
http://www.skolverket.se/sb/d/3581


Teknik. Skolverkets länkskafferi. 
Teknik  Från Internet 20 april 2010.

När det blir elavbrott   från 10 år
Sidan finns också som Lättläst text. Här finner du tips som är bra att 
veta i förväg, om det någon gång skulle bli elavbrott i ditt hem en 
längre tid. Det handlar om att ordna ljus, vatten, värme och mat. Du 
hittar även mycket information i broschyren "Elavbrott - vad gör jag 
nu?" (Pdf-fil). 

Teknik - UR - Pedagogwebben   från 10 år
Utbildningsradions webbplats för skolämnet teknik. Här finns 
filmklipp om teknik för alla åldrar, från förskolan till gymnasiet. För 
att kunna se TV-programmen behöver du Real Player eller Windows 
Media Player. 

Teknik - UR Ung   från 10 år
Utbildningsradions sidor för unga och skolämnet teknik. Lär dig att 
tillverka ett teleskop, läs om sjösäkerhet och diskutera teknik i 
diskussionsforumet. 

Vetenskap - SVT   från 13 år
Här samlas nyheter inom vetenskap som visats i SVT eller publicerats 
på SVT.se. Främst från TV-programmen Vetenskapens värld och 
Vetenskapsmagasinet. Till flera nyheter kan du se relaterade 
videoklipp. I arkivet hittar du tidigare nyheter som publicerats på 
sidan. 

Vetenskapens värld - SVT   från 13 år
Information om programmet Vetenskapens värld på Sveriges 
television. Du kan läsa om de program som visats och om kommande 
program i serien. När serien går på SVT, kan du titta på programmen 
och på utvalda klipp och extra material på SVT Play.

 Hjärnkontoret - SVT   för 10-15 år
Hjärnkontoret är ett populärt TV-program för yngre tittare, om 
naturvetenskap, experiment, kemi och fysik. Dessutom kan du spela 
flera roliga spel på deras sajt! När programmet sänds i SVT kan du se 
avsnitten på SVT Play. På webbsidan kan du även titta på svar på olika 
frågor i Frågelådan. 

Teknikåttan - tävling i teknik och naturvetenskap för 
åttondeklassare!   för 13-15 år
En årlig riksomfattande tävling i teknik och naturvetenskap för elever i 
skolår åtta. 

How Stuff Works   från 13 år
Lär dig här om allt mellan himmel och jord - dels om hur saker 
fungerar i vår vardag, dels inom ämnen som geografi och historia. Vill 
du veta hur en TV, CD eller flygplansmotor fungerar? Eller hur en en 
elektrisk skruvmejsel ser ut inuti? En sökning på det aktuella ordet 
'Haiti' ger just nu 54 träffar, där du bland annat kan läsa om Haitis 
historia och geografi. Visste du förresten att zomibes ursprungligen 
kommer från Haiti? 

Fråga forskare   från 10 år
Här kan du läsa svar på frågor inom så olika områden som berg och 
stenar, gott-giftigt-explosivt, siffror och figurer, rymden, atomer och 
dinosaurier, is och snö, vardagsteknik, naturen och vi, ljus, optik och 
laser. Du kan även ställa egna frågor. Forskare från Luleå Tekniska 
universitet svarar på frågorna. Ett samarbete mellan Teknikens Hus 
och Luleå tekniska universitet med stöd från Vetenskapsrådet. 

Aktivitetsboken (Pdf-fil)   från 13 år
Föreningen Unga Forskare har samlat tips på naturvetenskapliga 
undersökningar och kemiexperiment i en aktivitetsbok för lärare och 
elever som du kan ladda ner och läsa här. Aktiviteterna handlar om 
foto, kemi och el, och kan genomföras inom en förening, av en lärare 
eller en projektgrupp. Tänk på att alltid använda riktig 

http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=16
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=16
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Nar-det-blir-stromavbrott/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Nar-det-blir-stromavbrott/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Det-har-ska-du-gora-om-det-blir-elavbrott/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Det-har-ska-du-gora-om-det-blir-elavbrott/
http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2007_37w.pdf/$FILE/ET2007_37w.pdf?OpenElement
http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2007_37w.pdf/$FILE/ET2007_37w.pdf?OpenElement
http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2007_37w.pdf/$FILE/ET2007_37w.pdf?OpenElement
http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2007_37w.pdf/$FILE/ET2007_37w.pdf?OpenElement
http://www.ur.se/pedagog/Skolamnen/Teknik/
http://www.ur.se/pedagog/Skolamnen/Teknik/
http://ur.se/Ung/Amnen/Teknik/
http://ur.se/Ung/Amnen/Teknik/
http://svt.se/2.106538/vetenskap
http://svt.se/2.106538/vetenskap
http://svt.se/2.107868/vetenskapens_varld
http://svt.se/2.107868/vetenskapens_varld
http://svt.se/2.104903/vetenskapsmagasinet
http://svt.se/2.104903/vetenskapsmagasinet
http://svt.se/2.107868/vetenskapens_varld
http://svt.se/2.107868/vetenskapens_varld
http://svt.se/2.106575/1.1457789/frageladan
http://svt.se/2.106575/1.1457789/frageladan
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=90333
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=90333
http://www.teknikattan.se/
http://www.teknikattan.se/
http://www.teknikattan.se/
http://www.teknikattan.se/
http://www.howstuffworks.com/
http://www.howstuffworks.com/
http://www.howstuffworks.com/search.php?terms=haiti
http://www.howstuffworks.com/search.php?terms=haiti
http://www.teknikenshus.se/forskare/index.html
http://www.teknikenshus.se/forskare/index.html
http://www.teknikenshus.se/forskare/sok_3.php?omr_nr=2
http://www.teknikenshus.se/forskare/sok_3.php?omr_nr=2
http://www.teknikenshus.se/forskare/sok_3.php?omr_nr=2
http://www.teknikenshus.se/forskare/sok_3.php?omr_nr=2
http://www.fuf.org/swe/medlem/aktivitetsboken
http://www.fuf.org/swe/medlem/aktivitetsboken


säkerhetsutrusning och prata med någon som kan hjälpa dig - kanske 
din kemilärare. Aktivitetsboken finns som pdf-fil längst ner på sidan. 

Acronym Finder   från 13 år
100 000-tals akronymer och förkortningar inom teknologi, 
datavetenskap, telekommunikationer och militärväsen. 

Brain POP   för 13-15 år
En sida med korta animerade filmer med ljud om kroppen, vetenskap 
och teknik. Du väljer vilken film du vill se och lyssna till. Språket är 
engelska. 

The Why Files   från 13 år
Vill du sätta dig in i vetenskapen bakom många olika företeelser som 
tas upp i tidningarnas nyheter? Varje vecka presenteras här en 
vetenskaplig artikel i ord och bild, utifrån en nyhetsrubrik i en tidning. 
Vill du se tidigare artiklar kan du titta i det välfyllda arkivet. Dessutom 
finns en lärarsida med lektionstips och länkar. 

Augusta Ångströms experiment   för 10-15 år
Augusta Ångströms experiment vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala, är 
en utställning för skolklasser om naturvetenskap och teknik. På 
utställningens webbplats kan du läsa om experimenten och hur dessa 
fungerar! 

Fotomuséet i Osby   från 13 år
Fotohistoria och information om muséet. Här finns bl a fakta om hur 
och när man började fotografera. Dessutom många bilder på kameror 
från olika tider. 

Svensk Glasåtervinning       från 10 år
Om glas, dess historia, framställning, återvinning och var 
glasbehållarna i Sverige finns. Du kan också ställa frågor. 

Teknik - frågor och svar   för 10-15 år

Hur kan så tunga saker som flygplan flyga? Detta och mycket annat 
kan du får svar på här. Det är en spännande frågor och svar-sida om 
datorer, el/elektronik, apparatur, industri, byggteknik och fordon. 

Uppfinningar   för 10-15 år
Gör en virtuell resa bland svenska uppfinningar genom att lösa olika 
problem. Om du backar till Thinklinks förstasida hittar du fler teman. 

Höganäs Museum   från 10 år
Keramikens pionjärer och folklivsforskaren Mandelgren är några av de 
avdelningarna under rubriken Museum. Man kan också läsa om 
keramikens historia med utgångspunkt från ler- och 
stenkolsbrytningen i Höganäs på 1700-talet. 

Snilleblixtarna   för 7-12 år
Information om Snilleblixtarna som vill väcka intresse för teknik och 
naturvetenskap för kreativa och uppfinningsrika barn. Här finns även 
särskilt material för lärare och pedagoger om Snilleblixtarna som 
pedagogisk metod. 

forskning.se   från 10 år
Undrar du över hur man blir forskare? Eller vill du läsa om den senaste 
forskningen inom miljö, naturvetenskap, teknik, samhälle, kultur, 
medicin eller hälsa? För elever finns bland annat faktalänkar, 
frågelådor och tävlingar. Forskning.se finansieras och utvecklas av åtta 
offentliga forskningsfinansiärer. En översikt över hela webbplatsen 
finner du här. 

Vetenskapsfestivalen    från 10 år
Vetenskapsfestivalen i Göteborg äger rum en gång per år. På 
webbplatsen finns många bra naturvetenskapliga länkar. Festivalen har 
olika teman varje år och en skoltävling. Från 2006 års tema 'Idrott och 
hälsa' finns dikter om sport! 

Svenska museifönstret   från 10 år

http://www.acronymfinder.com/
http://www.acronymfinder.com/
http://www.brainpop.com/
http://www.brainpop.com/
http://whyfiles.org/
http://whyfiles.org/
http://whyfiles.org/find_it/
http://whyfiles.org/find_it/
http://whyfiles.org/teachers/
http://whyfiles.org/teachers/
http://www.teknat.uu.se/skola/provapa/augusta/
http://www.teknat.uu.se/skola/provapa/augusta/
http://www.fotomuseetiosby.nu/frames.html
http://www.fotomuseetiosby.nu/frames.html
http://www.glasatervinning.se/
http://www.glasatervinning.se/
http://faktabanken.nu/tekfrag.htm
http://faktabanken.nu/tekfrag.htm
http://www.educe.se/educe/think/uppf.html
http://www.educe.se/educe/think/uppf.html
http://www.educe.se/
http://www.educe.se/
http://www.hoganasmuseum.se/
http://www.hoganasmuseum.se/
http://www.snilleblixtarna.se/
http://www.snilleblixtarna.se/
http://www.forskning.se/
http://www.forskning.se/
http://www.forskning.se/fordigiskolan/elever.4.303f5325112d733769280003336.html
http://www.forskning.se/fordigiskolan/elever.4.303f5325112d733769280003336.html
http://www.forskning.se/lanksamlingar/faktalankar.4.303f5325112d733769280002803.html
http://www.forskning.se/lanksamlingar/faktalankar.4.303f5325112d733769280002803.html
http://www.forskning.se/lanksamlingar/fragelador.4.303f5325112d733769280002821.html
http://www.forskning.se/lanksamlingar/fragelador.4.303f5325112d733769280002821.html
http://www.forskning.se/webbspecifikasidor/oversikt.4.303f5325112d733769280001897.html
http://www.forskning.se/webbspecifikasidor/oversikt.4.303f5325112d733769280001897.html
http://www.goteborg.com/default.aspx?id=2201
http://www.goteborg.com/default.aspx?id=2201
http://www.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=1695
http://www.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=1695
http://www.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=29380
http://www.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=29380
http://www.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=11018
http://www.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=11018
http://www.museifonstret.se/
http://www.museifonstret.se/


I den här portalen ger hundratals svenska museer dig information för 
skolarbetet. Det kan vara texter, bilder, fotografier, filmer, ljud och 
multimedia. Sök i sökrutan eller bläddra dig fram under rubriken 
Kategorisök. I den alfabetiska länklistan kan du se vilka museer som 
har särskilda skolsidor. Hitta också museer via en karta med Sveriges 
landskap. 

Edison after forty: before forty   från 13 år
En webbplats om Thomas Alva Edison, en av våra främsta uppfinnare 
genom tiderna. Texterna är på engelska och handlar mest om senare 
delen av hans liv då han var som mest produktiv. National Museum of 
American History står bakom webbplatsen. 

Smålands museum - Sveriges Glasmuseum    från 10 år
På Smålands museum i Växjö finns särskilt mycket om glas och här 
berättas om glasets historia. Man kan se en liten film och läsa om 
svenskt glas under fem sekel. Länkar till glasbruk m.m. 

Finn upp   för 10-15 år
Finn upp arrangerar en uppfinnartävling var tredje år som alla elever i 
årskurs 6-9 kan delta i. Nästa tävling är 2012. I Galleriet visas tidigare 
vinnande tävlingsbidrag. 

Experiment och synvillor - Teknikens hus   från 13 år
Här finns experiment och optiska synvillor. Lek med reaktionskraften 
och bygg en liten rymdraket, eller laborera med Frank Drakes ekvation 
för att räkna ut hur många planeter i vår galax som kan tänkas hysa 
intelligent liv (kräver Shockwave Player). Du kan också laborera med 
färg och form om du har Flash Player 7 på datorn. Bakom sidan står 
Teknikens hus i Luleå, Sveriges nordligaste science center. 

Christopher Polhem   för 10-15 år
Här hittar du en hel del information om Christopher Polhem, en av 
våra största uppfinnare, och om hans uppfinningar. Det är Tekniska 
museet som ansvarar för webbsidan. Museets lärarinformation finns 

under rubriken skolan. 

Unga Spekulerar   från 13 år
Unga Spekulerar är ett nationellt pedagogiskt utvecklingsprojekt i 
naturvetenskap och teknik för år 6-9 och gymnasiet. Det omfattar 
bioteknik, kommunikation, miljö och förhållandet människa-maskin. 
Elever kan till exempel ge sina framtidsvisioner och utbyta åsikter i 
diskussionsforum. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18
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Sammanfattning

    Teknikdelegationen har haft regeringens uppdrag att verka för att 
öka intresset för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. Under 
utredningstiden har delegationen arbetat utåtriktat och genomfört 
kampanjen Den breda linjen, publicerat underlagsrapporter, anordnat 
ett stort antal konferenser och rundabordssamtal samt aktivt medverkat 
i medier och debatt.
    Teknikdelegationens arbete har vägletts av följande framtidsvision:
• Ett Sverige som har stor konkurrenskraft i den globala kunskaps- 
   ekonomin och en stabil nationell arbetsmarknad.
• Ett Sverige som möter de stora gemensamma utmaningar som 
   förestår, t.ex. inom miljö, demografi och infrastruktur.
• Ett Sverige som ger alla medborgare den kompetens som krävs för 
   att förstå och tillgodogöra sig möjligheter och påverka utvecklingen i  
   ett komplext och tekniskt avancerat samhälle.

    Visionen ställer mycket höga krav på kompetens i matematik, 
naturvetenskap, teknik och IKT, både på arbetsmarknaden och i var-
dagslivet. Teknikdelegationens utredningsarbete visar att Sverige i dag 
står dåligt rustat för att leva upp till sådana ambitioner.
     De problem som Teknikdelegationen har identifierat är omfattande.
Fortfarande väljer alltför få att specialisera sig inom områdena, vilket 
gör att den framtida spetskompetensen är hotad. Ännu mer hotad är 
den breda kompetens som alla medborgare behöver och som borde 
säkerställas genom skolsystemet.
    Problemen är komplexa, då deras grundorsaker står att finna i den 
förtroendekris som naturvetenskap och teknik i dag genomgår bland 
ungdomar i hela västvärlden. Många ungdomar söker relevans för 
samhället och den egna identiteten när de väljer utbildning och karriär, 
men har svårt att finna detta i matematik, naturvetenskap, teknik och 

IKT. Problematiken förvärras av att skolväsendet inte har förmåga att 
fånga upp det grundläggande intresse som de flesta barn och ungdomar 
har, och inte heller i tillräcklig utsträckning förmedla den kunskap alla 
behöver. I dag ser vi konsekvenserna i form av sjunkande kunskaps-
resultat.
    När det gäller skolväsendet lyfter Teknikdelegationen särskilt fram 
att ledarskap, uppföljning, lärarutbildning och lärarfortbildning i dag 
inte fungerar för matematik, naturvetenskap och, i synnerhet, teknik. 
Ämnena är kraftigt underdimensionerade i lärarutbildningen trots att 
skolans behov är stora. I verksamheten tar alltför få skolhuvudmän sitt 
ansvar för att stärka områdena. De nationella resurscentrum som stö-
der ämnesutvecklingen har knappa resurser och begränsade mandat.
    Teknikdelegationen betonar även att länken mellan skolan och 
högskolan är svag. Högskolan har i dag en alltför liten rekryteringsbas 
eftersom alltför få elever slutför gymnasieskolan med tillräcklig 
behörighet och tillräckliga förkunskaper för att studera vidare inom 
områdena. På vissa utbildningar är skev könsfördelning ett betydande 
problem. Utmaningarna mot högskolan är många, och kvalitetskraven 
växer i takt med att samhället och arbetsmarknaden förändras. Sam-
tidigt saknas ett samlat centralt stöd till att utveckla undervisningen.
     För att komma tillrätta med problemen krävs ett koordinerat, lång-
siktigt och brett arbete som har en stark förankring hos kommunerna, 
näringslivet, intresseorganisationer och andra nyckelaktörer. Baserat 
dels på den svenska problembilden, dels på andra jämförbara länders 
erfarenheter presenterar Teknikdelegationen en modell för hur det 
framtida arbetet bör läggas upp.
    Teknikdelegationen föreslår att regeringen fastställer en nationell 
kompetensstrategi för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT vil-
ken bör syfta till att öka intresset och höja kunskapsnivåerna inom 
ämnesområdena. 



Strategins prioriterade mål bör vara att år 2020 ska:

• alla grundskoleelever ha tillgång till relevant undervisning i teknik- 
   vetenskap
• de svenska resultaten i samtliga PISA- och TIMSS-undersökningar
  vara i den övre kvartilen i såväl matematik som naturvetenskap.
•  andelen elever som slutför naturvetenskapligt eller tekniskt  
   gymnasieprogrm vara minst 30 procent 
•  andelen studenter som påbörjar ingenjörsutbildning på högskolenivå 
  vara minst 10 procent av en årskull 
•  könsfördelningen påingenjörsutbildning på högskolenivå vara jämn   
   (i spannet 40-60%) 

    För att uppnå målen bör strategin inriktas på områdena lärarkompe-
tens, undervisning i skolan, övergång mellan skola och högskola, 
undervisning i högskolan samt samverkan och dialog med samhället.
    Vidare föreslår Teknikdelegationen att regeringen tillsätter och leder 
en nationell kommission med särskilt fokus på Sveriges utveckling 
inom matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. Denna kommission 
ska ansvara för strategin, följa upp dess olika delar samt främja arbetet 
på det politiska planet och mobilisera de centrala aktörer som kan 
bidra.
    Teknikdelegationen föreslår även ett antal satsningar relaterade till 
skola, samhälle och högskola, vilka regeringen bör besluta om och 
finansiera i det strategiska arbetets första skede, nämligen:

• Τeknik- och naturvetenskapskommuner
•  Rekryteringskampanj för den nya lärarutbildningen 
•  Riktad fortbildning för lärareoch stdie- och yrkesvägledare 
•  Förkortad lärarutbildning för ämnessakkunniga 
•  Utveckling av undervisningen i skolan

•  Marknadsföringsinsatser t ex Den breda linjen 
•  Samverkan mellan skola och arbetsliv
•  Initiativoch projekt
•  Övergång mellan skola och högskola 
•  Uteckling av undervisningen i högskolan 
 
För att genomföra strategin föreslår Teknikdelegationen att regeringen
inrättar Plattform teknik och naturvetenskap med ansvar för det opera-
tiva arbetet i form av samordning, medelstilldelning, kommunikation 
och analys. Arbetet bör utföras i partnerskap med de aktörer som i dag 
arbetar med frågorna.
     Avslutningsvis gör Teknikdelegationen ett antal ställningstaganden
som relaterar till pågående utbildningspolitiska reformer. Dessa, av 
vilka majoriteten har kommunicerats av Teknikdelegationen under 
utredningstidens gång, inkluderar:

• reform av de tekniska och naturvetenskapliga gymnasieprogrammen
   för att fler ska bli behöriga till högre studier inom områdena
• reform av grundskolans teknikämne för att stärka dess relevans
  och vetenskapliga grund
• skärpning av behörighetskraven för lärare med krav på att dessa
   ska ha såväl ämneskompetens som pedagogisk kompetens
• reform av lärarutbildningen så att blivande lärare ska ha nödvändig
   kompetens i matematik, naturvetenskap, teknik och IKT.



DEL I. INLEDNING

1 Avstamp

1.1 Kort bakgrund till Teknikdelegationen

    Teknik och naturvetenskap spelar sedan länge en stor roll i svensk 
ekonomi, och Sveriges industrihistoria har en given plats i det kollek-
tiva medvetandet. Ambitionen att främja tekniskt och naturveten-
skapligt kunnande i tillväxtsyfte är därför långt ifrån ny. Den stora 
utökningen av högskolans utbildningsplatser inom områdena under 
1990-talet hör till de senaste satsningarna. Inte heller problemet med 
minskande intresse är nytt. Det har diskuterats i Sverige under en 
längre tid, och har engagerat många olika aktörer.1  NOT-projektet 
som drevs av Högskoleverket och Skolverket (senare Myndigheten för 
Skolutveckling) under åren 1993−2003 hade t.ex. en uppdragsbe-
skrivning som delvis liknade Teknikdelegationens. 2
    Det som har förändrats på senare tid är den samhälleliga kontexten i 
form av en allt snabbare globalisering som utmanar rådande strukturer 
och ställer nya krav. Under 2007 tog den svenska regeringen, bl.a. med 
inspiration från Danmark och Finland, initiativ till att inrätta ett 
Globaliseringsråd i syfte att öka kunskapen, uppmuntra till debatt och 
föreslå strategier just för konkurrenskraft i en ny tid. Rådet identifi-
erade tidigt teknik och naturvetenskap som prioriterade områden. 
Redan i sin första underlagsrapport diskuterade rådet frågan om ökade 
kunskapskrav och i en senare publikation fokuserade rådet på behovet 
av ingenjörer för att skapa tillväxt. 3
    Samtidigt som den samhällsekonomiska betydelsen av teknik och 
naturvetenskap på detta sätt framhölls alltmer, kom allt tydligare sig-
naler om att utbildningsväsendet inte kunde leverera det som krävdes. 
Från att vid tiden för NOT-projektet fortfarande ha presterat 

jämförelsevis väl, började svenska elevers resultat i nationella och 
internationella kunskapsmätningar visa på starkt nedåtgående trender. 
Andelen sökande till tekniska (inklusive ingenjörsutbildningar) och 
naturvetenskapliga utbildningar minskade också kontinuerligt. Likaså 
fortsatte problemen med skev könsfördelning och få kvinnliga sökande 
till tekniska högskoleutbildningar. Andra varningsklockor var framtida 
demografiska utmaningar i form av stora pensionsavgångar och 
minskande ungdomskullar.
    I och med detta hade frågorna återigen hamnat högt på den 
nationella politiska dagordningen. I juli 2008 följde regeringen upp 
Globaliseringsrådets rekommendationer med att tillsätta en delegation 
för att arbeta vidare med frågorna inom ramen för det statliga utred-
ningsväsendet. Det var då Teknikdelegationen fick i uppdrag att 
”kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft inom matematik, natur-
vetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
samt lyfta fram, förstärka och utveckla arbetet med att öka intresset för 
och deltagandet i högskoleutbildning inom dessa områden.”4  I kom-
mittédirektivet fastställdes att delegationens arbete skulle omfatta hela 
utbildningskedjan, från förskola till högskola, samt att ett långsiktigt 
perspektiv skulle anläggas. Vidare skulle särskild vikt läggas vid 
flickors och kvinnors intresse för matematik, naturvetenskap, teknik 
och IKT. Uppdraget skulle slutrapporteras senast den 30 april 2010. 
Kommittédirektivet i sin helhet återfinns i bilaga 1 och en lista på 
ledamöter i missivet.

1.2 Teknikdelegationens arbetssätt .............

1.3 Teknikdelegationens syn på uppdraget
    Eftersom Teknikdelegationens uppdrag är komplext och kan upp-
fattas på många olika sätt, har delegationen varit angelägen att göra en 
egen tolkning och låta sitt arbete styras därav.



1.3.1 Vart vill vi komma?
    Först och främst anser delegationen att uppdrag av denna omfatt-
ning och komplexitet måste vägledas av en vision. Vi behöver uttalade 
ambitioner för vilket samhälle och vilken arbetsmarknad vi vill ha, för 
att sedan kunna sträva dithän.

    Teknikdelegationen har formulerat en vision i tre delar:
• Ett Sverige som har stor konkurrenskraft i den globala kunskaps- 
   ekonomin och en stabil nationell arbetsmarknad.
• Ett Sverige som möter de stora gemensamma utmaningar som före-
   står, t.ex. inom miljö, demografi och infrastruktur.
• Ett Sverige som ger alla medborgare den kompetens som krävs för 
   att förstå och tillgodogöra sig möjligheter och påverka utvecklingen i  
  ett komplext och tekniskt avancerat samhälle.

    För att kunna uppnå detta krävs att vi satsar seriöst på matematik, 
naturvetenskap, teknik och IKT. Det gäller för Sverige att säkra 
ekonomi och arbetstillfällen i globaliseringens tid och att lösa en 
mängd svåra samhällsuppgifter såsom att skapa hållbar tillväxt, att 
garantera vård och omsorg för en åldrande befolkning, att driva kom-
plexa system för infrastruktur, transport, logistik, samhällssäkerhet och 
krisberedskap, och att lösa klimat- och energifrågorna. Vägen dit går 
genom teknik och naturvetenskap i bred bemärkelse.
    Visionen har därför inte bara ett arbetsmarknadsfokus, utan den 
inbegriper även teknikens och naturvetenskapens ställning i samhället
i stort. Ungas attityder till områdena grundläggs tidigt och påverkas av 
hela omgivningen: i familjen, från förskolan och genom hela utbild-
ningssystemet, och under fritidsaktiviteter. Som samhällsmedborgare 
är vi dessutom alla omgärdade av komplexa tekniska system som 
förutsätter användarkompetens. Det troliga är att vårt vardagsberoende 
av teknik och naturvetenskap kommer att öka, och att kompetens-

kraven kommer att accelerera. Som demokratisk kunskapsnation måste 
vi vara redo för detta.
    På arbetsmarknaden måste det finnas spetskompetens i form av 
tekniskt och naturvetenskapligt utbildade individer, men också grund-
läggande och bred kompetens inom områdena i arbetskraften som 
helhet. För delegationen är det viktigt att markera att matematik, natur-
vetenskap, teknik och IKT inte bara berör specialister − det är en 
angelägenhet för alla arbetsgivare och arbetstagare.
    Visionens tre perspektiv ska därför ses som en helhet, och det finns 
ingen motsättning mellan de ekonomiska och de demokratiska moti-
ven. Tvärtom är det till nytta för arbetsmarknaden och samhälls-
ekonomin att den enskilde medborgaren får god tillgång till teknisk 
och naturvetenskaplig kunskap. 7
    Genom att utgå från denna vision har delegationen valt bort en 
snävare tolkning av uppdraget, nämligen att försöka reglera antalet 
tekniskt och naturvetenskapligt högskoleutbildade personer som 
arbetsmarknaden kommer att behöva. Det senare vore en återvänds-
gränd, av flera skäl. Många försök, både nationellt och internationellt, 
har visat att det är metodologiskt problematiskt. Central utbildnings-
planering har alltid varit svår, och på en snabbt föränderlig, inter-
nationell arbetsmarknad har den allt mindre chans att lyckas. Tekniska 
och naturvetenskapliga yrkesroller är inte, och bör inte heller vara, 
statiska. Något perfekt beslutsunderlag finns därför inte, utan alla 
metoder som behandlar arbetsmarknadens framtida behov har sina 
begränsningar. Framtiden låter sig helt enkelt inte förutsägas med 
vetenskaplig exakthet. Visionen får ta vid.

1.3.2 Vart är vi på väg?
    Teknikdelegationens vision ställer mycket höga krav på teknisk och 
naturvetenskaplig kompetens i samhällets alla delar. Tyvärr visar 
delegationens utredningsarbete att Sverige, i stället för att växla upp 



och förbereda sig på förestående utmaningar, har nedprioriterat all-
mänbildning inom naturvetenskap och teknik och skapat olika former 
av hinder mot kunskapsspridning inom ämnena. Betänkandet redogör i 
detalj för delegationens syn, som kan sammanfattas som följer:
    Delegationen hyser stor tilltro till barns och ungdomars förmåga att 
ta till sig den teknik och naturvetenskap som de behöver i sitt var-
dagsliv. Att ungdomar har ett grundläggande intresse för frågorna har 
delegationen fått bekräftat. Detta bådar på många sätt gott inför 
framtiden. De stora bekymren handlar i stället om vuxenvärldens 
oförmåga att möta och fånga upp barns och ungdomars intresse. 
Många av de problem vi ser är resultat av beslut som påverkar unga 
men som är tagna av dem som i dag är vuxna.
    Problematikens kärna är den förtroendekris som naturvetenskap och 
teknik i dag genomgår bland ungdomar i hela västvärlden. Att ung-
domar får allt svårare att se något samband mellan naturvetenskap och 
teknik å ena sidan, och sina egna drivkrafter för studier och karriärval 
å andra sidan, är en svår utmaning för alla moderna samhällen och 
utbildningssystem. Det ställer krav på att undervisningen inte bara är 
av god vetenskaplig kvalitet, utan också lyckas förmedla den 
värderingsdimension och den arbetslivs- och samhällsrelevans som 
ungdomarna söker. I Sverige har vi inte klarat att leva upp till detta.
    Teknikdelegationen ser nu hot mot såväl spetskompetensen som den 
breda kompetensen på arbetsmarknaden. När det gäller framtida 
tillgång till tekniskt och naturvetenskapligt utbildade finns ett tydligt 
kvantitativt problem. Alltför få väljer en sådan utbildning. Visserligen 
har antalet sökande till många av de aktuella högskoleutbildningarna 
ökat i senare års ansökningsomgångar, men denna ökning sker från en 
rekordlåg nivå och efter en längre tid av sjunkande efterfrågan. Dess-
utom är rekryteringsbasen från gymnasieskolan i grunden alltför liten, 
bl.a. orsakad av ett olämpligt utformat behörighetssystem, och den 
riskerar att krympa ytterligare på grund av kraftigt minskande ung-

domskullar framöver. Ökningen är därför på intet sätt tillräcklig för att 
möta det stora framtida behov som delegationen förutser.
    Det finns även utmaningar mot spetskompetensen som handlar om 
utbildningskvaliteten i sig. Hittills har visserligen teknik och natur-
vetenskap i svensk högskola generellt fallit väl ut i utbildnings-
utvärderingar och sektorn har legat långt framme när det gäller 
forskning och innovation på ett flertal områden. 8 Med samhällets 
ökade kompetenskrav växer dock kraven på högskolan ständigt. Det 
återstår att se om utbildningarna kommer att klara av att förmedla de 
kärnkompetenser som behövs på framtidens arbetsmarknad och ligga i 
frontlinjen när det gäller exempelvis innovation och entreprenörskap.
    Det största hotet handlar emellertid om den breda kompetens som 
skulle ha byggts upp underifrån, genom skolsystemet. Här har Teknik-
delegationens utredningsarbete blottlagt allvarliga brister. Ju fler 
kunskapsmätningar med alarmerande resultat som publiceras, desto 
tydligare framträder den svenska skolans oförmåga att ge alla elever 
en likvärdig grund i matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. Otill-
räckligt ledarskap från skolhuvudmännens sida liksom bristfällig 
lärarutbildning och -fortbildning framstår som fundamentala problem i 
sammanhanget.
    Den negativa utvecklingen i skolan går tvärs emot Teknikdelega-
tionens vision. Utan en solid grund kan vi inte heller få fram spets-
kompetens. Dessutom är det ett demokratiskt problem att inte alla 
elever kan garanteras högkvalitativ och likvärdig utbildning i ämnena. 
Ur ett arbetsmarknadsperspektiv är det en kompetensförlust att skolan 
inte förmår ge den naturvetenskapliga och tekniska grund som behövs 
i snart sagt alla arbeten. I förlängningen är det ett hot mot Sveriges 
framtida konkurrenskraft. 9
    Teknikdelegationens huvudbudskap är att situationen nu bör betrak-
tas som en kris: delvis på grund av hur de enskilda delarna fungerar i 
dag, men framför allt därför att utvecklingen i sin helhet går åt fel håll. 



Om inget görs, riskerar gapet att växa alltmer mellan vad vi som sam-
hälle behöver och vad vi faktiskt kan leverera.
    Förståelsen för denna problematik behöver nu öka, liksom föränd-
ringsviljan. Visserligen har Sverige en stark historia inom teknik och 
naturvetenskap, men det är riskabelt att tro att läget därmed är gott nog 
inför framtiden. Då både blundar vi för de problem vi har, och 
glömmer att den globala konkurrensen kräver handlingskraft av alla 
samhällen – oavsett tidigare framgångar. I många länder som Sverige 
jämför sig med har man redan insett detta.

1.3.3 Hur vänder vi utvecklingen?
    För att vända den negativa utvecklingen och realisera visionen fullt 
ut fordras en ansenlig mobilisering av olika krafter i hela samhället. 
Delegationen menar att Sverige bör följa andra länders exempel och 
fastställa en nationell strategi för att säkra framtida kompetens inom 
matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. Hur strategin rent konkret 
bör verkställas och vilka som är de ansvariga aktörerna beskrivs när-
mare i kapitel 8, medan de olika analyskapitlen, t.ex. Skolan (kapitel 
5) och Högskolan (kapitel 6), ger en mer fullödig motivering till varför 
satsningen behövs. De bärande idéerna10 är följande:
    Rent kvantitativt behöver andelen ungdomar som väljer naturveten-
skaplig och teknisk utbildning öka, såväl i högskola som gymnasie-
skola. Gymnasieskolans teknik- och naturvetenskapsprogram utgör 
den absolut viktigaste rekryteringsbasen för högskolans utbildningar, 
och därmed blivande spetskompetens, men i dag är denna bas inte stor 
nog för att förse högskolan med tillräckligt många studenter. Gym-
nasieprogrammen har också ett viktigt egenvärde genom att ge teknisk 
och naturvetenskaplig allmänbildning till vårt samhälle. Det finns i dag 
en mängd onödiga formella hinder för att öka kvantiteten, något som 
delegationen har ägnat kraft åt att påtala. Dit hör ett problematiskt 
behörighetssystem. Att denna typ av flaskhalsar försvinner är ett mini-
mikrav.

    Avgörande för att förverkliga visionen är att vi höjer vår 
ambitionsnivå när det gäller utbildningskvalitet. Mycket pekar på att 
det är detta som skapar tillväxt i en tid då ekonomierna blir alltmer 
sammanflätade.11  För Sveriges del handlar det inte minst om att 
bygga en solidare kunskapsbas. För att ungdomar ska stå väl rustade 
för ett livslångt lärande och få förmåga att förhålla sig till, diskutera, 
ifrågasätta och utveckla teknikens och naturvetenskapens tillämp-
ningar, krävs att de först får redskap att behärska de grundläggande 
vetenskapliga sambanden.
    Våra skolelever har rätt till gedigna grundkunskaper i matematik, 
naturvetenskap, teknik och IKT, förmedlade av ämnessakkunniga 
lärare, och våra högskolestudenter har rätt till utbildning som vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi behöver nu bryta de 
negativa trenderna och hävda oss betydligt bättre både i nationella 
utvärderingar och internationella jämförelser. För att säkra detta krävs 
kvalitetsutveckling på alla utbildningsnivåer. 12  Teknikdelegationen 
förespråkar därför åtgärder som startar i de tidiga åldrarna och som 
sedan bärs av en progressionstanke. Det betyder att hela utbildnings-
väsendet, från förskola till högskola, inkluderas och att övergångarna 
mellan olika stadier är smidiga.
    För att förverkliga visionen krävs också att kunskapen blir 
tillgänglig. Tillgänglighet är en fråga om demokratiska rättigheter, men 
även ett sätt att stärka konkurrenskraften. Åtskilliga studier visar hur 
viktigt det är för tillväxten att samhället tar vara på kunskap och för-
mår sprida den så brett som möjligt.13  Delegationens grundsyn är här 
att mångfald, vare sig det handlar om kön, kultur eller erfarenhet, 
skapar mervärde. Vi bör bli bättre på att bygga på den mångfald som 
finns i det svenska samhället i dag. Med skev utbildningsrekrytering 
går vi miste om ett stort antal begåvade elever.   
      Det är ur ett mångfaldsperspektiv som delegationen har valt att se 
sitt särskilda uppdrag att öka flickors och kvinnors intresse för om-



rådena. Delegationen menar att punktinsatser riktade mot flickor inte 
räcker för att öka flickors intresse för ämnena eller för att utjämna den 
skeva könsfördelningen i teknisk högskoleutbildning. För detta krävs 
långsiktigt arbete för att bredda rekryteringen och tillgängligheten för 
alla – oavsett kön eller social bakgrund. Delegationen ägnar frågan 
särskild uppmärksamhet i avsnitt 6.4.3.
    Det var även med detta perspektiv delegationen beslutade att i 
arbetet med kampanjen Den breda linjen (se avsnitt 1.2) inte försöka 
rikta sig speciellt till flickor, utan istället anta ett angreppssätt baserat 
på vad en stor del av den totala målgruppen (15-åringar i färd med att 
välja gymnasieprogram) kunde tänkas ha gemensamt och appelleras av 
– oavsett faktorer som kön, specialintressen och bakgrund – för att på 
så sätt också nå fram till flickorna. Enligt den första kampanjut-
värderingen har angreppssättet visat sig framgångsrikt. I de få fall 
resultaten skiljer sig åt mellan flickor och pojkar är det till flickornas 
fördel. Exempelvis har kampanjfilmen i något högre grad uppmärk-
sammats av flickor än pojkar, och flickor svarar också i högre 
utsträckning än pojkarna att de upplever kampanjens budskap som 
mycket tydligt.
     Förnyad undervisning är en nyckelfaktor i sammanhanget. För att 
ungdomar ska känna att kunskapen är meningsfull, och därmed bli 
intresserade av att välja en utbildning eller karriär inom områdena, 
krävs att kunskapen förmedlas på ett relevant vis. Undervisningen i 
matematik, teknik, naturvetenskap och IKT bör, utöver de veten-
skapliga grundprinciperna, ta upp tillämpningar och konsekvenser. Det 
betyder t.ex. att ämnena behöver länkas till politik, etik och andra 
humanistiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar. Det finns 
skrivningar i skolans kurs- och läroplaner och i högskolans styrdoku-
ment där allt detta poängteras, inte minst när det gäller utbildning för 
hållbar utveckling.14  Dessa tankar bör få en mer framträdande roll. 
Delegationen ser framför sig att det svenska utbildningsväsendet på så 

sätt kan profilera sig i kreativt och hållbart lärande.
    Behovet av förnyelse blir också tydligt då vi betänker den del av 
visionen som handlar om framtidens samhälleliga utmaningar. 
Eftersom arbetsmarknader och ekonomier nu förändras i snabb takt 
blir de allt svårare att förutsäga. Högst troligt är dock att vi går mot 
alltmer komplexa system och processer vilket gör att kompetenskraven
ständigt ökar. På en föränderlig arbetsmarknad testas våra kunskaper, 
men också våra färdigheter, t.ex. förmåga att anpassa oss och konstant 
lära nytt. Även detta behöver utbildningsväsendet träna oss inför.15 
Undervisningen måste ge eleverna möjlighet att utveckla entrepre-
nöriella förmågor såsom företagsamhet, självständighet, kreativitet och 
initiativförmåga. För att åstadkomma detta krävs att samverkan mellan 
utbildningsväsendet och det omgivande samhället, framför allt arbets-
livet, blir närmare än i dag.
     Under sin korta utredningstid har Teknikdelegationen arbetat aktivt, 
brett och utåtriktat för att öka förståelsen för dessa frågor. Av 
nödvändighet har delegationen fått koncentrera sig på vad som går att 
påverka genom det formella politiska systemet, och har särskilt 
betonat skolväsendet. Samtidigt är delegationen högst medveten om att 
barns intresse och kunskap redan från tidig ålder påverkas av attityder 
i samhället i stort. Även om en enstaka delegation av detta slag inte 
kan åstadkomma varaktig förändring, har några viktiga steg tagits på 
vägen. Nu är det hög tid att mobilisera alla krafter i det fortsatta 
arbetet.

Noter:
1 Närmare 40 procent av de ca 200 projekt eller initiativ (redovisade i 
Teknikdelegationens rapport 2009:1) som i någon form verkar för att 
öka barns och ungdomars intresse för matematik, naturvetenskap, 
teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) startade sin 
verksamhet före år 2000.



2 NOT-projektet 1999−2003 – en utvärdering, s. 10.
3 Ds 2007:38 Kunskapsdriven tillväxt − en första rapport från 
Globaliseringsrådet, Ds 2008:10 Insatser för att öka intresset för 
ingenjörsyrket − rapport från Globaliseringsrådet.
4 Dir. 2008:96. Teknikdelegation.
7 För resonemang kring hur demokratisk tillgänglighet till kunskap 
skapar tillväxt, se Ds 2009:21 Bortom krisen – Om ett framgångsrikt 
Sverige i den nya globala ekonomin, s. 31 och Nihlfors, E. Kunskap 
vidgar världen − Globaliseringens inverkan på skola och lärande, s. 
19−24.
8 Högskoleverket Rapport 2007:31 R s. 101, Ds 2007:38 
Kunskapsdriven tillväxt, s. 24−25.
9 Det finns forskning som visar att kvaliteten på undervisningen långt 
ner i åldrarna inverkar på en hel nations tillväxt. Ju högre elevpresta-
tioner i matematik, och i synnerhet, naturvetenskap, desto bättre verkar 
det gå för landet ekonomiskt. Se Storesletten, K. & Zilibotti, F. ur 
Tillväxt och ekonomisk politik red. Calmfors, L. & Persson, M. s. 122, 
s.127.
10 Liknande resonemang kring hur kunskapssatsningar bör utformas 
för att skapa tillväxt finns bl.a. i Braunerhjelm, P., von Greiff, C., 
Svaleryd, H. Utvecklingskraft och omställningsförmåga – En 
globaliserad svensk ekonomi, s. 99 och Storesletten, K. & Zilibotti, F.
11 Forskning refererad i Braunerhjelm, P., von Greiff C., Svaleryd, H. 
s. 20−23, 99−100.
12 Braunerhjelm, P., von Greiff &, C., Svaleryd, H. s. 99−100.
13 Se t.ex. Andersson, T., Braunerhjelm, P., Jakobsson, U. Det svenska 
miraklet i repris? s. 14, Storesletten, K. & Zilibotti, F. s. 131, SOU 
2008:69 Välja fritt och välja rätt s. 21−22, McKinsey How the world’s 
best performing school systems come out on top s. 35.
14 Se t.ex. skrivning om tekniken i samhället i kursplanen för teknik i 
grundskolan; högskoleförordningens examensbeskrivningar för 
tekniska och naturvetenskapliga yrkesexamina samt högskolelagen 1 
kap 5 §.
15 Braunerhjelm, P., von Greiff, C., Svaleryd, H., s. 101−102......

Examensrätt för ingenjörsexamen.

Civilingenjörsexamen
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Karlstads universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet

Högskoleingenjörsexamen
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Karlstads universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skövde. Högskolan Kristianstad. Högskolan Väst. 
Linnéuniversitetet.  Malmö högskola. Örebro universitet



 Arbetsmarknadsstatistik

    Statistiken över de senaste 15 åren pekar på att högskoleutbildade 
generellt har klarat sig bättre undan arbetslöshet och påverkats mindre 
av konjunktursvängningar än grupper med lägre utbildningsnivå. Stati-
stiken skiljer sig dock åt mellan utbildningsgrupperna, och det är ofta 
skillnad mellan nyutexaminerade och yrkeserfarna.1
    När det gäller nyutexaminerade, hör kategorin tekniskt utbildade till 
dem som haft allra lättast att etablera sig på arbetsmarknaden.2 Även 
den har märkt av lågkonjunkturer, t.ex. under IT-sektorns krisår mellan 
2001 och 2004, men i mindre utsträckning än flertalet andra utbild-
ningsgrupper. Detta är ett gott resultat inte minst med tanke på 
gruppens storlek. I de utbildningsgrupper, såsom läkare och logopeder, 
som har haft ännu lättare att etablera sig, har antalet examinerade varit 
betydligt mindre.
    Inom gruppen tekniskt utbildade har det skiftat över tid vilka 
inriktningar som haft lättast respektive svårast att etablera sig. Noteras 
kan att civilingenjörer genom hela tidsperioden har haft lättare att få 
sitt första jobb än vad högskoleingenjörer haft. Detta går tvärtemot 
prognoserna som länge identifierat högskoleingenjörer som den primä-
ra bristgruppen. Det är samtidigt i linje med tendensen att personer 
med längre utbildning har en starkare position på arbetsmarknaden. 3
    Den grupp som kategoriseras som naturvetenskapligt utbildade är 
heterogen. Statistiken visar också att det har varit olika svårt för olika 
utbildningsgrupper att etablera sig i olika tidsperioder. Exempelvis 
hade gruppen som slutförde en yrkesutbildning med koppling till 
vårdsektorn, dvs. biomedicinska analytiker, apotekare och receptarier, 
en särskilt god arbetsmarknad under 1997−2002 varefter etablerings-
siffrorna började peka nedåt. 4 Likaså hade de som avslutade en 
yrkesutbildning inom skog- och lantbruk lätt att få arbete efter examen 
mellan 1996 och 2003, varpå situationen försämrades något under ett 

par år för att sedan åter förbättras. 5
    När det gäller naturvetenskapligt utbildade med generell examen 
visar statistiken att de hade relativt lätt att få sitt första arbete i slutet 
på 1990-talet men har fått det svårare därefter. Över lag har denna 
kategori haft svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än andra stora 
utbildningsgrupper med generell examen såsom ekonomi-, vård- och 
teknikutbildade. Snarare har deras etableringsmönster liknat samhälls-
vetarnas. Andelen naturvetare med svag ställning på arbetsmarknaden 
har också varit förhållandevis hög. 6
     Det finns också statistik som beskriver utvecklingen på arbetsmark-
naden genom att följa arbetsgivarnas rekryteringsbehov över tid. Här 
stämmer SCB:s Arbetsmarknadsbarometer väl med tendenserna i 
etableringssiffrorna. Under tidsperioden 1998−2008 uttryckte arbets-
givarna ett relativt stort behov av tekniskt utbildad arbetskraft, med 
betoning på yrkeserfarna. Efter efterfrågefallet i perioden mellan 2001 
och 2004, som var tydligt inom många inriktningar (elektronik/data, 
teknisk fysik, industriell ekonomi, maskin/fordon/ farkost m.fl.) 
återhämtade sig området bra. 7
    Inom kategorin naturvetenskapligt utbildade har olika inriktningar 
varit olika efterfrågade. Fysiker har haft en förhållandevis god arbets-
marknad, bl.a. beroende på att antalet utbildade fysiker har minskat. 
Däremot har kemister och, i synnerhet, biologer haft jämförelsevis 
svårt att etablera sig. I Arbetskraftsbarometern har arbetsgivare kon-
tinuerligt rapporterat om god tillgång på nyutexaminerade biologer, 
och konkurrensen om jobben har varit påtaglig. Också för yrkeserfarna 
biologer visar statistiken på en relativt kärv arbetsmarknad. 8

    Ett annat mått på arbetsmarknadens efterfrågan är sysselsättnings-
statistiken, som även den brukar delas in i breda kategorier. 9 Här visar 
uppgifter från Statistiska Centralbyrån om perioden 2005−2009 att 



andelen arbetslösa i kategorin naturvetenskap, matematik och data har 
varit ungefär lika stor som genomsnittet, medan andelen arbetslösa i 
kategorin teknik och tillverkning varit lägre än genomsnittet.
    Figur: Andel arbetslösa per utbildningsinriktning 2005–2009. 
(Utelämnas här). Figuren upptar:
samtliga utbildningsinriktningar
allmän utbildning
pedagogik och lärarutbildning
humaniora och konst
samhällsvetenskap, juridik, handel, administration
naturvetenskap, matematik och data
teknik och tillverkning
lant- och skogsbruk samt djursjukvård
hälso- och sjukvård samt social omsorg
tjänster.

     Statistiken över andelen ersättningsfall från Akademikernas Erkän-
da Arbetslöshetskassa (AEA) under perioden 2001−2009 visar att 
medlemmar i Sveriges Ingenjörer (med undantag för 2003) kontinu-
erligt har haft lägre andel ersättningsfall än genomsnittet AEA-med-
lemmar, medan medlemmar i Naturvetarna kontinuerligt har haft en 
högre andel.10 Att fackförbundens statistik skiljer sig från SCB:s beror 
bl.a. på att många nyutexaminerade inte är med i fackförbunden.
    Figur: Andel ersättningsfall från arbetslöshetskassan AEA: Sveriges 
Ingenjörer, Naturvetarna samt AEA totalt. (Utelämnas här)

     När det gäller forskarutbildades arbetslöshet visar statistiken att 
disputerade inom biologi, miljövetenskap, fysik, kemi, geovetenskap 
och data hör till de forskarutbildade som haft högst andel arbetslösa. 
För naturvetenskapligt utbildade, som i större utsträckning än andra 
grupper går vidare till forskarutbildning, har arbetsmarknaden således 

inte premierat högre utbildningsnivå lika mycket som på de flesta 
andra områden. Dessutom visar statistiken på skillnader mellan könen. 
Bland forskarutbildade inom biologi och miljövetenskap har andelen 
arbetslösa kvinnor tidvis varit dubbelt så hög som andelen arbetslösa 
män. För forskarutbildade inom matematik och teknik visar statistiken 
på en lägre andel arbetslösa än genomsnittet.
    Figur: Arbetslöshet bland forskarutbildade i förhållande till antalet 
med respektive utbildning i befolkningen. (Utelämnas här)

Noter.
1 Jämför SCB Arbetskraftsbarometern 2009, s. 13-15 med SACO 
(2009) Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem.
2 Högskoleverket Rapport 2009:28 R, s.44–46. Arkitektutbildningen 
är ett undantag inom det tekniska området där nyutexaminerade tidvis 
haft svårt att få arbete. Till tekniska utbildningar räknas i det här fallet 
samtliga ingenjörsutbildningar samt utbildningar inom lantbruk och 
skogsbruk. För att räknas som ”etablerad på arbetsmarknaden”  ska 
personen vara sysselsatt i november månad det aktuella året samt ha en 
arbetsinkomst som överstiger 175 400 kronor under året. Dessutom 
krävs att det inte finns några händelser som indikerar arbetslöshet (på 
hel- eller deltid) eller några händelser som indikerar att personen har 
varit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
3 Högskoleverket Rapport 2009:12 R, s. 66. För en analys av 
högskoleingenjörernas ställning på arbetsmarknaden, se Sveriges 
Ingenjörer Sverige behöver ingenjörer − Statistiska brottstycken om 
ingenjörer och teknikutbildning, Högskoleverket Rapport 2009:12 R, 
s. 66.
4 Högskoleverket Rapport 2009:28 R, s. 47−48, s. 51−52.
5 Högskoleverket Rapport 2009:28 R, s. 54−56.
6 Högskoleverket Rapport 2008:35 R, s. 30.
7 SCB Arbetskraftsbarometern 2008, s. 25−38.



8 SCB Arbetskraftsbarometern 2008, s. 39−41.
9 Det finns metodsvårigheter med att gruppera arbetslöshet efter 
utbildningsinriktning, se Högskoleverket Rapport 2005:46 R, s. 
21−23, 59−61 för en problematisering.
10 I Naturvetarna ingår de tidigare Naturvetareförbundet, Agrifack och 
Skogsakademikerna. I Sveriges Ingenjörer ingår de tidigare Civil-
ingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet.



63 Biologisk produktion. Jordbruk, 
skogsbruk, jakt, fiske.



Naturbrukprogrammet.Gymnasiet. 
Skolverket 100517.

   "Naturbruksprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbildning 
för arbete med djur, odling eller skogsbruk. Dagens naturbruks-
program har inga nationellt fastställda inriktningar. För att förtydliga 
program-mets innehåll har utredaren föreslagit tre nationella inrikt-
ningar; djurhållning, odling och gröna miljöer samt skog och vatten. 
Om ett program får nationella inriktningar ökar elevernas möjligheter 
att komma in på en utbildning som de har intresse och fallenhet för. 
Att ett program får inriktningar ökar också elevernas möjligheter att 
söka utbildningen och tas emot i första hand i andra kommuner.
    Programmet bör leda till ett antal tydliga yrkesutgångar, t.ex. inom 
mjölkproduktion, växtodling samt jakt- och viltvård. Branscherna 
inom området har arbetat fram certifikat för olika yrken för att tydlig-
göra vilken kompetens som krävs.
    Naturbruksprogrammet utgör i dag en rekryteringsgrund för flera 
högskoleutbildningar vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet. 
Regeringen avser därför att ge Skolverket i uppdrag att i den fortsatta 
beredningen av programmets innehåll även överväga vilka behörig-
hetsgivande kurser som bör erbjudas."
(Prop. 2008/09:199)

Se      Naturbruksprogrammet

Ämnesplaner
Biologi - naturbruk
Djur
Djursjukvård   se område 61
Hund
Häst
Lantbruksdjur
Motor- och röjmotorsåg

Natur och landskapsvård
Naturguidning
Naturbruk
Naturbrukets byggnader
Naturbruksteknik
Odling
Odling i växthus
Rid- och körkunskap
Serviceteknik - naturbruk
Skog, mark och vatten
Skötsel av utemiljöer
Skogsproduktion
Trädgårdsanläggning
Växtkunskap

Exempel på yrkesutgångar
Hästskötare
Djurskötare inom lantbruk
Arbete med hundar
Arbete som djurvårdare
Växtodling
Lantbruksmaskiner
Kombinationslantbruk
Landsbygdstjänster
Skogsmaskinförare
Skogsmaskinservice
Skogsvård
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsodling
Skötsel av utemiljöer
Trädgårdstjänster
Naturvetenskap

http://www.skolverket.se/sb/d/2999
http://www.skolverket.se/sb/d/2999
http://www.skolverket.se/sb/d/3822
http://www.skolverket.se/sb/d/3822


Skog, mark och vatten.
Ämnet skog, mark och vatten handlar om mångbruk av skog. Med 
mångbruk menas att skog, mark och vatten används för olika syften. 
Skogen omfattas av stora ekonomiska och miljömässiga värden och är 
en av de viktigaste tillgångarna när det gäller förnyelsebara råvaror. 
Produktionen av skogsråvara styrs främst av hur mycket råvara 
skogsindustrin och energisektorn behöver. Skog, mark och vatten 
nyttjas också för jakt, fiske, friluftsliv, rekreation och upplevelser av 
olika slag. Dessa verksamheter måste utvecklas parallellt med 
råvaruproduktionen inom skogsbruket. I ämnet ingår jakt och viltvård 
samt fiske och vattenvård.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom skogsbruk och vård 
av naturresurser. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom skogsskötsel, viltvård och 
vattenvård. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna 
utvecklar förståelse av moderna och historiska brukningsmetoder samt 
kunskaper om de natur- och kulturminnen som finns i skogsland-
skapet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om skogens många olika värden. Att upptäcka och se naturvärden 
bygger på kunskaper om växter och djur, kunskaper i ekologi samt 
känsla för skogens skönhetsvärden. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om skogen som 
ekosystem samt om samspelet mellan natur och människa.
    Genom övningar ska eleverna utveckla förmåga att utföra 
arbetsuppgifter inom mångbruk av skog. Fältstudier och undersökande 
arbetssätt ska ge eleverna möjlighet att iaktta och se möjligheter för 
olika verksamheter med skog, mark och vatten som bas.

Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom skogsvård, viltvård 
  och vattenvård.
 2. Kunskaper om skogsbrukets, jaktens, fiskets och friluftslivets 
  historia, omfattning och ekonomiska betydelse.
 3. Kunskaper om djur, växter och vattenlevande organismer i 
  olika biotoper.
 4. Förmåga att utföra viltinventeringar samt upprätta och tillämpa 
  viltvårdsplaner.
 5. Kunskaper om jaktmetoder och förmåga att använda och vårda 
  utrustning i samband med jakt. 
 6. Förmåga att tolka och upprätta vattenvårdsplaner och 
  fiskevårdsplaner samt förmåga att sköta fiskevatten på ett 
  ekologiskt hållbart sätt.
 7. Kunskaper om fiskemetoder och förmåga att använda och 
  vårda redskap och annan utrustning för fiske.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 9. Förmåga att arbeta med hänsyn till säkerhet, ergonomi, etik 
  och miljö.

Kurser i ämnet.. se Skog, mark och vatten

Mångbruk av skog, 100 poäng.
Jakt och viltvård 1, 100 poäng
Jakt och viltvård 2, 100 poäng, som bygger på kursen jakt och viltvård 
1.
Fiske och vattenvård 1, 100 poäng.
Fiske och vattenvård 2, 100 poäng, som bygger på kursen fiske och 
vattenvård 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3472
http://www.skolverket.se/sb/d/3472


Naturbruk
Ämnet naturbruk är en introduktion till naturbrukets miljöer med väx-
ter, djur, natur och skog samt yrken inom dessa områden. Naturbruk 
omfattar olika verksamheter för produktion av varor och tjänster. Prak-
tiska erfarenheter och naturvetenskaplig forskning bidrar till att ut-
veckla naturbrukets metoder och redskap.  De metoder som används 
inom dagens naturbruk har utvecklats under lång tid, så för att bättre 
förstå dagens naturbruk  omfattar ämnet även naturbrukets historiska 
utveckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet naturbruk ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om naturbrukets olika miljöer och branscher, dess förutsätt-
ningar och villkor samt om hur naturbruket kan bidra till att främja en 
hållbar utveckling.
    Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra praktiska 
arbetsuppgifter inom naturbrukets olika områden. Genom undervis-
ningen ska  eleverna ges möjlighet att utveckla tilltro till den egna 
arbetsförmågan samt utveckla förmåga att lösa problem och samverka 
med andra. Kunskaper om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ska ingå i 
undervisningen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveck-
la grundläggande färdigheter i att köra någon basmaskin inom natur-
bruket. 
    Genom kontakter med naturbrukets olika arbetsmiljöer ska under-
visningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av naturbrukets 
roll i samhället. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att 
utveckla praktiska färdigheter i att utföra arbetsuppgifter med växter, 
djur, natur eller skog på ett ansvarsfullt sätt.

Undervisningen i ämnet naturbruk ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Kunskaper om naturbrukets olika arbetsmiljöer och  
  om yrkesområden inom naturbruket.
 2. Kunskaper om naturbrukets produkter och tjänster samt om 
  naturbrukets historiska utveckling.
 3. Kunskaper om hur naturresurser används inom naturbruket och 
  hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom naturbrukets olika 
  områden.
 5. Förmåga att arbeta säkert samt kunskaper om de lagar och 
  andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet.
 6. Färdigheter i att köra någon basmaskin inom naturbruket.

Kurser i ämnet... se Naturbruk

Naturbruk , 200 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3470
http://www.skolverket.se/sb/d/3470


Naturbrukets byggnader.
Naturbrukets byggnader omfattar allt från enklare lagerbyggnader och 
maskinhallar till högteknologiskt utrustade specialbyggnader, till 
exempel djurstallar och växthus. Väl fungerade byggnader har ett stort 
värde för människans och djurens välbefinnande samt för produktion 
och produktkvalitet. Byggnaderna representerar stora värden, varför 
underhåll, reparationer samt om- och tillbyggnader måste utföras med 
yrkeskunnande och noggrannhet. I samband med underhåll och om-
byggnad är det viktigt att ta hänsyn till att många av naturbrukets 
byggnader har ett kulturhistoriskt värde. Ämnet naturbrukets byggna-
der behandlar underhåll och tillbyggnad av naturbrukets byggnader 
samt användning och skötsel av byggnadernas tekniska utrustning.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet naturbrukets byggnader ska syfta till att ele-
verna utvecklar förmåga att utföra byggnadsarbeten och underhålls-
arbeten på byggnader, anläggningar och teknisk utrustning. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
byggmaterial, verktyg och arbetsteknik samt underhåll av material. I 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
byggnaders funktion och konstruktion samt om lagstiftning inom 
området. I undervisningen ingår också att eleverna ges möjlighet att 
utveckla förståelse för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
kunskaper om hur dessa kan underhållas.
    Genom praktiskt arbete och övningar ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att arbeta med byggnadsunderhåll och enklare 
byggnadskonstruktioner. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att följa ritningar, hantera material och använda verktyg och maskiner 
på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt. Genom fältstudier ska elever-
na ges möjlighet att utveckla kunskaper om kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och miljöer.

Undervisningen i ämnet naturbrukets byggnader ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utföra underhåll och byggnadsarbete på 
  byggnader, byggnaders utrustning och anläggningar.
 2. Förmåga att använda och vårda verktyg och maskiner som 
  används i samband med byggarbeten.
 3. Förmåga att välja byggmaterial för olika ändamål samt beräkna 
  materialåtgång och kostnader.
 4. Kunskaper om olika byggmaterials egenskaper, funktion och 
  användning.
 5. Kunskaper om byggnaders estetiska och kulturhistoriska 
  värden.
 6. Kunskaper om olycksrisker samt förmåga att använda teknisk 
  utrustning på ett säkert, ergonomiskt och miljömässigt riktigt 
  sätt.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör området.

Kurser i ämnet... se Naturbrukets byggnader
             http://www.skolverket.se/sb/d/3820
  

Byggnadsunderhåll, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


Biologi - naturbruk
Biologi - naturbruk är ett naturvetenskapligt ämne som omfattar  de 
kunskaper om biologi som har  betydelse för arbete med djur och 
växter inom naturbruk. Kunskaper om marken och växternas biologi är 
centrala för verksamheter   inom   jordbruk, skogsbruk och träd-
gård. Arbete med olika slags djur ställer krav på kunskaper inom de 
biologiska vetenskapsområdena   etologi, anatomi, fysiologi och 
mikrobiologi. I ämnet ingår också artkunskap, biologisk mångfald och 
bevarandefrågor.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet biologi - naturbruk ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om växters och djurs byggnad, livsprocesser och 
utvecklingsfaser samt om marken och livsprocesser i marken. Under-
visningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av energi-
omsättning hos växter och djur samt kretslopp i mark, vatten och luft. 
Den ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att identi-
fiera, namnge och beskriva växer och djur. Undervisningen ska vidare 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om mikrobiologi och mikro-
biologiska processer. 
    Genom laborationer och undersökande arbetssätt ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande och en biologisk 
förståelse för djur och växter inom vald inriktning. I undervisningen 
ska eleverna genom praktiska övningar, observationer och fältstudier 
ges möjlighet att utveckla kunskaper   i etologi samt växternas och 
djurens anatomi och fysiologi. Genom informationssökning i samband 
med fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
olika arter och biologisk mångfald.

Undervisningen i ämnet biologi - naturbruk ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om växters byggnad, livsprocesser och    
  utvecklingsfaser.
 2. Kunskaper om marken och livet i marken samt kunskaper om 
  kretslopp i mark, vatten och luft.
 3. Kunskaper om etologi samt djurs anatomi och fysiologi. 
 4. Kunskaper om mikroorganismer och mikrobiologiska 
  processer av betydelse inom naturbruket.
 5. Förmåga att identifiera, beskriva och namnge växter och djur 
  inom naturbruket.
 6. Kunskaper om olika djurarter, deras egenskaper och historiska 
  utveckling samt kunskaper om djurs naturliga ursprung.
 7. Kunskaper om biologisk mångfald, hotade arter och genbanker.
 8. Kunskaper om biologins betydelse inom naturbruket samt 
  förmåga att söka information och informera om växter och 
  djur.

Kurser i ämnet... se Biologi - naturbruk

Djurens biologi, 100 poäng, som bygger på kursen biologi 1.
Marken och växternas biologi, 100 poäng, som bygger på kursen 
biologi 1.
Bevarandebiologi, 100 poäng, som bygger på kursen djurens biologi 
eller kursen marken och växternas biologi.
Biologi - naturbruk - specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
djurens biologi eller kursen marken och växternas biologi och kan 
läsas flera gånger med olika innehåll.

http://www.skolverket.se/sb/d/3822
http://www.skolverket.se/sb/d/3822


Naturbruksteknik
Ämnet naturbruksteknik omfattar kunskaper om den tekniska utrust-
ning som används inom naturbrukets olika verksamhetsområden. 
Teknisk utrustning som används i samspel med biologiska förutsätt-
ningar och biologiska metoder bidrar till en hög kvalitet på 
naturbrukets produkter samt till en hållbar utveckling. Med hjälp av 
teknisk utrustning kan arbetsuppgifter utföras rationellt och med en 
ökad precision. Utveckling och användning av teknisk utrustning 
bidrar också till att bryta traditionella könsroller inom naturbruket. I 
ämnet naturbruksteknik ingår körning av fordon och trafikkunskap. 
Ämnet omfattar också kunskaper om hur digital teknik bidrar till att 
den biologiska potentialen utnyttjas bättre.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet naturbruksteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning på rätt sätt och i rätt 
sammanhang samt ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna får redskap för att söka 
kunskap om och utnyttja nya tekniska lösningar. Eleverna ska också 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om material och material-
användning inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om den tekniska utrustningens 
konstruktion, funktion och inställningsmöjligheter samt förmåga att 
utföra service och underhåll.
    Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att använda teknisk utrustning. Fältstudier, undersökande 
arbetssätt samt laborationer i fält ska ge eleverna möjlighet att utveck-
la teoretisk förståelse av den tekniska utrustningens konstruktion, 
funktion och användning.

Undervisningen i ämnet naturbruksteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att manövrera och köra fordon, fordonskombinationer 
  och maskiner för olika arbetsuppgifter.
 2. Förmåga att manövrera och köra fordon och       
  fordonskombinationer i trafik på ett säkert, ansvarsfullt och 
  miljöanpassat sätt samt kunskaper om gällande trafikregler.
 3. Förmåga att använda teknisk utrustning inom vald inriktning.
 4. Kunskaper om den tekniska utrustningens konstruktion, 
  funktion och användningsområden.
 5. Förmåga att utföra service, underhåll och enklare reparationer 
  av teknisk utrustning.
 6. Förmåga att ställa in teknisk utrustning för olika 
  arbetsuppgifter samt förmåga att bedöma och rapportera 
  arbetsresultatet.
 7. Förmåga att förbereda och utföra arbetsuppgifter på ett 
  ekonomiskt, säkert, ergonomiskt och miljömässigt godtagbart 
  sätt.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser.

Kurser i ämnet... se Naturbruksteknik

Fordon och redskap, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk. 
Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 
kursen terrängtransporter.
Lantbruksmaskiner 1, 100 poäng, som bygger på kursen fordon och 
redskap. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans 
med betyg i kursen trädgårdsmaskiner.
Lantbruksmaskin 2, 100 poäng, specialisering som bygger på kursen 
lantbruksmaskiner 1 eller kursen trädgårdsmaskiner.
Trädgårdsmaskiner, 100 poäng, som bygger på kursen fordon och 
redskap. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans 
med betyg i kursen lantbruksmaskiner 1. 
Lastmaskiner och truckar, 100 poäng, som bygger på kursen fordon 
och redskap.
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Terrängtransporter, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk. Betyg 
i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 
kursen fordon och redskap.
Virkestransport med skotare, 100 poäng, som bygger på 
kursen terrängtransporter eller kursen fordon och redskap.
Avverkningsmaskiner, 100 poäng, som bygger på 
kursen virkestransport med skotare, virkeslära och skogsskötsel 1.
Skogsmaskiner specialisering, 200 poäng, som bygger på kursen 
avverkningsmaskiner och kan läsas flera gånger med olika innehåll.
Småskalig skogsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen motorsåg 
och röjmotorsåg 1.

Serviceteknik - naturbruk
Ämnet serviceteknik   - naturbruk omfattar kunskaper om service, 
underhåll och reparation av den tekniska utrustning som används inom 
naturbrukets olika verksamhetsområden. Service och underhåll av 
teknisk utrustning har en avgörande betydelse för resultatet i form av 
produktkvalitet, ekonomi och påverkan på miljö och människa. Många 
arbetsmoment är årstids- och väderberoende och ska genomföras på 
kort tid. Därför måste den tekniska utrustningen vara i gott skick och 
möjlig att repareras på plats. I ämnet ingår kunskaper om den tekniska 
utrustningens konstruktion och funktion.

Ämnets syfte
    Undervisningen i ämnet serviceteknik ? naturbruk ska syfta till att 
eleverna utvecklar förmåga att utföra service, underhåll och repara-
tioner på den tekniska utrustning som används inom naturbrukets olika 
områden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveck-la kunskaper om komponenter och tekniska system samt om 
hur de olika delarna samverkar. Undervisningen ska också ge eleverna 
möjlighet att utveckla förmåga att göra kostnadsberäkningar för 
service och underhåll samt förmåga att kommunicera med service-

företag och informera kunder. Undervisningen ska också ge eleverna 
möjlighet att utveckla förmåga att lösa tekniska problem med egna 
idéer och förslag som underlättar arbetet eller förbättrar resultatet.
    Genom praktiska övningar och ett problemlösande arbetssätt i fält 
och i verkstadsmiljö ska undervisningen ge eleverna möjlighet att 
utveckla förmåga att arbeta med service och reparationer av teknisk 
utrustning som används inom naturbruk.

Undervisningen i ämnet serviceteknik   - naturbruk ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att utföra service, underhåll och reparationer på 
  teknisk utrustning. 
 2. Förmåga att bedöma om den tekniska utrustningen fungerar 
  optimalt med hänsyn till produktkvalitet, ekonomi och hållbar 
  utveckling.
 3. Förmåga att använda aktuell verkstadsutrustning inklusive 
  svetsutrustning.
 4. Kunskaper om material och förmåga att välja och använda 
  material. 
 5. Kunskaper om fordons och maskiners 
  kontrollsystem, styrsystem och användningsområden.
 6. Kunskaper om fordons, maskiners  
  och komponenters konstruktion och funktion. 
 7. Kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter samt förmåga 
  att arbeta på ett ergonomiskt och säkerhetsmässigt riktigt sätt.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser.

Kurser i ämnet... se Serviceteknik - naturbruk
Serviceteknik - naturbruk 1, 100 poäng, som bygger på kursen fordon 
och redskap eller kursen terrängtransporter.
Serviceteknik - naturbruk 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
serviceteknik - naturbruk 1
Serviceteknik - naturbruk ? specialisering, 100 poäng, som bygger på 
kursen serviceteknik ? naturbruk 2 och kan läsas flera gånger med 
olika innehåll.
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Odling
Odling av växter har stor betydelse för produktion av livsmedel, 
växtmaterial och råvaror av olika slag. Biologiskt kunnande i kombi-
nation med användning av modern teknik bidrar till en hög kvalitet på 
de odlade produkterna. Ämnet odling behandlar trädgårdsodling och 
växtodling inom lantbruk. Det utgör också grunden för yrkesverk-
samhet inom anläggning, skötsel och underhåll av gröna miljöer.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet odling ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper som krävs för yrkesarbete med växter. Genom undervis-
ningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika 
odlade växter och samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat 
samt om tillväxtfaktorernas betydelse för växterna. Eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla förmåga att hantera den tekniska utrustning som 
behövs för det aktuella verksamhetsområdet.   I undervisningen ska 
också ingå att eleverna får utveckla kunskaper om marknaden, 
produkter och produktkvalitet samt hur olika odlingssystem påverkar 
kvalitet och ekonomiskt resultat. Undervisningen ska vidare bidra till 
att eleverna utvecklar kunskaper om livsmedelssäkerhet och odlingens 
miljöpåverkan samt om vattenkvalitet och resurssnål användning av 
vatten.
    Genom praktiskt arbete, fältstudier, laborationer och ett under-
sökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av 
odling och odlingsförutsättningar samt förmåga att arbeta med växter 
och teknik. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att följa 
växternas utveckling i deras miljö och därigenom utveckla förståelse 
av sammanhangen i yrkesmässigt arbete med växter. Genom praktiska 
övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta 
med växter och teknisk utrustning på ett ergonomiskt riktigt och säkert 

sätt.

Undervisningen i ämnet odling ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:  

 1. Förmåga att upprätta och använda odlingsplaner och 
  ekonomiska kalkyler.
 2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom odling samt förmåga 
  att fatta beslut om odlingsåtgärder och bedöma arbetsresultat.
 3. Förmåga att bedöma klimatförutsättningar, markförhållanden 
  och odlingsjordar samt förmåga att göra   
  växtnäringsberäkningar.
 4. Kunskaper om vatten, vattenkvalitet, bevattning och dränering.
 5. Kunskaper om olika växtkulturer och grödor, odlingssystem, 
  produktionsprocessen, produktkvalitet, marknad. Förmåga att 
  ta hänsyn till miljön i samband med odling.
 6. Förmåga att upptäcka och känna igen ogräs, växtsjukdomar 
  och skadedjur samt förmåga att arbeta med växtskyddsåtgärder.
 7. Förmåga att använda teknisk utrustning på ett säkert, 
  ergonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Förmåga att 
  bedöma olycksrisker och därmed kunna förebygga olyckor.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör 
  yrkesmässigt arbete med odling.

Kurser i ämnet... se Odling

Växtodling 1, 100 poäng, som bygger på kursen marken och växternas 
biologi. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans 
med betyg i kursen trädgårdsodling.
Växtodling 2, 100 poäng, som bygger på kursen växtodling 1.
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Trädgårdsodling, 100 poäng, som bygger på kursen marken och 
växternas biologi. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen
tillsammans med betyg i kursen växtodling 1.
Trädgårdsodling - plantskoleväxter, 100 poäng, som bygger på kursen 
trädgårdsodling.
Trädgårdsodling - grönsaker, frukt och bär, 100 poäng, som bygger på 
kursen trädgårdsodling eller kursen växtodling 1.
Odling - specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
trädgårdsodling - plantskoleväxter, kursen trädgårdsodling - grönsaker, 
frukt och bär eller växtodling 2. Kursen kan läsas flera gånger med 
olika innehåll.

Växtkunskap.
Ämnet växtkunskap handlar om de växter som används i olika park- 
och trädgårdsmiljöer.  Växter   i   tätorter   uppmärksammas allt mer i 
samband med miljö  och  hållbar samhällsutveckling.  För att kunna 
välja och arbeta med växter   i olika miljöer krävs   goda art- och 
sortkunskaper samt kunskaper om  växternas behov och funktion i 
olika sammanhang. I ämnet växtkunskap ingår att identifiera, beskriva 
och namnge växter med yrkesmässiga och vetenskapliga ter-
mer.  Ämnet  handlar också  om biologiska och ekologiska samband 
mellan växter, mark, klimat och andra organismer.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet växtkunskap   ska syfta till att eleverna ut-
vecklar de kunskaper om växter som krävs för yrkesmässigt 
arbete med växter och växtmiljöer. Genom undervisningen ska elever-
na ges möjlighet att utveckla   förmåga att identifiera, beskriva och 
namnge   växter med vetenskapliga och yrkesmässiga ter-

mer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
växters egenskaper och  kvalitet samt om kvalitetsbestämmelser för 
växter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
sunda växter och växters resistens mot sjukdomar och skade-
djur.   Genom undervisningen ska eleverna utveckla   förmåga att 
kombinera och välja växter för olika miljöer,  funktioner och klimat 
samt att sköta och hantera växter på ett yrkesmässigt sätt. 
    Genom fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga 
att identifiera, beskriva och namnge växter samt att bedöma växternas 
kvalitet. Praktiska övningar, fältstudier och ett undersökande arbetssätt 
ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kombinera växter 
för varierande miljöer och krav. 
Undervisningen i ämnet växtkunskap ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande: 
 1. Förmåga att identifiera, beskriva och namnge växter med 
  vetenskapliga och yrkesmässiga termer. 
 2. Förmåga att välja växter för olika platser, miljöer och 
  funktioner samt göra ekonomiska beräkningar för 
  planteringsförslag.
 3. Kunskaper om växters egenskaper samt förnyelse av sortiment.
 4. Kunskaper om biologiska och ekologiska samband mellan 
  växter, mark, klimat och andra organismer.
 5. Kunskaper om växters kvalitet, kvalitetsbestämmelser och 
  regelverk i samband med handel med växter.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet... se Växtkunskap
Växtkunskap 1, 100 poäng.
Växtkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen växtkunskap 1.
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Odling i växthus
Ämnet odling i växthus behandlar  yrkesmässig produktion av pryd-
nadsväxter och grönsaker i växthus. Växthus används också i samband 
med försäljning samt   vid rehabiliteringsverksamhet inom vården. 
Dagens växthus är utrustade med avancerad teknik för styrning av 
klimat och övriga tillväxtfaktorer. För optimal produktion med  hög 
kvalitet på de odlade produkterna krävs goda biologiska och tekniska 
kunskaper, kunskaper om olika växters krav samt   kunskaper om 
växthuskonstruktioner och teknisk utrustning. Ämnet behandlar vidare 
kretsloppstänkande och övriga miljöaspekter i samband med odling 
och annan användning av växthus.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet odling i växthus ska syfta till att eleverna ut-
vecklar kunskaper som krävs för  odling  i växthus.  I undervisningen 
ska ingå att eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om odlings-
förutsättningar och   förmåga att odla   växter   med utgångspunkt 
från   tillväxtfaktorer och miljökrav.  Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utveckla kunskaper om hur tillväxtfaktorerna kan styras med 
hjälp av teknik och digital utrustning. I undervisningen ska elever-
na   vidare ges möjlighet att   utveckla kunskaper om hur växthus-
konstruktioner och växthusets yta kan användas för god kvalitet och 
lönsamhet.  Eleverna  ska vidare ges möjlighet att utveckla förmåga 
att  planera och genomföra arbetsuppgifter på ett säkert och ergono-
miskt riktigt sätt med hänsyn till miljö och kretsloppstänkande. 
    Genom praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med odling i 
växthus. I undervisningen ska eleverna   genom instruktioner och 
övningar utveckla förmåga att hantera aktuell teknisk utrustning. 

Undervisningen i ämnet odling i växthus ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom 
  odling i växthus.
 2. Kunskaper om produkter, produktkvalitet och hur produkterna 
  säljs.
 3. Kunskaper om odlingsförutsättningar,   
  produktionsprocesser och hur olika växters miljökrav kan 
  tillgodoses samt förmåga att styra tillväxtfaktorer i växthus 
  med hjälp av digital teknik och reglerutrustning.
 4. Kunskaper om växthuskonstruktioner och hur växthusets yta 
  och konstruktion kan användas samt förmåga att sköta 
  växthusbyggnaden och teknisk utrustning.
 5. Förmåga att göra enkla odlingsplaner och ekonomiska 
  beräkningar.
 6. Kunskaper om miljö och kretsloppstänkande i samband med 
  växthusodling.
 7. Förmåga att arbeta hantverksmässigt och med teknisk 
  utrustning på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

 
Kurser i ämnet... se Odling i växthus

Odling i växthus 1, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsodling.
Odling i växthus 2, 100 poäng, som bygger på kursen odling i växthus 
1.
Odling i växthus ? specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
odling i växthus 2 och kan läsas flera gånger med olika innehåll.
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Trädgårdsanläggning
Ämnet trädgårdsanläggning omfattar anläggning av hårdgjorda ytor 
och vegetationsytor i olika miljöer som parker, bostadsområ-
den,  kyrkogårdar och trädgårdar.  Ämnet behandlar hållbarhet, funk-
tion, teknik och kvalitet inom trädgårdsanläggning. Användning av 
den tekniska utrustning som används inom trädgårdsanläggning är 
centralt i ämnet. Park- och trädgårdsanläggningars historiska utveck-
ling samt vetenskaplig forskning om människans behov av gröna 
miljöer utgör en viktig grund.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet trädgårdsanläggning ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom trädgårdsanläggning. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anläggningsprocessen och om sambanden mellan funktion, markför-
hållanden, materialval, växtval och anläggningsteknik. Undervis-
ningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bedöma 
kvaliteten på anläggningsarbeten. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om arbetsmetoder, material och tekniker som 
används inom området samt förmåga att arbeta på ett säkert och 
ergonomiskt riktigt sätt. Undervisningen ska dessutom leda till att 
eleverna utvecklar kunskaper om historiska trädgårdsmiljöer.
    Praktiska övningar ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga 
att utföra arbetsuppgifter inom trädgårdsanläggning, både hantverks-
mässigt och med hjälp av aktuell teknisk utrustning. Genom fältstudier 
ska eleverna utveckla kunskaper om  historiska miljöer och anlägg-
ningars estetiska uttryck. Ett undersökande arbetssätt ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla förmåga att planera trädgårdsanläggningar med 
utgångspunkt från funktion och biologiska grunder. 

Undervisningen i ämnet trädgårdsanläggning ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom 
  trädgårdsanläggning.
 2. Förmåga att använda aktuell teknisk utrustning.
 3. Förmåga att läsa och tolka ritningar samt kunskaper om 
  byggprocessen från ritning till färdig anläggning. 
 4. Kunskaper om sambanden mellan växtval, klimat, 
  markförhållanden, dränering, jord, material och  
  anläggningsteknik.
 5. Kunskaper om hur utomhusmiljöer kan utformas för olika 
  brukare och funktioner.
 6. Kunskaper om den historiska utvecklingen inom park- och 
  trädgårdsområdet. 
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt 
  i samband med anläggningsarbeten. 
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet... se Trädgårdsanläggning

Trädgårdsanläggning 1, 100 poäng, som bygger på 
kursen trädgårdsodling.
Trädgårdsanläggning 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
trädgårdsanläggning 1.
Trädgårdsanläggning ? specialisering, 100 poäng, som bygger på 
kursen trädgårdsanläggning 2 och kan läsas flera gånger med olika 
innehåll.
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Skogsproduktion
Ämnet skogsproduktion handlar om produktion av olika typer av 
virkesråvaror med hänsyn till skogens produktionsförmåga och en 
hållbar utveckling för skogen. Ämnet behandlar anläggning av ny 
skog, skötsel av ungskogar och avverkning av äldre skogar. För att 
kunna tolka och använda olika planeringsverktyg behövs kunskaper i 
skogsuppskattning. Ämnet omfattar kunskaper om virkets tekniska 
egenskaper och olika användningsområden. Ämnet omfattar också 
kunskaper om kvalitetsbedömning och aptering samt planering av 
virkessortiment vid avverkning. I ämnet ingår specialiseringar som 
produktion av ädellövträ  och  biobränsle samt skötsel av fjällskogar, 
skärgårdsskogar och tätortsnära skogar.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet skogsproduktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i skogsskötsel och virkeslära. I undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra 
arbetsuppgifter inom skogsproduktion samt bedöma skogstillstånd och 
behov av åtgärder inom skogsproduktion. Genom undervisningen ska 
eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbets-
uppgifter med hänsyn till natur- och kulturvärden samt det rörliga 
friluftslivet. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla förmåga att 
aptera och virkessortera. 
    Genom praktiskt övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att arbeta med skogsskötsel och virkeslära. Fältstudier ska 
bidra till att eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om trädslag 
och ståndorter samt skador och skadegörare på växande träd och virke. 
Genom exkursioner ges eleverna möjlighet att utveckla förståelse för 
natur- och kulturvärden. 
 

Undervisningen i ämnet skogsproduktion ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom 
  skogsproduktion.
 2. Förmåga att utföra bonitering och skogsuppskattning samt att 
  tolka och uppdatera en skogsbruksplan.
 3. Förmåga att identifiera skador och skadegörare på växande träd 
  och virke samt föreslå motåtgärder.
 4. Förmåga att göra ekonomiska beräkningar för åtgärder inom 
  skogsproduktion.
 5. Förmåga att ta hänsyn till natur- och kulturvärden samt det 
  rörliga friluftslivet.
 6. Kunskaper om svenska trädslags egenskaper och  
  användningsområden.
 7. Kunskaper om de ståndortsfaktorer som påverkar skogsbruket.
 8. Förmåga att utföra klassning och aptering av virke.
 9. Kunskaper om skogens certifieringssystem samt de lagar och 
  andra bestämmelser som rör skogsbruket.  
 10. Kunskaper om olycksrisker samt förmåga att arbeta på ett 
  ergonomiskt och säkert sätt.
 
Kurser i ämnet... se Skogsproduktion

Skogsskötsel 1, 100 poäng, som bygger på kursen motor- och 
röjmotorsåg 1.  
Skogsskötsel 2, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 1.
Skogsskötsel - specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
skogsskötsel 2 och kan läsas läsas flera gånger med olika innehåll.
Virkeslära, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 1.
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Motor- och röjmotorsåg
Motorsåg och röjmotorsåg används inom naturbruket vid arbete med 
skogsvård och avverkningsarbete i skogen, vid skötsel och underhåll 
inom naturvård och landskapsvård samt vid skötsel och underhåll av 
utemiljöer. Ämnet omfattar både grundläggande färdigheter och arbete 
i mer komplicerade situationer med motorsåg och röjmotorsåg. I 
ämnet ingår kunskaper om motorsågens och röjmotorsågens kon-
struktion, service och periodiska kontroll.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet motor- och röjmotorsåg ska syfta till att ele-
verna utvecklar färdigheter i att arbeta med motorsåg och röjmotorsåg. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 
säkerhet och ergonomi i samband med arbete med motorsåg och 
röjmotorsåg. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmåga att 
tolka arbetsinstruktioner samt följa upp och redovisa utfört arbete. 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar ansvars-
tagande.
    Genom praktiska övningar med motorsåg och röjmotorsåg i olika 
arbetssituationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att 
arbeta på ett yrkesmässigt sätt motsvarande de branschöverens-
kommelser som finns för en säker hantering av motorsåg och röj-
motorsåg.

Undervisningen i ämnet motor- och röjmotorsåg ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter med 
  motorsåg och röjmotorsåg. 

 2. Kunskaper om motorsågens och röjmotorsågens konstruktion 
  och funktion.
 3. Förmåga att utföra dagligt underhåll och daglig service av 
  motorsågar och röjmotorsågar.
 4. Förmåga att arbeta med motorsåg i komplicerade situationer.
 5. Förmåga att följa arbetsinstruktioner samt redovisa resultat.
 6. Förmåga att bedöma prestationer, kostnader och intäkter vid 
  arbete med motorsåg och röjmotorsåg.
 7. Kunskaper om säkerhetsföreskrifter samt förmåga att bedöma 
  risker och förebygga olycksfall.

Kurser i ämnet... se Motor- och röjmotorsåg

Motor- och röjmotorsåg 1, 100 poäng.
Motor- och röjmotorsåg 2, 100 poäng, som bygger på motor- och 
röjmotorsåg 1. Kursen kan läsas flera gånger med specialisering mot 
motorsåg eller röjmotorsåg.
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Natur- och landskapsvård
Ämnet natur- och landskapsvård handlar om skötsel och vård av natur- 
och kulturvärden. I ämnet ingår kunskaper om samspelet mellan 
naturen och människan samt kunskaper om biologisk mångfald och 
olika arters livsvillkor. Naturbrukets alla branscher har ett ansvar att 
vårda natur- och kulturvärden samt att värna om den biologiska 
mångfalden. Natur- och kulturlandskapet är en del av vårt kulturarv 
och har i alla tider varit en inspirationskälla för konst, litteratur och 
musik. Genom natur- och landskapsvård skapas värden som har 
betydelse för kulturen och för rekreation och återhämtning.  
Arbetsuppgifter inom natur- och landskapsvård samt val och använd-
ning av relevant teknisk utrustning ingår i ämnet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet natur- och landskapsvård ska syfta till att 
eleverna utvecklar förmåga att arbeta med natur och landskapsvård.   
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kun-
skaper om natur- och kulturvärden samt en känsla för upplevelse-
värden och estetiska värden i landskapet.  Eleverna ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om växt- och djurarter i olika 
naturmiljöer samt om betydelsen av biologisk mångfald. Vidare ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och 
andra bestämmelser som rör skyddsvärda växter, djur samt natur- och 
kulturmiljöer. 
    Genom fältstudier och undersökningar i fält ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att göra observationer, dokumentera 
och presentera resultat. I samband med fältstudier ska eleverna också 
ges möjlighet att utveckla förmåga att identifiera och namnge växt- 
och djurarter i olika natur- och kulturmiljöer. Genom praktiskt arbete 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla biologisk och ekologisk 

förståelse samt förmåga att tillämpa olika skötselmetoder samt 
använda teknisk utrustning på ett säkert sätt.

Undervisningen i ämnet natur- och landskapsvård ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom natur- och 
  landskapsvård samt kunskaper om olika skötselmetoder.
 2. Förmåga att välja och använda teknisk utrustning i samband 
  med natur- och landskapsvård samt kunskaper om den tekniska 
  utrustningens påverkan på marken.
 3. Förmåga att läsa och tolka planer inom natur- och  
  landskapsvård. 
 4. Förmåga att känna igen och namnge växt- och djurarter i 
  kulturlanskapet. 
 5. Kunskaper om estetiska och upplevelsemässiga värden 
  i landskapet.
 6. Förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett ergonomiskt 
  och säkert sätt. 
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom natur-, 
  kultur-och landskapsvård.

Kurser i ämnet... se Natur och landskapsvård

Natur- och landskapsvård, 100 p, som bygger på kursen biologi 1.
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Skötsel av utemiljöer
Ämnet skötsel av utemiljöer behandlar skötsel av parker, kyrkogårdar 
och   gröna miljöer i anslutning till bebyggelse samt skötsel av 
friluftsområden och golfbanor. Utemiljöer för olika funktioner ställer 
krav på kunskaper om olika skötselnivåer och förmåga att anpassa 
arbetet efter platsens funktion.  Kyrkogårdar ställer speciella krav 
beträffande bemötande och miljöhänsyn.   Stadsparker som ska ge 
möjligheter till avkoppling, aktiviteter och sinnesintryck av alla slag 
ställer  andra krav när det gäller skötsel. Ämnet behandlar    skötsel-
planering, arbetsorganisation, teknikanvändning och miljöhänsyn i 
samband med skötsel av olika typer av utemiljöer. I ämnet ingår även 
hantverkskunnande och estetik.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska syfta till att eleverna 
utvecklar de kunskaper som krävs   för skötsel av utemiljöer  med 
utgångspunkt från funktion och skötselnivå.   I undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra skötselåtgärder 
med hänsyn till växters utseende, biologi och växters reaktion på 
skötselåtgärder. Undervisningen  ska bidra till att eleverna  utvecklar 
förmåga att använda teknisk utrustning på ett säkert och ergonomiskt 
riktigt sätt. Undervisningen ska  vidare   leda till att eleverna utveck-
lar  kunskaper om skötselplaner, arbetsorganisation och ekonomiska 
förutsättningar för ett hållbart resultat.
    I undervisningen ska   eleverna genom praktiskt arbete   ges 
möjlighet   att utveckla förmåga att sköta olika växtslag och gröna 
utemiljöer med teknisk utrustning. Genom laborationer, fältstudier och 
ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet  att utveckla 
kunskaper om olika växters reaktioner på skötselåtgärder och skötsel-
nivåer.

  Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att sköta och underhålla grönytor och andra 
  utemiljöer. 
 2. Förmåga att genomföra arbetsuppgifter med ett estetiskt 
  tilltalande resultat. Förmåga att arbeta hantverksmässigt och 
  med hjälp av teknisk utrustning. 
 3. Förmåga att genomföra skötselåtgärder med hänsyn 
  till växternas biologi och funktion samt till klimatfaktorer.  
 4. Förmåga att beskära och vårda olika trädslag.
 5. Förmåga att utarbeta enklare skötselplaner som underlag för 
  olika skötselmoment och bedömning av tidsåtgång.
 6. Förmåga att bemöta och informera besökare i offentliga parker 
  och trädgårdsanläggningar.
 7. Kunskaper om miljökrav, kvalitetskrav, lagar och andra 
  bestämmelser inom området.
 8. Kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet samt förmåga att 
  bedöma risker i arbetet.
 
Kurser i ämnet... se Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer 1, 100 poäng, som bygger på kursen marken och 
växternas biologi.
Beskärning och trädvård, 100 poäng, som bygger på kursen 
växtkunskap 1.
Skötsel av utemiljöer ? specialisering, 100 poäng, som bygger på 
skötsel av utemiljöer 1 och kan läsas flera gånger med olika innehåll. 
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Naturguidning
Ämnet naturguidning handlar om hur olika natur- och kulturmiljöer 
kan användas för rekreation, naturupplevelser och aktiviteter av skilda 
slag. Intresset för att få handledning och guidning i samband med 
vistelse i naturen och besök i parker och trädgårdar ökar. Nya 
verksamhetsområden växer fram och kunskaper inom ämnet ger 
möjligheter till utveckling och arbetstillfällen. En kombination av 
kunskaper om naturen, om växter och djur, friluftsliv, ledarskap och 
turism är en förutsättning för arbete med naturguidning i olika 
sammanhang.

Ämnets syfte
Undervisningen   i ämnet   naturguidning ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att organisera, planera och genomföra olika former 
av aktiviteter i naturbruksmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla förmåga att välja och använda utrustning och 
teknik för olika friluftsaktiviteter. Genom undervisningen ska eleverna 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om natur- och kultur-
miljöer samt om växter, djur och ekologiska samband.  Under-
visningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om de lagar 
och andra bestämmelser som gäller för olika natur- och kulturmiljöer 
samt om allemansrätten. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
förmåga att ta ansvar för andra människors säkerhet i samband med 
arrangerade aktiviteter. Undervisningen ska också leda till att eleverna 
utvecklar förmåga att förmedla entusiasm och skapa fascination kring 
naturupplevelser. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet 
att utveckla serviceanda och social förmåga.
    Genom vistelse och exkursioner i olika naturbruksmiljöer ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om naturen och förmåga 
att iaktta och upptäcka naturens mångfald. Genom övningar i realis-

tiska situationer ska eleverna utveckla förmåga att handleda andra till 
rikare natur- och kulturupplevelser. Praktiska övningar ska också ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet,   första 
hjälpen och livräddning.

Undervisningen i ämnet naturguidning ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 
 1. Förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter och 
  naturguidningar.  
 2. Förmåga att välja, använda, vårda och underhålla redskap och 
  utrustning för olika aktiviteter. 
 3. Förmåga att informera om växter, djur och natur samt handleda 
  andra till rikare upplevelser i natur- och kulturmiljöer.  
 4. Kunskaper om de lagar och andra bestämmelser som gäller för 
  olika natur- och kulturmiljöer samt om innebörden i 
  allemansrätten.
 5. Kunskaper om olycksrisker och säkerhetsåtgärder samt 
  förmåga att vidta åtgärder vid olycksfall och tillbud. 

Kurser i ämnet... se Naturguidning  

Naturguidning 1, 100 p. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examensbevis tillsammans med betyg i guidning i naturbruksmiljöer.
Naturguidning 2, 100 p, som bygger på naturguidning 1.
Guidning i naturbruksmiljöer, 100 p. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examensbevis tillsammans med betyg i naturguidning 1.
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Djur
Ämnet djur handlar om att sköta djur och anläggningar. I ämnet ingår 
djur för livsmedelsproduktion och landskapsvård, hästar, hundar, 
sällskapsdjur och djurparksdjur av olika slag. Det ökade intresset för 
djur i olika sammanhang skapar nya verksamhetsområden och 
arbetstillfällen inom naturbruket. Centralt i ämnet är djuretik samt de 
bestämmelser som reglerar djurhållning. I ämnet ingår kunskaper om 
djurens betydelse i ekosystemen. Ämnet omfattar också kunskaper om 
de djurarter som förekommer inom zoohandeln.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet djur ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper för yrkesarbete med djur. Undervisningen ska leda till att 
eleverna utvecklar förmåga att sköta djur med utgångspunkt i djurs 
behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt beprövade 
metoder som grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga 
att följa fasta rutiner och ta ansvar i arbetet med djur samt kunskaper 
om foder och foderhantering. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger skador och 
sjukdomar hos djur. Undervisningen ska dessutom   bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om den lagstiftning som gäller i 
samband med djurhållning.  
    Genom praktiska övningar i undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att hantera och sköta djur och 
anläggningar samt hantera och sköta teknisk utrustning. Genom 
stallturer och fältstudier i olika djurmiljöer ska eleverna ges möjlighet 
att följa djurs utveckling, hälsa och välbefinnande. Genom observa-
tioner och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om etologi.

Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Förmåga att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt. 
 2. Förmåga att sköta och hantera utrustning och anläggningar på 
  ett säkert sätt. 
 3. Kunskaper om djurarter, artgrupper samt kunskaper om djurens 
  betydelse i ekosystemen. 
 4. Kunskaper om näringsfysiologi, utfodring och foderhantering.
 5. Kunskaper om etologi i samband med djurhållning.
 6. Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa 
  hygienrutiner.
 7. Kunskaper om och förmåga att följa lagar och andra 
  bestämmelser som rör djur.
 8. Kunskaper om säkert arbete och olycksrisker inom arbete med 
  djur.

Kurser i ämnet... se Djur

Djuren i naturbruket, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
Djurhållning, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
Sällskapsdjur 1, 100 poäng.
Sällskapsdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1.
Djur i zoohandel 1, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 2.
Djur i zoohandel 2, 200 poäng, som bygger på kursen djur i zoohandel 
1.
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Lantbruksdjur
Ämnet lantbruksdjur handlar om skötsel av olika djur inom lantbruket 
samt användning av djurstallarnas tekniska utrustning. Arbete med 
lantbruksdjur ställer krav på en kombination av biologiskt, tekniskt 
och ekonomiskt kunnande. Dessa kunskaper ger möjlighet till en 
produktion med hög djurvälfärd samt utveckling av nya produktions-
metoder och verksamhetsområden. I ämnet ingår kunskaper om sköt-
selrutiner, foderbehov,  djurmiljö, djurhälsa, djuretik, avel, produkt-
kvalitet, ekonomi och teknisk utrustning. Lantbruksdjurens betydelse 
för landskapsvård och biologisk mångfald ingår också i ämnet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet lantbruksdjur ska syfta till att eleverna 
utvecklar de kunskaper som krävs för skötsel av djur inom lantbruket 
med utgångspunkt från djurens behov och verksamhetens krav på 
produktion. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att sköta lantbrukets djur på ett säkert och etiskt godtagbart 
sätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om lant-
bruksdjurens biologi och naturliga beteende samt miljö och hälsa. 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta 
och tolka lantbruksdjurs beteende, välmående och utveckling.  
Undervisningen i ämnet ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla 
förmåga att hantera teknisk utrustning, göra ekonomiska beräkningar 
och använda digitala hjälpmedel inom verksamhetsområdet. Under-
visningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
säkerhet och djurskyddsmässiga normer.
    Genom praktiska övningar och praktiskt arbete ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att sköta olika lantbruksdjur, teknisk 
utrustning och byggnader. Laborationer och ett undersökande 
arbetssätt ska bidra till att eleverna utvecklar biologiska kunskaper om 
lantbruksdjurs exteriör, fysiologi, näringsbehov, genetik och avel. 

Genom stallturer ska eleverna ges möjlighet att iaktta djuren för att ut-
veckla kunskaper om djurens beteende, utveckling, hälsa och 
sammanhangen i djurskötsel.

Undervisningen i ämnet lantbruksdjur ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter 
  med lantbrukets djur och i djurstallar. 
 2. Förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurens utveckling, 
  utseende och beteende. Kunskaper om  
  olika lantbruksdjurs biologi, livscykler och exteriör samt 
  lantbruksdjurens näringsbehov och foder.  
 3. Förmåga att känna igen vanliga sjukdomar hos lantbruksdjuren 
  samt kunskaper om hur ohälsa och produktionsstörningar kan 
  förebyggas.
 4. Förmåga att använda och ställa in den tekniska utrustningen 
  samt kunskaper om utrustningens konstruktion, funktion och 
  användningsområde.
 5. Förmåga att upprätta och tillämpa produktionsplaner för 
  skötsel och avel samt att använda aktuella dataprogram.
 6. Kunskaper om produkter, produktkvalitet, marknad, ekonomi 
  och försäljning.
 7. Kunskaper om olycksrisker samt förmåga att arbeta på ett 
  ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön. 
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete 
  med lantbruksdjur. 
Kurser i ämnet... se Lantbruksdjur
Lantbruksdjur 1, 100 poäng, som bygger på kursen djurens biologi.
Lantbruksdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen lantbruksdjur 1.
Lantbruksdjur - specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
lantbruksdjur 2 och kan läsas fler gånger med olika innehåll.
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Häst
Ämnet häst handlar om skötsel av hästar, utrustning  och tillhörande 
anläggningar. I ämnet ingår dels de biologiska kunskaper som krävs 
för att sköta och hantera hästar med hästens bästa i fokus, dels tekniska 
kunskaper för att sköta anläggningar och teknisk utrustning. Hästen 
har i dag ett stort värde för många människor och används i många 
olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och 
rehabilitering samt som arbetshäst inom natur- och landskaps-
vård.  Ämnet omfattar skötselrutiner, foderbehov,  hästars miljö och 
hälsa, hovvård, avel, hantering samt skötsel av anläggningar och 
teknisk utrustning. I ämnet ingår etiska ställningstaganden och kun-
skaper om de lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet häst ska syfta till att   eleverna utvecklar 
kunskaper för  yrkesarbete som hästskötare.  Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta och utfodra 
hästar, sköta   stall och   anläggningar samt utrusta hästar för olika 
ändamål. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
hästens biologi, naturliga beteende och hälsa. Undervisningen ska leda 
till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka hästars beteende, 
utveckling, välmående och hälsa. I undervisningen ska eleverna 
utveckla förmåga att arbeta med hästar på ett säkert och etiskt 
godtagbart sätt.
    Praktiska övningar och praktiskt arbete ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla förmåga att sköta   hästar, stall,   kringutrustning och    an-
läggningar. Laborationer och undersökande arbetssätt ska bidra till att 
eleverna utvecklar biologiska kunskaper om hästar samt hästars 
exteriör och rörelse, fysiologi, genetik och avel. Genom stallturer och 
observationer i fält ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 

om hästars beteende, utveckling, hälsa och hur hästar ska hanteras på 
ett etiskt godtagbart sätt.

Undervisningen i ämnet häst ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom 
  hästskötsel. 
 2. Förmåga att iaktta och tolka hästens utveckling, rörelse, 
  utseende och beteende.
 3. Kunskaper om hästens biologi och livscykler samt om dagens 
  hästraser, deras exteriör och signalement.
 4. Förmåga att upprätta foderstater och utfodra hästar med 
  utgångspunkt från hästens näringsbehov. 
 5. Kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar,  
  smittspridning, smittskydd och hygien samt förmåga att arbeta 
  med förebyggande hälsovård.
 6. Kunskaper om hästavel och reproduktion. 
 7. Kunskaper om olycksrisker samt förmåga att arbeta på ett 
  ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete 
  med hästar.

Kurser i ämnet... se Häst

Häst 1, 100 poäng, som bygger på kursen djurhållning.
Häst 2, 100 poäng, som bygger på kursen häst 1.
Häst 3, 100 poäng, som bygger på kursen häst 2.
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Rid- och körkunskap
Ämnet rid- och körkunskap är ett färdighetsämne som omfattar träning 
i att rida och köra olika typer av hästar av varierande ålder och i olika 
utbildningsstadier. I arbetet som hästskötare ingår att motionera och 
träna hästar. I ämnet ingår därför den träning som eleverna behöver för 
att kunna rida eller köra hästar i samband med hästskötsel. Ämnet 
behandlar hästens reaktion och beteende vid ridning och körning samt 
kommunikation med hästen.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet rid- och körkunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar färdigheter i ridning och körning av hästar. Genom under-
visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utrusta, 
rida och köra hästar  med hästens välbefinnande i centrum. Under-
visningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att samspela med 
hästen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveck-
la kunskaper om sambandet mellan ändamålsenlig utrustning, träning 
och  hästars hälsa. Undervisningen ska också  bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hästars mentala och kroppsliga utbildning.
    Genom övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att 
rida och köra hästar i olika åldrar och utbildningsstadier. Genom rid- 
och körövningar ska också eleverna ges möljighet att utveckla förmåga 
att tyda hästens reaktioner på arbete. Genom observationer ska eleven 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästens rörelse.

Undervisningen i ämnet rid- och körkunskap ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att i korrekt och avspänd sits rida hästar i balans och 
ändamålsenlig form.

 2. Förmåga att köra hästar under kontroll och i ett bestämt tempo.
 3. Förmåga att hantera och utrusta hästar för olika typer av arbete. 
 4. Förmåga att vårda och sköta utrustning. 
 5. Förmåga att iaktta och tolka hästens rörelse i olika gångarter 
  samt kunskaper om hästens rörelsemekanik och avvikelser från 
  normalt rörelsemönster.
 6. Förmåga att tolka hästens reaktion på träning och bedöma 
  faktorer som påverkar hästens prestation och hållbarhet.
 7. Förmåga att visitera hästen och bedöma hästens allmäntillstånd 
  samt kunskaper om träningsrelaterade skador och sjukdomar.
 8. Kunskaper om utbildningsgången och alternativa 
  träningsmetoder för hästar inom olika grenar.
 9. Kunskaper om olycksrisker samt förmåga att arbeta på ett 
  ergonomiskt och säkert sätt.  
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete 
  med hästar.

Kurser i ämnet ... se Rid- och körkunskap

Ridning och körning, 100 poäng.
Ridning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning.
Ridning 2, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.
Körning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning.
Körning 2, 100 poäng, som bygger på kursen körning 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3833
http://www.skolverket.se/sb/d/3833


Hund
Ämnet hund handlar om att sköta och fostra hundar samt att sköta 
anläggningar och utrustning. Hundar används i många sammanhang 
som brukshundar och sällskapsdjur. I ämnet ingår kunskaper om 
interaktionen mellan människa och hund. Efterfrågan på yrkes-
kunnande i arbete med och fostran av hundar ökar. I ämnet ingår 
hundens ursprung och utveckling, hundens beteende och biologi, 
utfodring, raser och rasegenskaper, avel och uppfödning. Centralt i 
ämnet är djuretik samt de bestämmelser som reglerar hundhållning.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet hund ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper för yrkesarbete med hundar. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förmåga att följa fasta rutiner och ta ansvar i arbete med 
hundar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att samspela med samt fostra och träna hundar. Vidare ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att instruera 
hundägare och hundförare i lydnads- och specialdressyr. Undervis-
ningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sköta 
och underhålla utrustning och anläggningar. I undervisningen ska 
eleverna utveckla förmåga att främja god hälsa hos hundar och 
förebygger skador och sjukdomar hos hundar. Undervisningen ska 
också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den lagstiftning 
som gäller i samband med arbete med hundar.
    Praktiska övningar med hundar av olika raser och i olika miljöer ska 
ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att sköta och hantera 
hundar och anläggningar. Genom övningar ska eleverna utveckla 
förmåga att fostra och dressera hundar samt hantera beteende-
problem. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att planera och 
genomföra instruktioner för att utveckla förmåga att handleda och 

instruera hundägare och hundförare.

Undervisningen i ämnet hund ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Förmåga att planera arbetsuppgifter, sköta och hantera hundar 
  på ett ansvarsfullt och säkert sätt. 
 2. Förmåga att sköta och hantera anläggningar och utrustning.
 3. Kunskaper om hundars näringsbehov och olika fodermedel.
 4. Kunskaper om vanliga sjukdomar och skador och  
  förebyggande åtgärder.
 5. Kunskaper om hundraser och rasegenskaper, hundavel och 
  uppfödning.
 6. Förmåga att utbilda hundar av olika raser för olika uppgifter.
 7. Förmåga att bemöta och hantera olika beteendeproblem hos 
  hundar samt instruera hundägare eller hundförare.
 8. Kunskaper om användning av och olika verksamhetsområden 
  med hundar samt kunskaper om interaktion mellan människa 
  och djur. 
 9. Kunskaper om säkert arbete och olycksrisker i arbete med 
  hundar.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör 
  hundhållning. 

Kurser i ämnet... se Hund

Hund 1, 100 poäng.
Hund 2, 100 poäng, som bygger på kursen hund 1.
Hund 3, 100 poäng, som bygger på kursen hund 2.
Träning av hund, 100 poäng.
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DN 31 maj 2010:

“Sjukt hav ska räddas av syre.”
“Över 90 procent av den fosfor som får Östersjöns giftiga alger att 
blomma upp om sommaren kommer från gamla synder. Med 
hjälp av stora syrepumpar prövar forskare i Göteborg en ny medi-
cin för att bota det sjuka havet.”

“FORSKNINGSFARTYGET "Skagerak" är redan på plats vid 
Byfjor-den utanför Uddevalla. Snart ska de stora pumparna som under 
tre år ska förse fjordens döda bottnar med nytt syre läggas på plats.
    Genom att pumpa ner syrerikt ytvatten tror forskarna att det natur-
liga vattenutbytet nere vid botten kommer att öka, och i teorin kommer 
då också näringsämnet fosfor att fastna där.
    -Det roligaste blir att följa hur djur och växter flyttar tillbaka in i 
området när syrebristen försvinner, säger Anders Stigebrandt, profes-
sor i oceanografi vid Göteborgs universitet.
    Byfjorden är det närmaste ett Östersjön i miniatyr som forskarna har 
lyckats komma. Övergödning och litet vattenutbyte har fört med sig att 
fjorden saknar allt liv på ett djup under 15 meter. Så ser också stora 
delar av Östersjöns bottnar ut numera.
    Men under en kort period på nittiotalet förbättrades Östersjöns hälsa 
radikalt. Några varma, regniga och blåsiga vintrar på rad vispade runt 
vattenmassorna och förde ner nytt syre till många av de döda 
bottnarna. Djuren kom tillbaka, men viktigaste av allt var att en 
tredjedel av all fosfor i vattnet bara försvann.
    -När bottnarna blev syresatta band de närmare 130 000 ton fosfor, 
säger Anders Stigebrandt.
    Det kan jämföras med regeringens nya hårda mål att minska de 
svenska fosforutsläppen med 280 ton per år.

I SLUTET PÅ NITTIOTALET blev vintrarna åter mer normala. 
Syrebristen kom tillbaka, bottendjuren dog och all den fosfor som på 
kemisk väg bundits till bottnarna släppte. Men erfarenheten födde idén 
att bota övergödningen med hjälp av syre.
    -Det är fosforöverskottet som ligger bakom att cyanobakterierna 
blommar så kraftigt i Östersjön om sommaren, säger Anders Stige-
brandt.

DE ELDRIVNA PUMPARNA i Byfjorden kommer att pumpa ner 
två kubikmeter vatten per sekund. För att bota Östersjön krävs betyd-
ligt mer. Enligt Anders Stigebrandts uppskattningar kommer det att 
krävas 100 pumpar som vardera pumpar 100 kubikmeter vatten per se-
kund. Idén är att de ska drivas med vindkraft, och investeringen 
uppskattas kosta runt fyra miljarder kronor.
    Försöket med syrepumpar är ett av flera projekt som har fått pengar 
av naturvårdsverket för att utvärdera om det gar att göra något åt det 
fosforöverskott som varje sommar hotar att göra havet till en giftig 
grön sörja.
    Finska forskare prövar sedan i vintras liknande metoder i Sandö-
fjärden i Finska viken och i Lännerstasundet utanför Stockholm. Det 
pågår också studier som går ut på att binda fosfor genom kemisk 
fällning, ungefär som när sjöar kalkas skulle en blandning av alumini-
um- och kalkföreningar binda fosforn till bottnarna.

ANNIKA NILSSON  annika.nilsson@dn.se 08-73816 21”

“Kväve, fosfor och sol orsakar algblomning.
    När växtplankton, mikroskopiskt små alger, finns i stora mängder 
brukar man kalla det algblomning. Algerna grumlar vattnet, färgar det 
och bildar i vissa fall tydliga samlingar av alger på ytan.
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    De potentiellt skadliga blomningarna är vanligast under högsom-
maren och delar av hösten. De senaste åren har lokala samlingar, några
dokumenterat giftiga, förekommit i Östersjön ända in i november.
    Under sommaren brukar blomningar av cyanobakterier, även kalla-
de blågrönalger, ofta  uppstå. De är egentligen ett slags bakterier, men 
deras många likheter med alger gör att de brukar räknas till gruppen 
växtplankton.
   Sommarens blomningar utlöses vanligen av en kombination av 
höga halter näringsämnen i havet, främst kväve och fosfor, och ett so-
ligt, varmt och vindstilla väder.
     Det kan gå bra att bada i vatten med alger, men det finns risk för 
hud- och ögonirritationer. Dessutom kan toxinerna orsaka feber, illa-
mående, kräkningar och diarré, men då rävs vanligen flera kallsupar.
    KÄLLA: LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLM, DN, TT”

“Forskare varnar: Algblomningen blir 
kraftig i år.”
“Algblomningarna i Östersjön kan bli ovanligt kraftiga i sommar, 
varnar forskare. Stora översvämningar har spolat ut mängder av 
näringsämnen till det redan övergödda havet.”

    “- Om det blir en fin badsommar får vi troligen massiva algblom-
ningar, säger Fredrik Wulff, professor i marin systemekologi vid 
Stockholms universitet.
    Förra året var ett trendbrott när det gällde utsläppen av närsalter till 
Östersjön. För första gången sedan mätningarna startade på sjuttiotalet 
kunde Fredrik Wulff och hans kolleger vid Baltic Nest Institute, som 
för Helsingforskommissionens räkning följer hur utsläppen i Östersjön 
utvecklas, se att situationen blivit bättre.

     -Det finns en tydlig trend att belastningen går ned. Det beror fram-
för allt på Polens många nya reningsverk, säger Fredrik Wulff.
    Men vädret i år har gett ovanligt mycket nederbörd, och havet har 
fått ta emot osedvanliga mängder vatten från floder och vattendrag.
    -Polen har drabbats av enorma översvämningar och då spolas nä-
ringsämnena i marken ut i havet. Jag misstänker att vi i år haft en 
väldigt hög belastning, säger Fredrik Wulff.

MED MYCKET NÄRING ivattnet i kombination med värme är 
risken uppenbar att Östersjöns vatten ännu en gång förvandlas till nå-
got som mest liknar giftig rabarberkräm. Bakom finns ett intrikat sam-
spel mellan närsalterna kväve och fosfor.
    Mycket kväve i vattnet gynnar alger som blommar på våren. När de 
dör och faller till botten förbrukar de syre. Det är en förklaring till 
Östersjöns döda bottnar. När bottnarna dör förlorar de också förmågan 
att lagra fosfor, vilket ytterligare spär på halterna av fosfor. Fosforn 
sätter fart på de blågröna algerna, en del av dem är mycket giftiga. 
Dessutom tar de sitt kväve från luften. Tidigare studier har visat att de 
kan dra ned nästan lika mycket kväve från luften som de totala 
mänskliga utsläppen via vatten till Östersjön.
    Kväve omsätts snabbt i ekosystemet. Det gör inte fosfor. Det som
hamnar i havet stannar där under lång tid.

FREDRIK WULFF har räknat ut att även om alla åtgärder som län-
derna kring Östersjön lovat att genomföra fram till 2016 låter resul-
tatet i havet vänta på sig. -Det tar femtio år innan vi får någon avse-
värd effekt på havet. Det får forskarna att söka nya, mer drastiska 
metoder för att få bort fosforn från de fria vattenmassorna.
    -Om vi kan snabba på den naturliga processen kan vi se effekt av 
våra åtgärder mycket tidigare säger Fredrik Wulff.
ANNIKA NILSSON “



Från Forskning.se maj 2010

Giftalgers framgång kan bero på stulna 
kloroplaster
2010-05-20 Pressmeddelande från Linnéuniversitetet

   Alger av släktet Dinophysis, mest kända för att bilda giftiga alg-
blomningar, kan stjäla kloroplaster från andra organismer. Dessa resul-
tat presenterar Susanna Minnhagen i sin avhandling Kleptoplasty in 
Dinophysis spp. – Ecological role and evolutionary implications.
    Kloroplasten är det ”organ”  i växter och mikroalger som omvandlar 
solljus till energi och binder kol till växtbiomassa. Med hjälp av stulna 
kloroplaster kan Dinophysis själva få den här förmågan, vilket för-
modligen bidrar till deras framgång i naturen.
   Dinophysis-alger är encelliga alger som är vanliga i Östersjön och i 
marina kustnära vatten över hela världen. De tillhör de arter som kan 
bilda giftiga algblomningar, vilket främst är ett problem för mussel-
odlare eftersom musslorna blir oätliga under de perioder då algerna 
förekommer i stora mängder.
    Dinophysis-arterna lever både av fotosyntes som växter, och som 
djur genom att äta andra organismer. Susanna har i sina studier under-
sökt om Dinophysis ärver sina kloroplaster från ”föräldrarna”, eller om 
varje generation alger måste ta upp nya kloroplaster temporärt som ett 
byte från andra arter i planktonsamhället.
    Bland annat mätte hon hur mycket kloroplaster det fanns i Dino-
physis-celler som odlats under olika betingelser. När odlingarna hölls 
utan tillgång till kloroplaster från mat till cellerna minskade kloroplast-
innehållet stadigt. Vid varje celldelning halverades antalet kloroplaster 
per cell, tills cellerna hade förlorat en stor del av sin förmåga till 
fotosyntes. De slutade då att dela sig och antalet kloroplaster per cell 
stabiliserades. När de svultna kulturerna sedan matades med ett 

särskilt plankton som innehöll lämpliga kloroplaster, ökade kloroplast-
innehållet per cell i Dinophysis sjufalt. Detta bevisar att de verkligen 
stjäl kloroplaster från andra plankton, och att de inte kan tillverka sina 
kloroplaster själva.
    Det kan vara uppkomst och nedgång av det plankton som innehåller 
rätt kloroplast för Dinophysis som, tillsammans med vissa miljöfakto-
rer, styr uppkomst av giftiga algblomningar med Dinophysis.

    Susanna Minnhagen kommer ursprungligen från Umeå, läste grund-
utbildningen i biologi vid Umeå universitet och inriktning mot marin-
biologi vid universitetet i Bergen........
    För mer information går det bra att kontakta Susanna Minnhagen på 
susanna.minnhagen@kalmar.se eller 0480-450172.
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DN 1 juni 2010:

“Radikala förändringar krävs för det 
svenska fisket.”
“Fiskeriverket i  ny rapport: Endast en helhetssyn kan ge en 
trovärdig förvaltning av fisket. Detta är en fråga som Sverige 
måste driva i EU. Om tio år kan vi ha fiskbestånd som liknar de 
naturliga. Men då krävs rejält höjda minsta fångststorlekar i 
kombination med ett anpassat fiske.”

“  I Östersjön innebär det ett fiske som inriktas på torsk över 80 
centimeter jämfört med dagens minimimått på 38 centimeter. Därför 
krävs en övergångsperiod för att bygga upp bestånden innan den nya 
strategin kan tillämpas fullt ut.
   Dessutom måste resurserna mellan yrkesfiske, allmänhet och 
fisketurism fördelas så att den kategori som ger mest värde för sam-
hället prioriteras. Yrkesfisket måste också ges drivkrafter för att kunna 
fiska på ett ansvarsfullt sätt, skriver Axel Wenblad och Bengt 
Strömblom.
    Det är en omprövningens tid inom fiskeriförvaltningen. Den fråga vi 
måste ställa oss är hur en trovärdig förvaltning av fisket ska se ut, både 
på EU-nivå och på nationell nivå. EU-kommissionen har konstaterat 
att fiskeri-politiken så här långt misslyckats. I Sverige misstror 
allmänhet och konsumenter politikers och myndigheters förmåga att 
fatta de rätta besluten. Den bristande samverkan mellan fiskare, 
forskare och förvaltare leder till olika bilder av hur det står till med 
fiskbestånden. Fisket självt slåss för sin trovärdighet. Miljöorganisa-
tioner driver ett aktivt arbete för att visa på bristerna och ger ut sina 
egna konsumentguider.

    Men samtidigt är kraven tydliga. De marina ekosystemen är 
hotade och ska bevaras. Den biologiska mångfalden ska behållas 
och hotade arter räddas. Allmänheten ska ha god tillgång till fisk 
och det småskaliga fisket ska utvecklas. Det positiva är att det 
numera finns en bred medvetenhet om att förändringar behövs — 
både hos fiskerinäring och allmänhet.
    För att möta dessa skiftande och högt ställda krav behövs 
radikala förändringar under den kommande tioårsperioden. Detta 
konstaterar Fiskeriverket i sin rapport "FISKE2020" som presen-
teras i dag.
    Vi tror att det är ett helhetsgrepp som behövs. Om tio år fiskas det 
på stora fiskar och på bestånd som liknar de naturliga. Samtidigt kan 
fiskets fångster hållas på åtminstone samma nivå som i dag. Vi tror 
också på ett fiske där yrkesfiskarna själva har stora möjligheter att 
påverka sitt fiske. Främst sker det genom att fiskemöjligheter är 
överförbara — det kan röra sig om kvoter eller fiskedagar — och att 
fiskaren själv tar ett ökat ansvar.
    Till detta kommer att det fiske som har störst värde för samhället får 
företräde. Det må vara småskaligt kustfiske, fisketuristiska företag 
eller allmänhetens fiske. Också det fiske som har lägst miljöpåverkan 
ska prioriteras.
    Vi ser framför oss en fiskeriförvaltning som har i uppgift att ge de 
biologiska ramarna för fisket och som pekar ut vilken typ av fiske som 
ska bedrivas. De fiskeföretag som finns kvar ska inom dessa ramar 
kunna driva sina företag så att de ger en långsiktig vinst.
    Ett steg mot ekosystembaserad förvaltning. Vi tror att det är möjligt 
att på tio års sikt komma långt på vägen mot en fiskeriförvaltning 
grundad på ekosystemtanken. Slutmålet är att fiskbestånden ska likna 
naturliga bestånd. Detta är en viktig åtgärd för att återskapa robusta 
och fungerande ekosystem.



    Den väg vi valt grundar sig på att den viktigaste arten i ett 
ekosystem ska kunna växa till sig till optimal storlek. Det handlar 
om rejält höjda minsta fångststorlekar i kombination med ett 
anpassat fiske. För Östersjön handlar det exempelvis om ett 
torskfiske som inriktas på torsk som är över 80 centimeter jämfört 
med dagens minimimått på 38 centimeter. Då kan fisket få en god 
avkastning samtidigt som fisk-bestånden mer liknar ofiskade 
bestånd eftersom tillräckligt många fiskar kommer att överleva till 
stor storlek. I dagens situation är många fiskbestånd hårt nyttjade 
varför det blir nödvändigt med en övergångsperiod för att bygga 
upp bestånden innan den nya strategin kan tillämpas fullt ut.
    Det finns goda exempel på att det här är möjligt. Gösfisket i 
Hjälmaren är ett exempel där fisken fångas först när det nått sin 
optimala längd och haft tillfälle att leka flera gånger. Dessutom fångas 
de i ett fiske som är inriktat på stora individer som ger bra betalt. 
Uppenbarligen är detta en situation där alla tycks vinna — ekosyste-
met och fiskaren. Ett annat exempel är Öresund där det funnits ett 
trålningsförbud sedan 1930-talet och där det finns gott om storvuxen 
torsk. Detta har öppnat för ett turbåtsfiske efter torsk, som inte är mer 
omfattande än att det bidrar till att bibehålla ett ekosystem med 
storvuxna individer, samtidigt som det dessutom pågår ett lönsamt 
yrkesfiske med garn.
    Att fördela resursen mellan yrkesfiske, allmänheten och 
fisketurismföretag.Till i dag är det yrkesfisket som haft ett före-
träde till fiskeresursen, bland annat genom det sätt som EU:s 
fiskeripolitik är uppbyggd. Samtidigt har fritidsfisket ställt allt 
tydligare krav på att få fiska på sina villkor. Därtill  är fisketuris-
men en expanderande och vittgrenad näring som ser sig som den 
som på ett hållbart och lönsamt sätt kan nyttja en fiskresurs.
    Vi menar att det är en självklarhet att den kategori fiskande som ger 
det största värdet för samhället också ska ges prioritet. I många fall 

finns ingen konkurrens om resursen, men när det är så bör bedöm-
ningarna inkludera fiskets sociala, kulturella och rekreativa värde.
    Ett lönsamt yrkesfiske grundat på överförbara rättigheter. För 
yrkesfisket är målet att det skapas drivkrafter för att fiskaren ska 
fiska på ett ansvarsfullt sätt. Detta kan göras genom ett fiske där 
fiskemöjligheterna är fördelade på enskilda fiskeföretag eller 
grupper av fiskeföretag och där det finns en möjlighet för dessa 
företag att själva strukturera om sig genom att handla med dessa 
fiskemöjligheter.
    Med ett sådant system måste stöd till skrotning upphöra samtidigt 
som subventioner av bränsle till fiskefartyg tas bort.
    En fiskeriförvaltning med hög trovärdighet. Vi är övertygade 
om att det går att kombinera väl fungerande ekosystem som ger 
nyttig och god mat och rika upplevelser med ett kommersiellt be-
drivet och internationellt konkurrenskraftigt fiske. I vår rapport 
redovisar vi en rad förslag på hur en trovärdig fiskeriförvaltning 
ska nås, men också vad vi behöver göra för att ta oss dit — det 
som presenterats här är bara några grunddrag.
    Det är ingen önskelista utan förslagen är baserade på vår samlade 
erfarenhet av nuvarande förvaltning utifrån perspektivet att det mesta 
är möjligt om vi bara är målmedvetna och långsiktiga.
    Det är den nya Havs- och vattenmiljömyndigheten som nästa år 
ska ersätta Fiskeriverkets och Naturvårdsverkets arbete med 
havs- och vattenmiljöfrågor som ger den administrativa plattfor-
men för detta visionära och framåtsyftande arbete.
    Men det krävs också att Sverige genom sin påverkan i EU:s 
ministerråd driver dessa frågor vidare. Och att en ny fiskevårdslag 
verkligen sätter fiskevården i fokus.

Axel Wenblad generaldirektör, Fiskeriverket
Bengt Strömblom ställföreträdande generaldirektör “



Fiskeriverkets hemsida 1 juni 2010:

Fiske 2020 På väg mot en ekosystembaserad 
fiskeriförvaltning.
Med rapporten Fiske 2020 vill Fiskeriverket ge ett underlag för 
debatten om ett hållbart fiske. Vi vill visa på en väg som är långt ifrån 
enkel, men inte omöjlig, och som på tio års sikt kan leda till ett fiske 
som bedrivs ramarna för ett hållbart ekosystem.

Långsiktig strategi
Fiske 2020 beskriver Fiskeriverkets mål för hur svensk 
fiskeriförvaltning ska se ut på längre sikt. De mål som presenteras är 
konkreta och mätbara och omfattar alla typer av fiske;  allmänhetens 
fiske, fiske för försäljning, fisketurism och även vattenbruk.
Utgångspunkt är den så kallade ekosystemansatsen. Ett väl fungerande 
ekosystem kan leverera olika ekosystemtjänster, som hållbart fiske, 
hög biodiversitet och fungerande näringsvävar. Varje havs- eller 
vattenområde bör förvaltas i sin helhet – där fisket är en av 
komponenterna.

Några viktiga mål
Några viktiga ställningstaganden som Fiskeriverket presenterar i Fiske 
2020 är:
 • att fiske sker på stora fiskar som fått leka flera gånger, vi 

tillämpar en grundläggande modell som kallas längdoptimerad 
förvaltning

 • att förvaltningen baseras på ekosystemplaner som varierar i 
utformning och omfattning beroende på vilket havs- eller 
vattenområde som planen omfattar

 • att fiskeriförvaltningen har hög grad av trovärdighet hos 
allmänheten och hos förvaltningens olika intressentgrupper

 • att ekonomiska drivkrafter för ett hållbart fiske skapas genom 
rättighetsbaserad förvaltning, den rådande överkapaciteten i 
fiskeflottan minskas genom att nyttjanderätterna är överförbara

 • att fisket inte subventioneras och står för delar av 
förvaltningskostnaderna

 • att det finns en effektiv fysisk planering inom alla havs- och 
vattenområden, genom att peka ut de områden där fiske får 
respektive inte får bedrivas skapas ett effektivt och 
lättkontrollerat fördelningsinstrument

 • att ett miljövänligt vattenbruk med god hälsostatus skapas, ett 
samlat förvaltningsansvar och en strategisk plan är 
grundläggande för att nå målet

 • att en trovärdig information om den fisk som finns till 
försäljning är tillgänglig för konsumenterna

Hela FISKE2020, pdf 122 sid
Sammanfattning, pdf 8 sid
Om FISKE2020 på Fiskeriverkets hemsida

https://www.fiskeriverket.se/download/18.28d9b61d126d6846f29800013510/FISKE2020_webb.pdf
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https://www.fiskeriverket.se/arkiv/pressrumochpublikationer/publikationer/publikationerbroschyrerochinfoblad/fiske2020.5.28d9b61d126d6846f29800013451.html


DN 18 juni 2010:
”Sverige får inte ducka för EU:s 
jordbrukspolitik”
“Bruka marken – låt den inte ligga i träda. Öka bidragen till 
landbygdens utveckling och inför ett rättvisare gårdsstöd. Skaffa 
fram ett alternativ till brasilianskt sojaprotein. Stärk djurskyddet. 
Det är några av riktlinjerna som LRF har sammanställt för EU:s 
framtida jordbrukspolitik. Nu måste svenska politiker lyfta huvu-
det ur sanden och arbeta för en jordbrukspolitik till  nytta för 
medborgarna, maten och miljön, skriver Lars-Göran Pettersson, 
förbundsordförande i LRF.”

    “I Bryssel läggs just nu grunderna för hur EU:s jordbrukspolitik ska 
se ut efter 2013. EU:s jordbrukskommissionär Dacian Ciolos efterlyser 
synpunkter till det förslag han ska presentera före årets slut. Men våra 
svenska politiker tiger still. Varken Alliansen eller De rödgröna har 
formulerat en gemensam och långsiktig strategi för EU:s jordbruks-
politik. I stället för att ta initiativ och engagera sig väljer de att ducka. 
Denna strutsmentalitet ställer Sverige utanför diskussionerna och 
omintetgör inflytande.
    I onsdags hölls den sista partiledardebatten i riksdagen före valet. 
Men trots att utformandet av EU:s framtida jordbrukspolitik är en 
högaktuell fråga så berördes den inte med ett ord i riksdagsdebatten, 
vilket är symtomatiskt för svensk politik.
    Den i svensk politik samstämmiga nattsvarta hållningen till 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Poli-
cy, CAP) är unik i Europa. Medan man i de allra flesta andra EU-
länderna ser CAP som ett viktigt verktyg för en hållbar livs-
medelsproduktion och en livskraftig landsbygd, handlar den 
svenska debatten om hur politiken snabbast kan avvecklas.
    I sin regeringsdeklaration slog Alliansen fast att ”Sverige ska vara 
en aktiv och konstruktiv kraft i Europeiska unionen”. Sverige skulle 

tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet och delta aktivt på EU-
arenan. Men när det kommer till livsmedelsproduktion och lands-
bygdsutveckling är det i dag få EU-länder, om några, som är intres-
serade av att föra en dialog med Sverige. Sverige har successivt 
förlorat inflytande, under nuvarande regering men också under tidigare 
socialdemokratiska.
    Att Sverige förlorar inflytande blev inte minst tydligt under det 
svenska EU-ordförandeskapet. Sveriges jordbruksminister – som då 
var ordförande i ministerrådet – utestängdes från informella mötes-
platser. Bland annat träffades 22 jordbruksministrar i Paris hösten 
2009. De kom överens om riktlinjer som gjorde att beslut i 
ministerrådet snarast blev formalia.
    I dag finns en stor okunnighet bland politiker och opinionsbildare. 
När CAP diskuteras är det fördomar snarare än fakta som utgör grund. 
Många argument och exempel härrör från jordbrukspolitiken så som 
den såg ut för tio tjugo och ibland till och med trettio år sedan.
    Låt mig belysa några myter. Många säger att CAP slukar EU:s 
budget. Det är sant att 40 procent av EU:s gemensamma budget går till 
CAP. Men detta för att jordbrukspolitiken är ett av få områden där 
medlemsländerna valt att sköta finansieringen gemensamt.
    Utgifterna för jordbruk och livsmedelsproduktion utgör i själva 
verket 1 procent av EU-ländernas samlade offentliga utgifter. Mot-
svarande siffra för exempelvis kultur är 2 procent.
    En annan osanning, som flertalet frivilligorganisationer numer gjort 
upp med men som fortfarande torgförs av svenska politiker, är att 
CAP förstör och stänger marknaden för bönder i världens fattiga län-
der.
Sanningen är att EU tillämpar total tullfrihet för allt utom vapen 
mot samtliga av världens minst utvecklade länder.
    Vidare påstås det ibland att EU genom stöd pressar priserna på 
världsmarknaden. Men Världsbankens studier över vilka konsekven-
serna skulle bli om hela världens jordbruk avregleras visar att priserna 
endast skulle stiga marginellt och jämfört med de senaste årens 
prisfluktuationer försumbart. Mest skulle de stiga på produkter där EU 
redan har öppnat sin marknad eller är en mycket liten aktör.

http://www.dn.se/tema/eu
http://www.dn.se/tema/eu


    En annan ofta förekommande felaktighet är att EU-ersättningarna 
fortfarande är kopplade till grödor eller olika sorters produktion. Och 
att CAP bidrar till övergödningen av Östersjön. Båda är fel. Det 
produktionskopplade stödet är avvecklat och de svenska kväve- och 
fosforutsläppen beräknas ha minskat med cirka 20 respektive 10 
procent sedan det svenska EU-inträdet.
    Medan man i Sverige bygger argument på felaktiga fakta 
diskuterar övriga EU hur den gemensamma jordbrukspolitiken 
ännu bättre ska gagna medborgarna, maten och miljön. Det allra 
viktigaste för Sverige och Sveriges bönder just nu är att Sveriges 
jordbruksminister, oavsett om det är Eskil Erlandsson eller någon 
annan, inte ställer sig utanför diskussionerna om den framtida 
politiken.
    Det är nödvändigt att EU har en gemensam jordbrukspolitik även 
efter 2013. Alternativet är den hopplöst snedvridna konkurrens som 
skulle uppstå om de 27 medlemsländerna börjar tävla om att värna sin 
egen livsmedelsproduktion.
    Men hur ska denna gemensamma politik se ut? Den 3 juni var 
sista dagen att följa jordbrukskommissionär Dacian Ciolos upp-
maning att bidra med synpunkter. LRF, som till skillnad från 
Sveriges politiker inte vill stå utanför när framtiden tar form, har 
därför sammanställt sex riktlinjer för EU:s framtida jordbruks-
politik:

1) Marken ska brukas och inte lämnas för fäfot. Tiden då bonden fick 
pengar för att lägga mark i träda är förbi och bör så vara. Mark ska 
brukas.

2) Hälften av den del av jordbruksbudgeten som kommer Sverige till 
del går i dag till renodlade miljöersättningar och landsbygdsutveck-
lingsåtgärder. Denna andel bör öka samtidigt som ett mer rättvist 
gårdsstöd behövs.

3) Låt hållbarhet vara ledordet. Satsa på gemensam forskning och 
investeringsstöd som exempelvis skapar möjligheter att få fram 

alternativ till brasilianskt sojaprotein som bidrar till skövling av 
regnskogar.

4) Tillvarata möjligheten att agera gemensamt för att åtgärda akuta 
problem och lösa utmaningar. Situationen i Östersjön är ett exempel 
där miljöersättningarna och utbildning av bönder kan samordnas med 
alla länder runt Östersjön.

5) Säkerställ att prisfluktuationerna på jordbrukets produkter hålls 
inom rimliga gränser. Det är viktigt för såväl producent som konsu-
ment.

6) Djurskyddet inom EU bör höjas. En gemensam jordbrukspolitik är 
en förutsättning för att detta ska lyckas.

    Europas bönder är en viktig del av lösningen på de stora 
utmaningar världen står inför. När världens matproduktion måste 
öka och de fossila utsläppen behöver minska är CAP ett viktigt 
verktyg. Då duger det inte att som sittande regering bli  utestängd 
från diskussionerna om hur CAP ska utformas.

Lars-Göran Pettersson
förbundsordförande LRF “

“EU:S JORDBRUKSPOLITIK
EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, är ett av EU:s äldsta poli-
tikområden och ett av EU:s ursprungliga syften. Jordbrukspolitiken 
syftar till att öka jordbruksproduktionen, underhålla livsmedels-
försörjningen, garantera en hög livskvalitet för jordbrukare, stabilisera 
marknaden och garantera acceptabla priser för konsumenterna. Stor-
leken på jordbruksstöd skiljer sig markant mellan de olika medlems-
staterna. De största bidragsmottagarna är Frankrike, Spanien, Polen, 
Italien och Tyskland.
Källa: Wikipedia”

http://www.dn.se/tema/eskil-erlandsson
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64 Hushållsarbeten. Energi- och 
hygienförsörjning.



641 Matlagning. 642 Måltider, servering, 
restauranger.



Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Gymnasiet. Skolverket 100517.
"Restaurang- och livsmedelsprogrammet ska ge en grundläggande 
yrkesutbildning för arbete inom områden såsom restaurang, bageri, 
charkuteri, delikatess och catering.
    I dagens gymnasieskola är utbildningarna inom restaurang och 
livsmedel fördelade på hotell- och restaurangprogrammet samt livs-
medelsprogrammet. Den gymnasiala yrkesutbildning som avser hant-
verksmässig beredning, tillagning, hantering, servering och försäljning 
av mat bör, enligt regeringen, samlas i ett sammanhållet nationellt 
program. En sammanhållen utbildning skapar förutsättningar för mer 
kvalificerad och fördjupad yrkesutbildning som leder till tydligare 
yrkesutgångar där eleverna i högre grad blir anställningsbara. 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet ska fokusera på hantverks-
mässig hantering. Därför bör den del av det nuvarande livsmedels-
programmet som utbildar för industriell livsmedelsproduktion föras 
över till det nya industritekniska programmet.
    Konstruktionen av restaurang- och livsmedelsprogrammet hänger 
samman med det föreslagna hotell- och turismprogrammet. 
Regeringen bedömer att de två programmen tillsammans, vart och ett 
med en tydlig egen profil inriktad mot var sin del av besöksnäringen, 
kommer att stärka besöksnäringen som helhet genom en ökad 
attraktionskraft hos utbildningarna och genom ökade möjligheter till 
yrkesfördjupning."

(Prop. 2008/09:199)  Se  Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Ämnesplaner
Bageri och konditorikunskap
Dryckeskunskap
Hygienkunskap
Livsmedels och näringskunskap
Mat och dryck i kombination
Matlagningskunskap
Måltids och branschkunskap
Mat och butik
Serveringskunskap
Service och bemötande
Stycknings- och charkuterikunska

Exempel på yrkesutgångar
Bagare
Färskvarusäljare
Kock
Konditor
Matinformatör
Servitris eller servitör
Säljare med profil mot t. ex. fisk och
skaldjur

http://www.skolverket.se/sb/d/3002
http://www.skolverket.se/sb/d/3002


Livsmedels- och näringskunskap
Ämnet livsmedels- och näringskunskap behandlar livsmedel och rå-
varor samt hur de påverkas av olika faktorer. Det behandlar dessutom 
hur man komponerar matsedlar och recept för olika behov samt 
sambandet mellan mat, dryck och hälsa.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet livsmedels- och näringskunskap ska syfta till 
att eleverna utvecklar kunskaper om olika livsmedel och råvaror samt 
deras näringsinnehåll, kemiska uppbyggnad och funktion i kroppen. 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
näringsinnehållet och kvaliteten påverkas av råvarornas odlingssätt 
eller uppfödningssätt, förädling, tillagning och förvaring. Utifrån 
människors olika behov ska undervisningen ge eleverna möjlighet att 
utveckla färdigheter i att komponera och näringsberäkna matsedlar 
samt kunskaper om hur olika faktorer påverkar näringsinnehåll och 
behov. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om den betydelse som mat och dryck har för hälsan både på 
individnivå och på samhällsnivå.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 
problematisera frågor som berör kostsituationen i världen och olika 
frågor kring etik och hållbar utveckling inom området. Den ska även 
bidra till att eleverna utvecklar förmåga att förstå lagar och andra 
bestämmelser kring livsmedel och råvaror.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att praktiskt 
tillämpa och utveckla sina kunskaper om olika livsmedel, hur de ser ut, 
smakar och kan användas.

Undervisningen i ämnet livsmedels- och näringskunskap ska ge elever-
na förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika råvaror och livsmedel samt deras 
  egenskaper.
 2. Kunskaper om näringsämnen.
 3. Kunskaper om hur råvarors och livsmedels kvalitet och 
  näringsinnehåll påverkas vid förädling och förvaring.
 4. Färdigheter i att göra näringsberäkningar.
 5. Förmåga att sammanställa menyer och recept för normal-, 
  allergi- och specialkoster.
 6. Kunskaper om näringsrekommendationer utifrån hälsa och 
  livsstil samt om kostsituationer i Sverige och i övriga världen.
 7. Förmåga att göra olika etiska och miljömässiga  
  ställningstaganden.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet... se Livsmedels- och näringskunskap

Livsmedels- och näringskunskap 1, 100 poäng.
Livsmedels- och näringskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
livsmedels- och näringskunskap 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3408
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Måltids- och branschkunskap
Ämnet måltids- och branschkunskap ger en orientering om branschens 
verksamheter och hantverken inom dessa. Det ger även möjlighet att 
prova på de olika hantverken. I ämnet behandlas grundläggande kun-
skaper i hygien och arbetsmiljö.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet måltids- och branschkunskap ska syfta till att 
eleverna utvecklar förståelse av förutsättningar för branschens olika 
verksamheter och de villkor som verksamheterna i branschen lever 
under. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av 
hur det är att arbeta i branschens olika yrken och hur dessa samverkar.   
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
måltiden som helhetsupplevelse och alla dess delar som mat, dryck, 
bröd, servering och service. Den ska också bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om ansvarsfull alkoholservering och ge dem möj-
lighet att reflektera kring alkoholen och dess effekter.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hantverksmässiga arbetsuppgifter inom bageri, konditori, kök och 
matsal samt färskvaror och delikatesser i butik. Genom undervisningen 
ska eleverna också ges möjlighet att prova på att utföra vanligt 
förekommande arbetsuppgifter inom dessa områden.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och 
andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Eleverna ska också 
ges möjlighet att reflektera över hur arbetsprocessen påverkar resulta-
tet.

Undervisningen i ämnet måltids- och branschkunskap ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om de villkor som styr verksamheterna i branschen.
 2. Färdigheter i att utföra hantverksmässiga arbetsuppgifter inom 
  branschens olika yrkesområden. 
 3.  Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert 
  sätt.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, 
  arbetsmiljö och säkerhet.
 5. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet... se Måltids och branschkunskap

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3597
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Mat och butik
Ämnet mat och butik behandlar hur råvaror och andra produkter inom 
olika varugrupper i dagligvaruhandeln kan användas, kombineras och 
tillagas. I ämnet behandlas också grunderna i matlagning och bakning.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mat och butik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om olika råvaror och produkter, deras ursprung, 
kvalitet, användningsområden och hantering. Eleverna ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om dagligvaruhandelns struktur och 
omfattning samt om hur den praktiska verksamheten inom olika 
avdelningar bedrivs. Dessutom ska undervisningen ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper i grundläggande matlagning och 
bakning med inriktning mot butik. I undervisningen ska eleverna även 
ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med kunder och 
kunna ge råd och information om hur olika råvaror och produkter kan 
kombineras och tillredas till enstaka rätter eller hela måltider.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i 
att använda och vårda redskap och maskiner, samt kunskaper om 
förpackningsmaterial och märkningsbestämmelser. Dessutom ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper i att göra 
ekonomiska beräkningar, beställa och exponera varor samt planera 
kampanjer.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar 
och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Den ska bidra 
till att eleverna utvecklar färdigheter i att organisera och utföra arbetet 
samt förmåga att reflektera över hur arbetsprocessen påverkar 
resultatet.

Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 
kreativitet och problemlösningsförmåga samt förmåga att utföra sina 
uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.
    Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna 
möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom 
dagligvaruhandeln.

Undervisningen i ämnet mat och butik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Kunskaper om dagligvaruhandelns struktur och om olika 
  råvaror och produkter.  
 2. Kunskaper om den dagliga driften och lönsamheten inom olika 
  avdelningar i dagligvaruhandeln.
 3. Förmåga att planera, organisera och genomföra arbetet inom 
  olika verksamhetsområden i butik.
 4. Färdigheter i att laga mat och baka samt förmåga att hantera 
  lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
 5. Förmåga att kombinera råvaror till en maträtt eller måltid och 
  ge råd om tillredning och måltidslösningar.
 6. Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert 
  sätt
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, 
  arbetsmiljö och säkerhet.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat

Kurser i ämnet... se Mat och butik

Mat och butik 1, 100 poäng.
Mat och butik 2, 100 poäng, som bygger på kursen mat och butik 1.
Mat och butik ? specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen mat 
och butik 2 och kan läsas flera gånger med olika innehåll.

http://www.skolverket.se/sb/d/3843
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Hygienkunskap
Ämnet hygienkunskap behandlar livsmedelslagstiftning och andra 
hygienbestämmelser. Det tar även upp hur livsmedelshygien påverkar 
livsmedlens hållbarhet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet hygienkunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att säkert hantera råvaror och färdiga produkter. 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om de hygien-
bestämmelser som gäller för arbete i hela livsmedelskedjan där 
hanteringen och produktionsmetoderna påverkar livsmedlens hygienis-
ka kvalitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kun-
skaper om mikroorganismers förekomst, livsbetingelser och betydelse 
i samband med livsmedelshantering. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förmåga att genomföra provtagning på råvaror och färdiga 
produkter samt genomföra egenkontroll.
     Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkar resultatet.
     Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att praktiskt 
tillämpa sina kunskaper i hygienkunskap.

Undervisningen i ämnet hygienkunskap ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om mikroorganismers betydelse i samband med 
  livsmedelshantering.
 2. Kunskaper om livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
 3. Kunskaper om hygien samt färdigheter i att hantera livsmedel 
  på ett hygieniskt sätt.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

 5. Färdigheter i att följa system för kontroll av livsmedelshygien 
  samt utföra egenkontroll.
 6. Förmåga att genomföra provtagningar på råvaror och färdiga 
  livsmedelsprodukter.
 7. Förmåga att rengöra utrustning och lokaler så att  
  livsmedelshanteringen blir säker.

Kurser i ämnet... se Hygienkunskap

Hygien, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3840
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Matlagningskunskap
Ämnet matlagningskunskap behandlar grundläggande matlagnings-
metoder och variationer av dessa samt hur matlagningens historia och 
olika mattraditioner påverkar dagens matlagning. I ämnet behandlas 
också hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet. 
Dessutom behandlas bestämmelser om hygien och arbetsmiljö vid 
matlagning.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att yrkesmässigt laga mat genom moderna och 
traditionella hantverksmetoder.  Den ska även bidra till att eleverna 
utvecklar förmåga att tillämpa näringslära och fastställda rekommen-
dationer för god hälsa. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
förmåga att utforma recept samt göra näringsvärdesberäkningar.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar 
och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Den ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att organisera och utföra 
arbetet samt förmåga att   bedöma arbetet och reflektera över 
hur arbetsprocessen påverkar resultatet. Undervisningen ska dessutom 
bidra till att eleverna utvecklar kreativitet, problemlösningsförmåga 
och initiativförmåga samt förmåga att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.
    Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges 
möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom 
ämnesområdet.

Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och organisera matlagning inom olika 
  verksamhetsområden.
 2. Förmåga att tillaga välsmakande och estetisk tilltalande 
  anrättningar utifrån trend och tradition samt att använda och 
  vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
 3. Kunskaper om ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av 
  råvaror samt vid tillagning och förvaring.
 4. Kunskaper om näringslära vid matlagning.
 5. Förmåga att utforma recept och menyer för olika verksamheter.
 6. Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert 
  sätt.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, 
  arbetsmiljö och säkerhet.
 8. Förmåga att utvärdera utfört sitt arbete och resultat.
 9. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra.

Kurser i ämnet... se Matlagningskunskap

Matlagning 1, 100 poäng.
Matlagning 2, 200 poäng, som bygger på kursen matlagning 1.
Matlagning 3, 200 poäng, som bygger på kursen matlagning 2.
Matlagning 4, 200 poäng, som bygger på kursen matlagning 3.
Matlagning specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
matlagning 4 och kan läsas flera gånger med olika innehåll.
Specialkost, 100 poäng, som bygger på kursen matlagning 3.

http://www.skolverket.se/sb/d/3842
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Stycknings- och charkuterikunskap
Ämnet stycknings- och charkuterikunskap behandlar olika hantverks-
mässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. Det 
behandlar också styckning av olika djurslag, deras anatomi och olika 
köttråvaror. I ämnet behandlas dessutom hur råvaror används inom 
näringen samt betydelsen av produktkvalitet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet stycknings- och charkuterikunskap ska syfta 
till att eleverna utvecklar förmåga att yrkesmässigt tillverka charku-
teriprodukter samt att grov- och finstycka olika djurslag genom moder-
na och traditionella hantverksmetoder. I undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla förmåga att följa recept och välja och 
hantera råvaror samt kunskaper om hur kvaliteten på olika råvaror 
påverkar slutprodukten. Undervisningen ska också leda till att eleverna 
utvecklar förmåga att skapa estetiskt tilltalande och smakrika 
slutprodukter.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och 
andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Den ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla färdigheter i att organisera och utföra arbetet 
samt förmåga att bedöma arbetet och reflektera över hur arbetspro-
cessen påverkar resultatet. Undervisningen ska dessutom bidra till att 
eleverna utvecklar kreativitet och problemlösnings- och initiativ-
förmåga samt att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.
    Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
färdigheter i olika arbetsuppgifter som förekommer inom stycknings- 
och charkuteriområdet.
Undervisningen i ämnet stycknings- och charkuterikunskap ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att utföra hängande och liggande styckning samt 
  att finstycka grovstyckade detaljer.
 2. Kunskaper om djurens anatomi, köttkvalitet och om 
  styckningsdetaljernas olika användningsområden, hantering, 
  förpackning och förvaring.
 3. Kunskaper om tillverkning, förpackning och förvaring av 
  charkuterivaror samt kunskaper om de råvaror och tillsatser 
  som används.
 4. Kunskaper om olika köttråvarors kvalitet samt biokemiska och 
  fysiologiska egenskaper.
 5. Färdigheter i att läsa, följa och utarbeta recept och utföra 
  näringsberäkningar.
 6. Färdigheter i använda aktuella tekniska hjälpmedel samt att 
  göra kalkyler.
 7. Förmåga att välja förpackningsmaterial och märka produkter 
  samt hantera och underhålla utrustning, maskiner och verktyg.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 9. Förmåga att planera, organisera och utvärdera sitt arbete och 
  resultat.

Kurser i ämnet... se Stycknings- och charkuterikunskap 
Finstyckning, 100 poäng.
Styckning 1, 100 poäng.
Styckning 2, 100 poäng, som bygger på styckning 1. 
Styckning 3, 200 poäng, som bygger på styckning 2.
Styckning 4, 100 poäng, som bygger på styckning 3.
Styckning ? specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
styckning 4 och kan läsas flera gånger med olika innehåll. 
Charkuteri 1, 100 poäng.
Charkuteri 2, 100 poäng, som bygger på charkuteri 1.
Charkuteri 3, 200 poäng, som bygger på charkuteri 2.
Charkuteri 4, 100 poäng, som bygger på kursen charkuteri 3.
Charkuteri ? specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
charkuteri 4 och kan läsas flera gånger med olika innehåll.

http://www.skolverket.se/sb/d/3845
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Bageri- och konditorikunskap
Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar hantverksmässiga 
metoder för att framställa olika typer av bröd och konditorivaror. Hur 
råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet ingår i ämnet. 
Dessutom behandlas bestämmelser om hygien och arbetsmiljö vid 
arbete med framställning av bröd och konditorivaror.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet bageri- och konditorikunskap ska syfta till att 
eleverna utvecklar förmåga att yrkesmässigt tillverka bröd, bakverk 
och konditoriprodukter med moderna och traditionella hantverks-
metoder. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att följa recept, välja och hantera råvaror samt utveckla 
kunskaper om hur kvaliteten på olika råvaror påverkar slutprodukten. 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
skapa estetiskt tilltalande och smakrika slutprodukter.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt lagar och 
andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. I undervisningen ska 
eleverna också ges möjlighet att utveckla färdigheter i att planera, 
organisera och utföra arbetet samt förmåga att bedöma arbetet och 
reflektera över hur arbetsprocessen påverkar resultatet. Undervis-
ningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kreativitet samt 
problemlösnings- och initiativförmåga så att de lär sig att utföra sina 
uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.
    Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges 
möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom 
bageri- och konditoriområdet.

Undervisningen i ämnet bageri- och konditorikunskap ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla följande:
 • Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, 
  bakverk och konditoriprodukter.
 • Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition 
  samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan 
  utrustning.
 • Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.
 • Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska 
  kalkyler.
 • Förmåga att välja och hantera råvaror.
 • Förmåga att förpacka och märka färdiga produkter.
 •  Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert 
  sätt.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, 
  arbetsmiljö och säkerhet.
 • Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet.
 • Kunskaper om bröd, bakverk och konditoriprodukter genom 
  historien och i olika kulturer.

Kurser i ämnet... se Bageri och konditorikunskap
Bageri 1, 100 poäng.
Bageri 2, 200 poäng, som bygger på kursen bageri 1.
Bageri 3, 100 poäng, som bygger på kursen bageri 2.
Bageri 4, 100 poäng, som bygger på kursen bageri 3.
Bageri ? specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen bageri 3 och 
kan läsas flera gånger med olika innehåll.
Choklad och konfektyr, 100 poäng.
Konditori 1, 100 poäng.
Konditori 2, 200 poäng, som bygger på kursen konditori 1.
Konditori 3, 100 poäng, som bygger på kursen konditori 2.
Konditori 4, 100 poäng, som bygger på kursen konditori 3.
Konditori ? specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen konditori 
3 och kan läsas flera gånger med olika innehåll.

http://www.skolverket.se/sb/d/3596
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Dryckeskunskap
Ämnet dryckeskunskap behandlar tillredning och servering av varma, 
kalla, alkoholfria och alkoholhaltiga drycker. Ämnet tar även upp 
dryckestraditioner och behandlar de lagar och andra bestämmelser som 
gäller för servering av alkoholhaltiga drycker.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet dryckeskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om kalla och varma drycker, deras ursprung, 
egenskaper, användningsområden och karaktär. Eleverna ska även ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om odlingsområden, framställnings-
metoder, olika tillverkningsprocesser och råvaror samt hur detta 
påverkar slutproduktens kvalitet och pris.
    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att servera drycker, 
utforma dryckeslistor samt att identifiera och bedöma kvaliteten på 
olika drycker. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om sinnenas betydelse för bedömningen. Undervisningen 
ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om svenska och 
internationella dryckestraditioner ur ett nutida och historiskt 
perspektiv. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar 
förståelse av olika gästers behov och krav.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
vad som avses med ansvarsfull alkoholservering samt om alkoholens 
skadeverkningar. Den ska även leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om alkoholpolitiska och etiska frågor inom området samt 
om lagar och andra bestämmelser som rör hantering av olika drycker.
I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att praktiskt tillämpa sina 
kunskaper om servering, blandning och beredning av drycker. 
Eleverna ska även ges möjlighet att praktiskt träna upp sin förmåga att 
bedöma och identifiera drycker.

Undervisningen i ämnet dryckeskunskap ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om ansvarsfull alkoholservering, alkoholpolitik, 
  etiska frågor och lagar och andra bestämmelser inom området 
  samt om alkoholens skadeverkningar.
 2. Kunskaper om varma och kalla drycker.
 3. Kunskaper om dryckestraditioner och olika dryckers historia.
 4. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter 
  inom området.
 5. Förmåga att använda redskap och utrustning samt att välja och 
  använda arbetsmetoder.
 6. Förmåga att arbeta hygieniskt, ergonomisk och säkert.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 8. Förmåga att samarbeta med andra och använda fackspråk.

Kurser i ämnet... se Dryckeskunskap

Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng.
Barteknik, 100 poäng, som bygger på kursen drycker och ansvarsfull 
alkoholservering.
Drycker, 100 poäng, som bygger på kursen drycker och ansvarsfull 
alkoholservering.
Drycker ? specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen drycker 
och kan läsas flera gånger med olika innehåll.

http://www.skolverket.se/sb/d/3839
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Mat och dryck i kombination
Ämnet mat och dryck i kombination behandlar betydelsen av att 
kombinera mat och dryck för en helhetsupplevelse av måltiden.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mat och dryck i kombination ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om måltiden som helhetsupplevelse 
utifrån olika sätt att kombinera mat och dryck. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utifrån 
sinnenas upplevelser komponera måltider och välja drycker med hjälp 
av sensoriska provningsmetoder. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar färdigheter i att skapa måltider utifrån olika teman 
med utgångspunkt i att ge gästen en helhetsupplevelse. Genom under-
visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
måltiden ur ett historiskt och nutida perspektiv.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkar resultatet. Den ska också bidra till att 
eleverna utvecklar kreativitet och problemlösnings- och initiativför-
måga samt förmåga att samarbeta.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att genom praktisk 
tillämpning i kök och matsal få uppleva hur måltider kan komponeras, 
tillredas och serveras för att skapa en positiv helhetsupplevelse av 
måltiden.

Undervisningen i ämnet mat och dryck i kombination ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla följande:
 1. Kunskaper om olika traditionella och moderna maträtter och 
  dryckesalternativ.
 2. Kunskaper om måltiden ur ett historiskt och nutida perspektiv.

 3. Förmåga att utifrån sinnenas upplevelser komponera och skapa 
  måltider.
 4. Förmåga att kombinera mat och dryck.
 5. Kunskaper om sensoriska provningsmetoder.
 6. Förmåga att skapa måltider utifrån olika teman.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 8. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt 
  anpassa sitt språk efter situationen.

Kurser i ämnet... se Mat och dryck i kombination

Mat och dryck i kombination, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3841
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Serveringskunskap
Ämnet serveringskunskap behandlar servering av mat och dryck i 
olika restaurang- och hotellverksamheter. Det behandlar också 
matsalars utformning och estetik samt organisation i olika typer av 
matsalar.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet serveringskunskap ska syfta till att elever-
na  utvecklar kunskaper i olika serveringsmetoder, bärtekniker  och 
matsalshantverk.. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga 
att utforma menyer, göra uppdukningar och bordsdekorationer samt 
hantera och vårda redskap och annan utrustning. Genom under-
visningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
dryckesservering.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 
bemöta gäster på ett korrekt sätt samt att ta hänsyn till olika gästers 
önskemål dels utifrån individuella behov, dels utifrån kulturtill-
hörighet. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 
en kommunikativ och ämnesspråklig förmåga.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hygien, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och andra 
bestämmelser som gäller för yrkesområdet..
    Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
färdigheter i olika arbetsuppgifter som förekommer inom serverings-
området.

Undervisningen i ämnet serveringskunskap ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att planera och organisera arbetet.
 2. Kunskaper om dukningar och matsalens estetik,  

  serveringsmetoder, matsalshantverk och material samt 
  färdigheter i att duka och servera.
 3. Färdigheter i att utforma matsedlar och kunskaper om deras 
  uppbyggnad.
 4. Kunskaper om drycker och dryckesservering.
 5. Förmåga att bemöta gäster samt presentera mat och dryck.
 6. Färdigheter i att utföra kassaarbete.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, 
  arbetsmiljö och säkerhet.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet... se Serveringskunskap

Servering 1, 100 poäng.
Servering 2, 200 poäng, som bygger på kursen servering 1.
Arrangemang, 100 poäng, som bygger på kursen servering 1.
Matsalshantverk, 100 poäng, som bygger på kursen servering 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3407
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Service och bemötande
Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer 
möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt samt hur man 
exponerar och säljer sina varor eller tjänster.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet service och bemötande ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper i att bemöta kunder eller gäster på ett 
serviceinriktat sätt samt att tillvarata kundkontakter för att skapa 
långsiktiga relationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om olika målgrupper och hur man tar hänsyn till 
olika personligheter och individuella önskemål. Eleverna ska också 
ges möjlighet att utveckla sin förmåga att bemöta missnöjda kunder 
eller gäster i olika situationer. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar sin förmåga att vara lyhörda och flexibla för att 
kunna agera i olika försäljningssituationer och att tänka resultatinriktat 
i dessa. Eleverna ska dessutom ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om språkets och kommunikationens betydelse i mötet med andra.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper i 
marknadsföring, exponering av varor eller tjänster samt presentations-
teknik. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av personlig 
service och dess betydelse som konkurrensmedel samt hur attityd och 
inställning påverkar servicens kvalitet.
    Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlig-
het att utveckla sina kunskaper inom serviceområdet på ett sätt så att 
de utvecklar sitt självförtroende i servicesituationen.

Undervisningen i ämnet service och bemötande ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:  
 1. Kunskaper om olika servicesituationer.

 2. Förmåga att bemöta kunder eller gäster i olika  
  servicesituationer samt värdera sitt bemötande.
 3. Förmåga att hantera missnöjda kunder eller gäster.
 4. Kunskaper om betydelsen av god produktkännedom och 
  marknadsföring i servicesituationer.
 5. Färdigheter i att utföra försäljningsteknik, exponering och 
  presentationsteknik samt värdera sitt arbete och resultat.
 6. Färdigheter i att utföra kalkylering och lönsamhetsberäkningar.
 7. Kunskaper om konsument- och marknadslagar.

Kurser i ämnet... se Service och bemötande 

Service och bemötande 1, 100 poäng.
Service och bemötande 2, 100 poäng, som bygger på kursen service 
och bemötande 1.
Försäljning 1, 100 poäng, som bygger på kursen service och 
bemötande 1.
Försäljning 2, 100 poäng, som bygger på kursen försäljning 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3844
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643 Organisation av boende, personalrum o d, 
hotell. 

Hotell- och turismprogrammet.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
"Hotell- och turismprogrammet ska ge en grundläggande yrkesut-
bildning för arbete inom hotell-, konferens- eller turismområdet. I 
dagens gymnasieskola är utbildningarna inom hotell och turism splitt-
rade på flera olika program. Regeringen anser att en sammanhållen 
utbildning inom området skapar förutsättningar för mer kvalificerad 
och fördjupad yrkesutbildning som leder till tydligare yrkesutgångar 
där eleverna i högre grad blir anställningsbara."
(Prop. 2008/09:199)

Se  Hotell- och turismprogrammet

Ämnesplaner
Hotell
Konferens och event
Turism

Exempel på yrkesutgångar
Våningsservice
Försäljning
Konferens
Mässor och event
Reception
Försäljning
Turistinformation och guidning
Upplevelser och aktiviteter
Reseplanering
Resebyråarbete

http://www.skolverket.se/sb/d/2996
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Hotell
Ämnet hotell omfattar besöksnäringens olika former av logi för såväl 
privat-, grupp- som affärsrelaterat resande. De olika målgrupperna har 
olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud. Det är 
en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verk-
samheten.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet hotell ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om besöksnäringens olika former av logi, från camping och 
kryssningsfartyg till femstjärniga hotell. Eleverna ska också utveckla 
kunskaper om olika arbetsuppgifter inom alla yrkesområden. Under-
visningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommu-
nicera så att mötet med kunden och gästen blir yrkesmässigt och 
serviceinriktat. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om branschens utveckling, lönsamhetskrav och arbetsorga-
nisationer. Då branschen delvis består av små företag ska under-
visningen även stimulera elevernas intresse för entreprenörskap.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om enklare serveringsmetoder som frukost- och bufféservering samt 
livsmedelshantering och ansvarsfull alkoholservering.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
lagar och andra bestämmelser inom branschen. Dessutom ska 
undervisningen utveckla elevernas förmåga att arbeta på ett säkert och 
arbetsmiljöriktigt sätt. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera 
branschens ansvar vad gäller etik, sociala förhållanden och miljö.
    Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att bemöta kunder och gäster med olika behov för att 
tillgodose deras förväntningar, samt hantera klagomål, på ett sätt som 
är förenligt med verksamhetens mål. Genom kontakter med olika 
former av logi ska eleverna ges möjligheter att dels utveckla förståelse 

av den stora variation som finns av standard och servicenivå inom 
området, dels utveckla förståelse av olika målgruppers önskemål.

Undervisningen i ämnet hotell ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om besöksnäringens olika former av logi, 
  organisationer, yrkesroller och arbetsuppgifter.
 2. Kunskaper om branschens historiska framväxt, utveckling och 
  framtid.
 3. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter 
  inom området.
 4. Förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och 
  säkerhet utifrån gällande lagar och andra bestämmelser.
 5. Förståelse av betydelsen av service och bemötande med hänsyn 
  till olika målgrupper, kulturella skillnader och gäster med 
  särskilda behov.
 6. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt 
  anpassa sitt språk efter situationen.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet... se Hotell 
Logi, 100 poäng.
Frukost- och bufféservering, 100 poäng, som bygger på kursen logi.
Reception 1, 100 poäng, som bygger på kursen logi.
Reception 2, 100 poäng, som bygger på kursen reception 1.
Reception 3, 100 poäng, som bygger på kursen reception 2.
Våningsservice 1, 100 poäng, som bygger på kursen logi.
Våningsservice 2, 100 poäng, som bygger på kursen våningsservice 1.
Våningsservice 3, 100 poäng, som bygger på kursen våningsservice 2.
Hotelladministration, 100 poäng, som bygger på reception 2 eller 
kursen konferens 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3422
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Konferens och evenemang
Ämnets syfte
Ämnet konferens och evenemang omfattar olika mötesformer, från 
möten med få deltagare och mindre konferenser till kongresser och 
stora evenemang. Mötesbranschens olika målgrupper har olika för-
väntningar på såväl lokalers utformning och teknisk utrustning som 
önskemål om service, aktiviteter och andra tjänster.
    Undervisningen i ämnet konferens och evenemang ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om mötesbranschens olika anläggningar 
och miljöer samt den potential dessa har att anpassas efter kundens 
behov. Den ska ge möjlighet för eleverna att utveckla mångsidighet 
och kreativitet, så att förslag på aktiviteter och utrustning kan anpassas 
efter kundens önskemål och ekonomiska förutsättningar. Vidare ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar de kunskaper som 
behövs för att planera och genomföra varierande mötesformer.
    Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kun-
skaper i att hantera och felsöka teknisk utrustning inom området. Den 
ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om överenskommelser, 
lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet liksom om 
arbetsmiljö och säkerhet. Vidare ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över 
frågor som rör kundens integritet.
    Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utföra 
arbetsuppgifter inom området och utveckla en yrkesmässig attityd i 
mötet med kunden. Via kontakter med olika mötesarrangörer ska 
eleverna ges möjlighet att dels utveckla kunskaper om variationen av 
tjänster och serviceutbud inom området, dels utveckla förståelse av 
olika målgruppers behov och önskemål gällande mötesformer och 
aktiviteter.

Undervisningen i ämnet konferens och evenemang ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande: 
 1. Kunskaper om mötesbranschens utveckling samt vilka aktörer 
  som finns och vad de kan erbjuda.
 2. Kunskaper om branschorganisationer.
 3. Förmåga att boka, planera, administrera och organisera olika 
  arrangemang utifrån en ekonomisk aspekt, i form av 
  prissättning, kalkylering och lönsamhetsberäkning.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och 
  ansvarsfullt sätt.
 5. Förmåga att hantera modern teknisk utrustning.
 6. Förmåga att arbeta arbetsmiljö- och säkerhetsmässigt med 
  hänsyn till gällande lagar och andra bestämmelser inom 
  området.
 7. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt 
  anpassa sitt språk efter situationen.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet... se Konferens och evenemang

Konferens och evenemang, 100 poäng.
Konferens 1, 100 poäng, som bygger på kursen konferens och 
evenemang.
Konferens 2, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 1.
Konferens 3, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 2.
Evenemang, 100 poäng, som bygger på kursen konferens och 
evenemang.
Rums- och konferensbokning, 100 poäng, som bygger på kursen 
konferens 2 eller kursen reception 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3574
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Turism
Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera 
olika verksamhetsområden. Både privatpersoners och företags behov 
av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade, Det med-
för att resvägar och färdsätt ändras, förväntningar på nya upplevelser 
ökar och att kraven på resmål, reseproduktion och service förändras.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet turism ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i turismens verksamhetsområden: bo, äta, göra, resa och 
sälja samt kunskaper om dess utveckling. Den ska belysa frågor som 
rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiska förhåll-
ningssätt samt hållbar utveckling inom turismnäringen. Undervis-
ningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur 
man utvecklar destinationer och producerar, paketerar, marknadsför, 
informerar och säljer tjänster.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
kommunicera och möta kunden och gästen på ett yrkesmässigt sätt 
med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att 
utveckla förståelse av olika kulturer, religioner och levnadssätt. 
Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att 
söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och 
medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.
     Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
internationella överenskommelser samt om lagar och andra be-
stämmelser inom turismområdet. Den ska även behandla frågor om 
arbetsmiljö och säkerhet. Turismnäringen består till stor del av små 
företag. Därför ska undervisningen bidra till att stimulera elevernas 
intresse för entreprenörskap.
Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 
om turismnäringen.

Undervisningen i ämnet turism ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter 
  inom turismen samt om turismens utveckling.
 2. Kunskaper om resmål och resvägar samt om marknadsföring 
  och försäljning.
 3. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan 
  olika kulturer.
 4. Kunskaper om hållbar utveckling inom turismnäringen.
 5. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera 
  information.
 6. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på 
  ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 7. Kunskaper om internationella överenskommelser samt om 
  lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdena.
 8. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.
 10. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet... se Turism
Besöksnäringen, 100 poäng.
Resmål och resvägar, 100 poäng, som bygger på kursen 
besöksnäringen.
Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng, som bygger på kursen 
besöksnäringen.
Guide och reseledare, 100 poäng, som bygger på kursen 
besöksnäringen.
Hållbar turism, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
Marknadsföring och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen 
besöksnäringen.
Reseproduktion och försäljning 100 poäng, som bygger på kursen 
besöksnäringen.
Turistbyråservice, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
Värdskap på resmålet, 100 poäng, som bygger på kursen resmål och 
resvägar.

http://www.skolverket.se/sb/d/3421
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644 El-, gas-, värme-, vatten- 
hygienförsörjning o d.

Område 644 gäller drift av anläggningar för energiförsörjning och för-
sörjning med vatten och avlopp, avfallshantering o d. Dvs drift av 
gemensamma kraftverk, reningsverk o d och drift i enskilda fall inom 
fastigheter o d. Byggandet av anläggningarna ingår i område 69. 
Oljeborrningar o d ingår i gruvdrift i området 66-68. Oljeraffinaderier 
o d ingår i 66-68.

Från El- och energiprogrammet. Gymnasiet.  
Skolverket 100517.

Se även El- och energiprogrammet på område 69, som gäller bygg-
och anäggningsverksamheter. Skolverket skiljer inte tydligt mel-
lan anläggningsverksamheter och driftsverksamheter. Därför 
kommer Skolverkets ämnen i el- och energiprogrammet att  på ett 
oklart sätt beröra både området 644 och 69. 



Ellära
Ämnet ellära handlar om att mäta och beräkna elektriska storheter i 
lik- och enfasväxelströmskretsar samt trefassystem med belastningar 
av olika slag. Ämnet ellära handlar också om uppkomsten av 
ledningsburna störningar och dess verkan på elsystemet. I ämnet ingår 
också att söka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar samt 
trefassystem. Ämnet innehåller dessutom säkerhetsfrågor, begrepp 
samt gällande bestämmelser och standarder inom elområdet. Vidare 
behandlar ämnet principer om hur elenergi framställs och överförs.

Ämnets syfte
Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mät-
teknik samt beräkningar av elektriska storheter i lik- och enfasväxel-
strömskretsar samt trefassystem med belastningar av olika slag. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att söka 
och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar samt trefassystem. 
Vidare ska den leda till att eleverna utvecklar förståelse av upp-
komsten av ledningsbundna störningar och dess verkan på elsystemet. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om säkerhetsfrågor, begrepp samt gällande bestämmelser 
och standarder inom elområdet. I undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om de grundläggande principerna för 
hur elenergi framställs och överförs.
    Eleverna ska ges möjlighet att praktiskt utföra felsökning, felav-
hjälpning, mätning och beräkning av elektriska storheter i lik- och 
enfasväxelströmskretsar samt trefassystem. Undervisningen ska också 
bidra till att eleverna får möjlighet att praktiskt söka och avhjälpa fel 
med hjälp av scheman, ritningar, mätinstrument och övrig utrustning. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att öva sin förmåga att arbeta med 
säkerhetsfrågor, begrepp samt gällande bestämmelser och standarder 

inom elområdet.

Undervisningen i ämnet ellära ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i lik- och 
  enfasväxelströmskretsar med belastningar av olika slag.
 2. Färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i 
  trefassystem med belastningar av olika slag.
 3. Grundläggande kunskaper om principen för hur elenergi alstras 
  och överförs.
 4. Kunskaper om uppkomsten av störningar och dessas verkan på 
  elsystemet.
 5. Förmåga att söka och avhjälpa fel i lik- och  
  enfasväxelströmskretsar.
 6. Förmåga att söka och avhjälpa fel i trefassystem.
 7. Kunskaper om säkerhetsfrågor, begrepp samt gällande 
  bestämmelser och standarder inom elområdet.

Kurser i ämnet... se Ellära

Ellära grund, 100 poäng.
Ellära 1, 100 poäng.
Ellära 2, 100 poäng som bygger på kursen ellära 1.
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Elektroteknik
Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbete på 
elanläggningar och även vanligt verkstadsarbete inom området. I allt 
arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala eftersom ett misstag 
kan orsaka stora skador både på personer och på egendom. För att 
utföra arbete med el krävs därför i de flesta fall särskilda behörigheter.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elektroteknik ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper i att planera och utföra elarbete, verkstadsarbete, meka-
niskt arbete och olika sammanfogningstekniker samt färdigheter i att 
hantera material, verktyg och utrustning. Den ska också bidra till att 
eleverna förstår betydelsen av att utföra arbetet säkert samt kan 
tillämpa föreskrifter, standarder och bestämmelser inom området. 
Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga 
att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar.
    Undervisningen ska   leda till att eleverna utvecklar   förmåga att 
utifrån scheman och ritningar utföra elarbeten och enklare verkstads-
arbeten. Eleverna ska ges möjlighet att planera arbetsuppgifter samt 
utveckla förmåga att använda material och utrustning på ett ansvars-
fullt sätt. Genom att både praktiskt och teoretiskt arbeta med upp-
gifterna ska eleverna ges möjlighet att öva sin förmåga att arbeta 
ergonomiskt, yrkesetiskt, miljömässigt och estetiskt.

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

1.  Förmåga att utföra elarbete, enklare verkstadsarbete, 
 installationsteknik, mekaniskt arbete och 
 sammanfogningsteknik.

2.  Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, 
 standarder och föreskrifter. 
3.  Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, 
 material och övrig utrustning som används inom området. 
4.  Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom området.
5.  Färdigheter i att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar.
6.  Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och 
 estetiskt.
7.  Färdigheter i att dokumentera arbetet.

Kurser i ämnet... se Elektroteknik

Elektromekanik, 100 poäng.
Elektroteknik, 100 poäng.
Antenn- och kabel-tv-teknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
elektroteknik.
Data- och medianät, 100 poäng, som bygger på kursen elektroteknik.
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Elmätteknik
Ämnet elmätteknik handlar om användning av olika instrument för att 
mäta elektriska storheter. Även mätning av ickeelektriska storheter kan 
komma ifråga efter att dessa omvandlats med mätomvandlare till 
elektriska storheter. För att kunna utföra mätningar krävs kunskaper 
om vanligt förekommande mätgivare och metoder för att samla in 
mätvärden. Vid all mätning krävs också kunskaper om de fel och 
störningar som kan påverka mätresultatet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elmätteknik ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om mätning av elektriska storheter. Dessutom ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om analys av 
mätresultat och av fel som kan uppkomma vid mätning.
    Genom experiment och ett undersökande arbetssätt ges eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om praktisk problemlösning avse-
ende mätgivare och mätinstrument.

Undervisningen i ämnet elmätteknik ska ge  eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda oscilloskop och multimeter för 
  mätning av ström, spänning och impedans samt dessa 
  storheters variation i tiden.
 2. Kunskaper om begrepp inom mätteknik, särskilt hur 
  måttenheter definieras och hur spårbarhet skapas.
 3. Färdigheter i att använda spektrumanalysator för att mäta olika 
  egenskaper hos elektriska mätobjekt genom att analysera 
  tidssignalen samt olika egenskaper i signalens spektrum.
 4. Färdigheter i att välja och använda mätgivare.

 5. Färdigheter i att beskriva fysikaliska funktioner och 
  användningsområden för olika mätgivare.
 6. Förmåga att beskriva hur elektriska störningar uppstår, 
  fortplantas och reduceras.
 7. Förmåga att analysera mätresultat.
 8. Kunskaper om hur mätresultat dokumenteras.

Kurser i ämnet... se Elmätteknik

Elmätteknik 1, 100 poäng.
Elmätteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen elmätteknik 1.
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Eldistributionsteknik
Ämnet eldistributionsteknik handlar om praktisk arbete med eldistri-
butionsnät och tillhörande anläggningar. I ämnet ingår att söka och 
avhjälpa fel i befintliga anläggningar. I ämnet betonas säkerhet 
eftersom eldistributionsanläggningar ofta arbetar med höga spänningar 
och stora effekter, vilket gör att  ett  misstag kan orsaka stora skador 
både på person och egendom.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet eldistributionsteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om utbyggnad, förbättring, reparation och under-
hållsarbete vad gäller eldistributionsnät. Undervisningen ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla   förmåga att   tillämpa   de elsäker-
hetsanvisningar, föreskrifter, standarder och bestämmelser som gäller 
för eldistributionsarbete. I undervisningen ska elevena ges möjlighet 
att utveckla förmåga att lösa de problem som uppkommer under arbe-
tets gång. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlig-
het att utveckla färdighet i att kommunicera i tal och skrift på ett för 
elsäkerheten betryggande sätt. 
    Ämnet eldistributionsteknik omfattar praktiskt eldistributionsarbete, 
där förmåga att arbeta ergonomiskt och säkerhetsmässigt är viktigt. 
Eleverna ska därför ges möjlighet att praktiskt planera och utföra 
eldistributionsarbeten och därigenom utveckla förmåga att  använda 
säkerhetsutrustning, skyddskläder och verktyg.

Undervisningen i ämnet eldistributionsteknik ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Färdighet i att arbeta med nybyggnad och ombyggnad, 
  driftsättning samt underhåll och reparation av eldistributionsnät 
  och anläggningar.

 2. Kunskaper om funktion och arbetsätt hos   
  eldistributionssystemens komponenter, utrustningar och 
  stationer.
 3. Förmåga att ta hänsyn till miljöaspekter, driftsäkerhetsaspekter 
  och ekonomiska aspekter i arbetet.
 4. Förmåga att tillämpa de säkerhetsföreskrifter och  
  arbetsmiljöföreskrifter som gäller vid eldistributionsarbete. 
 5. Förmåga att tillämpa elsäkerhetsanvisningarna (ESA) i olika 
  arbetssituationer samt skriva och använda dokument för 
  bevisväxling.
 6. Förmåga att samtala och kommunicera med arbetsledning 
  och medarbetare på ett för elsäkerheten betryggande sätt.
 7. Färdighet i att använda skyddskläder, säkerhetsutrustningar och 
  att arbeta ergonomiskt rätt. 
 8. Färdighet i att utföra spänningsprovning och arbetsjordning.
 9. Färdighet i att välja utrustning, till exempel verktyg och 
  mätinstrument.
 10. Förmåga att läsa och tolka elscheman och andra dokument.
Kurser i ämnet... Eldistributionsteknik
Lågspänningsnät, 100 poäng.
Högspänningsnät, 100 poäng.
Belysningsnät, 100 poäng, som bygger på  kursen 
lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
Nät- och transformatorstationer, 100 poäng, som bygger på kursen 
lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
Nätunderhållsarbete i stadsnät, 100 poäng, som bygger på  kursen 
lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
Nätunderhållsarbete i vindkraftnät, 100 poäng, som bygger på kursen 
lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4?24 kV, 100 poäng, som 
bygger på kursen lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
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Installationsteknik
Ämnet installationsteknik handlar om att göra nya elinstallationer samt 
bygga om och utöka befintliga elanläggningar. I ämnet ingår också att 
söka och avhjälpa fel i befintliga elanläggningar. Kraven på säkerhet är 
grunden till allt arbete med el eftersom  misstag kan orsaka stora 
skador både på personer och på egendom.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet installationsteknik  ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanlägg-
ningar. För att installera elanläggningar krävs kunskaper om rit-
ningar och arbetsbeskrivningar så att man kan bilda sig en uppfattning 
om hur installationen kommer att se ut och fungera. För att installera, 
underhålla och reparera elanläggningar krävs också kunskaper om 
olika materials egenskaper och om hur verktyg ska användas.
    Undervisningen  ska ge eleverna möjlighet att förstå och utveck-
la beredskap för att möta den tekniska utvecklingen inom branschen. 
Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper   om säkerhet, föreskrifter, standarder och bestämmelser 
samt deras förmåga att tillämpa dessa. Undervisningen ska också leda 
till att eleverna utveckar förmågan att lösa problem som uppkommer 
under arbetets gång  samt felsöka och reparera fel i elanläggningar. 
Dessutom ska undervisningen   ge eleverna möjlighet att utveckla 
förmågan att kommunicera både i tal och i skrift, så att elsäkerheten 
upprätthålls. 
    Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper i att söka 
information om installationen i befintlig dokumentation och 
säkerhetsbestämmelser. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
öva praktiska färdigheter i att planera och utföra installationer och 
därigenom utveckla deras förmåga att använda verktyg och material. 

Vidare ska undervisningen utveckla elevernas förmåga att hantera 
instrument och dokumentation vid felsökning och felavhjälpning.

Undervisningen i ämnet installationsteknik ska ge eleverna förutsät-
tningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika elinstallationer.
 2. Kunskaper om de teoretiska och praktiska modeller som styr 
  och begränsar tekniken.
 3. Färdigheter i att planera, genomföra och dokumentera arbetet 
  utifrån begrepp, standarder, normer och föreskrifter inom 
  området.
 4. Förståelse av hur man minskar ledningsbundna störningar.
 5. Förståelse av hur elanläggningar byggs upp med hänsyn till 
  miljö, tillgänglighet och säkerhet.
 6. Förmåga att arbeta på ett säkert sätt samt använda verktyg och 
  andra hjälpmedel på ett säkert sätt.
 7. Förmåga att kontrollera och driftsätta elinstallationer på ett 
  säkert och yrkesmässigt sätt.
 8. Färdigheter i att felsöka och reparera elinstallationer.

Kurser i ämnet... se Installationsteknik

Belysningsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen elektroteknik, 
kursen ellära 2 eller kursen ellära grund.
Elinstallationer, 200 poäng, som bygger på kurserna elektroteknik och 
ellära 2 eller ellära grund.
Elmotorstyrning, 100 poäng, som bygger på kurserna 
elektroteknik och ellära 2 eller ellära grund.
Kommunikationsnät, 100 poäng, som bygger på kurserna elektroteknik 
och ellära 2 eller ellära grund.
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Energiteknik
Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system 
fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturveten-
skapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar. 
Miljöperspektivet är viktigt eftersom energitekniska system till stor del 
påverkar miljön.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet energiteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i att utföra drift, underhåll och service av energi-
tekniska anläggningar samt förmåga att lösa praktiska problem inom 
området. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
grundläggande fysikaliska storheter, nödvändig matematik, grund-
läggande kemi. Dessutom ska eleverna få möjlighet att utveckla 
kunskaper om behandling, provtagning och analys av olika typer av 
vatten som används inom processindustrin och inom energi-, miljö- 
och vattenteknik. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna 
utvecklar en teoretisk grund inom energiområdet.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse 
av effektiv och miljövänlig energianvändning samt kretslopps-
tänkande. Elevernas ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om både konventionella och alternativa energisystem samt möjlighet 
att utveckla säkerhetstänkande, yrkesidentitet och ett yrkesetiskt 
förhållningssätt.
    Genom experiment, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem som 
gäller drift, underhåll och service av energitekniska anläggningar. 
Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
tekniska kunskaper samt sköta teknisk utrustning.

Undervisningen i ämnet energiteknik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika energitekniska utrustningar.
 2. Kunskaper om uppbyggnad, funktion och principer hos olika 
  energitekniska systemlösningar
 3. Kunskaper om olika energikällor och bränslen samt 
  energibärande mediers egenskaper.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter i olika energitekniska 
  anläggningar samt arbeta med hänsyn till säkerhet, kvalitet och 
  miljö.
 5. Förmåga att optimera samt utföra kontroll- och driftrutiner och 
  energibesparande åtgärder i olika energianläggningar.
 6. Förmåga att lösa fysikaliska eller vattenkemiska problem med 
  hjälp av laborativt arbete.
 7. Förmåga att hantera material och verktyg.
 8. Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete
 9. Förmåga att samverka med andra och använda fackspråk
 10. Förmåga att arbeta enligt lagar och andra bestämmelser

Kurser i ämnet... se Energiteknik

Energiteknik 1, 100 poäng.
Energiteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen energiteknik 1.
Alternativ energi, 100 poäng, som bygger på kursen energiteknik 1.
Vatten- och processkemi, 100 poäng.
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Kraft- och värmeteknik
Ämnet kraft- och värmeteknik handlar om systemförståelse inom den 
kraft- och värmeproducerande industrin. De kraft- och värmetekniska 
systemens komplexitet och kraven på  driftsäkerhet gör att kunskaper 
om hela system och processer är av särskild betydelse inom äm-
net.  Ämnet bygger på naturvetenskaplig grund, eftersom kunskaper 
om fysik, mekanik och värmelära samt miljöfrågor är viktiga. Ett lands 
industri samt produktion av dricksvatten och värme tillåter inte några 
avbrott av energitillförsel, och därför läggs stor vikt vid underhåll och 
driftsäkerhet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet kraft- och värmeteknik ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om drift, underhåll och service av kraft- 
och värmetekniska anläggningar samt praktisk problemlösning. 
Undervisningen ska vidare ge eleverna   möjlighet att utveck-
la kunskaper om de konsekvenser dessa anläggningar har för luftmiljö, 
markmiljö och vattenmiljö. Undervisningen i ämnet ska bidra till att 
eleverna utvecklar   kunskaper om och ansvarstagande för såväl 
driftsäkerhet som miljösäkerhet. Undervisningen ska också bidra till 
att eleverna utvecklar   kunskaper om dagens och morgondagens 
energiförsörjning.
    Genom ett undersökande och praktiskt arbetssätt samt labora-
tioner   ska eleverna ges möjlighet att   utveckla tekniska kunskaper 
avseende systemförståelse, drift och underhåll samt service av kraft- 
och värmetekniska anläggningar.

Undervisningen i ämnet kraft- och värmeteknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

1.  Förmåga att utföra drift och underhåll av olika anläggningar.
2.  Kunskaper om uppbyggnad och funktion av kraft- och 
 värmetekniska anläggningar.
3.  Förmåga att utföra energitekniska beräkningar på anläggningar.
4.  Förmåga att utföra driftsoptimering av olika system med 
 hänsyn tagen till miljö och ekonomi.
5.  Förmåga att utföra provtagning, analys och dosering av medier 
 som förekommer i anläggningen.
6.  Förmåga att hantera förekommande verktyg och instrument.
7.  Förmåga att samarbeta och diskutera med ett fungerande 
 fackspråk.
8.  Kunskaper om säkerhetsföreskrifter och miljökrav i olika 
 anläggningar.

Kurser i ämnet... se Kraft- och värmeteknik

Kraft- och värmeteknik 1, 200 poäng, som bygger på kursen 
energiteknik 2 och kursen vatten- och processkemi.
Kraft- och värmeteknik 2, 200 poäng, som bygger på kursen kraft- och 
värmeteknik 1. 
Reservkraft, 100 poäng.
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Elektronik
Ämnet elektronik behandlar kunskaper som behövs inom flera 
teknikområden när elektronik och elektroniska system byggs in för att 
styra eller ersätta mekaniska system, till exempel i bilar och 
hushållsmaskiner.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elektronik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om funktion och egenskaper hos de vanligaste analoga och 
digitala elektronikkomponenterna. I undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att tolka symboler, kopplingsscheman, 
datablad och annan teknisk dokumentation.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att ut-
föra praktiska moment, till exempel elektronikmontering, komponent-
mätningar, programmering samt datorsimulering av elektronikupp-
kopplingar. Med ett undersökande arbetssätt och genom experiment, 
laborationer och datorsimuleringar ska eleverna ges möjlighet utveckla 
kunskaper om elektronik. Dessutom ska undervisningen leda till att 
eleverna utvecklar det praktiska handhavandet av verktyg och mät-
instrument.

Undervisningen i ämnet elektronik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 
 1. Kunskaper om funktion och egenskaper hos vanliga analoga 
  och digitala elektronikkomponenter.
 2. Förmåga att utföra enklare elektronikmonteringsarbete på ett 
  säkert och miljövänligt sätt samt att välja rätt verktyg för 
  arbetet.
 3. Förmåga att utföra beräkningar av elektriska storheter.

 4. Förmåga att använda och tolka symboler, kopplingsscheman,  
  instruktioner, manualer, datablad och andra dokument.
 5. Förmåga att utföra enklare komponent- och kretsmätningar.
 6. Förmåga att utföra datorsimulering av   
  elektronikuppkopplingar.
 7. Kunskaper om funktion och användningsområden för olika 
  mätinstrument.
 8. Kunskaper om symboler, begrepp, standarder och normer inom 
  elektronikområdet.
 9. Kunskaper om funktion och arbetssätt hos mikrodatorer och 
  mikroprocessorer.
 10. Förmåga att programmera enklare elektroniksystem och 
  mikrodatorsystem.

Kurser i ämnet... se Elektronik 

Elektronik och mikrodatorteknik, 100 poäng.
Låg- och högfrekvenskretsar, 100 poäng, som bygger på kursen 
elektronik och mikrodatorteknik.
Mikrodatortillämpningar, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik 
och mikrodatorteknik.
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Elektroniksystem
Ämnet   elektroniksystem   handlar om felsökning och reparationer i 
olika typer av elektroniksystem och apparater. Elektroniksystem och 
apparater innehåller normalt flera olika funktioner och komponenter, 
vilket gör att  man vid felsökning ska arbeta systematiskt   för att 
lokalisera fel och felfunktioner.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elektroniksystem ska syfta till att ge eleverna 
möjlighet att utveckla förmåga  att  utföra  support och service på ett 
systematiskt och effektivt   sätt i elektronikapparater och elektronik-
system. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
färdigheter i att installera, programmera och driftsätta  apparater och 
system. Undervisningen ska   även leda till att   eleverna utvecklar 
förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och servicemanualer på 
svenska och engelska. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om mätteknik samt färdigheter i att använda 
mätinstrument för olika mätuppgifter. 
    Genom ett undersökande och praktiskt arbetssätt samt laboratio-
ner   ska eleverna ges möjlighet att   utveckla tekniska kunskaper 
avseende på support och service på elektroniksystem.

Undervisningen i ämnet elektroniksystem ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande: 
 1. Färdigheter i att planera, organisera, utföra och dokumentera 
  reparationsarbete.
 2. Färdigheter i att utföra support och service på ett systematiskt 
  och effektivt sätt i elektronikapparater och elektroniksystem.
 3. Färdigheter i att installera, programmera och  

  driftsätta elektronikapparater och elektroniksystem.
 4. Förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och service- 
  manualer på svenska och engelska.
 5. Färdigheter i att använda mätinstrument för olika mätuppgifter.
 6. Kunskaper om avancerad mätteknik och mätvärdesbedömning.
 7. Färdigheter i att instruera användare i hur de handhar apparater 
  och system.
 8. Förmåga att använda reparationsteknik som tar hänsyn till 
  miljö- och säkerhetskraven.
 9. Kunskaper om funktion, konstruktion och uppbyggnad 
  hos elektronikapparater och system som är vanliga inom 
  kursens teknikområde.
 10. Kunskaper om standarder, begrepp, normer och bestämmelser 
  inom området.
 
Kurser i ämnet... se Elektroniksystem

Bild- och ljudanläggningar 100 poäng, som bygger på kursen 
elektronik och mikrodatorteknik.
Kontorssystem, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och 
mikrodatorteknik.
Marina elektroniksystem, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik 
och mikrodatorteknik.
Trådlösa radiosystem, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik 
och mikrodatorteknik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3793
http://www.skolverket.se/sb/d/3793


Automationsteknik. Från El- och energi-
programmet. Gymnasiet.  Skolverket 100517.

Ämnet automationsteknik handlar om automatiserade system, det vill 
säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funk-
tioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program, som aktiveras 
av händelser som sker i eller i anslutning till den nämnda funktionen. 
Automatiserade system finns   inte enbart i tillverknings- och 
processindustri, utan även i exempelvis fastighets- och byggbranschen 
samt inom samhällets infrastruktur.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet automationsteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i att planera och utföra arbete på automatiserade 
system samt hantera verktyg och utrustning inom valt område. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av 
säkerhet, standarder och begrepp samt färdigheter i att tillämpa dessa. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiserade system.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
praktiskt arbeta med automatiserade system med utgångspunkt från 
systemdokumentation, till exempel ritningar och manualer. Under-
visningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla teoretisk förståelse av 
begrepp, bakgrund och metoder. Undervisningen ska leda till att 
eleverna utvecklar förståelse av hur informationsteknik kan användas 
vid arbete med automatiserade system. Genom både praktiskt och 
teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i 
att arbeta enligt yrkespraxis.

Undervisningen i ämnet automationsteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att planera och på säkert sätt utföra arbete i 
  automatiska system.
 2. Förmåga att läsa och framställa scheman, ritningar och annan 
  dokumentation över automatiska system.
 3. Förmåga att installera, programmera och driftsätta automatiska 
  system.
 4. Förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiska system.
 5. Färdigheter i att använda sig av informationsteknik som stöd 
  vid byggnation, drift och underhåll av automatiska system.
 6. Kunskaper om standarder och begrepp som används vid arbete 
  med automatiska system.
 7. Kunskaper om de risker som finns vid arbete med automatiska 
  system.

Kurser i ämnet... se Automationsteknik

Allmän automationsteknik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examen tillsammans med kursen fastighetsautomation 1, 
kursen fastighetsautomation 2 eller kursen industriautomation.
Avhjälpande och förebyggande underhåll, 100 poäng, som bygger på 
kursen industriautomation.
Fastighetsautomation 1, 100 poäng.
Fastighetsautomation 2, 100 poäng, som bygger på 
kursen fastighetsautomation 1 eller kursen mät- och reglerteknik.
Industriautomation, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och 
styrteknik, kursen mät- och reglerteknik och kursen programmerbara 
styrsystem. 
Robotteknik, 100 poäng, som bygger på kursen programmerbara 
styrsystem.

http://www.skolverket.se/sb/d/3788
http://www.skolverket.se/sb/d/3788


Mät-, styr- och reglerteknik. Från El- och 
energi-programmet. Gymnasiet.  Skolverket 
100517.

Ämnet mät-, styr- och reglerteknik handlar om metoder och arbetssätt 
vad gäller styr- och reglertekniska komponenter. Allt arbete med styr- 
och reglerteknik grundar sig i en god kunskap om industriell mätteknik 
samt på kunskap om aktuatorer. För att arbeta med mät-, styr- och 
reglerteknik behöver man också kunskaper om olika styrande och 
reglerande komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. I 
ämnet ingår även säkerhetsfrågor som har en central roll i arbete med 
styr- och reglerteknik, eftersom misstag kan orsaka stora skador både 
på person och på egendom.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mät-, styr- och reglerteknik ska syfta till att 
eleverna utvecklar   färdigheter i  att planera och utföra arbeten med 
styr- och reglerteknisk utrustning. Undervisningen ska leda till att 
eleverna ska utveckla förmåga att använda scheman, ritningar, 
manualer och föreskrifter samt förtrogenhet att tillämpa dessa. 
Undervisningen ska också utveckla eleverna i att upptäcka och 
avhjälpa fel i styr- och reglerteknisk utrustning.
    Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att arbeta praktiskt 
med styr- och reglerteknisk utrustning. Undervisningen ska ge ele-
verna möjlighet att planera arbetsuppgifter och därigenom utveckla 
förmåga att arbeta med styr- och reglerteknisk utrustning enligt 
yrkespraxis. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
blanda praktiska och teoretiska uppgifter för att förstå samband mellan 

praktisk arbete och yrkesteori. Vidare ska undervisningen leda till att 
eleverna utvecklar ett säkert och miljömässigt arbetssätt samt 
dokumentation av detta.

Undervisningen i ämnet mät-, styr- och reglerteknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att installera, konfigurera, driftsätta, underhålla samt 
  läsa och tolka scheman över styr- och reglertekniska 
  komponenter och system.
 2. Färdigheter i att arbeta med styr- och reglertekniska 
  komponenter och system på ett säkerhetsmässigt korrekt sätt.
 3. Färdigheter i att mäta styr- och reglertekniska storheter.
 4. Förmåga att felsöka, reparera och åtgärda fel i styr- och 
  reglertekniska komponenter och system.
 5. Förmåga att planera, genomföra och dokumentera arbete med 
  styr- och reglertekniska komponenter och system.

Kurser i ämnet

Distribuerade styrsystem, 100 poäng.
Mät- och reglerteknik, 100 poäng.
Mät- och styrteknik, 100 poäng.
Programmerbara styrsystem, 100 poäng, som bygger på kursen mät- 
och styrteknik.



Processteknik. Från El- och energi-
programmet. Gymnasiet.  Skolverket 100517.

Ämnet processteknik behandlar metoder och arbetssätt för mätning, 
insamling av mätdata, datahantering, datorkommunikation och regle-
ring i processtekniska anläggningar.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet processteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om processtekniska komponenter och anlägg-
ningar samt utvecklar förståelse av den yrkesteori och det praktiska 
kunnande som krävs för olika processtekniska arbeten. Undervis-
ningen i ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att såväl 
identifiera och avhjälpa reglertekniska och datatekniska problem på 
anläggningsnivå som söka och kalibrera mättekniska fel på 
komponentnivå. Undervisningen ska  bidra till att eleverna utvecklar 
matematiska kunskaper för arbete i processtekniska anläggningar.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur övergripande processdatorsystem används för datainsamling, larm-
hantering och övervakning av processen samt hur informationsteknik 
kan används i olika delar av processtekniska anläggningar.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
insikt om hur säkerheten på en processindustri är beroende av med 
vilken uppmärksamhet, noggrannhet och systematik som 
underhållspersonalen arbetar. Undervisningen ska leda till att eleverna 
utvecklar kunskaper om lämpliga mätmetoder och arbetssätt beronde 
av processmiljö. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 
uttrycka sig både skriftligt och muntligt. Undervisningen i ämnet 

processteknik ska varva yrkesteori med laborativa moment och 
praktiskt underhållsarbete.

Undervisningen i ämnet processteknik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra underhållsarbete i en 
  processteknisk anläggning med hänsyn till säkerhet, kvalitet, 
  miljö, ergonomi och estetik.
 2. Förmåga att tolka och upprätta processteknisk dokumentation.
 3. Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, 
  material och övrig utrustning som används inom området.
 4. Kunskaper om standarder och föreskrifter inom området.
 5. Förmåga att reglera och optimera enkla processer.
 6. Förmåga att mäta fysikaliska storheter och kemiska 
  egenskaper.
 7. Förmåga att arbeta med processdatorsystem.
 8. Kunskaper om processteknisk informationsteknik.
 9. Kunskaper om reglermetoder för svårare processer.
 10. Kunskaper om mätmetoder för fysikaliska storheter och 
  kemiska egenskaper.

Kurser i ämnet... se Processteknik 

Processmätteknik, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och 
reglerteknik.
Processreglering, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och 
reglerteknik.
Processdatorsystem 100 poäng, som bygger på kursen industriell 
informationsteknik och kursen processmätteknik eller på kursen 
industriell informationsteknik och kursen processreglering.

http://www.skolverket.se/sb/d/3801
http://www.skolverket.se/sb/d/3801


Support och servicearbete
Arbete med support och service i olika miljöer ställer krav på förmåga 
att kunna planera arbetet, tänka logiskt och arbeta systematiskt. Arbete 
hos kunder kräver lyhördhet för kundens önskemål samt förmåga att 
uppträda korrekt och serviceinriktat.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet support och servicearbete ska syfta till att ge 
eleverna möjlighet att utveckla   förmåga   att utföra support och 
servicearbete. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar 
förmåga att förstå sambandet mellan användarna  och tekniken samt 
den tekniska utvecklingen i branschen. Undervisningen ska dessutom 
leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera i tal och skrift 
med beställare och användare. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om de miljökrav och återvinningskrav som gäller i 
branschen.

Undervisningen i ämnet support och servicearbete ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att planera och utföra support samt  
  servicearbete på elektronik- eller datorutrustningar.
 2. Förmåga att kommunicera med beställare och användare på ett 
  serviceinriktat sätt.
 3. Förmåga att instruera användare i handhavande av apparater 
  och utrustningar.
 4. Förmåga att uppträda korrekt och serviceinriktat i olika 
  situationer.
 5. Förmåga att arbeta systematiskt med hjälp av  
  servicedokumentationen.
 6. Kunskaper om branschens kvalitetskrav och säkerhetskrav. 

 7. Kunskaper om konsumenttjänstlagen samt om miljökraven 
  kring återvinning av elektronik och datorutrustningar.
 8. Kunskaper om hur arbetsplatser ska organiseras för att möta 
  kraven på säkerhet och god arbetsmiljö.
 9. Kunskaper om administration av transporter av  
  serviceobjekt till och från större märkesverkstäder.

Kurser i ämnet... se Support och servicearbete

Kundmottagning och reservdelshantering, 100 poäng.
Support och hemservice, 100 poäng.
Service och reparationsarbete, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3802
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Vatten- och miljöteknik
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Produktion och rening av vatten är 
livsviktigt både nationellt och globalt. Ämnet vatten- och miljöteknik 
handlar om grundläggande systemförståelse och processkännedom av 
anläggningar inom vatten- och miljöområdet. Även drift, underhåll 
och service av dessa anläggningar är en viktig del av ämnet. Ämnet 
bygger på miljö- och naturvetenskapliga principer eftersom ekologisk 
grundsyn och kretsloppstänkande betonas inom området. Vid behand-
ling av olika typer av vatten är kunskap om mikroorganismernas 
levnadsbetingelser och tillväxt under olika förhållanden av stor vikt.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet vatten- och miljöteknik ska syfta till att 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra drift, underhåll 
och service i vattentekniska anläggningar. I undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om konventionella och 
alternativa reningsmetoder för vatten samt kunskaper om säkerhets-
tänkande, yrkesidentitet och yrkesetik.   Eleverna ska   även ges 
möjlighet att utveckla förmåga att utföra provtagningar och analyser 
samt vidta åtgärder utifrån de resultat som kommit fram. Vidare ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar en god teoretisk grund 
inom området. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om olika kvalitetssystem och standarder inom 
vatten- och miljöområdet samt om arbete på ett kvalitetsmedvetet sätt.
    Genom experiment, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem som 
gäller drift, underhåll och service av anläggningar som används inom 
vatten- och miljöområdet. I praktiska övningar ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla tekniska kunskaper samt handha teknisk 
utrustning.

Undervisningen i ämnet   vatten- och miljöteknik   ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
1.  Förmåga att förstå vatten- och miljötekniska anläggningars 
 uppbyggnad och funktion, utföra praktiska uppgifter i olika 
 processtekniska anläggningar inom området samt arbeta med 
 hänsyn till säkerhet, kvalitet och miljö.
2.  Kunskap om ekologisk grundsyn samt kretsloppstänkande.
3.  Kunskap om konventionella och alternativa reningsmetoder för 
 förorenat vatten samt dess inverkan på sjöar och vattendrag.
4.  Kunskap om efterbehandlings- och distributionsmetoder för 
 dricksvatten.
5.  Kunskap om olika kvalitetssystem och standarder inom 
 miljöområdet samt förmåga att arbeta på ett kvalitetsmedvetet 
 sätt.
6.  Förmåga att förstå vilka konsekvenser olika 
 processförändringar kan medföra.
7.  Kunskap om mikrobiologiska processer som har betydelse för 
 vattenrening och dricksvattenproduktion.
8.  Förmåga att med hjälp av beräkningar och kunskap inom kemi 
 kunna optimera driften av en anläggning avseende kvalitet, 
 ekonomi och miljö.
9.  Förmåga att hantera och vårda utrustning och verktyg på ett 
 ansvarsfullt sätt.
10.  Förmåga att samverka med andra och använda ett fungerande 
 fackspråk samt förståelse av säkerhetstänkande, yrkesidentitet 
 och yrkesetik. 

Kurser i ämnet... se Vatten- och miljöteknik
Vatten- och miljöteknik, 200 poäng.
Dricksvatten, 100 poäng, som bygger på kursen vatten- och 
miljöteknik.
Mikrobiologi och efterbehandling av dricksvatten, 100 poäng, som 
bygger på kursen vatten- och miljöteknik.
Rening av förorenat vatten, 100 poäng, som bygger på kursen vatten- 
och miljöteknik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3803
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Vattenkraftteknik
Ämnet vattenkraftteknik behandlar uppbyggnad av och funktion hos 
en vattenkraftstation. Ämnet behandlar hur drift och underhåll utförs 
beträffande miljö, ekonomi, kvalitet och säkerhet. Det är av största 
vikt att vattenkraftstationer drivs på ett optimalt sätt. Exempelvis får 
inte underhåll som stör driften pågå när det är som mest lönsamt att 
producera elektrisk energi. Optimerad ekonomisk drift kan dock 
inverka negativt på vattenkraftstationens livslängd.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet vattenkraftteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos av en vatten-
kraftstation och dess huvudkomponenter. Undervisningen i ämnet ska 
leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av 
underhållets betydelse i en vattenkraftanläggning. I undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt granska 
den miljödebatt som pågår parallellt med vattenkraftutbyggnaden.
    Genom experiment, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem som 
gäller drift, underhåll och service av vattenkraftstationer. I praktiska 
övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla tekniska kunskaper 
samt handha teknisk utrustning.

Undervisningen i ämnet vattenkraftteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om olika vattenkraftstationers funktion och 
  huvudkomponenter. Det innebär kunskaper om  
  huvudprocessen och de delprocesser som krävs för att 
  möjliggöra produktion, transformation och överföring av 
  elektrisk energi. 

 2. Förståelse av vattenkraftens inverkan på miljön globalt och 
  nationellt samt av de åtgärder som vidtas och kan vidtas i 
  miljöskyddande syfte.
 3. Förståelse av innebörden i och vikten av ett optimerat 
  underhåll av en vattenkraftstation.
 4. Förståelse av innebörden i och vikten av en optimerad drift av 
  en vattenkraftstation.
 5. Förmåga att göra störningsanalyser för att vidta relevanta 
  åtgärder vid störning.
 6. Färdigheter i att felsöka och reparera.
 7. Kunskaper om säkerhetsfrågor, begrepp, gällande  
  bestämmelser och standarder inom elområdet.
 8. Kunskaper om hur en vattenkraftstation drivs.
 9. Kunskaper om avställning av en vattenkraftstations 
  vattenvägar.
 10. Förmåga att samverka med andra och dokumentera arbetet.

Kurser i ämnet... se Vattenkraftteknik

Vattenkraftstationer, 100 poäng, som bygger på kursen energiteknik 1.
Drift, underhåll, säkerhet och miljö, 200 poäng, som bygger på kursen 
vattenkraftstationer.
Generatorer och transformatorer, 100 poäng, som bygger på kursen 
vattenkraftstationer och kursen ellära grund.
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner, 100 poäng, som bygger 
på kursen vattenkraftstationer.
Kontrollanläggningar, 200 poäng, som bygger på kursen 
vattenkraftstationer.

http://www.skolverket.se/sb/d/3804
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Fastighetsförvaltning. Från VVS- och fastighetspro-
grammet. Gymnasiet. Skolverket 100517.

Ämnet fastighetsförvaltning handlar om att planera och följa upp 
underhållet av fastigheter och upprätthålla ett boende och brukande av 
god kvalitet. I ämnet behandlas service, teknik, ekonomi, administra-
tion, kommunikation samt regelverk inom fastighetsområdet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fastighetsförvaltning ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att planera och genomföra förekommande arbets-
uppgifter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
säkerhetsfrågor, avfallsfrågor, energifrågor, administration samt lagar 
och andra bestämmelser. Undervisningen ska också utveckla elevernas 
förmåga att bemöta och kommunicera med ägare, brukare och 
hyresgäster i olika typer av fastigheter. Eleverna ska också ges 
möjligheter att utveckla färdigheter i användande av moderna medier 
och utrustning för hantering av information.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda modern 
digital utrustning och programvara för övervakning av olika ytor och 
utrymmen samt för driftövervakning av fastighetsanläggningar. Prak-
tiskt arbete med digital utrustning ska varvas med teoretiska studier så 
att eleverna ges möjlighet att befästa sina kunskaper. Undervisningen 
ska, till exempel genom rollspel och värderingsövningar, bidra till att 
eleverna utvecklar sin förmåga att reflektera över sin egen och andras 
kommunikation.

Undervisningen i ämnet fastighetsförvaltning ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om juridiska begrepp och säkerhetsfrågor samt 
  deras innebörd inom fastighetsområdet. 

 2. Kunskaper om fastighetsförvaltningens tekniska och 
  ekonomiska förutsättningar och generella   
  energibesparingsåtgärder.
 3. Kunskaper om regler för avfallshantering, återvinning och 
  renhållning. 
 4. Förmåga att använda modern digital utrustning för att 
  övervaka, kommunicera, ta emot, hämta och söka information 
  och ny kunskap.
 5. Förmåga att använda modern och aktuell programvara. 
 6. Kunskaper om etiska och datarättsliga frågor, upphovsrätt, 
  yttrande- och informationsfrihet och människors rätt till 
  integritetsskydd.
 7. Förmåga att reflektera över sitt eget och andra människors sätt 
  att kommunicera. 
 8. Kunskaper om kommunikationens komplexitet utifrån sociala 
  och kulturella faktorer. 
 9. Kunskaper om pedagogiska principer och förmåga att i tal och 
  skrift dokumentera, informera individer och olika målgrupper 
  samt att samverka med andra.

Kurser i ämnet... se Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning , 100 poäng.
Fastighet IT, 100 poäng.
Fastighetskommunikation, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3599
http://www.skolverket.se/sb/d/3599


Fastighetsservice. Från VVS- och fastighetsprogrammet. 
Gymnasiet. Skolverket 100517.

Ämnet fastighetsservice beskriver de faktorer som påverkar behovet 
av fortlöpande och effektivt underhåll av fastighetsbestånd. Kunskaps-
området beskriver också hur fastighetsunderhåll planeras, genomförs 
och dokumenteras. Ämnet fastighetsservice behandlar dessutom hur 
arbetet utförs ur ergonomiska, miljömässiga, säkerhetsmässiga och 
sociala aspekter.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fastighetsservice ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om   fastighetsområdet så att hyresgäster i alla 
typer av fastigheter får service med avsedd kvalitet. Undervisningen i 
ämnet fastighetsservice leder också till att eleverna ges möjligheter att 
utveckla kunskaper om och färdigheter i rationellt underhåll inom 
fastighetsbranschen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om fastigheters konstruktion   och om hur yttre och inre faktorer 
påverkar underhållsbehovet. Undervisningen i ämnet ska leda till att 
eleverna utvecklar kunskaper om i fastigheter vanligt förekommande 
utrustning och maskiner, deras användningsområden och underhålls-
behov. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om underhållets tekniska, organisatoriska, miljömässiga 
och ekonomiska roll inom fastighetsbranschen samt om utvecklingen 
inom fastighetstekniken.
     Genom ett problemlösande arbetssätt och praktiskt laborativa 
övningar med planering, utförande och dokumentation i undervis-
ningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta 
ansvarsfullt individuellt och i samarbete med andra. Eleverna ska ges 
möjlighet att uppleva helhetssituationer genom att undervisningen 
genomförs så att de praktiska och teoretiska kunskaperna kopplas 
samman.

Undervisningen i ämnet fastighetsservice ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om planering, metoder, val av verktyg och 
  material, dokumentation och tekniker för underhåll och 
  reparationer av fastigheter, inredning och utrustning i 
  fastigheter.
 2. Kunskaper om olika byggnaders tekniska konstruktion, 
  byggmaterials, inredningars och utrustningars egenskaper och 
  behov av för- och efterbehandling, övergripande  
  bygglagstiftning samt vanliga byggskador.
 3. Förmåga att läsa och tyda ritningar, underhållsscheman, 
  manualer och innehållsdeklarationer samt att välja lämplig 
  mätmetod.
 4. Kunskaper om underhållsrutiner, regler, lagar och  
  säkerhetsfrågor i och kring fastigheter och fastighetsutrustning.
 5. Förmåga att utföra felsökning och vidta lämpliga åtgärder.
 6. Förmåga att beskriva förutsättningarna för ytbehandling och 
  olika ytbehandlingars kvalitet, användningsområden och 
  miljöpåverkan.
 7. Förmåga att utföra serviceåtgärder på hissar och andra 
  transportutrustningar.
 8. Förmåga att utföra service på porttelefoner, lås- och 
  larmsystem samt kabeltevenät i fastigheter.
 9. Kunskaper om de vanligaste inredningarnas, utrustningarnas 
  och maskintypernas uppbyggnad och funktion samt planering 
  av reservdelshållning.
Kurser i ämnet... se Fastighetsservice  
Fastighetsservice-byggnader, 100 poäng.
Fastighetsservice-elarbeten, 100 poäng.
Fastighetsservice-ytor, 100 poäng.
Fastighetsservice-VVS, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3846
http://www.skolverket.se/sb/d/3846


645 Användning av inventarier o d.



Bevakning och säkerhet. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
Bevakning och säkerhet är ett tvärvetenskapligt ämne  nära knutet 
till  kriminologi, juridik, pedagogik  och psykologi. Det är också ett 
yrkesrelaterat kunskapsområde   som handlar om bevakningsverk-
samhet och ger grund för arbete inom bevakningsområdet. Därför ska 
kursen genomföras i enlighet med rikspolisstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om väktargrundutbildning.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet bevakning och säkerhet ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om bevakningsverksamhet och förmåga 
att arbeta inom denna. I undervisningen ska innehållet i och organisa-
tionen av samhällets bevakningsverksamheter, rättsvårdande myndig-
heter och räddningstjänst behandlas. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om och förmåga att arbeta utifrån de lagar, regler 
och   föreskrifter   som styr verksamheterna. Detta ska göras med 
relevanta metoder och utrustning. Undervisningen ska   leda till att 
eleverna utvecklar förmåga att hantera konflikter och möta människor 
med respekt med utgångspunkt i ett etiskt förhållningssätt.
    I  undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda olika 
arbetssätt i olika situationer. Genom att medverka i verksamheter och i 
fiktiva situationer ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och 
erfarenhet av olika sammanhang inom bevakningsverksamhet. I under-
visningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och diskutera 
ämnesinnehållet   samt egna och andras handlingar och attityder. I 
undervisningen  ska eleverna också  utveckla förmågan att utifrån ett 
kritiskt förhållningssätt söka, bearbeta, värdera och använda informa-
tion från olika källor.

Undervisningen i ämnet bevakning och säkerhet ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om bevakningsverksamhet.
 2. Förmåga att använda tekniker och utrustning.
 3. Förmåga att hantera brand, brandskydd och första hjälpen.
 4. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder och 
  värderingar som kan ha betydelse vi eventuellt ingripande.
 5. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka samt att 
  lösa konfliktsituationer.
 6. Förmåga att arbeta utifrån de regelverk som styr  
  bevakningsverksamhet samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och 
  yrkesetik.

Kurser i ämnet... se Bevakning och säkerhet

Bevakning och säkerhet 300 poäng

http://www.skolverket.se/sb/d/3763
http://www.skolverket.se/sb/d/3763


Larm och säkerhetsteknik. Från El- och 
energiprogrammet. Gymnasiet.  Skolverket 
100517.
Ämnet larm och säkerhetsteknik handlar om arbete med tekniska 
system.  Systemens huvuduppgift är att varna för eller skydda mot 
olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna 
typ av system kräver ett väl utvecklat yrkesetiskt förhållningssätt samt 
goda kunskaper om lagar, förordningar och standarder inom området. 
För att montera och installera larm och övervakningssystem krävs 
såväl systemkunskap som kunskap om diskreta komponenter.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet larm och säkerhetsteknik ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskap om och förståelse av tekniska system med 
huvuduppgift att varna för eller skydda mot olika typer av faror för 
människa eller egendom. Undervisningen ska bidra till att eleverna ska 
utvecklar kunskap om lagar, förordningar och standarder inom 
området. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar ett 
yrkesetiskt förhållningssätt vid arbete med denna typ av system.
    Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att praktisk arbeta 
med larm och säkerhetssystem utifrån utrustningen dokumentation i 
form av scheman, ritningar och manualer. Eleverna ska ges möjlighet 
att planera arbetsuppgifter och därigenom utveckla förmåga att arbeta 
enligt yrkespraxis. Genom att undervisningen blandar praktiskt och 
teoretiskt arbete ges eleverna möjlighet att förstå samband mellan 
praktisk arbete och yrkesteori. Vidare ska undervisningen leda till att 
eleverna utvecklar kunskaper om arbete på ett säkert och miljömässigt 
sätt samt kunskaper om dokumentation av arbetet.

Undervisningen i ämnet larm och säkerhetsteknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att installera larm och säkerhetssystem.
 2. Kunskaper om lagar, föreskrifter, förordningar och 
  rekommendationer som reglerar arbete med larm och 
  säkerhetssystem.
 3. Förmåga att kunna registrera och dokumentera installation och 
  förändringar.
 4. Förmåga att tolka funktionen hos larm och   
  säkerhetssystem med ledning av scheman, ritningar och övriga 
  anvisningar.
 5. Förmåga att välja och använda verktyg, instrument och övrig 
  utrustning.
 6. Förmåga att kontrollera, prova, felsöka och avhjälpa fel på 
  larm och säkerhetssystem.
 7. Kunskaper om uppbyggnad, funktion och driftegenskaper hos 
  larm och säkerhetssystem.
 8. Kunskaper om risker när man bygger larm och  
  säkerhetssystem.

Kurser i ämnet... se Larm och säkerhetsteknik

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng. 
Brandlarmssystem, 100 poäng, som bygger på kursen larm-, 
övervaknings- och säkerhetssystem.
CCTV-system, 100 poäng, som bygger på kursen larm-, övervaknings- 
och säkerhetssystem.
Inbrottslarmssystem, 100 poäng, som bygger på kursen larm-, 
övervaknings- och säkerhetssystem.
Passersystem, 100 poäng, som bygger på kursen larm-, övervaknings- 
och säkerhetssystem.

http://www.skolverket.se/sb/d/3798
http://www.skolverket.se/sb/d/3798


Hem- och konsumentkunskap. Skolverkets 
länkskafferi. 
Hem- och konsumentkunskap Från Internet 20 april 2010.

Våra fiskar - vanliga arter   för 10-15 år
Här finns bilder på några vanliga fiskar från svenska vatten och även 
några fiskar från utländska vatten. Du får information om fiskens 
utseende, var den lever, när den leker och hur den enklast fångas. Du 
behöver ha javascript aktiverat i webbläsaren. Svensk Fisk står bakom 
webbplatsen. 

Mat A-Ö - Ett matlexikon   från 10 år
Här finns en alfabetisk ordlista från A till Ö som rör livsmedel och 
matlagning. Välj en bokstav i den grå listen. På webbplatsen finns 
också information om kryddor, bakning, matallergier och näringslära 
med mera. ICA.se står bakom informationen. 

Svensk Köttinformation   från 10 år
På den här webbplatsen hittar du recept, fakta, artiklar, frågor och svar 
om svenskt kött. Läs till exempel skolmaterialet Svenskt kött - 
mervärden, mat och näring (pdf-fil, 235 kB) som tar upp lite fakta om 
våra köttvanor, djurskydd, märkning av kött, köttkvalitet och 
näringsämnen i kött. Köttbranchen står bakom Svensk 
Köttinformation. 

Cookit!   för 10-15 år
Cookit! är en trevlig engelsk matsida för elever. Här hittar du läckra 
och hälsosamma recept. Du kan också träna din engelska genom att 
skicka in dina egna recept som du först måste ha översatt till engelska. 
I History Cookbook kan du få exempel på mat som man åt i England 
förr i tiden, från stenåldern till nutid. 

Fisk och skaldjur - Artlista   från 13 år

På Fiskeriverkets webbplats finns en artlista över våra vanliga fiskar 
och skaldjur. Klicka på ett namn i listan och du får information om var 
fisken finns, hur vanlig den är och lite om dess biologi. På webbplatsen 
kan du också läsa om fredade, importerade, främmande och rödlistade 
arter samt fakta och statistik kring allt som rör fisk och fiske. 

Logiskmat.se   från 10 år
En trevlig kokbok där alla ingredienser är ekologiska råvaror. Här 
finns också åtta argument för äta ekologisk mat. Kokboken är gjord av 
tre gymnasieelever från Karlstad och är ett av de vinnande bidragen i 
tävlingen Webbstjärnan 2009. 

Halloween - Sök recept   för 7-12 år
Brukar du och dina kompisar fira Halloween? I såfall har du några 
roliga recept här till Halloween-kalaset. Eller vad sägs om 
Apelsinspöke med glass, Draculaswiss eller Spindeltårta? 
Länkskafferiets redaktörer har dock inte provlagat recepten, så det är 
upp till dig att chansa. 

Sök recept - Arlaköket   från 13 år
Arlas samling innehåller recept på kött, kyckling, pasta, fisk och 
skaldjur, soppor, pajer, gröna rätter, dressingar och röror, bröd, 
desserter, menyer och bufféer. 

Sök recept - vardag, fest och gröna recept   för 10-15 år
Här kan du söka bland över 6000 olika recept för mat till vardags och 
till fest. Här finns även 700 vegetariska eller "gröna" recept. Det finns 
också en ordlista som heter Mat från A till Ö. 

Sök recept - Guldkorn   för 10-15 år
Guldkorn bjuder på recept på både vardagsmat och festmat. Titta till 
exempel under fliken Matskolan som har kaffe- och chokladrecept och 
där du får lära dig odla kryddor och grilla. Receptsamlingen kommer 
från ett mejeri. 

http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=6
http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=6
http://www.svenskfisk.se/fiskar-och-fisket/vanliga-arter.aspx
http://www.svenskfisk.se/fiskar-och-fisket/vanliga-arter.aspx
http://www.ica.se/FrontServlet?s=mat_recept&state=mat_fran_ao&event=sok_indexnamn&indexnamn=a
http://www.ica.se/FrontServlet?s=mat_recept&state=mat_fran_ao&event=sok_indexnamn&indexnamn=a
http://www.svenskkottinformation.se/
http://www.svenskkottinformation.se/
http://www.svenskkottinformation.se/begood/file_db.php?id=65
http://www.svenskkottinformation.se/begood/file_db.php?id=65
http://www.svenskkottinformation.se/begood/file_db.php?id=65
http://www.svenskkottinformation.se/begood/file_db.php?id=65
http://cookit.e2bn.org/
http://cookit.e2bn.org/
http://cookit.e2bn.org/historycookbook/
http://cookit.e2bn.org/historycookbook/
https://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/fiskochskaldjur/arter/allaarterlistan.4.5994f41e110b6bbe5b680002972.html
https://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/fiskochskaldjur/arter/allaarterlistan.4.5994f41e110b6bbe5b680002972.html
http://logiskmat.se/
http://logiskmat.se/
http://www.coop.se/Recept--mat/Mat-for-alla-tillfallen/Hogtider/Halloween/Halloween/
http://www.coop.se/Recept--mat/Mat-for-alla-tillfallen/Hogtider/Halloween/Halloween/
http://www.arla.se/Default____15931.aspx
http://www.arla.se/Default____15931.aspx
http://www.ica.se/FrontServlet?s=mat_recept&state=sok_recept_ava&freetext=&exclude=&key=&veg=&under=&type=&femitoppkategori=&visa=kategorisering&showMenu=mat_recept_0_0
http://www.ica.se/FrontServlet?s=mat_recept&state=sok_recept_ava&freetext=&exclude=&key=&veg=&under=&type=&femitoppkategori=&visa=kategorisering&showMenu=mat_recept_0_0
http://www.ica.se/FrontServlet?s=mat_recept&state=mat_fran_ao
http://www.ica.se/FrontServlet?s=mat_recept&state=mat_fran_ao
http://www.guldkorn.com/default0.asp?reason=bigscreen&varpresenturl=/std/cmmt/AvanceradSok.asp&varpresentqs=2007-04-21%2020:06:04&redir=1&from=&bhcp=1
http://www.guldkorn.com/default0.asp?reason=bigscreen&varpresenturl=/std/cmmt/AvanceradSok.asp&varpresentqs=2007-04-21%2020:06:04&redir=1&from=&bhcp=1


Svensk ost   från 10 år
Undrar du något kring svensk osthistoria eller om osttillverkning? 
Söker du ett svenskt ostlexikon? Eller bara lite information om ost? Ja, 
då kan du leta dig fram på Ostfrämjandets webbplats. 

Jordbrukslandskapet - WWF   från 13 år
Världsnaturfonden berättar här om jordbrukslandskapet - öppna 
landskap med ängar, hagar och betande djur. De arbetar för att bevara 
mångfalden av djur och växter i jordbrukslandskapet. De berättar även 
om vad naturbetesmarker och naturbeteskött och varför det är bra för 
människor, djur och natur. Du kan också läsa om EUs jordbrukspolitik 
och gemensamma mål för jordbruket. 

Fiskar och fisket   från 13 år
Här kan du läsa om fiskar och skaldjur, fiske och fiskeredskap, dioxin 
och hur miljön påverkar fisken i våra vatten. Under rubriken 
Skoluppgifter i vänstermenyn hittar du temamaterial för olika 
skolämnen. Du hittar också en karta över världens fångstzoner (pdf-
fil). Du kan också läsa om kost och hälsa, få fiskrecept och lära dig 
stycka och filéa fisk. 

Kryddorväxter - Livsmedelssverige   för 10-15 år
Örtkryddor från basilika till ängssyra. Varje krydda - inklusive salt - 
får en kort beskrivning. Till vissa hör också en bild och/eller en 
faktaruta. Materialet finns på Livsmedelssveriges webbplats. 

Sök recept - Chokladsajten   för 10-15 år
På Chokladsajten hittar du all tänkbar fakta om choklad: chokladens 
historia och tillverkning, fakta om kakaobönan och chokladens 
innehåll, roliga recept och länkar till fler chokladsidor. Av en 
chokladälskande privatperson. 

Så här görs ost   för 10-12 år
Kon mjölkas och det slutar med att det finns ostar i butiken. Men vad 
händer däremellan? Visste du att det behövs 10 liter mjölk för att göra 

1 kilo ost? Här i Kunskapsburken får du lära dig hur man gör ost. 

Mat och näring - Lättläst text   för 10-15 år
Här finns många lättlästa texter om mat. Läs om ekologisk mat, 
vegetarisk mat, allergi, matförgiftningar, matcirkeln som förut hette 
kostcirkeln, och mycket mer. Klicka på någon av länkarna i 
vänstermenyn. Sidan kommer från Livsmedelsverket. 

Färska örter   för 10-15 år
Tycker du att det är gott med färska örter och örtkryddor? På SVT:s 
webbplats kan du läsa om olika örter och örtkryddor. Välj en ört i 
rullgardinsmenyn mitt på sidan. Läs om anis, basilika, citronmeliss, 
dill, dragon, gräslök, ingefära, isop, koriander, krasse, kummin, 
kyndel, körvel, lagerblad, lavendel, libbsticka, rosmarin, salvia, timjan, 
persilja med flera. Du kan också läsa om att odla kryddor. 

Svamprecept - SvampGuiden   för 10-15 år
Plockar du mycket svamp? Då kan du ha nytta och glädje av de recept 
som finns på SvampGuidens hemsida. SvampGuiden är ett forum för 
svampintresserade över hela Norden. Här går också att skriva in egna 
svamprecept direkt på sidan. 

Årets kock - Sök recept   för 10-15 år
Webbplatsen Årets kock innehåller en receptdatabas med de vinnande 
kockarnas bästa recept. Sök på kött, fågel, fisk, vegetariskt, efterrätter, 
smörgåsbord med mera. Naturligtvis finns också information om de 
kockar som vunnit tävlingen Årets kock. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18

http://www.ostframjandet.se/Svensk-ost/
http://www.ostframjandet.se/Svensk-ost/
http://www.wwf.se/v/jordbrukslandskap/1122999-kulturlandskapet
http://www.wwf.se/v/jordbrukslandskap/1122999-kulturlandskapet
http://www.wwf.se/v/jordbrukslandskap/naturbete-och-naturbetesk/1129747-naturbeteskott-intro
http://www.wwf.se/v/jordbrukslandskap/naturbete-och-naturbetesk/1129747-naturbeteskott-intro
http://www.svenskfisk.se/fiskar-och-fisket/vanliga-arter.aspx
http://www.svenskfisk.se/fiskar-och-fisket/vanliga-arter.aspx
http://www.svenskfisk.se/skoluppgifter.aspx
http://www.svenskfisk.se/skoluppgifter.aspx
http://www.svenskfisk.se/fiskar-och-fisket/faangstzonkarta.aspx
http://www.svenskfisk.se/fiskar-och-fisket/faangstzonkarta.aspx
http://www.svenskfisk.se/fiskar-och-fisket/faangstzonkarta.aspx
http://www.svenskfisk.se/fiskar-och-fisket/faangstzonkarta.aspx
http://www.livsmedelssverige.se/hem/fakta-om-mat/30-kryddvaexter.html
http://www.livsmedelssverige.se/hem/fakta-om-mat/30-kryddvaexter.html
http://www.chokladsajten.com/index.php?option=com_garyscookbook&Itemid=53
http://www.chokladsajten.com/index.php?option=com_garyscookbook&Itemid=53
http://www2.arla.se/koola/kunskapsburken/fakta/sa_har_gors_ost/index.asp
http://www2.arla.se/koola/kunskapsburken/fakta/sa_har_gors_ost/index.asp
http://www.slv.se/sv/Settings/Topplankar/Lattlast/Mat-och-naring/
http://www.slv.se/sv/Settings/Topplankar/Lattlast/Mat-och-naring/
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=40484&a=447971
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=40484&a=447971
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=48992&a=572592&lid=puff_572914&lpos=lasMer
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=48992&a=572592&lid=puff_572914&lpos=lasMer
http://www.svampguiden.com/recept.asp
http://www.svampguiden.com/recept.asp
http://www.aretskock.se/recept_index.asp
http://www.aretskock.se/recept_index.asp
http://www.aretskock.se/kock_index.asp
http://www.aretskock.se/kock_index.asp


646 Personlig hygien o d, klädvård 
(utom 648 tvätt o d).



647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och 
utgifter.

Hushållsbudgetar från Konsumentveket, disponibelt efter skatt mm se 
“Om skattesystem” på område36-39.

DN 3 maj 2010:

“Nytt sätt att räkna ger färre fattiga.”
“Snart kan andelen fattiga svenskar minska drastiskt. De har inte 
fått mer pengar, förklaringen är ett annat sätt att räkna hushåll 
med låg ekonomisk standard. Metoden är ett önskemål från 
socialdepartementet.

“  Har var tredje ensamstående flerbarnsförälder en låg ekonomisk 
standard eller är det var tionde? I en rapport om den ekonomiska 
familjepolitiken som Försäkringskassan publicerar om några veckor 
går det för första gången att välja mellan högt och lågt värde. Den nya 
varianten att fastställa andelen fattiga, och som ger lägst andel, har 
önskats av socialdepartementet.

- VÄRDENA BLIR betydligt lägre där, men det här ska vara ett 
komplement till det relativa värde som vi har använt länge och som 
bygger på medianinkomsten, säger Mats Johansson, analytiker på 
Försäkringskassans huvudkontor.
   I många år har regeringskansliet och Försäkringskassan utgått från 
att hushåll med en inkomst under 60 procent av medianinkomsten har 
en låg ekonomisk standard. Den konstruktionen gör att det alltid kom-
mer att finnas "fattiga" eftersom gränsen för låg ekonomisk standard 
relateras till andras inkomster.

DET ANDRA SÄTTET, som nu ska användas av Försäkringskassan, 
är ett absolut begrepp som är en reviderad version avriksnormen, 
gränsen för när personer har så låg inkomst att de har rätt till social-
bidrag. Här handlar det om en fastställd gräns i kronor som inte 
påverkas av andras inkomster.



    -Vi har tittat fem år tillbaka för att se hur den ekonomiska familje- 
politiken har påverkat olika hushåll. Utgår vi från medianinkomsten 
har andelen med låg ekonomisk standard ökat. Med metoden som är 
en bearbetning avriksnormen är andelen betydligt lägre och har 
dessutom legat ganska still under de senaste fem åren, förutom mellan 
2007 och 2008, säger Mats Johansson.
    Båda sätten att visa utbredningen av låg ekonomisk standard ska nu
användas i budgetprognoserna.

ANNiKA CARLSSON
annika.carlsson@dn.se 08-73819 37 “

Olika gränser för fattigdom eller låg ekonomisk 
standard
Försäkringskassan har kartlagt hur olika resultaten blir med olika 
metoder (gäller 2008).

Riksnormen för försörjningsstöd. Inkomstgräns för att kunna få 
socialbidrag.

Konsumentverkets beräkningar av skälig levnadsstandard.

Medianinkomst. Disponibel inkomst, under 60 procent av medianen 
för hela befolkningen. Hushållet anses inte kunna upprätthålla en 
levnadsstandard som är socialt acceptabel i samhället. Var 18 500 kro-
nor per månad för ensamstående med två barn, inräknat bidrag och 
andra bidrag.

SÅ MÅNGA HAMNAR UNDER LÅGINKOMSTGRÄNSEN
PROCENT

Ensamstående utan barn
Riksnorm   13,1
Konsumentverket 17,0
Medianinkomst  21,7

Ensamstående med ett barn
Riksnorm   10,9
Konsumentverket 14,0
Medianinkomst  24,5

Ensamstående med två eller flera barn
Riksnorm   10,1
Konsumentverket 20,2
Medianinkomst  36,1

Samtliga under 65 år
Riksnorm    6,2
Konsumentverket  8,8
Medianinkomst  13,1   “

mailto:annika.carlsson@dn.se
mailto:annika.carlsson@dn.se


648 Städnings-, rengörings- och 
tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård. 



65 Administration, distribution, 
kommunikation, organisation o d.



651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.



Administration. Gymnasiet.  Skolverket 
100517.
Administrationen  har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett 
företags eller annan organisations verksamhet.  Ämnet administration 
ger kunskaper om administrativa arbetsuppgifter som förekommer 
inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Ämnet 
ger möjlighet att använda modern teknik och därmed arbeta effektivt, 
säkert och serviceinriktat.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet administration ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att planera och utföra ett administrativt arbete 
självständigt men även tillsammans med andra. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla  kunskaper om administrativa rutiner 
samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag 
och i offentlig förvaltning.   I ämnet ska   eleverna ges möjlighet 
att utveckla sina kunskaper i programhantering för att underlätta och 
utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet samt  
planera och strukturera arbetet effektiv och datasäkert. Undervisningen 
behandlar också etik, sekretess, arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt, lagar och 
andra bestämmelser inom området. Eleverna ska också ges möjlighet 
att utveckla förmåga till samarbete, service och självständighet.
    Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska 
eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom administrativ 
service   och utveckla en yrkesmässig identitet. Via kontakter med 
företag och organisationer inom   det administrativa området   ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagandets villkor.

Undervisningen i ämnet   administration ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande: 
 1. Kunskaper om administrativa rutiner samt om   
  dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag.
 2. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. 
 3. Förmåga att arbeta serviceinriktat, förstå sin egen roll i mötet 
  med kunder och medarbetare samt ha kunskaper om intern och 
  extern service.
 4. Förmåga att arbeta med modern teknik, vara uppdaterad och 
  välja rätt programvara för sitt arbete.
 5. Förmåga att planera, organisera och strukturera ett 
  administrativt arbete självständigt eller tillsammans med andra, 
  till exempel att handlägga ett ärende, anordna  
  möten, konferenser och event.
 6. Förmåga att arkivera olika typer av dokument, till exempel 
  diarieföra, hantera digital post och pappersdokument samt ha 
  kunskaper om arkivlagen.
 7. Kunskaper om arbetsmiljö och arbetsrättslagar.
 8. Kunskaper om dagens arbetsmarknad, till exempel att söka 
  arbete, vägar till arbete och arbeta utomlands.

Kurser i ämnet... se Administration

Administration 1, 100 poäng, som bygger på kursen information och 
kommunikation 1.
Administration 2, 100 poäng, som bygger på kursen administration 1.
Administration specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
servicekunskap eller administration 1 och kan läsas flera gånger.
Personaladministration, 100 poäng, som bygger på kursen 
administration 2.
Receptions- och konferensservice, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3811
http://www.skolverket.se/sb/d/3811


Information och kommunikation. Gymnasiet.  
Skolverket 100517.

Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som 
ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala 
medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och 
effektivt behandlar information och texter.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska syfta till 
att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i informa-
tionsteknik och administrativa rutiner. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla kunskaper i att utforma interna och externa dokument. 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkyle-
ring, registerhantering, grafisk presentation och informationssökning. 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta service-
inriktat och ansvarsfullt utifrån krav på kvalitet, miljö, ergonomi och 
arbetsmiljö.  
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga ta 
eget ansvar samt arbeta och handla självständigt och med omdöme 
med information och kommunikation.
    Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av begrepp samt färdigheter i olika arbetsuppgifter, som är 
kopplade till information och kommunikation.

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och 
  ickeverbalt.
 2. Förmåga att planera, organisera och utföra informations-  och 
  kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror.
 3. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och 
  arbetsmetoder. 
 4. Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
 5. Förmåga att muntligt och skriftligt presentera information.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och  
  miljöanpassat sätt.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 9. Förmåga att samverka med andra och kommunicera både 
  internt och externt.

Kurser i ämnet... se Information och kommunikation

Information och kommunikation 1, 100 poäng.
Information och kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
information och kommunikation 1.
Intern och extern kommunikation, 100 poäng, som bygger på kursen 
information och kommunikation 1.
Programhantering, 100 poäng, som bygger på kursen information och 
kommunikation 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3405
http://www.skolverket.se/sb/d/3405


Programmering. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet  programmering beskriver programmeringens roll i informa-
tionstekniska sammanhang så som  datorsimulering, animerad grafik, 
praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfigura-
tion av programvara. Ämnet omfattar arbete med att skapa, utveckla 
och anpassa programvaror samt att tillämpa datalogisk teori.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet programmering   ska syfta   till att eleverna 
utvecklar  kunskaper om principerna bakom datorprogram   samt om  
arbetsmetoderna i programutveckling för datorer och annan program-
merbar elektronik. Dessutom ska undervisningen spegla   datorns 
användning i samhället och leda till att eleverna utvecklar kunskaper 
om datorns möjligheter och begränsningar. Eleverna ska ges 
möjlighet  att utveckla   färdigheter i programmering i ett eller flera 
programmeringsspråk, kunskaper om grundläggande datalogiska be-
grepp och tillfälle till orientering om de vanligaste programme-
ringsspråkens tillämpningar och användningsområden. Undervis-
ningen ska  också leda till att eleverna utvecklar  kunskaper om de 
vanligaste språkens tillämpningsområden i samspel med program, kör-
tidsmiljöer, operativsystem och datorhårdvara  samt annan program-
merbar elektronik.
    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om programme-
ringens grunder, färdigheter i att genomföra programmeringspro-
cessens olika delar samt förmåga till analys, design, implementering, 
testning, resultatbedömning och vidareutveckling av program. Under-
visningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om de mest 
använda programmeringsspråken och även översiktligt ta upp traditio-

ner och nya trender i utvecklingen av programmeringspråk.
    I undervisningen ska det ingå projekt där eleverna enskilt eller i 
grupp utför programmeringsuppgifter av varierande komplexitet och  
inom olika tillämpningsområden. Programmeringsuppgifterna ska 
omfatta såväl självständig programmering som lösning på programme-
ringstekniska problem och programutveckling med en given källkod 
som grund.

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

1.  Förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera 
 och kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk.
2. Förmåga att finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, 
 programkörningsfel och programmeringslogiska fel.
3.  Förmåga att analysera, bryta ned och modellera 
 programmeringstekniska problem med pseudokod och 
 diagramteknik.
4.  Förståelse av och färdigheter i att tillämpa grundläggande 
 datalogiska begrepp och algoritmer.
5.  Kunskaper om samspelet mellan program, körtidsmiljö, 
 operativsystem och hårdvara.
6.  Kunskaper om objektorienterad programmering i teori och 
 praktik.
7.  Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, 
 operativsystem, databaser och internet.

Kurser i ämnet... se Programmering

Programmering 1, 100 poäng. 
Programmering 2, 100 p, som bygger på kursen programmering 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3396
http://www.skolverket.se/sb/d/3396


Gränssnittsdesign. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet gränssnittsdesign tillhör området informationsteknik, men inne-
håller   också moment inom ergonomi, psykologi, estetik och 
etik.  Ämnet behandlar interaktionen mellan dator och människa 
med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgäng-
liga samt tilltalande gränssnitt. Ämnet innehåller såväl visuell design 
och layout som interaktionsdesign.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet gränssnittsdesign ska syfta till att  eleverna 
utvecklar kunskaper om principerna bakom olika gränssnitt. Eleverna 
ska   ges möjlighet att skapa användbara, estetiskt tilltalande och 
tillgängliga användargränssnitt för interaktion mot exempelvis webb-
platser, mjukvaruapplikationer eller inbyggda system. I under-
visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om de 
element som ett gränssnitt utgörs av, olika metoder för användaren att 
skicka indata och ta emot utdata, terminologi inom området, formspråk 
och de principer en gränssnittsdesigner bör följa.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om projektmetodik för gränssnittsdesign, från förstudie och målbe-
skrivning, till färdig prototyp och stilguide. Eleverna ska också  ges 
möjlighet att utveckla   kunskaper om metoder för användbarhets-
testning.

Undervisningen i ämnet gränssnittsdesign  ska  ge  eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att arbeta i projektform och kunskap om hur design 
  av gränssnitt fungerar som en del av en större
 teknikutvecklingsprocess.

 2. Kunskaper om digital bild och video samt digitalt ljud och hur 
  dessa anpassas till helheten i ett gränssnitt.
 3. Förmåga att formulera text för konsumtion via gränssnitt.
 4. Förmåga att skapa en estetiskt tilltalande och  
  målgruppsanpassad design av gränssnitt som också 
  kommunicerar budskap effektivt.
 5. Kunskaper om typsnitt, färgscheman och principer för layout 
  av gränssnitt.
 6. Kunskaper om informationsarkitektur och förmåga att utveckla 
  en användarvänlig navigation.
 7. Kunskaper om konventioner och formspråk/mönster för 
  interaktion, inmatnings- och utmatningsmetoder och vanligt 
  förekommande gränssnittselement som textinmatningsfält eller 
  knappar.
 8. Förmåga att skapa ett användbart gränssnitt och kunskaper om 
  vilka principer som styr detta samt om metoder för att testa 
  användbarhet.
 9. Kunskaper om tekniker för tillgänglighet och förståelse av hur 
  inkluderande gränssnitt skapas.
 10. Förståelse av hur gränssnitten finns i och påverkar vår 
  vardag samt hur de kan användas för att förbättra den. 
  Kunskaper om relevant lagstiftning och andra områden som 
  berör etik och integritet. 

Kurser i ämnet... se Gränssnittsdesign

Gränssnittsdesign, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3585
http://www.skolverket.se/sb/d/3585


Digitalt skapande. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer 
med digitala verktyg och ligger i gränslandet mellan konstnärligt 
skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har 
varierat över tid. I och med den informationstekniska och kommu-
nikationstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och platser 
skapats, och fortsätter att skapas, för konstnärliga och kommunikativa 
uttryck.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital 
teknik. Undervisningen ska ha experimentell och undersökande 
karaktär och ge eleverna möjlighet att arbeta med kombinationer av 
olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Undervisningen 
ska bidra till att eleverna får en orientering om den programvara och 
hårdvara som används för skapande inom olika estetiker. Eleverna ska 
ha möjlighet att inrikta sitt digitala skapande mot olika uttryck. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla begrepps-
förståelse och metoder för att analysera digitala uttryck ur både 
estetiska och tekniska perspektiv.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att gestalta olika 
kunskapsområden genom arbete med ämnesövergripande teman. 
Eleverna ska få pröva skapande via såväl digitala plattformar som 
lokalt i datorn. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
förståelse för övergångar mellan analoga och digitala skapande-
processer, pröva kollektivt asynkront skapande samt stärka kreativa 
processer genom digitalt samarbete. Eleverna ska ges möjlighet att ta 

del av, diskutera och analysera digitalt skapade gestaltningar, produk-
ter och konstverk samt öka sin förmåga att bedöma konstnärliga och 
tekniska kvaliteter i digitalt skapande.

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om digitala och analoga skapandeprocesser.
 2. Förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala 
  verktyg.
 3. Kunskaper om digitala verktyg för att skapa och gestalta olika 
  uttryck.
 4. Förmåga att samarbeta via webb och nätverk, både synkront 
  och asynkront.
 5. Kunskaper om plattformar för digitalt samarbete.
 6. Kunskaper om olika vägar för spridning av digitalt skapande. 
  Det innebär kunskaper om webbpublicering och olika 
  skrivmedier.
 
Kurser i ämnet... se Digitalt skapande 

Digitalt skapande 1, 100 poäng.
Digitalt skapande 2, 100 poäng, som bygger på kursen digitalt 
skapande 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3869
http://www.skolverket.se/sb/d/3869


Webbteknik. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Webbteknik är ett ämne inom området informationsteknik. Webbtek-
nik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska 
webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer 
där webbtekniker används,   till exempel   applikationer för mobil-
telefoner. Ämnet behandlar tekniska aspekter på olika slags media-
format och speglar samspelet mellan beställare, användare, formgivare 
och utvecklare.
Ämnets syfte
Undervisningen   i ämnet webbteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar  kunskaper om och färdigheter i  att skapa produkter med 
hjälp av webbteknik. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kun-
skaper om dessa teknikers konstruktion, funktionalitet och samspelet 
mellan olika sorters applikationslogik. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att  utveckla produkter som följer standarder 
och nationella och internationella riktlinjer för god praxis, 
användbarhet, tillgänglighet och säkerhet. Undervisningen ska leda till 
att eleverna förhåller sig till relevant lagstiftning och gör etiska 
övervägningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda utvecklings-
verktyg för att producera och kontrollera framställning av den kod som 
driver webbplatsen eller applikationen. De ska också ges möjlighet att 
utveckla verktyg för administration av webbservrar och databaser.
    Vid utveckling av webbtekniska applikationer arbetar man oftast i 
projektform, varför undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om olika faser i en sådan process och tillfälle till 
att arbeta med denna metod.
Undervisningen i ämnet webbteknik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om internets historia, betydelse, terminologi och 
  grundläggande funktionalitet.
 2. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera  

  utvecklingsprojekt för webbplatser och webbapplikationer eller 
  andra slags applikationer som bygger på webbtekniker. 
  Överblick över den mångfald av tekniska aspekter som finns på 
  ett webbprojekt.
 3. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga 
  webbplatser och webbapplikationer samt dessa teknikers 
  vidgade roll inom annan mjukvaruutveckling: märkspråk, 
  stilmallar, skript på klienten, dokumentobjektsmodellen, 
  mediaformat och insticksprogram.
 4. Kunskaper om tekniker för dynamiska webbplatser: skript på 
  servern, informationshanteringssystem, datalagring och 
  webbtjänster.
 5. Kunskaper om teckenkodning och förmåga att hantera olika 
  standarder för teckenkodning.
 6. Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt 
  standarder och riktlinjer för god praxis.
 7. Kunskaper om god applikationsarkitektur, inklusive separation 
  av olika slags logik.
 8. Förmåga att skapa webbplatser och webbapplikationer med 
  god tillgänglighet, som inte utestänger användare på grund av 
  till exempel funktionsnedsättning och som fungerar oberoende 
  av val av användaragent, operativsystem eller  
  hårdvaruplattform.
 9. Kunskaper om relevant lagstiftning, förmåga att göra etiska 
  överväganden och att reflektera över integritetsfrågor.
 10. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och 
  motarbeta attacker.

Kurser i ämnet... se Webbteknik
Webbutveckling 1, 100 poäng. 
Webbutveckling 2, 100 poäng, som bygger på webbutveckling 1.
Webbserverprogrammering 1, 100 poäng, som bygger på kursen 
webbutveckling 1.
Webbserverprogrammering 2, 100 poäng, som bygger på 
webbserverprogrammering 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3588
http://www.skolverket.se/sb/d/3588


Mediekommunikation. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informatio-
nens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet 
studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska 
metoder och modeller och ämnet omfattar såväl teoretiska som prak-
tiska moment. I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, 
och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation 
riktad till avgränsade målgrupper formuleras.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om samspelet mellan individer och medier, och 
om den process som sker mellan sändare och mottagare av ett bud-
skap. Eleverna ska ges möjlighet att via relevant teknik utveckla sin 
språkförmåga samt att formulera och presentera olika typer av 
information. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om källkritik och förståelse för hur semiotik, retorik och 
dramaturgi används när budskap formuleras. Genom undervisningen 
ska eleverna också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållnings-
sätt till medier genom att belysa och problematisera journalistikens, 
informa-´tionens och reklamens verksamhet, innehåll och uttrycks-
former.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda medie-
teoretiska modeller och analysmetoder för att studera hur olika medier 
riktas mot specifika målgrupper. I undervisningen ska eleverna även 
ges möjlighet att arbeta med kvalitativa och kvantitativa undersök-
ningar i samband med kommunikation med olika målgrupper. Dess-
utom ska eleverna ges möjlighet att skriva och utforma olika 

journalistiska, informations- och reklamtexter samt muntligt framföra 
ett budskap och presentera olika innehåll och resultat med modern 
teknik.

Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om grundläggande vetenskapliga metoder och 
  modeller inom kommunikationsvetenskapen för att analysera 
  och beskiva olika steg i kommunikationsprocessen.
 2. Förmåga att analysera och beskriva vilken genomslagskraft ett 
  budskaps uttryck och utformning har på olika målgrupper samt 
  utvärdera hur olika budskap tas emot och tolkas.
 3. Förmåga att bedöma olika mediers styrkor och svagheter i 
  förhållande till en given målgrupp.
 4. Färdigheter i att använda språket och i att framställa texter 
  grundade på fakta och saklighet samt kunskaper om hur 
  man varierar språket och väljer rätt uttryck beroende på 
  målgrupp.
 5. Färdigheter i att producera och förmedla information för att nå 
  ut med ett givet budskap till en specifik målgrupp.
 6. Kunskaper om och färdigheter i att utforma och genomföra 
  marknads- och attitydundersökningar samt att analysera och 
  presentera resultatet.
 7. Förmåga att använda olika kanaler för att söka information 
  samt att kritiskt kunna granska och värdera dessa.
 8. Kunskaper om lagstiftning, etiska regler och internationella 
  överenskommelser som berör kommunikation via medier.

Kurser i ämnet... se Mediekommunikation

Journalistik, reklam och information 1, 100 poäng.
Journalistik, reklam och information 2, 100 poäng, som bygger på 
kursen journalistik, reklam och information 1, 100 poäng.
Textkommunikation, 100 poäng. 
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Cad. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Cad (computer aided design) är användning av datateknik med hjälp 
av olika programvaror för konstruktion och design av verkliga och 
virtuella objekt. I ämnet cad är geometrisk information stommen i den 
kedja som leder från idé via skiss och ritteknik till styrinformation för 
tillverkning av produkten.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet cad ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i skiss- och ritteknik samt i att använda något eller några 
cad-system. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper i hur cad-system byggs upp samt ge en orientering i kopp-
lingen mellan cad och cam (computer aided manufacturing). Vidare 
ska undervisningen ge en orientering i ergonomiska förutsättningar för 
en bra cad-arbetsplats. Eftersom ämnet bland annat behandlar kon-
struktion och design av nya objekt ska undervisningen ge eleverna 
möjlighet att utveckla handlingsförmåga, nyfikenhet, uppfinnings-
rikedom och problemlösningsförmåga. Undervisningen ska vidare 
introducera de specifika begreppen för valt teknikområde. Eleverna 
ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper för att aktivt delta i och 
påverka framtida teknisk utveckling.
    Undervisningen i ämnet cad ska infärgas utifrån valt teknikområde, 
där cad är ett verktyg, ett språk och en metod för att skapa information 
om produkten. Vidare ska undervisningen visa hur cad-programmets 
information kan överföras till och från andra datorprogram   samt 
maskinell kringutrustning. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet 
att utföra och förstå de olika delarna i produktutvecklingsprocessen.

Undervisningen   i ämnet  cad ska ge eleverna förutsättningar att ut-
veckla följande:

1.  Förmåga att använda cad i förhållande till andra 
 datorprogram och maskiner.
2.  Förståelse av utrustning och ergonomiska förutsättningar som 
 skapar en bra cad-arbetsplats.
3.  Förmåga att producera ritningar enligt gällande standarder 
 och normer inom teknikområdet.
4.  Förmåga att modellera tredimensionella detaljer.
5.  Förmåga att utföra tredimensionella sammanställningar.
6.  Förmåga att använda applikationsprogram.
7.  Kunskaper om kopplingar mellan cad och produktion.

Kurser i ämnet... se CAD

Cad 1, 50 poäng.
Cad 2, 50 poäng, som bygger på kursen cad 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3583
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Dator- och kommunikationsteknik. Från El- 
och energiprogrammet. Gymnasiet.  Skolver-
ket 100517.
Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig 
verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. 
Ämnet behandlar också grundläggande elektronikkunskaper eftersom 
dator- och kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är 
uppbyggda med elektronik.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik  ska syfta 
till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med vanligt förekom-
mande system och komponenter inom dator- och kommunikations-
områdena. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet 
att utveckla kunskaper om system, komponenter, metoder och 
arbetssätt som används när datorer är uppkopplade i befintliga nätverk. 
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa 
problem  och utföra felsökningar och reparationer, både självständigt 
och i samarbete med andra. Undervisningen ska utveckla elevernas 
kunskaper om datorsäkerhet och förmåga att arbeta med hänsyn till 
miljön. Den ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 
möta  och kommunicera med uppdragsgivare och användare på ett 
serviceinriktat sätt. 
    Undervisningen ska varva praktiska och laborativa moment med 
teoretiska moment. Genom praktiska övningar ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att hantera och behandla teknisk 
utrustning.  Eleverna   ska även ges möjlighet att uttrycka sig både 
skriftligt och muntligt genom att dokumentera sitt arbete.

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- 
  och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.
 2. Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i 
  dator- och kommunikationssystem.
 3. Färdigheter i att utföra optimering, administration, 
  diagnostisering, spårning och felsökning av dator- och 
  kommunikationssystem. 
 4. Förmåga att använda instruktioner, manualer,  
  kopplingsscheman och andra dokument på både svenska och 
  engelska samt att dokumentera sitt arbete. 
 5. Förmåga att ge stöd och support till användare på ett 
  serviceinriktat sätt.

Kurser i ämnet... se Dator- och kommunikationsteknik 

Datorteknik 1a, 100 poäng.
Datorteknik 1b, 100 poäng.
Dator- och nätverksteknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
datorteknik 1a.
Digital kommunikationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
datorteknik 1a.
Industriell informationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
datorteknik 1a.
Multimediasystem, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a.
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6520-6524 Opolitisk offentlig civil 
förvaltning.

Regeringens myndigheter.
Från regeringens hemsida på Internet 16 april 2010. 
www.regeringen.se

Statsrådsberedningen
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verk-
samheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, rikt-
linjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. 
Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller 
hur de ska besluta i olika ärenden. Till Statsrådsberedningen hör 
nedanstående myndigheter.

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
Fleminggatan 20 112 26 Stockholm Tfn: 08-454 47 00
E-post: info@sieps.se
Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska studier har till 
uppdrag är att på ett självständigt och allsidigt sätt belysa aktu-ella 
europapolitiska frågor. I detta syfte gör Sieps sina analyser, underlag 
och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den 
politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU. 

Harpsundsnämnden
Besöksadress: Harpsund Postadress: 640 31, Mellösa
Tfn: 0157-600 03 Fax 0157-607 85 E-post: per.rudengren@telia.com 

http://www.regeringen.se
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Arbetsmarknadsdepartementet
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myn-
digheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verk-
samheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, rikt-
linjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. 
Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller 
hur de ska besluta i olika ärenden. Till Arbetsmarknadsdepartementet 
hör 10 myndigheter, varav en domstol.

Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbets-
rättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm Telefon 08-617 66 00

Arbetsmiljöverket, AV
AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra arbetsmiljön så 
att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/
föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om 
arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken). Till verket hör 
tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen följs på landets arbetsplatser. 
112 79 Stockholm Telefon 08-730 90 00

Arbetsförmedlingen
Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmed-
lingen. Myndigheten är en sammanslagning av före detta Arbetsmark-
nadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder. 
113 99 Stockholm  Telefon 08-508 801 00

ILO-kommittén
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sys-
selsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO-kommittén är regeringens 
beredningsorgan i ILO-frågor, bl.a. vid utarbetandet och godkännandet 
av nya konventioner samt tillämpningen av de ILO-konventioner som 
Sverige ratificerat. 
ILO-kommittén nås genom:  Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Ar-
betsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm Telefon 08-405 10 00

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar Arbetsför-
medlingen i dess uppgifter inom arbetslöshetsförsäkringen, företräder 
staten i juridiska frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt 
handlägger ärenden om arbetslöshetsersättning för personer som söker 
jobb inom EU/EES.
Box 210, 641 22 Katrineholm Telefon 0150-48 70 00

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU
IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och genomföra: 
utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av 
arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på 
arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 Uppsala Telefon 018-471 70 70

Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i 
uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är 
också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken. 
Box 1236, 111 82 Stockholm  Telefon 08-545 292 40

http://www.arbetsdomstolen.se/
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Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd 
enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (1987: 
1245) och om undantag enligt samma lag.
Nämnden nås genom:  Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm Tel 08-405 10 00

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens 
program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap 
för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-
rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program. 
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM Telefon 020-33 33 90

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge 
utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (1949: 
345).
Nämnden nås genom:  Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbets-
marknadsdepartementet, 103 33 Stockholm Telefon 08-405 10 00

Finansdepartementet
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verk-
samheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, rikt-
linjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. 
Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller 
hur de ska besluta i olika ärenden. Finansdepartementet har totalt 2 
bolag, 30 centrala myndigheter, 6 myndigheter i form av AP-fonder 
samt 21 regionala myndigheter - länsstyrelserna. Därutöver tillkommer 
3 stiftelser.

Första AP-fonden
Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har i 
uppdrag att förvalta det fonderade kapitalet inom inkomstpensions-
systemet. Fonderna ska förvaltas till största möjliga nytta för pen-
sionssystemet. Målet är hög långsiktig avkastning i förhållande till 
risken i placeringarna.

Andra AP-fonden
Se Första AP-fonden.

Tredje AP-fonden
Se Första AP-fonden.

Fjärde AP-fonden
Se Första AP-fonden.

Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning och 
hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av risk-
kapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom 
bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet.

http://www.esf.se/
http://www.esf.se/
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Sjunde AP-fonden
Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionsmedel för de som avstått 
från att välja någon annan fond (Premiesparfonden) samt en fritt 
valbar fond inom premiepensionssystemet (Premievalsfonden).

Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga myndig-
heter och affärsverk. I organisationen ingår också andra arbetsgivare 
med anknytning till det statliga området. 

Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden, BFN, är ett statligt expertorgan med uppgift att 
utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och 
informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokförings-
lagen och årsredovisningslagen.

Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket, ESV, ansvarar för ekonomisk styrning av 
statlig verksamhet. ESV ska analysera information om den statliga 
ekonomin. ESV ska även främja en effektiv och korrekt hantering av 
EU-medel.

Finansinspektionen
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen  och till-
ståndsprövningen som rör finansiella marknader och  finansiella före-
tag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att följa och analysera 
utvecklingen inom verksamhetsområdet. Myndighetens verksamhet 
ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system. 
Myndigheten har till uppgift att verka för ett gott konsument-skydd 
inom sitt ansvarsområde. 

Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådet ska årligen följa upp om de grundläggande målen 
för finanspolitiken uppnås. Rådet kommer att granska tydligheten i de 
ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i det underlag som 
regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet ska också verka för en 
ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Forskarskattenämnden
Forskarskattenämnden är en myndighet under Finansdepartementet 
som beslutar i det enskilda fallet om skattelättnader för utländska 
experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i 
Sverige. Nämndens ledamöter utses av regeringen.

Fortifikationsverket
Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. De är en av landets största 
fastighetsägare och specialiserade på försvarsfastigheter. 

Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det 
statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, 
riskhantering och administration. Kammarkollegiet har dessutom upp-
gifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, 
registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom be-
gravningsområdet, fastställande av resegarantier och auktorisation av 
tolkar och översättare. Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvs-
fondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet, KI, tar fram prognoser som används som 
beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. De analyserar 
den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och 
bedriver forskning med anknytning till detta. 
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Krigsförsäkringsnämnden
Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om 
försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om 
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten är sedan den 1 juli 2006 en myndighet som 
finns i hela landet med huvudkontor i Solna. Kronofogdemyndigheten 
ansvarar bland annat för frågor om verkställighet, indrivning, betal-
ningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och tillsyn kon-
kurs.

Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, 
kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert 
och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även 
medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som 
spelande kan medföra.

Länsstyrelserna (21 st.)
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en 
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en 
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. 
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade natio-
nella målen genomförs. 

Offentliga sektorns särskilda nämnd

Riksgälden
Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens finans-
förvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens internbank med 

ansvar för det statliga betalningssystemet. Riksgälden ansvarar också 
för att hantera statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat om. 
Riksgälden ger även statliga garantier och lån, efter beslut av riksdag 
och regering. Sedan årsskiftet 2007/2008 hanterar Riksgälden även 
Insättningsgarantin och Investerarskyddet uppgifter som Insättnings-
garantinämnden tidigare avsvarade för. 

Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. 
Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte 
omedelbart framgår av lagtext eller praxis.

Skatteverket
Skatteverket finns över hela landet och är sedan den 1 januari 2004 en 
myndighet med huvudkontor i Solna. Skatteverket ansvarar bland 
annat för frågor om skatter, socialavgifter, folkbokföring och vissa 
borgenärsuppgifter.

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31 
januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt överklagan-
den av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen (1977: 
266) om statlig ersättning vid ideell skada.

Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, 
avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt 
anställda i högre befattningar. 
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Statens bostadskreditnämnd
Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att:
- bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder  
  sker i tillräcklig omfattning och ta de initiativ som behövs i detta 
  syfte,
- förvalta och redovisa kreditgarantier som nämnden utfärdat,
- för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan 
 vid omstrukturering eller rekonstruktion av kommunala 
  bostadsföretag,
- följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och 
  bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av åtgärder 
 som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av 
  genomförda åtgärder,
- pröva och besluta om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

Statens fastighetsverk
Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens 
fasta egendom, som t.ex. utrikesfastigheter, de kungliga slotten, Djur-
gårdsmarken och regeringsbyggnaderna, vissa kulturfastigheter, gamla 
fästen, monument, vissa älvsträckor och markområden samt vissa 
donationsfastigheter. 
Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation 
och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva 
fast egendom.

Statens pensionsverk
Statens pensionsverk, SPV, skall sköta tjänstepensioner med statlig 
anknytning på ett serviceinriktat, säkert och effektivt sätt. SPV admi-
nistrerar tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för stat och statliga 
bolag. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensio-
nen.

Statens Personadressregisternämnd 
Statens personadressregisternämnd, (SPAR-nämnden), är huvudman 
för det statliga personadressregistret SPAR. Nämnden är också person-
uppgiftsansvarig för SPAR.

Statens skaderegleringsnämnd 
Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i ärenden som 
rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga 
myndigheter.

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, PGN, inrättades 1988 
enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Myndig-
heten leds av en nämnd som består av en opartisk ordförande och 
företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga 
arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag 
från reglerna om grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva arbets-
givarens befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. 
Nämndens verksamheten regleras i Förordning med instruktionen för 
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Nämndens kansli har sitt 
säte hos Statens pensionsverk i Sundsvall.

Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd (tidigare överklagandenämnden för 
totalförsvaret) har till uppgift att pröva överklaganden av beslut i 
anställningsärenden, beslut om utbildning i skydd mot olyckor samt 
beslut som rör totalförsvarspliktiga.

Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell statistik och för 
annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den 

http://www.bkn.se/
http://www.bkn.se/
http://www.sfv.se/cms/index.html
http://www.sfv.se/cms/index.html
http://www.spv.se/Hem/Om_SPV/
http://www.spv.se/Hem/Om_SPV/
http://www.sparnamnden.se/
http://www.sparnamnden.se/
http://www.kammarkollegiet.se/ovriga/ssrn.html
http://www.kammarkollegiet.se/ovriga/ssrn.html
http://www.spv.se/hem
http://www.spv.se/hem
http://www.psycdef.se/templates/PageIntro____184.aspx
http://www.psycdef.se/templates/PageIntro____184.aspx
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/


officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig 
statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och 
samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella 
organisationer.

Statskontoret
Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag analysera och 
granska den offentliga förvaltningens funktionssätt, att redovisa 
effekter av statliga åtgärder och ge underlag för omprövning och 
effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet. 
Statskontoret utför också uppdrag åt statliga kommittéer.

Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa
För sparbankerna i riket skall finnas en gemensam fond (sparbankernas 
säkerhetskassa) med uppgift att i enlighet med de i denna lag givna 
bestämmelser trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.

Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank
Sveriges allmänna hypoteksbank har till uppgift att fullfölja den 
ombildning som följer av regeringens beslut enligt lagen (1994:758) 
om ombildning av landshypoteksinstitutionen. 

Tullverket
Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket fastställer 
och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt avgifter så att en 
riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar 
trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel 
av varor följs.

Bolag

AB Svenska Spel
AB Svenska Spel anordnar spel och lotterier efter tillstånd av 
regeringen. Svenska Spel ska vara ett ansvarsfullt och trovärdigt 
alternativ till illegal spelverksamhet.

Statens Bostadsomvandling AB
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) är ett aktiebolag med uppgift att 
omvandla tomma bostäder i det kommunala bostadsbeståndet. 

Stiftelser

Stiftelsen Statshälsan
Stiftelsen Statshälsans ändamål att främja god arbetsmiljö och 
motverka ohälsa för de arbetstagare i staten för vilka centrala ramavtal 
tecknas eller brukar tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala 
fackföreningarna.

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder svenska 
medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. Stipendierna 
utgår för studier och forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.

Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens 
ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn 
som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller 
arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid 
omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort. 
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Försvarsdepartementet
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myn-
digheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verk-
samheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, rikt-
linjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. 
Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller 
hur de ska besluta i olika ärenden. Till Försvarsdepartementet hör 10 
myndigheter.

Försvarsmakten (FM)
Försvarsmaktens uppgift är att: 
- försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget 
  territorium, i närområdet och utanför närområdet,
- upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i 
  enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och 
  nationella intressen i områden utanför detta och
- med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och 
  andra myndigheter vid behov.
Besöksadress: Lidingövägen 24 Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78

Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets materielverk har till uppgift är att styra utformningen och 
upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till insats-
försvaret.
Besöksadress: Banérgatan 62 Postadress: 115 88 Stockholm 
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99

Totalförsvarets pliktverk (TPV)
Totalförsvarets pliktverk ansvarar för mönstring, inskrivning och redo-
visning av totalförsvarspliktiga samt stöd under deras tjänstgöring.

Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10. Postadress: 651 80 Karlstad 
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09

Försvarets radioanstalt (FRA) 
Försvarets radioanstalt bedriver underrättelsehämtning genom signal-
spaning. Rapportering sker bland annat till regeringen, Försvars-
makten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk.
Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm. 
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma  Telefon 08-471 46 00, Fax 
08-471 48 53

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med forskning, metod- och 
teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret.
Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista Postadress: 164 90 Stockholm
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB ansvarar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder 
före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över 
hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.
Myndigheten har en viktig samordnande roll över sektorsgränser och 
ansvarsområden. Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - 
MSB tar inte över andra aktörers ansvar. MSB bedriver verksamhet 
både i Stockholm, Karlstad och Kristinehamn samt på två skolor, 
belägna i Sandö och Revinge.
Myndighetens ledning är placerad i Stockholm.
Telefon växel: 0771-240 240 Faxnummer: 010-240 56 00
E-post: registrator@msbmyndigheten.se Postadress
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD
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Kustbevakningen (KBV) 
Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller 
säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har 
ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.
Besöksadress:Stumholmen.  Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21

Statens haverikommission (SHK)
Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte 
att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels 
flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra 
allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.
Besöksadress: Teknologgatan 8 C Postadress: Box 12538, 102 29 
Stockholm Telefon 08-508 862 00, 

Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden. 
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen 
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka 
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag 
också fattat beslut om regleringsbrev för 2009 avseende domstolen.
   Försvarsunderrättelsedomstolen Box 1097 164 25 KISTA
Tel:08-55504500 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN)
SIUN kommer likt FUN att vara kontrollmyndighet och ska kontrolle-
ra de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet. Nytt 
är att SIUN ska se till att försvarsunderrättelsedomstolens beslut verk-
ställs samt att SIUN på begäran av enskilda ska utreda om något otill-
börligt skett i samband med signalspaning. BOX 1140, 164 22 Kista 
Besöksadress: Gullfossgatan 12 Kista Telefon vxl: 08-555 04 550

Nämnder, delegationer och stiftelser

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt
Delegationen har till uppgift att granska olika typer av vapenprojekt ur 
en folkrättslig synvinkel. Delegationen, som leds av Försvarsdeparte-
mentet, består av högst åtta ledamöter från Utrikesdepartementet, För-
svarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets ma-
terielverk. Försvarsdep.Postadress:103 33StockholmTfn: 08-405 10 00

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Granskar förslag till försvarsuppfinningar. c/o Patent- och registre-
ringsverket. Postadr: Box 5055 104 42 Stockholm Tfn: 08-782 25 00

Rikshemvärnsrådet (RiksHvr)
Rådet verkar för att medel anskaffas för utgifter som inte kan bekostas 
av statsmedel och yttrar sig i frågor som hänskjuter till rikshemvärns-
tinget eller till nämnden.
Lidingövägen 28. Postadress: 107 85 Stockholm  Tfn: 08-788 75 00 

Riksvärderingsnämnden c/o Björn Jansson, Svärdsliljevägen 35, 165 
77 Hässelby Tfn: 08-38 85 21

Totalförsvarets folkrättsråd
Rådet ska följa utvecklingen inom den internationella humanitära 
rätten. Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00

Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden. 
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen 
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka 
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag 
också fattat beslut om regleringsbrev för 2009 avseende domstolen. 

Överklagandenämnden för totalförsvaret
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Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myn-
digheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verk-
samheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, rikt-
linjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. 
Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller 
hur de ska besluta i olika ärenden. Nedanstående myndigheter och 
nämnder ligger under Integrations- och jämställdhetsdepartementets 
ansvarsområde.

Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har till huvudsaklig uppgift att 
opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. 
Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en 
näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. 

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på 
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering 
och trakasserier, samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor 
arbetar för att förebygga diskriminering.

Fastighetsmäklarnämnden
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) registrerar fastighetsmäklare och 
utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. 

Konsumentverket
Konsumentverkets uppgift är att ta tillvara konsumenternas intressen i 
Sverige och inom EU. Viktiga områden är varor och tjänsters säkerhet, 
företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsument-

relaterade handikapp- och miljöfrågor. På Konsumentverkets webb-
plats finns råd och information till konsumenter men myndigheten har 
inte möjlighet att ge personlig rådgivning. 

Marknadsdomstolen
Marknadsdomstolens uppgift är att avgöra mål och ärenden enligt 
bland annat marknadsföringslagen och konkurrenslagen. När det gäller 
frågor om otillbörlig reklam och marknadsföringsmetoder är det bara 
näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa sammanslutningar 
som har rätt att väcka talan i domstolen.

Nämnden mot diskriminering
Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om 
vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara Diskrimine-
ringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer som kan 
initiera ett ärende hos nämnden.

Resegarantinämnden
Resegarantinämnden finns hos Kammarkollegiet och beslutar om hur 
stor ersättning resenärerna är berättigade till när en paketresa har blivit 
inställd eller avbruten på grund av researrangörers konkurs. 

Miljömärkning Sverige AB 
Miljömärkning Sverige AB sköter det praktiska arbetet med att ta fram 
kriterier samt kontrollera och utfärda licenser för Svanen och 
Blomman - Nordens respektive EU:s officiella miljömärkning.

Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande 
och välfärd. Myndigheten har också i uppdrag att fördela statsbidrag 
till projekt på temat integration, jämställdhet, folkrörelser eller minori-
teter.
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Jordbruksdepartementet
Följande sorterar under Jordbruksdepartementet:

Jordbruksverket 
Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det jordbruks-
politiska området och har ansvar för frågor som gäller jordbruk, 
djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling. SJV är 
även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar bland annat 
frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal samt återkallelse av 
legitimation.

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god djurhälsa 
genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjuk-
domar hos djur.

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för frågor som 
gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har till uppgift att i 
konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, 
redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.

Fiskeriverket
Fiskeriverket är förvaltningsmyndighet för fiskevård och fiske i 
Sverige. Fiskeriverket har till uppgift att verka för en god fiskevård, en 
effektiv fiskenäring och ett utvecklat fritidsfiske.

Sametinget
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska in-
tressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den 
grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.

Styrelsen för samefonden
Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur och 
samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i kontakt 
hänvisas till Jordbruksdepartementet.

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kunskapsuppbyggnad 
och kompetensförsörjning inom biologiska naturresurser och biologisk 
produktion.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör skogs-
bruket och har till uppgift arr verka för att landets skogar ska vårdas 
och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som 
biologisk mångfald bevaras. Myndigheten arbetar också med att lyfta 
fram skogens värden för rekreation och friluftsliv. 
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Justitiedepartementet
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myn-
digheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verk-
samheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, rikt-
linjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. 
Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller 
hur de ska besluta i olika ärenden. Nedanstående myndigheter och 
nämnder ligger under Justitiedepartementets ansvarsområde.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Box 1386, 111 93 Stockholm Tfn 08 - 401 87 00
Arbetsområde: främja brottsförebyggande arbete och ansvara för 
officiell statistik för rättsväsendet.

Brottsoffermyndigheten (BrOM)
Box 470, 901 09 Umeå Tfn 090 - 70 82 00
Arbetsområde: prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar 
medel ur brottsofferfonden.

Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm  Tfn 08 - 657 61 00 
Arbetsområde: Datainspektionen ska skapa förutsättningar för att 
behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i 
enskildas personliga integritet.

Domstolsverket (DV)
551 81 Jönköping Tfn 036 - 15 53 00
Arbetsområde: Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för 
de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arren-
denämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Box 820, 101 36 Stockholm Tfn 08 - 762 00 00
Arbetsområde: Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa 
ekonomisk brottslighet.

Gentekniknämnden
Retzius väg 13A, 171 77 Stockholm Tfn 08 - 508 846 30 
Arbetsområde: nämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en 
etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken.

Justitiekanslern (JK)
Box 2308, 103 17 Stockholm  Tfn 08 - 405 10 00
Arbetsområde: ha tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, 
att bevaka statens rätt och tillhandagå regeringen med råd och 
utredningar i juridiska frågor.

Kriminalvården
601 80 Norrköping Tfn 077 - 22 80 800
Arbetsområde: Kriminalvården verkställer straff och ansvarar för 
personer misstänkta för brott i tre verksamhetsgrenar - fängelse, 
frivård och häkte.

Migrationsverket
601 70 Norrköping  Tfn 0771 - 235 235 
Arbetsområde: Migrationsverket ansvarar för tillstånd eller visum för 
besök, tillstånd för bosättning i Sverige,  asylprocessen (från ansökan 
till uppehållstillstånd eller självmant återvändande), medborgarskap 
och stöd för frivillig återvandring. 

Revisorsnämnden
Box 24014, 104 50 Stockholm Tfn 08 - 783 18 70 
Arbetsområde: Besluta om godkännande och auktorisation av revisorer 
samt registrering av revisionsbolag och att utöva tillsyn över dessa 
revisorer och revisionsbolag.
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Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256, 102 26 Stockholm Tfn 08 - 401 90 00
Arbetsområde: Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för 
polisväsendet samt chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska 
laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen och en 
enhet för ledning av polisverksamhet - Rikskriminalpolisen.

Rättshjälpsmyndigheten
Box 853, 851 24 Sundsvall Tfn 060 - 13 46 00
Arbetsområde: handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rätts-
hjälpslagen.

Rättsmedicinalverket (RMV)
111 20 Stockholm Tfn 08 - 441 76 00 
Arbetsområde: central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, 
rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523, 104 22 Stockholm Tfn 08 - 617 98 00
Arbetsområde: Nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande myn-
digheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade 
skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av person-
uppgifter.

Valmyndigheten
Box 4210, 171 04 Solna Tfn 08 - 635 69 00
Arbetsområde: Valmyndigheten har till uppgift att planera och genom-
föra val och folkomröstningar.

Åklagarmyndigheten
Box 5553, 114 85 Stockholm Tfn 08 - 453 66 00 
Arbetsområde: Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett 
brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen.

Kulturdepartementet
Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd myndig-
heter, bolag och stiftelser.

Myndigheter
Statliga myndigheter är samtliga statliga organ med undantag för 
riksdagen. Andra myndigheter än domstolarna och regeringen be-
nämns förvaltningsmyndigheter.Statliga förvaltningsmyndigheter finns 
antingen under regeringen eller riksdagen. Regeringen fastställer mål, 
riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men 
bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska 
besluta i olika ärenden.

Bolag
Bolag (aktiebolag) är ett rättssubjekt som är organiserat i privaträttslig 
form. Det är en form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i 
princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder. Som 
statligt bolag brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas av 
staten.

Stiftelse
Stiftelse är ett rättssubjekt som är organiserat i privaträttslig form. En 
sådan uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer viss egen-
dom att självständigt förvaltas för något visst ändamål. Med statlig 
stiftelse brukar avses en sådan stiftelse som har bildats av staten.
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Myndigheter inom kulturområdet

Arkitekturmuseets webbplats
Arkitekturmuseet är ett centralmuseum som skall belysa byggnads-
konst, bebyggelseforskning och samhällsplanering. Museet ska särskilt 
levandegöra den byggda miljöns samband med samhället och sam-
hällsplaneringen.

Forum för levande historias webbplats
Forum för levande historia är en myndighet som har ett nationellt 
uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga 
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande 
historias mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde 
och rättigheter.

Institutet för språk och folkminnens webbplats
Den tidigare regeringen beslutade i juni 2006 att Språk- och folk-
minnesinstitutet från och med den 1 juli 2006 får nya uppgifter på 
språkvårdens område och blir en central myndighet på språkets om-
råde. Samtidigt byter myndigheten namn till Institutet för språk och 
folkminnen. Myndigheten har till uppgift att bedriva språkvård och på 
vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, 
dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige. 
Myndig-heten skall bedriva forskning samt delta i internationellt sam-
arbete inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten finns i Göteborg, 
Lund, stockholm, Umeå och Uppsala.

Konstnärsnämndens webbplats
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveck-
ling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar statliga 
stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, 

musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig under-
rättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Webbplatsen för Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftel-
sen Hallwylska museet
Myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hall-
wylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska utifrån 
sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av 
kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. 
Livrust-kammarens samlingar belyser statschefens och kungahusets 
roll genom århundradena. Skokloster - slottet med omgivningarna, 
interiörer och föremål speglar hur en högadlig miljö gestaltades från 
mitten av 1600-talet och tre århundraden framåt. Hallwylska museets 
samlingar visar ett förmöget hem, en familjs och deras tjänstefolks liv 
och villkor vid sekelskiftet 1900.

Moderna museets webbplats
Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida 
konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell 
förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som 
möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet. Museet 
är ansvarsmuseum för den moderna och nutida konsten.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja 
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska sär-
skilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den 
nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig 
och kulturell förnyelse. Museet är ansvarsmuseum inom konstmusei-
området.
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Naturhistoriska riksmuseets webbplats
Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och forskning 
om växt- och djurvärlden, universums och jordens uppbyggnad och 
utveckling samt om människans biologi och naturmiljö. Grundforsk-
ning bedrivs inom botanik, zoologi, paleontologi, molekylärsystematik 
och isotopgeologi. Museet är ansvarsmuseum inom området natur-
historia.

Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats
Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppdrag att ta initiativ, planera, 
samordna och göra insatser för att främja hemslöjden. Nämnden 
samordnar bidragsgivandet till den hemslöjdskonsulentverksamhet 
som bedrivs i landet samt fördelar bidrag till olika projekt som främjar 
hemslöjdens utveckling. Nämnden har sitt kansli i lokaler hos Verket 
för näringslivsutveckling (NUTEK) på Liljeholmen i Stockholm.

Nämnden för statligt stöd till trossamfunds webbplats
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) handlägger ärenden 
som gäller statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan. Bi-
drag utgår till 36 samfund. Bidrag kan utgå som organisationsbidrag, 
verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

Riksantikvarieämbetets webbplats
Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för frågor 
om kulturmiljön och kulturarvet med det övergripande ansvaret att i 
samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet 
verka för att vårt kulturarv bevaras, berikas och brukas.

Riksarkivet och landsarkivens webbplats
Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt 
chefsmyndighet för Landsarkiven. Riksarkivets huvuduppgifter är att 

främja en god arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och 
levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall också sköta heraldiska 
frågor och verka för att bestämmelser om Sveriges flagga iakttas. 
Landsarkiven tar emot lokala och regionala statliga myndigheters 
handlingar. Det finns landsarkiv i Göteborg, Härnösand, Lund, 
Stadsarkivet i Stockholm, Uppsala, Visby, Vadstena, Värmlandsarkiv i 
Karlstad och Östersund.

Riksutställningars webbplats
Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt utvecklar 
utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt.

Statens försvarshistoriska museers webbplats
Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att främja 
kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets 
roll i samhällsutvecklingen. SFHM har ett omfattande samarbete så väl 
nationellt som internationellt. Särskild tonvikt ligger på samarbete 
mellan de nordiska ländernas militär- och vapenhistoriska museer samt 
motsvarande institutioner i Baltikum. De två museer som hör till 
myndigheten är Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i 
Linköping.

Statens historiska museers webbplats
Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och 
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och 
sam-tiden. Samlingarna är från stenåldern fram till idag. Till myndig-
heten hör även Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska 
museum.

Statens konstråds webbplats
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som 
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innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även 
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar 
om den offentliga konsten i samhället.

Statens kulturråds webbplats
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet 
inom kulturområdet. Kulturrådet handhar frågor som rör teater, dans, 
musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, 
utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet 
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för 
kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.

Statens maritima museers webbplats
Statens maritima museer (SMM) är central myndighet för statens 
museer med sjöhistorisk inriktning. SMM har till uppgift att bevara 
och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det 
maritima kulturarvet. I SMM ingår de tre museerna Vasamuseet, 
Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.

Statens museer för världskulturs webbplats
Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levande-
göra världens kulturer. Myndigheten ska främja närvetenskaplig kun-
skapsbildning och publik verksamhet i nya former utifrån etnografiska, 
arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga samt andra samhälle-
liga och historiska perspektiv. Statens museer för världskultur består 
av fem delar, fyra museer samt myndighetens ledning och admi-
nistration. De fyra museerna är Etnografiska museet, Medelhavs-
museet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet 
i Göteborg. Myndighetens ledning och administration är också 
placerade i Göteborg.

Statens musiksamlingars webbplats
Statens musiksamlingar (SMS) är en central myndighet på musikens 
område och har till grundläggande uppgift att dokumentera, samla in, 
vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och 
därigenom främja musikintresset, musikvetenskapen och den lång-
siktiga kunskapsuppbyggnaden. SMS består av Statens musikbiblio-
tek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv.

Svenskt biografiskt lexikons webbplats
Myndigheten svenskt biografiskt lexikon (SBL) har till uppgift att 
fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon 
som innehåller biografier över personer och släkter som gjort sig 
bemärkta inom samhällets alla områden.

Sveriges författarfonds webbplats
Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till upphovs-
män till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom bibliotek. 
Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och över-
sättarpenningar, dels till stipendier med mera.

Talboks- och punktskriftsbibliotekets webbplats
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska i samverkan med andra 
bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får 
tillgång till litteratur. TPB har ett specifikt uppdrag att framställa och 
låna ut talböcker och punktskriftsböcker, inom sitt verksamhetsområde 
lämna information och råd till folkbibliotek och andra. TPB ska också 
tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en central 
utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift.
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Regionala museer
Regionala museer inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. De 
samlar in, vårdar, visar och levandegör Sveriges regionala kulturarvet.
 • Blekinge museums webbplats
 • Bohusläns museums webbplats
 • Dalarnas museums webbplats
 • Jämtlands läns museums webbplats
 • Jönköpings läns museums webbplats
 • Kalmar konstmuseums webbplats
 • Kalmar läns museums webbplats
 • Kulturen i Lunds webbplats
 • Länsmuseet Gotlands fornsals webbplats
 • Länsmuseet Gävleborgs webbplats
 • Länsmuseet Halmstads webbplats 
 • Länsmuseet Varbergs webbplats
 • Länsmuseet Västernorrlands webbplats
 • Malmö museers webbplats
 • Naturhistoriska museet i Göteborgs webbplats
 • Norrbottens museums webbplats
 • Regionmuseet Kristianstads webbplats
 • Regionmuseum Västra Götalands webbplats
 • Smålands museums webbplats
 • Stockholms läns museums webbplats
 • Sörmlands museums webbplats
 • Upplandsmuseets webbplats
 • Värmlands museums webbplats
 • Västerbottens museums webbplats
 • Västergötlands museums webbplats
 • Västmanlands läns museums webbplats
 • Örebro läns museums webbplats
 • Östergötlands länsmuseums webbplats

Myndigheter inom medieområdet

Granskningsnämnden för radio och TVs webbplats
Granskningsnämnden för radio och TV granskar innehållet i redan 
sända radio- och TV-program och prövar om det överensstämmer med 
de lagar och tillståndsvillkor som gäller för sändningarna. Granskning 
sker efter anmälan eller på nämndens eget initiativ och övervakningen 
omfattar alla svenska programföretag som sänder till allmänheten. 
Myndigheten har också till uppgift att följa utländska sändningar till 
svensk allmänhet, samt att publicera rapporter om utvecklingen av 
radio- och TV-utbudet.

Presstödsnämndens webbplats
Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd 
till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.

Radio- och TV-verkets webbplats
Radio- och TV-verket (RTVV) har till uppgift att besluta i frågor om 
tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-
sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på 
regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. RTVV ska 
följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet.

Statens biografbyrås webbplats
Statens biografbyrå (Biografbyrån) prövar enligt lagen (1990:656) om 
granskning och kontroll av filmer och videogram om framställningen i 
en film eller videogram ska godkännas för visning vid allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. Biografbyrån ska också 
utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap. 
10 b och 10 c §§ brottsbalken. Biografbyrån lämnar medgivande till 
åtal och avger yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.
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Taltidningsnämndens webbplats
Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till 
innehållet i dagstidningar för de som har svårigheter att ta del av 
skriven text. Taltidningsnämnden handlägger bland annat ärenden om 
statligt stöd till radio-och kassettidningar.

Bolag inom Kulturdepartementets ansvarsområden

Bolag inom kulturområdet
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Kungliga Operan AB
Voksenåsen A/S 

Bolag inom medieområdet
Sveriges Radio AB
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB

Stiftelser m.fl. inom Kulturdepartementets ansvarsområden

Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) 
Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm
Tfn: 08-54 55 33 80, Fax 08-54 55 33 98, E-post: bus@bus.se

Bildmuseets 
Gammlia. Postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå Tfn: 090-786 
52 27, Fax: 090-786 77 33, E-post: info@bildmuseet.umu.se

Judiska Museet i Stockholms 
Hälsingegatan 2. Postadress: Box 6299, 102 34 Stockholm
Tfn: 08-31 01 43, Fax: 08-31 84 04, E-post: info@judiska-museet.a.se

Kungliga Akademien för de fria konsterna
Fredsgatan 12. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm
Tfn: 08-23 29 45, Fax: 08-790 59 24

Kungliga Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 18 00, Fax: 08-611 87 18, E-post: adm@musakad.se

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Villagatan 3. Postadress: Box 5622, 114 86 Stockholm
Tel. 08-440 42 80. Fax 08-440 42 90, E-post: kansli@vitterhetsakad.se

Medierådet (tidigare Våldsskildringsrådet)
Vasagatan 8-10. Postadress: 103 33 Stockholm Tfn: 08-405 10 00, 
Fax: 08-20 15 64, E-post: ann-katrin.ageback@culture.ministry.se

Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och 
Kommunikationsforskning) 
Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg 
Tfn: 031-773 10 00, Fax: 031-773 46 55 
E-post: nordicom@nordicom.gu.se

Riksteatern
Hallundavägen 30, 145 83 Norsborg
Tfn: 531 991 00, Fax: 08-531 830 12, E-post: info@riksteatern.se

Röhsska museet för konsthanverk och design
Vasagatan 37-39. Postadress: Box 53178, 400 15 Göteborg
Tfn: 031-61 38 50, Fax: 031-18 46 92, E-post: info@designmuseum.se
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Språkrådet/Institutet för språk och folkminnen
Bjurholmsgatan 12. Postadress: Box 20057, 104 60 Stockholm
Tfn: 08-442 42 00, Fax: 08-442 42 15, E-post: info@spraknamnden.se

Stiftelsen Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum
Kykogatan 3. Postadress: Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tfn: 0971-170 70, Fax: 0971-120 57. E-post: info@ajtte.com

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Upplandsgatan 4.Postadress: Box 1124, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-412 39 00, Fax: 08-412 39 90, E-post: arbab@arbarkiv.a.se

Stiftelsen Arbetets museum
Laxholmen, 602 21 NorrköpingTfn: 011-18 98 00, Fax: 011-18 22 90: 
E-post: info@arbetetsmuseum.se

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Herserudsv.32. Postadress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö
Tfn: 08-446 75 90, Fax: 08-767 09 02, E-post: info@millesgarden.se

Stiftelsen Dansens Hus
Barnhusgatan 12-14. Postadress: Wallingatan 21, 111 24 Stockholm
Tfn: 08-508 990 00, Fax: 508 990 10, E-post: kansli@dansenshus.se

Stiftelsen Dansmuseifonden/Dansmuseet
Gustav Adolfs torg 22-24, 111 52 Stockholm
Tfn: 441 76 50, Fax: 20 06 02, E-post: info@dansmuseet.nu

Stiftelsen Drottningholms teatermuseums 
Kvarnholmsvägen 56, Gäddviken, Nacka. Postadress Box 15417, 104 
65 Stockholm Tfn: 08-556 931 11, Fax: 08-556 931 01, 
E-post: sverigesteatermuseum@dtm.se 

Stiftelsen framtidens kultur
Dag Hammarskjölds väg 10 C. Postadress: Glunten, 751 83 Uppsala
Tfn: 018-17 19 40, Fax: 018-17 19 41, 
E-post: info@framtidenskultur.se

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur/Centrum 
för lättläst
Långholmsgatan 27-29. Postadress: 9145, 102 72 Stockholm
Tfn: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, E-post: info@lattlast.se

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Arent Grapegatan 20, 981 32 Kiruna 
Tfn: 0980-702 26, Fax: 0980-837 79, E-post: info@sfmv.se

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd
c/o Margaretha Falk, Box 5073, 102 42 Stockholm
Tfn 08-611 87 15, E-post: info@langmanska.se

Stiftelsen Nordiska museet
Djurgårdsvägen 6-16. Postadress: 27820, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-519 560 00, Fax: 08-519 545 80, E-post: nordiska@nordm.se

Stiftelsen Rooseum Center for Contemporary Art
Gasverksgatan 22. Postadress: Box 4097, 203 12 Malmö
Tfn: 040-12 17 16, Fax: 040-30 45 61, E:post: info@rooseum.se

Stiftelsen Skansens 
Djurgårdsslätten 49-51. Postadress: Box 27807, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-442 80 00, Fax: 08-442 82 80, E-post: info@skansen.se
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Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Filmhuset, Borgvägen 1-5. Postadress: Box 27126, 102 52 Stockholm
Tfn: 08-665 11 00, Fax: 08-661 18 20, E-post: info@sfi.se

Stiftelsen Svenska rikskonserter
Nybrokajen 11, 111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 16 00, Fax: 08_407 16 50, E-post: info@rikskonserter.se

Stiftelsen Tekniska museet
Museivägen 7, Norra Djurgården. Postadress: Box 27842, 115 93 
Stockholm Tfn: 08-450 56 00, Fax: 08-450 56 01, 
E-post: info@tekniskamuseet.se

Stiftelsen Thielska galleriet
Sjötullsbacken 6, 115 25 Stockholm Tfn: 08-662 58 84, Fax: 08-544 
85 112, E-post: thielska.galleriet@telia.com

Strindbergsmuseet 
Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm  Tfn: 08-411 53 54, Fax: 08-411 
01 41, E-post: info@strindbergsmuseet.se

Styrelsen för Sveriges författarfond
Klara Norra Kyrkogata 29. Postadress: Box 1106, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-440 45 50, Fax: 08-440 45 65, E-post: svff@svff.se

Zornsamlingarna
Vasagatan 36. Postadress: Box 32, 792 21 Mora
Tfn: 0250-59 23 10, Fax: 0250-184 60, E-post: info@zorn.se

Miljödepartementet
Till Miljödepartementets verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myn-digheter och affärsverk. Det är myndigheterna som svarar för den 
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer 
mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stads-
utveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet för 
frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, 
för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för 
boendefrågor.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
fattar beslut om åtgärder i gränsälv som innebär byggande i vatten 
eller vattenreglering eller som kan medföra förorening. Kommissionen 
beslutar även i fiskefrågor inom gränsälvsöverenskommelsen.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggan-
de, Formas
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, 
Formas, stödjer och informerar om forskning inom sina områden. Rå-
det främjar ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling.

Kemikalieinspektionen, KemI
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med an-
svar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat för att före-
bygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska 
produkter.

http://www.sfi.se/
http://www.sfi.se/
mailto:info@sfi.se
mailto:info@sfi.se
http://www.rikskonserter.se/
http://www.rikskonserter.se/
mailto:info@rikskonserter.se
mailto:info@rikskonserter.se
http://www.tekniskamuseet.se/
http://www.tekniskamuseet.se/
mailto:info@tekniskamuseet.se
mailto:info@tekniskamuseet.se
http://www.thielska-galleriet.se/
http://www.thielska-galleriet.se/
mailto:thielska.galleriet@telia.com
mailto:thielska.galleriet@telia.com
http://www.strindbergsmuseet.se/
http://www.strindbergsmuseet.se/
mailto:info@strindbergsmuseet.se
mailto:info@strindbergsmuseet.se
http://www.svff.se/
http://www.svff.se/
mailto:svff@svff.se
mailto:svff@svff.se
http://www.zorn.se/
http://www.zorn.se/
mailto:info@zorn.se
mailto:info@zorn.se
http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/
http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
http://www.kemi.se/
http://www.kemi.se/


Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för 
att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat 
radioaktivt avfall.

Lantmäteriet
Lantmäteriet bildades den 1 september 2008 när Lantäteriverket och 
de statliga lantmäterimyndigheterna slogs samman till en myndighet. 
Lantmäteriet förser samhället med allmänna kartor och annan grund-
läggande landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriet arbetar 
också inom ramen för fastighetsbildningen för en ändamålsenlig 
fastighetsindelning. Myndigheten fastställer även ortsnamn.

Miljöskadeförsäkringens skadenämnd 
har till uppgift att avge utlåtanden över tvistiga eller principiella 
skadeersättningsfall inom miljöskadeförsäkringen.

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt, inom EU 
och internationellt. Myndigheten tar fram och förmedlar kunskaper på 
miljöområdet, utarbetar förslag till mål, åtgärdsstrategier och styr-
medel i miljöpolitiken samt genomför miljöpolitiska beslut. Natur-
vårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösituationen och 
miljöarbetet som underlag för en fortsatt utveckling av miljöpolitiken.

Statens geotekniska institut, SGI
Statens geotekniska institut, SGI, ansvarar för kunskapsuppbyggnad 
och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geo-
tekniska råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har 
koppling till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI 
har ett särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

Statens va-nämnd
Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen om allmänna värme-
system.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från 
Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, 
vilka upphörde den 30 juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar 
för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu 
och i framtiden.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, tillhanda-
håller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende 
verksamheter. Myndigheten fungerar som samhällets expertorgan in-
om meteorologi, hydrologi och oceanografi samt är en resurs i miljö-
arbetet.
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Näringsdepartementet
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myn-
digheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verk-
samheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, rikt-
linjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. 
Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller 
hur de ska besluta i olika ärenden. Till Näringsdepartementet hör 24 
myndigheter, varav fyra affärsverk och en domstol.

Bolagsverket
Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och 
registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar, 
registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer. 
Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och 
registreringsverket, PRV. 851 81 Sundsvall Telefon 060-18 40 00

Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom 
skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elin-
stallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte 
stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Box 4, 681 21 KristinehamnTelefon 0550-851 00

Energimarknadsinspektionen
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över 
naturgasmarknaden m.m.
Box 155, 631 03 ESKILSTUNA Telefon 016-16 27 00

Konkurrensverket, KKV
KKV:s övergripande uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i 
såväl privat som offentlig verksamhet till nytta för konsumenter. Myn-

digheten övervakar att företagen följer konkurrenslagen, föreslår regel-
ändringar som skulle vara bra för konkurrensen, sprider information 
om vilka regler som gäller och ger bidrag till forskning om konkur-
rens. 
103 85 Stockholm  Telefon 08-700 16 00 

Oljekrisnämnden
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger 
vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
Nämnden nås genom:  Näringsdepartementet 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Patent- och registreringsverket, PRV
PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken, person-
namn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM Telefon 08-782 25 00

Post- och telestyrelsen, PTS
PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål 
att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra 
kommunikationstjänster. 
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM  Telefon 08-678 55 00

Rederinämnden 
Nämndens uppgift är att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart 
och följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrens-
situation.
Box 11125, 404 23 GÖTEBORG Telefon 031-80 63 40

Rikstrafiken
Myndighetens uppgift är att verka för utveckling och samordning av 
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den kollektiva interregionala persontrafiken och därigenom bidra till 
att de transportpolitiska målen uppnås. Rikstrafiken svarar som en del 
av detta arbete för statens upphandling av transportpolitiskt motiverad 
persontrafik som inte kan bedrivas på kommersiella grunder, t.ex. 
sovvagnstrafiken mellan norra Sverige och Stockholm/Göteborg.
Box 473, 851 06 SUNDSVALL Telefon 060-67 82 50

Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ansvar för all 
statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sve-
rige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontakt-
organ för internationellt rymdsamarbete. Det svenska rymdpro-
grammet genomförs till största delen i internationellt samarbete, främst 
inom ramen för europeiska rymdorganet ESA, samt genom bilateralt 
samarbete.
Box 4006, 17104 Solna Telefon 08-6276480

Statens energimyndighet
Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att 
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver 
forsk-ningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi 
samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. Energi-
myndigheten ansvarar även för betydande delar av elcertifikat-
systemet.
Box 310, 631 04 Eskilstuna Telefon 016-544 20 00

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att 
bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och 
transporter. I institutets forsknings- och utvecklingsarbete ingår analy-

ser av transportsektorns effekter på miljön och energiförbrukningen. 
VTI har också ett stort internationellt samarbete.
581 95 Linköping Telefon 013-20 40 00

Sveriges geologiska undersökning, SGU, inkl.Bergsstaten
SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, jord-
arter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för geologi 
och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter att 
möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
Box 670, 751 28 Uppsala Telefon 018-17 90 00

Tillväxtanalys
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har 
störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den 
svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i 
fler och växande företag i alla delar av landet. Myndigheten arbetar 
med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt och 
internationellt perspektiv. 
Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010-447 44 00 

Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och 
konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket 
ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygds-
verket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offent-
lig service.
Box 4044, 102 61 Stockholm Telefon 08-681 91 00

Trafikanalys
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor 
inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera 
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åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter inom transportområdet. 
Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar 
samt för den officiella statistiken inom området transporter och 
kommunikation. 
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm  Tfn (tv) 063-14 00 00

Trafikverket
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade trafikslags över-
gripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg, järnväg, sjö och 
luft samt för planering, byggande, drift och underhåll av de statliga 
vägarna och järnvägarna. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett 
samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhälls-
ekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt 
hållbart transportsystem.
781 89 Borlänge Telefon: 0771-921 921

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög 
kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, 
sjöfart och väg. De har det samlade ansvaret för att ta fram regler och 
se till att myndigheter, företag, organisationer och medborgare följer 
dem. Transportstyrelsen finns på elva orter i landet och huvudkontoret 
är placerat i Norrköping.
601 73 Norrköping  Telefon 0771-503 503 

Verket för innovationssystem, Vinnova
Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av 
effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena tek-
nik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom finansiering 
av behovsmotiverad forskning.
101 58 Stockholm Telefon 08-473 30 00

Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhet hör myndigheter som ansvarar 
för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen 
fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas 
verk-samhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en 
lag eller besluta i olika ärenden. Till departementets verksamhets-
område hör även statligt ägda bolag, institut och delegationer. Till 
området hör också ett flertal utredningar.

Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholsortimentsnämnden garanterar att försäljningsmonopolet inte 
verkar diskriminerande. 

Apoteket Omstrukturering AB (OAB)
Apoteket Omstrukturering AB (OAB) är statligt moderbolag till 
Apoteket AB. OAB leder processen med omstruktureringen av Apote-
ket AB bland annat genom att ansvara för planering, förberedelser och 
genomförande av försäljningen av ett antal apotek. 

Apoteket AB
Apoteket AB är ett statligt ägt dotterbolag till Apoteket Om-
strukturering AB. Apoteket AB säljer läkemedel till allmänheten och 
ska tillgodose allmänhetens behov av läkemedel över hela landet. Från 
och med den 1 juli 2009 kan även privata aktörer med tillstånd från 
Läkemedelsverket sälja läkemedel till allmänheten.

Apotekens Service AB
Apotekens Service AB är ett statligt bolag som erbjuder infrastruk-
turtjänster för apoteksmarknadens aktörer på den omreglerade 
apoteksmarknaden. Från 1 juli 2009 utgör bolaget en länk mellan 
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hälso- och sjukvården och alla aktörer på den omreglerade apoteks-
marknaden. 

Barnombudsmannen (BO)
Barnombudsmannen bevakar barns och ungas intressen och rättigheter. 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar 
grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena arbets-
marknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och 
välfärd.

Försäkringskassan (FK)
Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan. Socialförsäk-
ringen ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp, vid ålderdom och till barnfamiljer. 

Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området 
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd undersöker och beslutar i fall 
som rör felbehandling inom hälso- och sjukvården.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning 
stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet 
och skapa ökad tilltro hos medborgarna.

Läkemedelsverket (LV)
Läkemedelsverket kontrollerar läkemedel samt ger producentobunden 
information och behandlingsrekommendationer.

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Handisam har ett strategiskt uppdrag att verka pådrivande i svensk 
handikappolitik.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
Myndigheten har övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.

Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten handhar den allmänna pensionen och har i 
uppdrag att förenkla information till pensionssparare och pensionärer.

Smittskyddsinstitutet (SMI)
Smittskyddsinstitutet bevakar det epidemiologiska läget i landet.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen utövar tillsyn, utvecklar, samordnar samt bedriver 
utbildning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 
Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de metoder som 
används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras 
kostnader, risker och nytta.

Statens folkhälsoinstitut (FHI)
Statens folkhälsoinstitut följer upp, utvärderar och sprider kunskap om 
metoder inom folkhälsoområdet samt bedriver tillsyn inom områdena 
alkohol, narkotika och tobak.
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Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse ansvarar för tvångsvård av unga och vuxna 
på särskilda institutioner.

Systembolaget AB
Systembolaget AB har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga 
drycker i detaljhandelsledet.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om vilka läkemedel 
och varor som ska ingå i läkemedelsförmånerna och sätter även pris på 
dessa produkter. Dessutom beslutar TLV om vilka läkemedel som ska 
ingå i högkostnadsskyddet för tandvård och vilken tandvård som ska 
subventioneras av staten, samt referenspriser för olika tandvårdsåt-
gärder.

Utbildningsdepartementet
Till Utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör en mängd 
myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom stats-
förvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursför-
delning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur 
myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ären-
den.

Utbildningsområdet

Centrala studiestödsnämndens webbplats
Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central myndighet för studie-
sociala frågor. CSN beviljar och betalar ut det svenska studiestödet, 
det vill säga lån och bidrag för studier på olika nivåer. CSN 
administrerar även hemutrustningslånet till flyktingar och vissa andra 
utländska medborgare.

Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera 
del av VINNOVA) 
Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i 
Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär 
att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets verk-
samhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella kontakt-
punkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet har över-
tagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s internatio-
nella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet innebär ett 
nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s ordinarie 
verksam-het så har en egen webbplats för Europaprogrammen 
inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska 
forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt 
även information om hur man ansöker och deltar.
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Högskolans avskiljandenämnds webbplats
Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja 
studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett 
universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Högskoleverkets webbplats
Högskoleverket (HSV) är en central myndighet för frågor som rör 
universitet och högskolor och verksamheten består av utvärdering, 
tillsyn, uppföljning och information. Högskoleverket utvärderar 
högskoleutbildningar i Sverige, prövar och beviljar examensrätt för 
grundutbildning eller ger underlag till regeringen över högskolors rätt 
att utfärda doktorsexamen inom vetenskapsområden. Högskoleverket 
ska ha tillsyn över verksamheten inom högskolan och högskole-
sektorn. Högskoleverket är statistikansvarig myndighet för högskolan 
och ska även svara för information om verksamheten och högskole-
studier. Högskoleverket bedömer även utländska utbildningar på 
eftergymnasial nivå.

Institutet för rymdfysiks webbplats
Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut. IRF 
bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och atmos-
färfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning som 
anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men bedriver 
även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.

Internationella programkontoret för utbildningsområdets webb-
plats
Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK/Pro-
gramkontoret) är den myndighet som utgör svenskt programkontor för 
EU-program och andra internationella program inom utbildnings-

området. Programkontorets huvuduppgift är bland annat att informera 
om, stödja och utvärdera program och EU-bidrag. Det kan gälla allt 
från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetens-
utveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar 
och lärare är en viktig del av verksamheten.

Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvud-
uppgiften är att samla och tillhandahålla allt som trycks och ges ut i 
Sverige. KB har också forskningslitteratur på främmande språk inom 
främst humanistiska vetenskaper. 

Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats
Kungliga Vetenskapsakademien (KVS) är en oberoende organisation, 
vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och 
naturvetenskap. KVA har forskarutbyten med akademier i andra 
länder.

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats
Myndigheten för yrkeshögskolan godkänner ansökningar och beviljar 
statsbidrag till huvudmän som vill anordna YH-utbildning. Myndig-
heten kommer att bygga upp en tillsyns- och granskningsverksamhet 
som kontrollerar alla utbildningars kvalitet. Myndigheten har i ansvar 
att analysera arbetsmarknadens behov av yrkeshögskoleutbildningar 
och redovisa de studerandes prestationer och sysselsättning efter 
slutförda studier. Slutligen samordnar myndigheten validering av 
utbildningar och är den nationella samordningspunkten för EQF - den 
europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

Polarforskningssekretariatets webbplats
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna 
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svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning 
och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i 
Arktis och Antarktis. 

Statens skolinspektions webbplats
Statens skolinspektion ansvarar för kvalitetsgranskning av 
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt 
tillsyn över det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna 
anordnande förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen med mera. 
Skolinspektionen ansvarar vidare för så kallad tillståndsprövning av 
fristående skolor. Det innebär att myndigheten beslutar om 
godkännande av och rätt till bidrag för fristående skolor, samt om 
återkallande av sådant godkännande och sådan rätt till bidrag. 
Dessutom är Skolinspektionen värdmyndighet för Skolväsendets 
överklagandenämnd och vid Skolinspektionen finns också barn- och 
elevombudet.

Statens skolverks webbplats
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga skol-
väsendet och för den av det allmänna anordnande förskoleverksamhe-
ten och skolbarnsomsorgen. Skolverket ska bidra till måluppfyllelsen 
inom utbildningsområdet genom att svara för uppföljning, utvärdering 
och utveckling av skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsom-
sorgen och vuxenutbildningen samt för vissa styrdokument.

Skolväsendets överklagandenämnds webbplats
Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden) har till 
uppgift att pröva vissa överklaganden av beslut inom skolväsendets 
område enligt skollagen och grundskoleförordningen. Beslut som i 
huvudsak berör elever inom det offentliga skolväsendet.

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats
Från och med 1 juli 2008 är alla frågor som rör specialpedagogiskt 
stöd och utbildning samlade i Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM). Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit över all verk-
samhet som tidigare fanns inom Specialpedagogiska institutet, 
Specialskolemyndigheten och Socialstyrelsens institut för särskilt 
utbildningsstöd, Sisus. Myndighetens uppgift är att ge special-
pedagogiskt stöd till personal inom det offentliga skolväsendet och 
friskolor som står under statlig tillsyn. Myndigheten ska också främja 
och informera om tillgång till anpassade läromedel för barn, ungdomar 
och vuxna med funktionsnedsättning.

Svenska Unescorådets webbplats
Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisa-
tion, är Förenta Nationernas (FN) organisation för fred genom 
samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur och 
kommunikation. Svenska Unescorådet är inte detsamma som Unesco, 
varje land som är med i Unesco ska ha en nationalkommission, som 
samarbetar med myndigheter, institutioner och personer inom Unescos 
ansvarsområden och är en länk mellan Unesco och det egna landet. 
Svenska Unescorådet har till uppgift att främja Unescos verksamhet i 
Sverige.

Universitet och högskolor på Högskoleverkets webbplats
Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver 
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar 
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista 
med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats. 

Verket för högskoleservices webbplats
Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet 
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som arbetar i huvudsak på uppdrag åt universitet och högskolor. VHS 
har tre verksamhetsområden - antagning, systemförvaltning och upp-
handling. VHS ansvarar för den samordnade antagningen till grund-
läggande högskoleutbildning på uppdrag av universitet och högskolor. 
VHS ansvarar för systemförvaltning av främst studieadministrativa IT-
system och dess kringmiljöer på uppdrag av bl.a. universitet och 
högskolor. VHS erbjuder även upphandlingstjänster i form av 
konsulthjälp till universitet, högskolor och andra statliga myndigheter 
samt medverkar vid tecknande av statliga ramavtal.

Vetenskapsrådets webbplats
Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar 
för att utveckla och stödja svensk grundforskning och forsknings-
information inom hela det vetenskapliga fältet. VR har tre huvud-
uppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forsk-
ningsinformation.

Överklagandenämnden för högskolans webbplats
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har 
till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom 
högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. 
Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, vilket innebär 
att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.

Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva 
överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studieme-
del, korttidsstudiestöd, studiehjälp eller återkrav av dessa stöd enligt 
den lag som gäller från och med den 1 juli 2001. Från och med den 1 
januari 2003 prövar ÖKS även överklaganden av CSN:s beslut enligt 
lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Forskningsområdet

Centrala etikprövningsnämndens webbplats
Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning 
som avser människor. De viktigaste förändringarna från 2004 är att en 
central och sex regionala nämnder för etikprövning inrättades som 
fristående myndigheter. Etikprövningen sker i de regionala nämnderna. 
De regionala nämnderna är indelade i två eller flera avdelningar. Minst 
en avdelning på varje ort prövar ärenden inom det medicinska 
vetenskapsområdet (medicin, farmaci, odontologi, vårdvetenskap och 
klinisk psykologi) medan en prövar ärenden som rör övrig forskning. 
Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i 
Stockholm. De sex regionala nämndernas kanslier ligger vid 
universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt 
vid Karolinska Institutet.

Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera 
del av VINNOVA)
Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i 
Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär 
att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets verk-
samhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella kontakt-
punkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet har 
övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s inter-
nationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet innebär 
ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s ordinarie 
verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen inrättats. 
Där finns information och rådgivning kring europeiska forsknings-
program av intresse för svenska företag och forskare samt även 
information om hur man ansöker och deltar.

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/
http://www.onh.se/
http://www.onh.se/
http://www.oks.se/
http://www.oks.se/
http://www.epn.se/
http://www.epn.se/
http://www.europaprogrammen.se/
http://www.europaprogrammen.se/
http://www.europaprogrammen.se/
http://www.europaprogrammen.se/


Institutet för rymdfysiks webbplats
Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut som 
bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och atmos-
färfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning som 
anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men bedriver 
även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.

Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga Biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvud-
uppgiften är att samla och tillhandahålla allt som trycks och ges ut i 
Sverige. KB har också forskningslitteratur på främmande språk inom 
främst humanistiska vetenskaper.

Polarforskningssekretariatets webbplats
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna 
svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning 
och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i 
Arktis och Antarktis. 

Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers webbplats
Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse, 
som i huvudsak finansieras med statsbidrag, men som även får externa 
bidrag från offentliga och privata finansiärer. Huvuduppgiften består 
av att i egen regi eller i samarbete med andra bedriva framtidsstudier, 
långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet för att 
därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot 
och möjligheter i samhällsutvecklingen. 

Högskoleverkets webbplats (universitet och högskolor)
Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver 
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar 

som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista 
med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats. 

Vetenskapsrådets webbplats
Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar 
för att utveckla och stödja svensk grundforskning och forskningsin-
formation inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet har tre 
huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och 
forskningsinformation.
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Utrikesdepartementet
Till Utrikesdepartementets (UD:s) verksamhetsområde hör myndig-
heter som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvalt-
ningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och fördelningen av 
resurserna för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur 
myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden. Till 
UD hör elva myndigheter.

Exportkreditnämnden, EKN
Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export av svenska 
varor och tjänster genom att utfärda garantier.
Box 3064103 61 Stockholm Tel: 08-788 00 00 Fax: 08-411 81 49

Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell kon-
flikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och katastrof-
insatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och samträna 
personal som ska medverka i internationella katastrof-, krishanterings- 
och fredsinsatser.
872 64 Sandöverken Tel: 0612-823 00 Fax: 0612-823 99

Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av 
vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som 
för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s 
konvention om förbud mot kemiska vapen.
Box 70252 107 22 Stockholm Tel: 08-406 31 00 Fax: 08-20 31 00

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsssamar-
bete, Sadev
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete ska 

bland annat utvärdera det svenska bilaterala och multilaterala utveck-
lingssamarbetet samt analysera det internationella utvecklings-
samarbete. 
Box 1902 651 19 Karlstad Tel: 054-10 37 00

Invest in Sweden Agency, ISA
(Myndigheten för utländska investeringar i Sverige) Invest in Sweden 
Agency ska genom information och kontakter aktivt medverka till att 
utländska företag investerar eller samverkar med svenska företag för 
att få till stånd nyetableringar och nyinvesteringar i Sverige.
Box 90 101 21 Stockholm Tel: 08-402 78 00 Fax: 08-402 78 78

Kommerskollegium
Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel 
och handelspolitik och arbetar för en öppen handel, både inom och 
utanför EU.
Box 6803 113 86 Stockholm Tel: 08-690 48 00 Fax: 08-30 67 59

Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva vetenskap-
lig forskning om Afrika samt främja samarbete och kontakter mellan 
nordiska och afrikanska forskare.
Box 1703 751 47 Uppsala Tel: 018-56 22 00 Fax: 018-56 22 90

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central myndighet 
för teknisk kontroll och fungerar bland annat som ackrediteringsorgan 
för laboratorier, certifieringsorgan och miljökontrollanter. 
Box 878 501 15 Borås Tel: 033-17 77 00 Fax: 033-10 13 92
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Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utveck-
lingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i 
Central- och Östeuropa för att främja säkerhet, demokrati och en 
hållbar utveckling. 
105 25 Stockholm Tel: 08-698 50 00 Fax: 08-20 88 64

Svenska institutet, SI
Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara 
för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och 
samhällsliv i övrigt. 
Box 7434 103 91 Stockholm Tel: 08-453 78 00 Fax: 08-20 72 48
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Handels- och administrationsprogrammet.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
    "Handels- och administrationsprogrammet ska ge en grundläggande 
yrkesutbildning för arbete inom områdena handel och administrativ 
service. Utredaren föreslår två nationella inriktningar; handel och 
administrativ service. Den nuvarande nationella inriktningen mot 
turism och resor bör enligt utredaren flyttas till det nya hotell- och 
turismprogrammet. Det finns en betydande arbetsmarknad för gym-
nasialt utbildad personal inom handel och administrativ service. Trots 
detta har branschens intresse för att rekrytera elever från programmet 
varit måttligt. En förklaring till detta är att yrkesutgångarna uppfattas 
som otydliga.
    Handel är en tydlig och växande bransch. Administration före-
kommer i all verksamhet men kvalifikationskraven för området är 
otydliga. Detta avspeglas även i det nuvarande handels- och admi-
nistrationsprogrammet. Regeringen bedömer därför att utbildningen 
inom området administrativ service behöver bli tydligare."
(Prop. 2008/09:199)

Se Handels- och administrationsprogrammet
Ämnesplaner
Administration   se  område 651
Affärskommunikation
Försäljning och kundservice
Handel
Information och kommunikation se område 651
Inköp och logistik
Näthandel    även på 653
Utställningsdesign   se område 659

Exempel på yrkesutgångar
ADMINISTRATIV SERVICE
ADMINISTRATION
IT-administratör, kundservice och reception
EXTERN SERVICE
Kommunikatör, projektadministratör
INTERN SERVICE
Ekonomi-, personal-, redovisningsassistent
MARKNAD OCH KOMMUNIKATION
Säljsupport, orderadministratör,
marknadsassistent

HANDEL OCH SERVICE
FÖRSÄLJNING
Butikssäljare, företagssäljare, kommunikatör,
marknadsförare
INKÖP OCH VARUFLÖDEN
Inköpare, lagerarbetare, logistiker, speditör
LEDARSKAP OCH FÖRETAGANDE
Handlare, ledare i butik, näthandlare

http://www.skolverket.se/sb/d/2994
http://www.skolverket.se/sb/d/2994


Handel
Handel finns i många olika branscher och former och är en länk mellan 
tillverkare och konsument. Handel bedrivs med både varor och tjänster 
lokalt och globalt, fysiskt och digitalt. Ämnet handel omfattar handels- 
och tjänstesektorns roll och funktioner samt affärsutveckling, ledar-
skap och marknadsföring.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet handel ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om handels- och tjänstesektorn. Den ska också lägga en 
grund för elevernas förmåga att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter 
inom handel med varor och tjänster. I undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i praktisk 
marknadsföring, butiksmatematik, affärsdrift och ledarskap. Vidare 
ska undervisningen leda till att eleverna förstår sambandet mellan 
utbud och efterfrågan.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att 
kommunicera och möta kunder på ett serviceinriktat och kvalitets-
medvetet sätt. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om säkerhetsfrågor, lagar och andra bestämmelser. Dess-
utom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
handelns roll för hållbar utveckling.
    Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska 
eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom handel med 
varor och tjänster samt utveckla en yrkesmässig attityd i mötet med 
kunder. Via kontakter med företag och organisationer inom handels- 
och tjänstesektorn ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av 
företagandets villkor. Eleverna ska även ges möjlighet att använda 
informationsteknik för affärsmässig verksamhet.

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om handels- och tjänstesektorn.
 2. Kunskaper om affärsutveckling, organisation och ledarskap 
  samt om entreprenörskap och eget företagande.
 3. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter 
  inom handel med varor och tjänster.
 4. Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande 
  varuexponeringar.
 5. Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker 
  och arbetsmetoder inom området.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra  
  riskbedömningar och lösa problem.
 8. Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
 9. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 10. Förmåga att samverka med andra och kommunicera med 
  kunder.
Kurser i ämnet... se Handel
Branschkunskap inom handel och administration, 100 poäng.
Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng.
Praktisk marknadsföring 2, 100 poäng, som bygger på kursen praktisk 
marknadsföring 1.
Praktisk marknadsföring 3, 100 poäng, som bygger på kursen praktisk 
marknadsföring 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen utställningsdesign 1.
Affärsutveckling och ledarskap, 100 poäng, som bygger på kursen 
praktisk marknadsföring 1.
Handel ? specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
servicekunskap eller kursen praktisk marknadsföring 1 och kan läsas 
flera gånger med olika innehåll.
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Inköp och logistik
Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. Utmaningen 
är att hitta rätt produkter till rätt pris och rätt kvalitet och därefter 
distribuera dessa så effektivt som möjligt. Inköp och varuflöden i 
handeln sker för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom 
inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och 
transportarbete eller genom att planera och genomföra uppgifter inom 
inköp, logistik, distribution och spedition.
 
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om flödet av varor från tillverkare till den slutlige 
förbrukaren, där alla delar av distributionskedjan samordnas   till en 
helhet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur inköp planeras och utförs rationellt, resurssnålt och 
med minsta möjliga miljöpåverkan. Undervisningen ska också leda till 
att eleverna utvecklar färdigheter i ekonomiska begrepp som lönsam-
hetsberäkning och  beräkning av frakter och transporter. Undervis-
ningen ska  även leda till att eleverna utvecklar de kunskaper och 
färdigheter som krävs för yrkesverksamhet inom området.
    Samarbete med  företag  och  organisationer  och ett undersökande 
arbetssätt ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förmågor i 
ämnet. Ämnet kan bedrivas i projektform både i grupp och enskilt. Det 
lokala näringslivets och andra intressenters erfarenheter   ska tas 
tillvara för att användas i olika former av samarbete eller samverkan.

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om inköp och internationell handel.

 2. Kunskaper om varuhantering, varans väg och olika led i 
  försörjningskedjan. 
 3. Förmåga att strukturera, planera och lösa uppgifter 
  och problem inom inköps- och logistikområdet.
 4. Kunskaper om olika slags logistikstrategier.
 5. Förmåga att bedöma och värdera olika transportalternativ.
 6. Kunskaper om transporter och spedition.
 7. Kunskaper om logistiska samband och hur transporter planeras 
  och genomförs på ett ekonomiskt och i miljöhänseende minst 
  belastande sätt. 
 8. Förmåga att utföra olika slags ekonomiska beräkningar inom 
  inköp och logistik.
 9. Kunskaper om arbets- och miljöfrågor. 

Kurser i ämnet... se Inköp och logistik

Inköp 1, 100 poäng.
Inköp 2, 100 poäng, som bygger på kursen inköp 1.
Logistik 1, 100 poäng.
Logistik 2, 100 poäng, som bygger på kursen logistik 1.
Transport och spedition, 100 poäng.
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Försäljning och kundservice
Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kund-
service inom handels- och tjänstesektorn. Sälj- och servicefunk-
tionerna är viktiga för företagens verksamhet och säljarens uppgift är 
inte bara att sälja utan också att skapa goda kundrelationer, ta 
ekonomiskt ansvar och arbeta långsiktigt och målmedvetet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet försäljning och kundservice ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i ett kundorienterat 
och målinriktat försäljningsarbete med varor och tjänster. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
och färdigheter i service och personlig försäljning. Undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar de kunskaper som krävs för 
yrkesverksamhet inom området. Försäljning och kundservice handlar 
om kommunikation. Därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet 
att utveckla kunskaper om servicebegreppet samt om värderingar, 
attityder och förhållningssätt till personlig försäljning inom området 
handel och tjänster.
    Genom samarbete med det lokala näringslivet och ett undersökande 
arbetssätt i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina 
kunskaper. Eleverna ska genom praktiska övningar och problem-
baserade uppgifter ges möjlighet att använda olika arbetsmetoder och 
finna lösningar för att arbeta med försäljning och kundservice.

Undervisningen i ämnet försäljning och kundservice ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande: 
 1. Kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom 
  handel med varor och tjänster samt kunskaper om  
  kommunikationsteknik.

 2. Kunskaper om hur attityder, värderingar och förhållningssätt 
  påverkar försäljnings- och servicesituationer.
 3. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter 
  inom service och försäljning samt förmåga att arbeta 
  målinriktat och agera serviceinriktat.  
 4. Förmåga att använda arbetsmetoder, tekniker och  
  arbetsmaterial.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 6. Förmåga att använda olika tekniker och metoder för 
  kalkylering och ekonomiska beräkningar samt lösa problem.
 7. Förmåga att arbeta ergonomiskt riktigt, säkert och på ett 
  miljömedvetet och resurssnålt sätt.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 9. Förmåga att samverka med andra och kommunicera genom 
  olika medier i olika sälj- och servicesituationer.

Kurser i ämnet... se Försäljning och kundservice

Servicekunskap, 100 poäng.
Personlig försäljning 1, 100 poäng.
Personlig försäljning 2, 100 poäng, som bygger på kursen personlig 
försäljning 1.
Personlig försäljning 3, 100 poäng, som bygger på kursen personlig 
försäljning 2.
Telefon- och internetservice, 100 poäng
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Näthandel
Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln 
är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt 
och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet behandlar 
näthandel mellan företag och företag, mellan företag och den enskilda 
kunden, men även försäljning mellan privatpersoner.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet näthandel ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur handel med varor och tjänster bedrivs över internet 
på ett säkert, kostnadseffektivt och ur miljösynpunkt lämpligt sätt. 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
skapa och underhålla webbplatser med näthandelsalternativ. Undervis-
ningen ska behandla både användning av färdiga näthandelslösningar 
och hur webbplatser skapas med näthandelsalternativ. Undervisningen 
behandlar också de lagar och regler som styr näthandel. Datasäkerhet 
och etik är av betydelse för näthandelsföretagens verksamhet och 
därför viktiga områden i ämnet.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur transportlösningar planeras och genomförs resurssnålt med så liten 
miljöpåverkan som möjligt. Eleverna ska också ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om ny teknik och hur tekniken kan anpassas efter 
människans behov.
    Eleverna ska genom praktiska övningar ges möjlighet att använda 
olika tekniker och metoder som utvecklar färdigheter i att bygga 
webbplatser för näthandel på internet. I ämnet ska ett undersökande 
och laborativt arbetssätt användas.

Undervisningen i ämnet näthandel ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Kunskaper om internethandel samt butikers etablering och 
  marknadsföring på internet.
 2. Förmåga att skapa webbplatser, både med och utan 
  näthandelsalternativ, utifrån en affärsidé.
 3. Kunskaper om säkerhetsfrågor, betalsystem samt  
  konsumentens och handelsföretagens rättigheter och 
  skyldigheter när näthandel bedrivs.
 4. Förmåga att granska olika affärsmöjligheter och produkter och 
  tjänster med ekonomiska, miljömässiga och etiska 
  förhållningssätt.
 5. Kunskaper om hur ny teknik används och anpassas till 
  näthandel.
 6. Kunskaper om hur sociala medier används i marknadsföring.
 7. Förmåga att bedöma transportlösningar och miljökonsekvenser 
  vid olika former av varutransporter.
 
Kurser i ämnet... se Näthandel

Näthandel 1, 100 poäng.
Näthandel 2, 100 poäng, som bygger på kursen näthandel 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3406
http://www.skolverket.se/sb/d/3406


Affärskommunikation
Ämnet behandlar hur olika affärsdokument, till exempel anbuds-
begäran, anbud och beställningar utformas samt hur presentations- och 
informationsmaterial i affärssammanhang framställs med hjälp av 
lämplig teknik. Med affärskommunikation menas i första hand extern 
kommunikation till andra företag, myndigheter och privatpersoner 
men även intern kommunikation inom ett företag eller en organisation. 
Modern affärskommunikation innebär att man kommunicerar på flera 
sätt, bland annat genom nya medier. Internationaliseringen medför 
ökade krav på flerspråkighet. Ämnet kan därför anpassas till såväl 
svensk affärskommunikation som affärskommunikation på andra 
språk.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet affärskommunikation ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om och färdigheter i såväl muntlig som 
skriftlig kommunikation i affärssammanhang. Eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om affärsspråk som kommunika-
tionsmedel i tal och skrift och hur språket utformas och anpassas till 
ändamålet och mottagaren. Dessutom ska undervisningen leda till att 
eleverna utvecklar förmåga att framställa presentations- och 
informationsmaterial.
    Undervisningen ska också bidra till att eleverna   utvecklar 
omvärldskunskaper och förståelse av andra länders och kulturers 
affärsseder samt   förståelse av hur människor, företag och organisa-
tioner fungerar och verkar i andra länder.
    Genom att använda aktuella tekniker och medier ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla färdigheter i att kommunicera budskap. Genom 
presentationer med olika syften, till exempel försäljnings-, argumen-
tations- och informationssyfte, ska eleverna också ges möjlighet att 

muntligt utveckla sitt affärsspråk.

Undervisningen i ämnet affärskommunikation ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i affärskommunikation i både tal och skrift.
 2. Färdigheter i hur språket utformas på ett för ändamålet och 
  mottagaren anpassat sätt.
 3. Förmåga att följa en affärsprocess.
 4. Förmåga att hantera information och använda  
  informationsteknik inom området.
 5. Förmåga att framställa presentationsmaterial med hjälp av 
  lämplig teknik.
 6. Förmåga att använda metoder för omvärldsbevakning.
 7. Kunskaper om kommunikationsmönster i olika länder.
 8. Kunskaper om ekonomiska och kulturella förhållanden i 
  Sverige och i andra länder.

Kurser i ämnet... se Affärskommunikation

Affärskommunikation, 100 poäng, som bygger på kursen 
administration 1. Kursen kan läsas flera gånger på olika språk och 
bygger då dessutom på någon av kurserna engelska 5, moderna språk 
steg 3 eller modersmål x.

http://www.skolverket.se/sb/d/3404
http://www.skolverket.se/sb/d/3404
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Nätverksteknik. Från El- och energipro-
grammet. Gymnasiet.  Skolverket 100517.

Ämnet nätverksteknik handlar  om nätverksutrustning, it-systemlös-
ningar och övervakning   för   att uppnå hög driftsäkerhet inom nät-
verksområdet. Ämnet behandlar  också  klienter och servrar samt hur 
övrig utrustning samverkar inom nätverksområdet. För att arbeta med 
nätverk behöver man grundläggande kunskaper om programvara för 
både klienter och servrar. I ämnet ingår också teori om att administrera 
servertjänster i nätverksmiljö.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet nätverksteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om lokala och globala datornätverk till den nivå 
som krävs för att yrkesmässigt administrera lokala nätverk och kunna 
säkerställa en snabb och säker kommunikation mellan ingående en-
heter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar teoretiska och 
praktiska kunskaper om hård- och mjukvaruinstallationer samt kon-
figurering, optimering, analys och administration av nätverk. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla   förmåga att 
utföra vanliga praktiska arbetsuppgifter på vanligt förekommande 
system. Eleverna ska ges möjlighet att lösa problem och ut-
föra  felsökning och reparationer, både självständigt och i samarbete 
med andra. 
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta 
och kommunicera med kunder  och uppdragsgivare på ett service-
inriktat och kvalitetsmedvetet sätt.    Eleverna ska ges möjlighet att ut-
veckla miljö- och säkerhetstänkande, då praktiska och laborativa 
moment varvas med teoretiska moment. Eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla förmåga att uttrycka sig både skriftligt och muntligt samt 
dokumentera arbetet.

Undervisningen i ämnet nätverksteknik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt 
  konfigurering, optimering, analys och administration i 
  nätverksmiljö.
 2. Förmåga att utföra underhåll, reparation och övervakning av 
  nätverk samt kunna planera och dokumentera arbetet.
 3. Förmåga att planera, genomföra och dokumentera  
  nätverksuppbyggnad samt analysera, identifiera och åtgärda fel 
  i nätverk.
 4. Förmåga att utföra systemlösning och anläggningsuppbyggnad 
  med hänsyn till miljö och tillgänglighet med ett  
  säkerhetstänkande som förebygger skador på person, egendom 
  och miljö.
 5. Förmåga att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra 
  dokument på både svenska och engelska.
 6. Förmåga att identifiera, förstå och tolka användarnas önskemål 
  samt utföra rådgivning och handledning inom nätverksområdet.
 7. Kunskaper om driftsäkerhet och integritetsskydd.
 8. Kunskaper om standarder och begrepp i nätverksområdet.
 9. Kunskaper om uppbyggnad och funktion i it-systemens olika 
  delar och komponenter.

Kurser i ämnet... se Nätverksteknik
Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 poäng, som 
bygger på kursen datorteknik 1a.
Nätverksteknik, 100 poäng.
Nätverksadministration, 100 poäng, som bygger på kursen 
nätverksteknik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3800
http://www.skolverket.se/sb/d/3800


Näthandel. Gymnasiet.  Skolverket 100517.
Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln 
är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt 
och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet behandlar 
näthandel mellan företag och företag, mellan företag och den enskilda 
kunden, men även försäljning mellan privatpersoner.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet näthandel ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur handel med varor och tjänster bedrivs över internet 
på ett säkert, kostnadseffektivt och ur miljösynpunkt lämpligt sätt. 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
skapa och underhålla webbplatser med näthandelsalternativ. Undervis-
ningen ska behandla både användning av färdiga näthandelslösningar 
och hur webbplatser skapas med näthandelsalternativ. Undervisningen 
behandlar också de lagar och regler som styr näthandel. Datasäkerhet 
och etik är av betydelse för näthandelsföretagens verksamhet och 
därför viktiga områden i ämnet.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur transportlösningar planeras och genomförs resurssnålt med så liten 
miljöpåverkan som möjligt. Eleverna ska också ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om ny teknik och hur tekniken kan anpassas efter 
människans behov.
    Eleverna ska genom praktiska övningar ges möjlighet att använda 
olika tekniker och metoder som utvecklar färdigheter i att bygga 
webbplatser för näthandel på internet. I ämnet ska ett undersökande 
och laborativt arbetssätt användas.

Undervisningen i ämnet näthandel ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Kunskaper om internethandel samt butikers etablering och 
  marknadsföring på internet.
 2. Förmåga att skapa webbplatser, både med och utan 
  näthandelsalternativ, utifrån en affärsidé.
 3. Kunskaper om säkerhetsfrågor, betalsystem samt  
  konsumentens och handelsföretagens rättigheter och 
  skyldigheter när näthandel bedrivs.
 4. Förmåga att granska olika affärsmöjligheter och produkter och 
  tjänster med ekonomiska, miljömässiga och etiska 
  förhållningssätt.
 5. Kunskaper om hur ny teknik används och anpassas till 
  näthandel.
 6. Kunskaper om hur sociala medier används i marknadsföring.
 7. Förmåga att bedöma transportlösningar och miljökonsekvenser 
  vid olika former av varutransporter.
 
Kurser i ämnet... se Näthandel

Näthandel 1, 100 poäng.
Näthandel 2, 100 poäng, som bygger på kursen näthandel 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3406
http://www.skolverket.se/sb/d/3406


DN 3 nov 09: 

“Nätet fångar inte alla.”
“1,7 miljoner svenskar, de flesta äldre, använder inte internet.”

    “Det är för dyrt, tekniken anses svår, men den vanligaste för-kla-
ringen är att de helt enkelt inte är intresserade.
    Från politiskt håll ser man mer än gärna att det tio år gamla slag-
ordet "Internet åt alla" förverkligas och både svenska myndigheter och 
EU satsar en hel del för att nå dit. Det finns demokratiska och 
regionalpolitiska vinster att hämta och inte minst rent ekonomiska — 
det går att spara stora pengar när allt fler myndigheter lägger stora 
delar av verksamheten på nätet.
    Men politikernas mål är fortfarande långt borta. Inom EU använ-
der 42 procent av befolkningen inte internet och i Sverige står 1,7 
miljoner svenskar över 16 år utanför gemenskapen på nätet, enligt den 
nya rapporten Svenskarna och internet som ges ut av World internet 
institute (WII) och stiftelsen.SE.
    Det som framför allt skiljer ut icke-användarna från dem som an-
vänder nätet är inkomst och utbildning. I den äldsta gruppen, 76 år och 
äldre, använder 87 procent av personer med låg inkomst inte internet. 
Motsvarande siffra för medelinkomsttagarna är 47 procent och 
skillnaderna är markanta i varje åldersgrupp.
   -Till stor del handlar det om våra kärntrupper, säger pensionärs-
organisationen PRO:s ordförande Curt Persson till TT.
    Han påpekar att den som inte har tillgång till dator och internet 
hamnar utanför en stor del av samhällslivet och får svårare att kontakta 
många myndigheter.
    - Många av våra medlemmar har aldrig kommit i kontakt med en 
dator i det yrkesverksamma livet och inte haft en tanke på det här när 
de gått i pension. Men det vi ser nu är att fler och fler av våra medlem-

mar skaffar sig dator och nödvändiga kunskaper.
   Hittills har mer än 60 000 medlemmar gått någon av PRO:s IT-
studiecirklar som går under samlingsnamnet PROsIT. Organisationen 
skulle kunna utbilda ännu fler, men för det krävs statsstöd i någon 
form, enligt Curt Persson.
   - Det finns ett stort och ökande intresse bland de äldre och det vore 
en klok samhällsinsats att ge intresseorganisationerna ekonomisk hjälp 
och resurser för att utbilda fler äldre.

Björn Ewenfeldt/TT “



DN 20 maj 2010:

”Hälften av alla 4-åringar är uppkopplade 
på nätet.”
“På tio år har internetanvändningen krupit ner i  åldrarna. År 
2000 var hälften av alla 13-åringar uppkopplade. I dag är hälften 
av alla 4-åringar ute på nätet. Samtidigt blir Internet allt viktigare 
för ungas inlärning, underhållning och kommunikation. Det visar 
undersökningen ”Unga svenskar och Internet” som presenteras i 
dag torsdag.”
 
    “Olle Findahl arbetar på ”World Internet institute”, ett fristående 
och ickevinstgivande forskningsinstitut i Gävle, och har varit 
forskningsledare för rapporten ”Unga svenskar och Internet”. 
Rapporten och dess slutsatser är baserad på intervjuer med barn och 
barnföräldrar under 2009.
    – Vi har sett den här tendensen över åren. Internet i dag är lika 
vanligt som tv och tar över en allt större del av barnens ”mediatid”, 
alltså den samlade tid som de varje dag lägger ner på allt från läsning, 
biotittande, tv-tittande, telefon till Internet, säger Olle Findahl.
    Olle Findahl menar att orsaken till att allt fler yngre barn, till och 
med fyraåringar, är uppkopplade i dag, beror på att dagens föräldra-
generation har en hög internetanvändning.
    – Föräldrarna är uppkopplade och då är det också naturligt för 
fyraåringarna, att spela spel och se film på nätet, säger Olle Findahl.
    Undersökningen slår upp många öppna dörrar när den beskriver 
hur viktig och naturlig del av vardagen Internet och mobilan-
vändningen har blivit. Det är välkänt att unga ”messar”  mycket, att 
unga främst har kontakt med sina vänner på nätet, att unga spelar spel 
på nätet, att kunskapsinhämtningen via nätet har ökat i betydelse, att 

sociala nätverk blivit vanligare och har fler användare. Men sett över 
tid så är det närmast att beskriva som en revolution av svenskens 
vardag och det svenska medielandskapet. Undersökningen visar på en 
verklighet där nästan alla barn i dag är uppkopplade, men 
användningen och vanorna är olika beroende på ålder, kön och 
klasstillhörighet. Barn till högutbildade föräldrar är tidigare ute på 
nätet.
    – Ja, så är det. I andra länder är tillgången ett problem, men i 
Sverige är skillnaderna i tillgång väldigt små. Däremot får barn till 
högutbildade föräldrar tidigt hjälp att använda nätet. Så skolan har ett 
stort ansvar så att stötta de som halkat efter, anser Olle Findahl och 
understryker nätets roll som ett verktyg för skolarbetet.
    – Internet är ju ett snabbt jättebibliotek och ordlexikon på samma 
gång.
    Första steget i internetanvändandet är spel, men efter hand som 
skriv- och läskunnigheten ökar, blir Internet ett kommunika-
tionsverktyg för de unga. Medan killarna fortsätter spela mer intensivt 
på Internet ända upp till 20-årsåldern, så börjar tjejerna blogga redan i 
13-14 årsåldern, något som killar väntar med tills de är 16-17 år.
   "Unga svenskar och Internet" finner också problem med nätanvän-
dandet, att många av de intervjuade anser att de själva använder 
Internet för mycket, men rent missbruk är ovanligare.
    – Flera av de som svarar uppger att deras användning av Internet är 
en källa till konflikter i hemmet, särskilt tjejer säger detta. Men totalt 
sett är problemen inte så stort, säger Olle Findahl.

Anders Forsström
anders.forsstrom@dn.se “

“  UNDERSÖKNINGEN: UNGA SVENSKAR OCH INTERNET 
SOM PDF-FIL Unga svenskar och Internet (2,0 MB)”

http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/467-ny-rapport-unga-svenskar-och-internet-2009.html
http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/467-ny-rapport-unga-svenskar-och-internet-2009.html
mailto:anders.forsstrom@dn.se
mailto:anders.forsstrom@dn.se
http://www.dn.se/polopoly_fs/1.1108435.1274346993!usoi2009.pdf
http://www.dn.se/polopoly_fs/1.1108435.1274346993!usoi2009.pdf


DN 21 maj 2010:

“Mobilen förbi den fasta telefonen. “
“ Det har gått nästan 30 år sedan de första mobilnäten öppnades i 
Sverige 1981. Nu har mobiltelefonin till slut vuxit sig större än den 
fasta telefonin.”

    “Under våren har antalet samtalsminuter i mobilnäten passerat an-
talet samtalsminuter i de fasta telenäten, skriver Computer Sweden, 
som hänvisar till egna beräkningar.
    Vi kan med säkerhet säga att det smått historiska ögonblicket 
inträffade någon gång under våren, troligen i slutet av mars, skriver 
tidningen.

    Computer Sweden har förutsatt att trenden under första halvåret 
2009 består. Då ökade mobiltelefonin med 9,1 procent, medan den 
fasta telefonin minskade med 14,3 procent. Om kurvorna dras ut 
genom så kallad extrapolering så möts de exakt den 23 mars 2010.
     Tidningen lutar sig mot att både ökningstakten för mobilsamtal och 
nedgången för den fasta telefonin har legat på relativt stabila nivåer i 
flera års tid.
     Officiell statistik från Post- och telestyrelsen (PTS) kommer troli-
gen först framåt jul, enligt Computer Sweden.

TT “
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Grafisk produktion. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet grafisk produktion handlar om helheten inom grafisk produk-
tion. Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk produkt 
utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden processen 
bygger på. Centralt i ämnet är även betydelsen av samarbete och 
kommunikation. 
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet grafisk produktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om helheten i grafisk produktion och den grafiska 
processens olika steg, från att ta fram tryckanpassade original till 
kunskaper om och färdigheter i trycktekniker och efterbearbetning 
samt kunskaper om material, färg och kvalitetsstyrning. Den ska också 
leda till att eleverna utvecklar kunskaper om automatiska och manuella 
arbetsflöden och om utrustning samt programvaror för framställning 
av grafiska produkter. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om kommunikation, idé och koncept, produktion, 
logistik samt arbete utifrån ett miljömedvetet perspektiv. 
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att omsätta idéer till praktisk produktion   och stimulera 
kreativitet. Den ska även leda till att eleverna utvecklar färdigheter i 
att använda den tekniska utrustningen på ett resurssnålt sätt samt 
kunskaper om de termer och begrepp som används inom området. 
    Undervisningen ska dessutom behandla den grafiska arbetspro-
cessen, som i stor utsträckning bygger på lag- och projekt-arbete i 
olika steg och inte sällan i olika företag, där produktens slutliga 
kvalitet är beroende av dess väg genom processen. I undervisningen 
ska därför eleverna ges möjlighet att utveckla sin planeringsförmåga, 
samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösningsförmå-
ga,  kvalitetsmedvetenhet och miljömedvetenhet samt sin förståelse av 
individens ansvar i arbetssituationen.
    För att eleverna ska utveckla en säkerhet i arbetet med den grafiska 

arbetsprocessen ska de ges möjlighet att träna på att driva realistiska 
och konkreta projekt i olika svårighetsgrader, från idé och produktion 
till logistik. Centrala inslag i undervisningen ska vara arbetssätt där 
eleverna ges möjlighet att följa och arbeta med grafiska produktioner 
genom praktiska övningar.
Undervisningen i ämnet grafisk produktion ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande: 
 1. Kunskaper om helhet och sammanhang inom den grafiska 
  processen samt förmåga att redogöra för, beskriva och utföra 
  grafiska produktioner från idé till färdig produkt.
 2. Kunskaper om arbetsuppgifter och ansvarsområden inom 
  grafisk produktion.
 3. Förmåga att planera, övervaka, styra och reglera manuell eller 
  automatiserad produktionsutrustning samt lösa  
  produktionsrelaterade problem.
 4. Förmåga att anpassa repro till respektive tryckmetod samt 
  kunskaper om automatiska arbetsflöden.
 5. Kunskaper om material och materialval samt färgteori.
 6. Förståelse av kvalitetsaspekter i arbets- och  
  produktionsprocesser.
 7. Kunskaper om logistik och produktionsekonomi.
 8. Förståelse av samarbetets betydelse för produktionen och 
  företaget.
 9. Förmåga att kommunicera med olika målgrupper och använda 
  begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
 10. Kunskaper om miljö, hälsa och säkerhet ur ett  
  produktionsperspektiv.

Kurser i ämnet... se Grafisk produktion 
Grafisk produktion 1, 100 poäng.
Grafisk produktion 2, 100 p, bygger på kursen grafisk produktion 1.
Grafisk produktion 3, 100 p, bygger på kursen grafisk produktion 2.
Grafisk produktion 4, 100 poäng som bygger på kursen grafisk 
produktion 3.

http://www.skolverket.se/sb/d/3816
http://www.skolverket.se/sb/d/3816
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Fordons- och transportprogrammet.
Gymnasiet. Skolverket 100517.

"Fordons- och transportprogrammet ska ge en grundläggande yrkesut-
bildning för arbete som t.ex. bilmekaniker, lastbilsförare, gods-
hanterare eller bilskadereparatör. Det motsvaras av dagens fordons-
program och utredaren föreslår fyra nationella inriktningar; fordons-
teknik, karosseriteknik, godstransporter och godshantering. Tran-
sporternas roll förutspås öka i framtiden. Detta motiverar att branschen 
synliggörs i programmets namn och att yrkesutgångarna blir tydligare. 
Utbildningar inom fordons- och transportbranschen är teknikintensiva 
och utvecklingen går snabbt. Därför är det viktigt att samverkan 
mellan huvudmän och avnämare förstärks.I dag utbildas anläggnings-
maskinförare inom fordonsprogrammet. Utredaren föreslår som 
nämnts tidigare att denna utbildning förs över till det nya bygg- och 
anläggningsprogrammet för att på så sätt tydligare koppla utbildningen 
till det sammanhang där eleverna kommer att arbeta."
(prop. 08/09:199)

Se  Fordons- och transportprogrammet

Följande ämnen placeras på område 656:
Fordons- och transportbranschen
Transportteknik
Godshantering
Godstransporter
Lager och terminal
Följande ämnen placeras på område 66-68:
Fordonsteknik

Maskin och lastbilsteknik
Personbilsteknik
Karosseriteknik
Lackeringsteknik
Exempel på yrkesutgångar
Billackerare
Personbilsmekaniker
Bilskadereparatör
Lagerarbetare
Lastbilsförare
Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker
Terminalarbetare
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Fordons- och transportbranschen
Ämnet fordons- och transportbranschen behandlar olika yrken inom 
fordons- och transportbranschen och hur de särskiljs och organiseras. 
Ämnet behandlar även de specifika krav på kunskaper som gäller inom 
de olika yrkena. Ämnet är konstruerat så att det knyter an till grund-
läggande arbetsuppgifter inom branschernas yrkesområden och funge-
rar som en introduktion till elevernas fortsatta studier inom yrkes-
området. Ämnet ska behandla yrkesspecifika begrepp och metoder.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fordons- och transportbranschen ska syfta till 
att eleverna utvecklar förståelse av fordons- och transportbranschens 
roll i samhället och vad det innebär att arbeta inom de olika 
branscherna. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om de yrkesområden som finns inom branscherna och de 
villkor som gäller för de olika yrkesområdena. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper som skapar 
förutsättningar för ett aktivt yrkesval och förståelse av hur de olika 
yrken som finns inom branscherna samverkar. Dessutom ska under-
visningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om krav på säker-
het, miljö och kvalitet inom bransherna. Eleverna ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om regler i trafiken samt riskfaktorer 
och mänskliga faktorer i trafiken.
    Undervisningen ska betona ett undersökande och problemlösande 
arbetssätt och ta sin utgångspunkt i verklighetsliknande situationer.

Undervisningen i ämnet fordons- och transportbranschen ska ge ele-
verna förutsättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om branschernas verksamhet, verksamhetsområden, 
  uppbyggnad och roll i samhället.

 2. Kunskaper om medarbetarens roll.
 3. Förmåga att utföra kontroll av fordon och underhåll.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar 
  branscherna.
 5. Förmåga att bedöma olika typer av trafiksituationer utifrån hur 
  mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar i trafiken.
 6. Förmåga att kommunicera och använda de begrepp och uttryck 
  som är relevanta för ämnesområdet.

Kurser i ämnet... se Fordons och transportbranschen 

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200 
poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3462
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Transportteknik
Ämnet transportteknik behandlar   yrkesmässiga vägtransporter. Det 
omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i 
transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet transportteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att framföra transportfordon på ett ansvarsfullt sätt 
samt kunskaper om trafikregler och om hur  den mänskliga faktorn 
inverkar på trafikmiljön.  Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om olika tekniska funktioner i fordon och utrustning som 
förekommer i branschen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om transportsektorns olika delar, dess betydelse 
och konsekvenser för samhället och samhällsutvecklingen.  Den ska 
bidra till att eleverna förstår hur viktigt det är med goda relationer till 
kunder och medarbetare. Undervisningen ska även ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi, hälsa, säkerhet och 
miljö.
   I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter 
som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situatio-
ner som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Ett problemlösande och 
laborativt arbetssätt ska prägla undervisningen.

Undervisningen i ämnet transportteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att framföra fordon i skiftande trafikmiljöer.
 2. Kunskaper om planering, dokumentation och genomförande 
  av transportuppdrag.
 3. Kunskaper om tekniska funktioner samt förmåga att utföra 
  säkerhetskontroller på fordon och utrustning.   

 4. Kunskaper om olika vägtransportverksamheter.
 5. Förmåga att följa de lagar och andra bestämmelser som gäller 
  för vägtransporter.
 6. Förmåga att göra lastviktsberäkningar utifrån fordonets och 
  vägnätets bärighetsbegränsningar. 
 7. Förmåga att arbeta säkert och med miljöhänsyn samt på ett sätt 
  som förebygger ohälsa och personskador.
 8. Förmåga att samverka med andra och kommunicera med 
  medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet... se Transportteknik 

Yrkestrafik 1a, 200 poäng, som bygger på kursen fordons- och 
transportbranschens villkor och kursen arbetsområden och 
fordonsteknik ? introduktion.
Yrkestrafik 1b, 300 poäng, som bygger på kursen fordons- och 
transportbranschens villkor och kursen arbetsområden och 
fordonsteknik ? introduktion. 
Fordonskombinationer 1a, 200 poäng, som bygger på kursen 
godstrafik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3602
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Godshantering
Ämnet godshantering omfattar godshantering med hjälp av truckar, 
maskiner och olika typer av lastbärare. Ämnet behandlar lastning, 
lossning och lastsäkring av gods samt de lagar och andra bestämmelser 
som reglerar yrkesmässig godshantering.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet godshantering ska syfta till att eleverna ut-
vecklar förmåga att framföra truckar och maskiner för godshantering. I 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
den utrustning som används för godshantering samt förmåga att 
använda rätt utrustning för olika typer av godshantering. Undervis-
ningen i ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 
olika typer av lastbärare och deras användningsområden. Undervis-
ningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
förutsättningarna för hantering av gods i olika typer av lastbärare. 
Eleverna ska dessutom ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta 
utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter 
som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer 
som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska 
utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet godshantering ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Förmåga att framföra truckar och arbetsmaskiner i skiftande 
  miljöer.
 2. Förmåga att använda tillsatsaggregat och övrig  
  godshanteringsutrustning kopplad till truckar och  
  arbetsmaskiner.

 3. Förmåga att använda lastsäkrings- och lyftutrustning samt 
  utföra lastsäkring av olika typer av gods.
 4. Förmåga att utföra olika typer av arbeten inom godshantering 
  på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån de 
  lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 5. Kunskaper om olika typer av fraktdokument.
 6. Förmåga att utföra olika typer av beräkningar i samband med 
  hantering av truckar, arbetsredskap, lastbärare och gods samt 
  vid lastsäkring.
 7. Kunskaper om olika typer av lastbärare, godsmärkning och 
  symboler.

Kurser i ämnet... se Godshantering

Hantering av varor och gods, 200 poäng.
Lastbärare, 200 poäng.
Maskinell godshantering, 200 poäng.
Tunga arbetsmaskiner, 200 poäng, som bygger på kursen maskinell 
godshantering.

http://www.skolverket.se/sb/d/3805
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Godstransporter
Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. 
Det omfattar dels förarutbildning på de olika fordon som används för 
godstransporter på väg, dels säker hantering av det gods som tran-
sporteras.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet godstransporter ska syfta till att eleverna ut-
vecklar förmåga att utföra godstransporter med fordon och utrust-
ningar med  kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla förmåga att framföra fordon för att 
utföra godstransporter på ett yrkesmässigt sätt. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra lastning 
av olika godsslag. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla förmåga att förstå vikten av goda kundrelationer både för 
egen del och för transportföretaget. Undervisningen ska också bidra 
till att utveckla elevernas initiativförmåga och förmåga till 
problemlösningar.
    I undervisningen ska eleverna arbeta med uppgifter som är 
konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som 
eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå 
från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet godstransporter ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att framföra tung lastbil i skiftande trafikmiljöer.
 2. Förmåga att planera och genomföra godstransporter med tung 
  lastbil på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt 
  enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar 
  verksamheten.

 3. Förmåga att planera färdvägar med hänsyn till trafikmiljön.
 4. Förmåga att planera och förbereda för lastning av olika 
  godsslag.
 5. Förmåga att hantera tung lastbil och utrustningar för hantering 
  och transport av gods.
 6. Förmåga att använda lastbilens kapacitet för ökad  
  framkomlighet i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
 7. Kunskap om olika lastbilskonstruktioners användningsområden 
  för godstransporter.
 8. Förmåga att samverka med andra och kommunicera med 
  medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet... se Godstransporter

Godstrafik, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och 
kursen yrkestrafik 1b.
Godstransporter ? specialisering, 100 poäng.
Lastbilsmonterad kran, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3806
http://www.skolverket.se/sb/d/3806


Lager och terminal
Ämnet lager och terminal behandlar olika logistikflöden, kopplingar 
mellan olika transportslag och hanteringsmetoder samt hur samspelet 
mellan dessa påverkar gods- och varuflöden. Ämnet bygger på förut-
sättningarna för en modern och rationell lager- och terminalhantering. 
Centralt för ämnet är de specifika krav och det regelverk som är 
kopplat till yrkesmässig lager- och terminalhantering.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet lager och terminal ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om logistik och tekniska lösningar för en effektiv 
och rationell godshantering. Undervisningen ska leda till att eleverna 
utvecklar förmåga att hantera de maskiner och den utrustning som 
krävs för en effektiv lagerhantering. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förmåga att optimera lager- och terminalytor samt kunskaper 
om alternativa lagersystem för gods- och varuflöden samt lager-
administration. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om dokumentationskrav för export och import av varor, de 
rutiner och frakthandlingar som följer nationella och internationella 
transporter samt kunskaper inom it. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika logistik-
lösningar påverkar samhälle, ekonomi och miljö samt om samband 
som bidrar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Undervis-
ningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den 
enskildes delaktighet och ansvar för säkerhet, miljö och arbetsmiljö.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter 
som konstrueras så  att de återspeglar och förbereder för situationer 
som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska 
utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt. 

Undervisningen i ämnet lager och terminal ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att hantera maskiner och utrustning i lagermiljöer.
 2. Kunskaper om de olika transportsätten nationellt och 
  internationellt.
 3. Förmåga att utifrån godsslag, mängder och varuflöden särskilja 
  och argumentera utifrån ekonomiska och miljömässiga värden.
 4. Förmåga att använda och tillämpa olika data och  
  kommunikationssystem för processer inom order och 
  lagerhantering och tekniska lösningar för en effektiv och 
  rationell lager- och terminalhantering.
 5. Kunskaper om olika lagerstrukturer.
 6. Förmåga att disponera ytor för optimal användning av lager- 
  och terminalytor.
 7. Förmåga att utföra olika typer av arbeten inom lager och 
  terminaler på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt 
  utifrån de lagar och andra bestämmelser som reglerar 
  verksamheten.
 8. Förmåga att utföra beräkningar med hänsyn till samband 
  mellan lageromsättning, bruttovinst, hemtagningskvantiteter, 
  lagringskostnader och osäkerhetsfaktorer.
 9. Förmåga att utföra paketering, emballering samt vikt- och 
  volymberäkning av gods och varor.
 10. Förmåga att arbeta med hänsyn till ergonomi, hälsa, säkerhet 
  och miljö.

Kurser i ämnet.. se Lager och terminal
Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng.
Lagerprocesser, 200 poäng.
Plocklagerhantering, 100 poäng, som bygger på kursen 
lageradministration och terminallogistik och kursen lagerprocesser. 
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Järnvägsteknik. Från El- och energipro-
grammet. Gymnasiet.  Skolverket 100517.

Ämnet järnvägsteknik handlar om att underhålla, bygga om och bygga 
nytt i järnvägsanläggningars el- och signalsystem. För att kunna arbeta 
på järnvägsanläggningar krävs kunskaper om olika material och kom-
ponenters egenskaper samt hur verktyg används. Det krävs också att 
man utifrån ritningar och arbetsbeskrivningar förstår hur en installa-
tion ser ut och fungerar. I ämnet ingår att söka och avhjälpa fel i 
anläggningen. Kraven på både trafik- och elsäkerhet är grunden till allt 
arbete på och bredvid järnvägsanläggnin

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet järnvägsteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i underhåll, installation och reparation av befint-
liga anläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla färdigheter i att lösa problem som uppstår under arbetets gång 
samt felsöka och reparera fel i järnvägsanläggningars el- och signal-
system. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
av samt beredskap att möta den tekniska utvecklingen inom branschen. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om säkerhet, föreskrifter, standarder och bestämmelser samt 
förmåga att följa dem. Dessutom ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar förmåga att arbeta både självständigt och    till-
sammans med andra. 
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla praktiska 
färdigheter i laborationsmiljö och därigenom utveckla förmåga att 
använda verktyg och material på rätt sätt. I undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om hur 

man söker information i befintlig dokumentation, till exempel före-
skrifter, handböcker och andra bestämmelser. Vidare ska undervis-
ningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera instrument 
och dokumentation, till exempel ritningar och arbetsbeskrivningar, vid 
felsökning och felavhjälpning.

Undervisningen i ämnet järnvägsteknik el och signal ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att montera, felsöka och reparera anläggningar.
 2. Kunskaper om de olika teknik- och anläggningssystem som 
  finns inom järnvägsbranschen.
 3. Kunskaper om kontaktledningssystemets uppbyggnad och 
  konstruktion.
 4. Kunskaper om signalsystemets uppbyggnad och konstruktion.
 5. Färdigheter i att planera, genomföra och dokumentera.
 6. Kunskaper om begrepp, föreskrifter, standarder, normer och 
  bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att utifrån ett säkerhetstänkande förebygga skador på 
  personer och egendom. 

Kurser i ämnet... se Järnvägsteknik 

Allmän järnvägsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen ellära grund.
Elteknik, 300 poäng, som bygger på kursen allmän järnvägsteknik.
Signalteknik, 300 poäng, som bygger på kursen allmän järnvägsteknik.
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DN 12 maj 2010:
”Naivt tro att marknaden kan ge alla full 
postservice.”
“Fackförbundet Seko i hård kritik mot regeringen: Förslaget till 
ny postlag undergräver Postens möjligheter att upprätthålla sam-
hällsservicen.”

“Enligt regeringens förslag till ny postlag ska kvaliteten på sam-
hällsuppdraget vara densamma som i dag. Alla i hela landet ska 
kunna ta emot och skicka brev och andra försändelser upp till två 
kilo. Minst 85 procent av posten ska delas ut följande dag. Men 
förslaget utser ingen utförare utan lägger samhällsuppdraget på 
marknaden – inte på det statliga företaget Posten Norden. Vi 
menar att man endast kan säkra en god postservice för alla genom 
att utse en nationell aktör och ge den förutsättningar för att 
fullgöra samhällsservicen. Därför uppmanar vi riksdagen att rösta 
nej till den nya postlagen, skriver Janne Rudén och Alf Mellström.
    Förra torsdagen lämnade regeringen en proposition om en ny post-
lag till riksdagen. Den reglerar kvaliteten på, ansvaret för och en 
eventuell finansiering av den inhemska brevmarknaden. Seko anser att 
en postlags huvudsakliga funktion bör vara att säkra samhällsservicen. 
Regeringens förslag verkar i stället ha som huvudmål att öka kon-
kurrensen, vilket framstår som i huvudsak ideologiskt motiverat. Den 
nya lagen öppnar för en kraftigt försämrad service för allmänheten och 
att tusentals jobb på sikt riskerar att försvinna.

Posten har i dag ett samhällsuppdrag. Det går bland annat ut på att 
alla i hela landet ska kunna ta emot och skicka brev och andra försän-
delser upp till två kilo. Man ska kunna försäkra en försändelse och få 
kvitto från mottagaren. Minst 85 procent av den post som skickas för 
övernattsbefordran ska delas ut följande dag. Det är den kvalitet på 
brevverksamheten som riksdagen beslutat om.

    Enligt förslaget till ny postlag ska kvaliteten på samhällsuppdraget 
vara densamma som i dag. Men lagförslaget utser ingen utförare utan 
lägger samhällsuppdraget på marknaden, inte på det statliga företaget 
Posten Norden.
    Vi menar att man endast kan säkra en god postservice för alla i hela 
landet genom att utse en nationell aktör och ge den förutsättningar för 
att fullgöra samhällsservicen. I den nya lagen föreslås tvärtom.
Posten ska redovisa sin prissättning och konkurrenterna tillåts ha full 
insyn i postens kalkyler. På så sätt kan konkurrenterna lägga sig 
snäppet under och ta hand om den lönsamma delen av marknaden bit 
för bit. Förslaget till ny postlag undergräver Postens möjligheter att 
upprätthålla samhällsservicen.

I sin iver att öka konkurrensen vill regeringen ge tillsynsmyndig-
heten Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att vaka över kon-
kurrensen på brevmarknaden. Det finns redan i dag lagar och en myn-
dighet som övervakar konkurrensen på olika marknader. Man undrar 
varför just brevverksamheten ska ha dubbel konkurrensövervakning? 
Vi menar att PTS får en svåraxlad dubbelroll om den både ska vara 
tillsynsmyndighet och främja konkurrensen.
    Förutsättningen för en fungerande samhällelig postservice är att den 
sköts av en stor aktör som också ges möjlighet att agera på de delar av 
marknaden som är lönsamma. Det kostar att hålla och tömma brev-
lådor och att dela ut brev i hela landet. Posten Norden kan fortfarande 
utföra sitt samhällsuppdrag utan statlig ersättning tack vare att man har 
kunnat behålla en rimlig marknadsandel i lönsamma geografier och 
produktsegment. Om infrastrukturminister Åsa Torstenssons förslag 
upphöjs till lag kommer den möjligheten drastiskt att försämras.
    Att någon annan än de nationella och statliga postföretagen i fram-
tiden skulle kunna eller ens vara intresserade av att utföra samhälls-
uppdraget är inte troligt. Det är näst intill naivt att tro att marknaden 
ska lösa behovet av postservice i hela landet. Hade det varit möjligt 
borde det väl redan i dag, 16 år efter avregleringen, finnas fler företag 
än Posten som bedriver en rikstäckande postverksamhet.



De senaste åren har mängden post minskat, under förra året var 
minskningen dramatisk. Orsaken är att allt mer kommunikation sker 
med elektroniska medier. Stora postkunder ersätter pappersbaserad 
information med att låta sina kunder själva söka informationen via 
internet. De två huvudaktörerna på brevmarknaden har svårt att få 
verksamheten att gå ihop. Rationaliseringar och nedskärningar sätter 
redan nu hård press på de anställda.
    Postens anställda är starkt engagerade i att ge en bra postservice. De 
accepterar att jobba under konkurrens men är trötta på att inte kunna 
konkurrera på lika villkor. Sedan posten avreglerades har de som 
jobbar på posten levt med ständiga nedskärningar. Det har satt dem 
under hård press. Nu ökar den pressen. Det gäller även för dem som 
jobbar hos konkurrenten Bring Citymail.
    Näringsministern vill att posten ska vara ett vinstmaximerande före-
tag som ska introduceras på börsen. Infrastrukturministern i samma 
departement lägger å andra sidan ett lagförslag som gör allt för att 
motverka detta. Näringsdepartementets schizofrena hållning till posten 
skapar osäkerhet om framtiden. Seko anser att Posten bör förbli statligt 
ägt och att omsorgen om service och de anställda går före både 
vinstmaximering och konkurrens av ideologiska skäl.
    Lagförslaget förutser att det kommer en dag när marknaden inte 
längre kan upprätthålla en samhällelig postservice. Den nya lagen för 
oss med ett jättekliv allt närmare den dagen.

Politikerna står då inför valet att ta av statsbudgeten för att finan-
siera postverksamheten eller att dra ner på ambitionerna, till exempel 
att skrota övernattsbefordran av post. Vår gissning är att politikerna 
väljer att dra ner på kostnaderna, det vill säga sänka servicegraden.
    När marknaden inte längre kan bära brevservicen ska den enligt 
lagförslaget ut på upphandling. Olika företag ska lägga bud på att 
sköta uppdraget. Lägsta bud vinner. Vi avvisar detta bestämt.
    Upphandling är ett kostsamt, osäkert och krångligt sätt att sköta en 
samhällsservice på. Ett bättre alternativ är så kallade kompensations-
fonder. Det innebär att alla aktörer, även de som inte har en riks-
täckande verksamhet med postutdelning fem vardagar i veckan, bidrar 

till att finansiera den samhällsomfattande posttjänsten. Sådana fonder 
innebär en stabil finansiering och att brevtjänsten kan upprätthållas 
med nuvarande kvalitet. Det innebär också att det är brevmarknadens 
aktörer och inte, som i fallet med upphandling, skattebetalarna som 
bekostar brevservicen.
    Brevmarknaden krymper men är fortsatt oerhört betydelsefull och 
uppskattad. Nio av tio öppnar posten det första de gör när de kommer 
hem. Åtta av tio vill få sina räkningar i brevlådan och lika många anser 
att det är viktigt att de själva bestämmer hur de kommunicerar med 
myndigheter och organisationer. De vill kunna välja det fysiska brevet.

Postgången, möjligheten att skicka och ta emot brev, är viktig för 
alla. En fungerande postgång över hela landet är en förutsättning för 
yttrandefriheten och demokratin. Den är allt för känsligt och värdefullt 
att helt lämnas åt marknadskrafterna.

För att värna dessa värden kräver Seko:
• att nuvarande servicenivåer för brev- och paketbefordran behålls
• att staten behåller sitt ägande av och utser Posten Norden som utföra-
re av den samhällsomfattande posttjänsten
• att Posten Nordens förutsättningar att utföra uppdraget säkras genom 
kompensationsfonder
• att PTS roll begränsas till att vara tillsynsmyndighet
Vi uppmanar riksdagen att rösta nej till den nya postlagen.

Janne Rudén, förbundsordförande i Seko, facket för service och 
kommunikation

Alf Mellström, ordförande i Seko:s koncernfack i Posten”
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Rapports hemsida på Internet 29 april 2010. Uppdaterad 5 maj: 
"Systemet korrumperat- Släng 
kreditvärderarna på soptippen!”
    “-Släng kreditvärderingsinstituten på soptippen! Den salvan 
riktar idag en känd tysk ekonom mot Moody's och de andra ame-
rikanska kreditvärderarna. De är opålitliga, de förvärrar bara 
kriser. Systemet är korrumperat, anser en amerikansk nobelpris-
tagare.”

    “Grekland är beviset för att instituten förvärrar kriser istället för att 
förhindra dem, skriver ekonomen Thomas Straubhaar.
     På onsdagen sänktes betyget även för Portugal. Kritiken handlar om 
att USA-firmorna genom sitt agerande skapar kaos. Samtidigt som 
deras metoder och oberoende kan ifrågasättas.
     Kreditvärderarna som sänker länders kreditbetyg har också i USA 
börjat få skurkstatus. De har visat sig allmänt inkompetenta och 
korrumperade, menar kritiker. Går de att lita på? Kritiken i Europa mot 
USA-bolagen blir allt hårdare.
    På onsdagen gick en ansedd tysk ekonom ut i Der Spiegels 
nätupplaga och krävde att värderingsinstituten skulle "slängas på 
soptippen". (Hans uttryck är ett slags ordlek som närmast betyder att 
de borde slumpas bort till nollpris.)
    De har inga instrument att förutsäga en kris. De reagerar bara när 
krisen är ett faktum - och då förvärrar de den oftast.
    -Det är som om fotbollslag själva både skulle välja och betala 
domaren och sen skulle de i förväg kunna välja ut den domare som är 
bäst för dem, skriver han.
    Han ifrågasätter de "anglosachsiska" kreditvärderarnas omdöme. De 
bör få konkurrens av europeiska. Detta är en gammal strid mellan bl a 
Tyskland-Frankrike på ena sidan och USA-Storbritannien på den 
andra. Kritiken handlar - förennklat uttryckt - om USA-bolagens 
ensidiga profitintresse utan ansvar för följderna.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,692607,00.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,692607,00.html


    I en artikel i New York Times har nobelpristagaren Paul Krugman 
gått till attack mot de förr så allsmäktiga och stöddiga kreditvär-
deringsinstituten. Han talar om att hela systemet är korrumperat.
    De får frän kritik för att bidragit till finanskrisen 2008.
    Kreditvärderingsinstituten gav högsta betyg AAA för en rad investe-
ringspaket år 2006. 93 procent av dem har i dag skräpstatus (junk 
status) - de är inte värda ett dugg, påpekar Krugman.

Opålitliga
Det är alltså samma institut som nu värderar Grekland, Portugal och 
Spanien. Hur mycket kan man lita på dem?
    Den tyske utrikesministern Guido Westerwelle har krävt att Europa 
bildar ett eget kreditvärderingsinstitut just för att de amerikanska är 
opålitliga. Han anklagar kreditvärderarna för att både utveckla, sälja 
och sedan värdera finansiella produkter.
    - Det är som om Hollywood skulle betala lönerna för filmkritikerna. 
Det är New York Times bildspråk för de skeva förhållandena. skriver 
New York Times. På 581 sidor visar ett senatsutskott hur kredit-
värderarna i interna e-mail accepterade nya finansiella tjänster fast de 
tycks vara medvetna om att de inte kunde kontrollera dem.
    - De avslöjar ett djupt korrumperat system, skriver Paul Krugman. 
Fast det var ett system som såg värdigt och respektabelt ut på ytan.

Inför rätta
Instituten gav höga betyg för att tillfredsställa sina egna kunder, menar 
han. I klartext: De ljög för att tjäna pengar - och bidrog till en världs-
kris. Analyser visar också att kreditvärderarna har använt felaktiga 
metoder när de gör sina värderingar.
    De tre stora instituten är Moody's, Standard & Poor's och Fitch. Del-
staten Ohio har dragit kreditvärderare inför rätta. Moody's och S&P 
försökte få målet nedlagt - men en domstol i New York har bestämt att 
rättegången ska inledas.
    Många menar att bara om instituten blir ekonomiskt ansvariga för 
sina missgrepp kan det sjuka systemet förbättras.

Praktexempel
Ett praktexempel på hur det gått till är det skandalomsusade Goldman 
Sachs investeringsprogram Abacus 2007-AC1 som fick högsta betyg 
för att nio månader senare bli rena skräpet. De investerare - bl a 
pensionsfonder - som litade på Moody's och S&P's bedömningar 
förlorade en miljard dollar.
   Kreditvärderarna har underlättat för banker och finansbolag att 
manipulera uppgifter som gör att tjänster får högsta betyg. Och de 
köper också över folk som lär dem att fixa betygen.
    Bl a nämner New York Times en medarbetare på kreditvärderaren 
Fitch som köptes över till Goldman Sachs för att konstruera Abacus 
2007 AC-1 så att det kunde värderas högt.
    Det var Goldman Sachs som hjälpte Grekland att fiffla med sina 
ekonomiska fakta. Samma Goldman Sachs som var kund hos en 
kreditvärderare som sedan skulle bedöma Grekland.

Började 1909
Kreditvärderarnas märkliga monopol började 1909. John Moody bör-
jade betygsätta järnvägsbolag efter ett betygssystem från AAA till D. 
Senare bedömde Moody också andra företag och betygsskalorna 
förfinades.
    I 14 månader har ett amerikanskt senatsutskott undersökt härvan 
runt finanskrisen 2008.
Senatsutskottets ordförande, demokraten Carl Levin, anser att kredit-
värderarna sitter på två stolar. De tjänar pengar på de kunder som de 
ska bedöma objektivt och kritiskt.
    Och mellan 2002 och 2007 steg kreditvärderarnas från tre till sex 
miljarder dollar. De har setts som "objektiva" - men i själva verket har 
deras mål varit att tjäna pengar och böja sig för kundernas önskningar.
Ska man se det i ett ännu större perspektiv skulle kan man - om 
anklagelserna är korrekta - kunna tolka det som ytterligare ett exempel 
på hur USA håller på att förlora inflytande.

Bo Inge Andersson, utrikeskommentator, SVT “

http://www.nytimes.com/2010/04/26/opinion/26krugman.html
http://www.nytimes.com/2010/04/26/opinion/26krugman.html
http://levin.senate.gov/newsroom/supporting/2010/PSI.Exhibits.pdf
http://levin.senate.gov/newsroom/supporting/2010/PSI.Exhibits.pdf
http://www.nytimes.com/2010/04/24/business/24rating.html?scp=1&sq=Shin%20Yukawa&st=cse
http://www.nytimes.com/2010/04/24/business/24rating.html?scp=1&sq=Shin%20Yukawa&st=cse
http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=324210
http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=324210


Svensk finanspolitik
Finanspolitiska rådets rapport 2010
Viktiga slutsatser och sammanfattning

Rapportens viktigaste slutsatser

• De offentligfinansiella problemen i vår omvärld innebär stora risker. 
Oron har hittills främst avsett länder i euroområdet. Man bör vara ännu 
mer orolig för att den växande offentliga skuldsättningen i USA, 
Storbritannien och Japan ska få allvarliga följder för konjunkturut-
vecklingen.
• Osäkerheten om den nuvarande krisens långsiktsverkningar gör det 
svårt att bedöma utrymmet för kostnadskrävande reformer i Sverige. 
Vi avråder starkt från ytterligare utfästelser om permanenta ofinansie-
rade reformer i valrörelsen.
• De starka offentliga finanserna i Sverige innebär emellertid att det 
finns stabiliseringspolitisk handlingsfrihet. Det är ett politiskt val om 
man vill utnyttja den för fortsatta begränsade och tillfälliga stimulans-
åtgärder eller för att snabbt återställa de offentligfinansiella buffertarna 
inför framtiden.
• Om man vill ge finanspolitiken en mer expansiv inriktning 2011 
ligger en förlängning av de tillfälliga statsbidragen till kommunerna 
närmast till hands. Men en risk är då att dessa bidrag kan komma att 
uppfattas som permanenta. Regeringen måste därför påskynda arbetet 
med att utforma ett regelsystem för att utjämna kommunernas inkoms-
ter över konjunkturen.
• Vi är positiva till att överskottsmålet lagfästs. Däremot är vi kritiska 
till den fortsatta oklarheten om hur målet ska tolkas. Vi förordar att 
måluppfyllelsen ska bedömas med hjälp av endast två indikatorer: en 

bakåtblickande och en delvis framåtblickande. Vid avvikelser av en 
viss storleksordning bör regeringen i en särskild skrivelse till riksda-
gen förklara hur den avser att agera.
• Den höga ungdomsarbetslösheten har betonats i debatten. Men ung-
domssysselsättningen har i förhållande till sysselsättningen för befolk-
ningen som helhet utvecklats ungefär som i tidigare recessioner. Den 
relativa sysselsättningsutvecklingen har nu varit bättre för personer 
födda utanför Europa än under 1990-talskrisen, men den har varit 
sämre för lågutbildade.
• Jobbskatteavdraget kan antas vara effektivt för att öka sysselsätt-
ningen på lång sikt. Från sysselsättningssynpunkt är det klokt att inte 
trappa av det med högre inkomst. Men regeringen bör kritiseras för sin 
ovilja att förklara hur avdraget fungerar.
• Det kan vara rimligt att beskatta arbetsinkomster och pensioner olika 
om man prioriterar målet att öka sysselsättningen. Men avdraget för-
delar också om inkomster mellan pensionärer, som inte fått del av det 
under sin yrkesaktiva tid, och yngre. Om man vill undvika det genom 
skattesänkningar för äldre, bör dessa knytas till födelseåret och inte 
permanent ges till alla över 65.
• De samhällsekonomiska argumenten är starkare för ett permanent 
RUT-avdrag än för ett permanent ROT-avdrag. Det bör prövas om 
ROT-avdraget ska finnas kvar när konjunkturen vänder uppåt.
• Arbetsmarknadspolitiken har lärt av misstagen från överexpansionen 
under 1990-talskrisen. Men pendeln har svängt alltför långt. Jobb-
sökaraktiviteter och coachning har expanderat för mycket i lågkon-
junkturen, medan arbetsmarknadsutbildningen har blivit alltför liten.
• Regeringen ska ha beröm för att genom sina sjukförsäkringsreformer 
ha angripit ett svårt problem. Men den måste samtidigt kritiseras för 
ett förhastat och slarvigt genomförande av reformerna och för behand-
lingen av långtidssjukskrivna.
• Det har rått stor enighet om värdet av att expandera den reguljära



 utbildningen i lågkonjunkturen. Men kunskapen om hur reguljär 
utbildning bör användas som konjunkturpolitiskt medel är liten. Det 
finns en risk för att utbildningen överexpanderat därför att man använt 
den, i stället för arbetslöshetsförsäkringen, som försörjningsstöd.
• Regeringen har i debatten om arbetslöshetsförsäkringen hänvisat till 
den stora omfattningen av kompletterande avtals- och fackliga 
försäkringar. En enkätundersökning som vi gjort tyder på ett för-
vånande lågt utnyttjande av dessa försäkringar.

Sammanfattning
    Den pågående krisen i världsekonomin är den värsta sedan 1930-
talet. Krisen startade som en finansiell kris men har sedan övergått i en 
djup lågkonjunktur. En internationell återhämtning har nu inletts men 
osäkerheten om dess styrka är ovanligt stor. Likaså är detmycket svårt 
att bedöma vilka långsiktseffekter på sysselsättning och tillväxt som 
krisen kan komma att få.

De stora budgetunderskotten i vår omvärld innebär stora risker
    Den ekonomiska krisen har lett till kraftiga försvagningar av de 
offentliga finanserna i nästan alla de ekonomiskt mest utvecklade 
länderna. Det samlade budgetunderskottet förväntas i år bli ca 8,5 
procent av BNP i OECD-området och ca 7 procent av BNP i EU. 
Budgetunderskotten i t ex Grekland, Irland, Storbritannien och USA är 
runt 10 procent av BNP eller ännu större.
    De stora budgetunderskotten innebär att den offentliga skuldsätt-
ningen ökar mycket snabbt i många länder. Den offentliga sektorns 
bruttoskuld beräknas vid utgången av 2010 enligt OECD uppgå till 
197 procent av BNP i Japan, 92 procent i USA och 83 procent i 
Storbritannien. För EU som helhet beräknas bruttoskulden bli 88 
procent av BNP.
    Underskotten har stigit som en följd av krisstöd till de finansiella 

marknaderna, av att de s k automatiska stabilisatorerna fått verka (dvs 
skatteintäkterna har minskat och olika transfereringsutgifter har ökat 
när produktion och sysselsättning fallit) och av aktiva finanspolitiska 
stimulansåtgärder i syfte att motverka lågkonjunkturen. Men samtidigt 
står politiken i många länder inför svåra långsiktiga hållbarhets-
problem. De beror till viss del på att försämringen av de offentliga 
finanserna i krisen har skett från ett svagt utgångsläge. Men av ännu 
större betydelse är den framtida demografiska utvecklingen med en 
successivt åldrande befolkning som de flesta länder ännu inte har 
anpassat sin politik till.
    En snabbt växande offentlig skuldsättning i ett land kan skapa tvivel 
hos långivarna på dess förmåga att klara räntebetalningar och amorte-
ringar. Dessa risker har på ett övertydligt sätt illustrerats i Greklands 
fall. De offentliga finanserna kan hamna i en ohållbar situation där 
snöbollseffekter leder till en okontrollerad skuldökning som till slut 
tvingar fram nedskrivningar av den utestående skulden. Långivarna 
betingar sig högre riskpremier på räntorna när budgetunderskottet 
stiger. Detta leder i sin tur till att underskottet stiger ännu mer. De 
högre statslåneräntorna kan fortplanta sig till andra räntor och därmed 
trycka ner tillväxten. Då ökar skulden ännu snabbare i förhållande till 
BNP, vilket leder till ännu högre räntor osv i en ond cirkel.
    De räntehöjningar som beskrivits sker sällan gradvis. De sker i 
stället oftast plötsligt och hastigt när en kritisk skuldnivå passeras. 
Denna kritiska skuldnivå kan skilja sig kraftigt åt mellan olika länder 
och tidsperioder.
    Räntereaktioner på de finansiella marknaderna har tvingat fram 
finanspolitiska åtstramningar i bl a Grekland, Irland, Portugal, och 
Spanien. Några sådana räntereaktioner har inte ännu skett i Japan, 
Storbritannien och USA. Men riskerna för att sådana reaktioner där 
hastigt ska uppstå är stora. De kan då antingen få direkta negativa 
effekter för konjunkturutvecklingen eller indirekta sådana därför att de 



tvingar fram kraftiga finanspolitiska åtstramningar som kan fördröja 
eller i värsta fall hejda den internationella konjunkturuppgången. 
Detsamma kan inträffa om betydande finanspolitiska åtstramningar 
sker i förebyggande syfte. I båda fallen kommer konjunkturutveck-
lingen i den svenska ekonomin, till följd av det stora exportberoendet, 
att påverkas kraftigt. Detta innebär betydande risker för att konjunktur-
utvecklingen kan bli väsentligt svagare än enligt både Finansdeparte-
mentets och Konjunkturinstitutets huvudprognoser.
    Trots det stödpaket för Grekland från euroländerna och IMF som 
förhandlats fram, finns fortfarande en betydande risk för att landet i 
något skede tvingas till en nedskrivning av sin utestående statsskuld. 
Det kommer i så fall att leda till kreditförluster för långivarna. Det går 
inte heller att utesluta att Portugal och Spanien kan få problem att 
klara sina lånebetalningar. Det skulle kunna innebära nya akuta 
problem på finansmarknaderna med kraftiga negativa effekter på den 
internationella konjunkturutvecklingen. Växelkursutvecklingen utgör 
en särskild osäkerhetsfaktor. Om det skulle ske en kraftig förstärkning 
av kronan till följd av de offentligfinansiella problemen i vår omvärld 
kan det få stora negativa effekter på svensk export.

Betydligt bättre situation i Sverige men ändå osäkert reformut-
rymme
Även den svenska finanspolitiken står inför en målkonflikt mellan 
långsiktig hållbarhet och kortsiktig stabilisering. Läget i Sverige skiljer
sig emellertid kraftigt från det i de flesta andra länder. Enligt nuvaran-
de prognoser blir Sverige i år ett av endast tre EU-länder som uppnår 
ett underskott på mindre än tre procent av BNP, vilket är den gräns 
som gäller enligt den s k stabilitetspakten. Sverige är också ett av få 
EU-länder som inte är föremål för ett s k förfarande vid alltför stora 
underskott (excessive deficit procedure).
    Det finns två huvudorsaker till de förhållandevis goda offentliga 

finanserna i Sverige trots den ekonomiska krisen. En första är de starka 
finanserna vid ingången till krisen som både tidigare regeringar och 
den nuvarande regeringen bör berömmas för. En andra huvudorsak är 
att den offentliga sektorn inte behövt gå in med krisstöd till 
finanssektorn på det sätt som skett på många andra håll. Det har också 
varit av betydelse att kostnaderna för sjukskrivningar fallit kraftigt.
    Sverige har haft ett betydande handlingsutrymme för att använda 
finanspolitiken som stabiliseringspolitiskt instrument i krisen. Det har 
gjort det möjligt att låta de automatiska stabilisatorerna verka sam-
tidigt som diskretionära (aktiva) stimulansinsatser kunnat göras. Enligt
vår bedömning var stimulansåtgärderna för små under 2009. 
Regeringen var då, enligt den bedömning som rådets majoritet gjorde, 
överdrivet försiktig och underskattade det manöverutrymme som 
skapats av det finanspolitiska ramverk som tillkom i slutet av 1990- 
talet. Den bedömningen får visst stöd av kalkyler som vi låtit utföra 
inför årets rapport och som tyder på att Sverige befinner sig långt från 
den kritiska skuldgräns där statsskuldsräntorna riskerar att börja stiga 
kraftigt. De finanspolitiska stimulanserna under innevarande år är star-
kare än under 2009. De är enligt vår uppfattning av rimlig omfattning.
    Regeringen bedömer att de offentliga finanserna åter kommer att 
visa överskott 2012. Detta väntas ske utan att det behövs några aktiva 
beslut om besparingar. Prognosen för de offentliga finanserna i 
Konjunkturinstitutets marsrapport är ännu mer optimistisk. Rege-
ringens slutsats, när man i vårpropositionen stämmer av den förvänta-
de offentligfinansiella utvecklingen mot målet om överskott på en 
procent av BNP över konjunkturcykeln, är att det ”med hänsyn tagen 
till konjunkturläget, finns ett begränsat utrymme för ytterligare 
ofinansierade reformer 2011”. Man för också ett resonemang om att 
”det finns ett visst reformutrymme sett över hela (den nästa, vår 
anmärkning) mandatperioden”, men att osäkerheten är så stor att 
”detta inte bör intecknas på förhand”.



     Vi vill – ännu mer än regeringen – betona den stora osäkerheten. 
Den beror framför allt på svårigheten att bedöma vilka permanenta 
effekter som krisen kan få på sysselsättningen. Tidigare kraftiga 
sysselsättningsnedgångar har i många länder, inklusive Sverige, fått 
verkningar som bestått under lång tid.
    Vårpropositionen innehåller förslag om permanenta reformer med 
en kostnadsram på nästan 7 mdr kr 2011. Reformerna är av begränsad 
omfattning. Det är därför, trots den stora osäkerheten om det framtida 
reformutrymmet, svårt att hävda att de skulle äventyra finanspolitikens 
långsiktiga hållbarhet. Men vi avråder starkt från ytterligare utfästelser 
om permanenta ofinansierade reformer i det osäkra läge som råder. 
Denna osäkerhet kommer med all sannolikhet inte att ha skingrats 
fram till valet i september. Det betyder i klartext att det skulle vara 
mycket riskabelt om regeringen och/eller oppositionen i valrörelsen 
binder upp sig för kostnadskrävande reformer utan att ange finansi-
ering.

Det finns ett stabiliseringspolitiskt manöverutrymme
Sverige är inte som många andra länder tvunget att snabbt konsolidera 
de offentliga finanserna, utan regeringen har stora valmöjligheter när 
det gäller i vilken takt detta ska ske. Den aviserade finanspolitiken 
kommer att ha en viss åtstramande effekt på efterfrågan under 2011. 
Det är emellertid inte självklart att finanspolitiken bör ges denna 
inriktning i ett läge med fortsatt lågt resursutnyttjande. Frågan är 
vilken avvägning man vill göra mellan stabilisering av konjunkturen 
och att återställa de offentligfinansiella buffertarna inför framtiden.
    Vi delar regeringens uppfattning att det är nödvändigt att komma 
tillbaka till överskott i de offentliga finanserna inom en rimlig tids-
horisont för att upprätthålla förtroendet för finanspolitiken. Samtidigt
visar vår analys att det knappast finns någon bindande hållbarhets-
restriktion för begränsade tillfälliga stabiliseringspolitiska insatser.

    Om man skulle vilja ge finanspolitiken en mer expansiv inriktning 
under 2011 är den möjlighet som ligger närmast till hands att förlänga 
de extra statsbidrag till kommunerna som utgår under 2010. Motivet 
skulle i så fall vara att försöka åstadkomma en viss sysselsättning-
sökning i kommunsektorn 2011 (efter fall under 2009 och 2010) i ett 
läge med fortsatt lågt resursutnyttjande.
    Men det finns också argument som talar emot en förlängning av de 
extra statsbidragen till kommunerna. Ett sådant argument är risken för 
att en förlängning av de tillfälliga bidragen skulle leda till att de 
uppfattas som permanenta. Det skulle kunna göra det svårt att inte 
fortsätta betala ut dem när lågkonjunkturen är över. Denna risk hänger 
delvis samman med att sådana bidragshöjningar nu beslutas diskre-
tionärt från år till år.
    Vi har tidigare argumenterat för att man borde införa ett system 
enligt vilket statsbidragen till kommunerna regelmässigt varieras 
kontracykliskt. Det skulle betyda att bidragen ökar mer när kommu-
nernas skatteunderlag i lågkonjunkturer växer långsammare än den 
långsiktiga trenden och ökar mindre i högkonjunkturer när skatte-
underlaget växer snabbare. Med ett sådant regelsystem skulle förmod-
ligen extra resurser tillföras kommunerna också ett lågkonjunkturår 
som 2011. Det är viktigt att så snabbt som möjligt få ett sådant system 
på plats. Denna fråga ska nu utredas. Mot bakgrund av frågans vikt är 
det förvånande att det tagit så lång tid att få till stånd den översyn som 
aviserades redan i Vårpropositionen 2009.
    Utifrån den konjunkturbedömning som kan göras idag avråder vi 
bestämt från åtgärder som ytterligare skulle stimulera den privata 
konsumtionen 2011. Denna kan ändå väntas öka snabbt och leda till en 
betydande ökning av sysselsättningen i den privata tjänstesektorn.
    Hur finanspolitiken under de närmaste åren bäst bör utformas 
hänger samman med den lämpliga balansen mellan finans- och pen-
ningpolitiken. I länder med allvarliga offentligfinansiella problem



måste finanspolitiken sannolikt läggas om i åtstramande riktning redan
innan resursutnyttjandet nått en tillfredsställande nivå. Det kan i så fall 
behöva kompenseras av en fortsatt expansiv penningpolitik, särskilt i 
länder med kvarvarande problem i finanssektorn och där det skett stora 
fall i fastighetspriserna. Den svenska situationen är emellertid 
annorlunda. Här har inte skett något bestående fall i bostadspriserna. 
Vi känner oro för att låga räntor som består alltför länge ska leda till 
alltför hög belåning och alltför höga bostadspriser och därmed bidra 
till framtida obalanser. Det kan vara ett argument för att Riksbanken 
bör höja reporäntan snabbare än som kan vara motiverat enbart utifrån 
en medelfristig inflationsprognos. Det skulle emellertid innebära 
negativa effekter på efterfrågan som i så fall kanske skulle behöva 
motverkas genom att finanspolitiken förblir expansiv längre än som 
annars skulle vara motiverat.
    Man kan således finna argument för en annan stabiliseringspolitisk 
mix i Sverige, med en stramare penningpolitik och en mer expansiv 
finanspolitik, än i flertalet andra länder. Samtidigt är det inte uppenbart
hur man får till stånd en lämplig balans mellan penning- och finans-
politiken i ett system där – på goda grunder – den förra sköts av en 
självständig centralbank och den senare av regeringen.

Bra att överskottsmålet lagfästs
Sedan slutet av 1990-talet har det s k överskottsmålet varit ett centralt 
inslag i det finanspolitiska ramverket. Målet innebär att den offentliga 
sektorns finansiella sparande, dvs skillnaden mellan inkomster och 
utgifter, ska vara en procent av BNP över en konjunkturcykel.
    Finansdepartementet har under den gångna mandatperioden gjort en 
översyn av överskottsmålet som resulterat i en rapport vilken publi-
cerades tidigare i år. På grundval av rapporten föreslår regeringen nu 
att det ska lagfästas att det ska finnas ett överskottsmål. Vi välkomnar 
detta förslag som stärker målets ställning.

    Överskottsmålet är ett s k intermediärt mål vars syfte är att göra det 
lättare att uppnå överordnade, mer grundläggande mål. De viktigaste 
sådana syften som såväl nuvarande som tidigare regeringar angett är:

• Långsiktigt hållbara offentliga finanser
• Ekonomisk effektivitet
• Jämn fördelning av resurser mellan generationerna
• Stabiliseringspolitiskt manöverutrymme i lågkonjunkturer

Dessa övergripande mål behöver inte vara konsistenta med varandra 
utan kan tvärtom motivera olika nivå på överskottsmålet. Vi har därför 
tidigare kritiserat regeringen för att inte ha gjort tillräckligt klart vilken 
vikt som de olika målen tillmäts.
    Regeringens diskussion av motiven för överskottsmålet har blivit 
tydligare i Vårpropositionen 2010. Regeringen klargör att hållbarhet 
egentligen inte är ett mål utan en restriktion som måste uppfyllas. Man 
gör också klart att det stabiliseringspolitiska motivet bör tillmätas stor 
vikt, vilket kan vara naturligt mot bakgrund av erfarenheterna från 
krisen.

Oklart hur kostnaderna för ökande livslängd och högre kvalitet på 
välfärdstjänsterna ska betalas
Ett annat viktigt klarläggande i vårpropositionen är att budgetöver-
skott, som innebär ett förtida sparande av nuvarande generationer, inte
ska användas för att täcka de framtida kostnader som uppkommer 
därför att senare generationer kommer att leva längre än nuvarande 
och kan väntas få tillgång till välfärdstjänster av högre kvalitet än idag. 
Detta klarläggande är i linje med vår argumentation i förra årets 
rapport. Det har inte tidigare gjorts av regeringen.
    Det är emellertid en stor brist att vårpropositionen inte alls 
diskuterar vilka mekanismer som behövs för att säkerställa finansi-



eringenav framtida utgiftsökningar till följd av längre medellivslängd 
och sannolikt högre kvalitetskrav på välfärdstjänsterna. Det är inte 
sannolikt att de privatekonomiska incitament som finns inbyggda i 
pensionssystemet kommer att leda till från samhällsekonomisk syn-
punkt tillräckliga höjningar av åldern för utträde från arbetsmark-
naden. Det behövs enligt vår bedömning regelbundet återkommande 
översyner av pensionsreglerna i syfte att se till att den faktiska 
pensionsåldern verkligen ökar i takt med medellivslängden. Hur detta 
ska ske borde vara en central diskussionsfråga särskilt under ett valår. 
Det är olyckligt från legitimitetssynpunkt att det inte förs en bred 
medborgerlig debatt om välfärdens framtida finansiering. En sådan kan 
intekomma till stånd om de politiska partierna systematiskt undviker 
den.

Rörig och ologisk uppföljning av överskottsmålet
Under senare år har regeringen använt fem olika indikatorer för att 
följa upp om målet om överskott på en procent av BNP över en 
konjunkturcykel uppnås. Man har beräknat (i) ett tillbakablickande 
genomsnitt för det faktiska finansiella sparandet sedan år 2000; (ii) ett 
rullande och delvis framåtblickande genomsnitt för det faktiska 
finansiellasparandet (den s k sjuårsindikatorn som baseras på histo-
riska värden tre år bakåt och prognoser för innevarande år och 
kommande tre år); (iii) innevarande års strukturella finansiella 
sparande; (iv) ett konjunkturjusterat tillbakablickande genomsnitt; och 
(v) en konjunkturjusterad sjuårsindikator.
    De olika indikatorerna speglar i grunden olika mål. Om man använ-
der en tillbakablickande indikator, har man i princip ett mål ”med 
minne”, där tidigare avvikelser ska kompenseras. Med en indikatorför 
innevarande år, saknas ”minne”  och tidigare avvikelser behöver inte 
kompenseras. Den delvis framåtblickande sjuårsindikatorn utgör ett 
mellanting som ska uppfyllas i förväg men inte nödvändigtvis behöver

göra det i efterhand. Mängden indikatorer med olika innebörd innebär 
en fundamental oklarhet om vad överskottsmålet egentligen betyder.
     Ett grundproblem med regeringens val av indikatorer är att man 
blandar ihop ett bakåtblickande perspektiv, som syftar till att utvärdera
om överskottsmålet har uppfyllts, med ett framåtblickande perspek-
tiv,som utgör ett planeringsverktyg för att målet ska uppfyllas i fram-
tiden.
    Vi menar att den rullande tillbakablickande tioårsindikator som 
föreslås – och för första gången används – i vårpropositionen bör 
användas som indikator på om överskottsmålet har uppfyllts. Detta bör 
ske utan någon konjunkturjustering. Däremot bör förstås det tidigare 
konjunkturläget vara en central faktor vid en bedömning om det varit 
motiverat att avvika från överskottsmålet under den tidigare tioårs-
perioden. En framåtblickande indikator bör användas för att bedöma 
vilka krav som ställs på finanspolitiken framöver för att överskotts-
målet ska uppnås under de rullande tioårsperioderna, dvs för att precis 
som nu beräkna reformutrymme eller besparingskrav.
    Vi förordar således att endast två indikatorer ska användas: en rul-
lande tillbakablickande indikator och en rullande framåtblickande 
indikator. Detta skulle öka tydligheten i avstämningen av överskotts-
målet.
    Vi delar regeringens uppfattning att mekaniska anpassningar till 
målavvikelser bör undvikas. Däremot skulle man kunna markera vik-
ten av tydliga hänsynstaganden till målavvikelser genom att stipulera 
att om det uppkommer avvikelser från överskottsmålet över en viss 
storleksordning (t ex 0,5 procentenheter) enligt någon av de två 
indikatorerna, så ska regeringen vara skyldig att i en särskild skrivelse 
till riksdagen redovisa orsakerna samt hur man avser att reagera. 
Regeringen bör i en sådan skrivelse även ange om avvikelsen enligt 
dess bedömning skapar ett behov av att revidera överskottsmålet för 
att kompensera för den tidigare utvecklingen. Sådana bestämmelser 



skulle kunna införas i en uppförandekod för finanspolitiken av det slag 
som regeringen enligt vårpropositionen planerar att utarbeta.

Dags för Finansdepartementet att förbättra redovisningen
Vi har i våra tidigare rapporter efterlyst förbättringar i budget- och 
vårpropositionernas redovisning på olika punkter. Dessa gäller i första 
hand de arbetsmarknadspolitiska programmen, den offentliga sektorns 
kapitalstock och investeringar, den offentliga sektorns totala netto-
förmögenhet och generationskalkyler för att bättre belysa hur den 
offentliga sektorn påverkar inkomstfördelningen mellan olika genera-
tioner. Vi har menat att riksdagen på dessa punkter inte ges ett 
tillfredsställande beslutsunderlag.
    Mycket lite har hittills hänt på dessa områden. Vi välkomnar dock 
att regeringen i vårpropositionen skriver att ett arbete ska inledas bl a 
för att utveckla redovisningen av den offentliga sektorns reala 
tillgångar och investeringar. Samtidigt är vi kritiska till att det tagit så 
lång tid att igångsätta detta arbete.
    Det är vidare förvånande att Finansdepartementet och Konjunktur-
institutet redovisar helt olika siffror på den offentliga sektorns finansi-
ella nettoförmögenhet. Enligt vårpropositionen uppgick denna vid 
utgången av 2009 till knappt 16 procent av BNP, medan Konjunk-
turinstitutet i sin marsrapport uppgav en siffra på 25,8 procent. Detta 
är en skillnad på ca 10 procent av BNP eller runt 300 mdr kr. 
Skillnaden beror i huvudsak på att Konjunkturinstitutet, till skillnad 
från Finansdepartementet, följer finansräkenskaperna och redovisar 
upplupna, men ännu inte betalda, skatter och avgifter som tillgångar. 
Det är otillfredsställande att regeringen och Konjunkturinstitutet 
redovisar så skilda siffror utan några närmare kommentarer om hur 
redovisningen gjorts.
    Regeringens ekonomiska propositioner och Konjunkturinstitutets 
rapporter redovisar också den offentliga sektorns inkomster och 

utgifter på så olika sätt att det kräver ett betydande merarbete att läsa 
ut vad som förklarar skillnader i prognoserna för de offentliga finan-
sernas utveckling. Det skulle vara önskvärt att regeringen i sina 
ekonomiska propositioner klart redogjorde för varför prognoserna 
skiljer sig åt.

Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat
Tidigare erfarenheter av djupa lågkonjunkturer i såväl Sverige som 
andra länder visar på en risk för att det som ursprungligen är kon-
junkturarbetslöshet ska förvandlas till bestående strukturarbetslöshet 
(jämviktsarbetslöshet). Även i bästa fall kan det efter stora syssel-
sättningsnedgångar ta lång tid – ett decennium eller mer – innan 
sysselsättningen återgår till tidigare nivå. Det finns en del som talar för 
att denna risk är mindre nu än i samband med t ex den svenska 1990- 
talskrisen. Sysselsättningen har i den pågående krisen minskat mindre 
i förhållande till produktionen än i tidigare nedgångar. En trolig orsak 
är att produktionsnedgången varit koncentrerad till industrin, medan 
den privata tjänstesektorn klarat sig bättre. Stora sysselsättningsminsk-
ningar i den offentliga sektorn har också kunnat undvikas. Föränd-
ringarna av arbetslöshetsförsäkringen och jobbskatteavdraget kan 
vidare förväntas motverka att jämviktsarbetslösheten stiger, eftersom 
de stärker drivkrafterna att arbeta.
    Regeringens sysselsättningspolitik har varit särskilt riktad mot 
grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Det finns därför 
skäl att granska utvecklingen för dessa grupper närmare. Detta sker i 
vårpropositionen, men granskningen är ganska ytlig eftersom det inte 
görs några jämförelser med tidigare konjunkturnedgångar. Om man 
gör en sådan analys blir huvudslutsatserna:
• I förhållande till befolkningen som helhet har ungdomar klarat sig 
ungefär lika dåligt i den pågående krisen som under tidigare konjunk-
turnedgångar.



• Den relativa sysselsättningsutvecklingen för personer födda utanför 
Europa har däremot varit betydligt bättre än under tidigare nedgångar.
• Gruppen äldre har klarat sig något bättre i förhållande till befolk-
ningen som helhet under denna kris än under 1990-talskrisen, men 
något sämre än under konjunkturnedgången i början av 2000-talet.
• Den relativa sysselsättningsutvecklingen för personer utan gymnasie-
utbildning har varit betydligt sämre än under 1990- talskrisen.

Bilden är således blandad. Den bättre utvecklingen för utomeuropeiska
invandrare i förhållande till utvecklingen för befolkningen som helhet 
minskar risken för bestående utanförskap. Detsamma gäller utveck-
lingen för äldre, eftersom dessa i högre grad än yngre tenderar att för-
svinna från arbetskraften när de drabbas av arbetslöshet. Utvecklingen 
för lågutbildade inger däremot oro. Det är vidare anmärkningsvärt att 
sysselsättningen bland ungdomar har sjunkit så kraftigt under denna 
lågkonjunktur, eftersom en av regeringens stora satsningar har varit att 
sänka de sociala avgifterna för ungdomar. Ungdomar tycks emellertid 
ha lättare än andra att komma tillbaka på arbetsmarknaden efter en tids 
arbetslöshet. I detta perspektiv kan det således vara bättre om yngre 
arbetskraft drabbas av arbetslöshet än äldre arbetskraft.
    Ett centralt mål för regeringens sysselsättningspolitik är att undvika 
långa arbetslöshetsperioder för dem som blir arbetslösa. Mot den 
bakgrunden är bristen på lättillgänglig statistik över fördelningen 
mellan kort- och långtidsarbetslöshet anmärkningsvärd. Arbetsförmed-
lingen redovisar inte längre löpande statistik över långtidsinskriv-
ningar vid förmedlingarna. SCB kan inte tillhandahålla över tiden jäm-
förbar statistik över långtidsarbetslösheten. Detta omöjliggör fördjupa-
de analyser av långtidsinskrivningar och långtidsarbetslöshet. Det är 
oacceptabelt. Det står inte klart för oss hur ansvaret för bristerna bör 
fördelas mellan regeringskansliet, Arbetsförmedlingen och SCB. Men 
det måste vara möjligt för regeringen att styra sina myndigheter så att 

det finns grundläggande statistik för att tillfredsställande kunna analy-
sera hur väl ett av dess viktigaste mål uppfylls.

Jobbskatteavdraget kan antas vara effektivt men regeringen
förklarar inte varför
Jobbskatteavdraget är enligt regeringens bedömning ”den enskilt 
viktigaste reformen” för ”att få fler i arbete och minska utanförskapet”.
Den sammanlagda bruttokostnaden i form av minskade skatteintäkter 
(utan hänsyn till de troliga positiva effekterna på sysselsättningen och 
därmed på skattebasen) är ca 70 mdr kr.
    Debatten om jobbskatteavdraget förs i regel som en isolerad svensk 
debatt utan internationella utblickar. Sådana avdrag är emellertid 
mycket vanliga i vår omvärld, även om kostnaderna för avdraget är 
större i Sverige än i andra länder. Jobbskatteavdrag finns i en majoritet 
av OECD-länderna: 17 av 30 länder. Det svenska jobbskatteavdraget 
skiljer sig dock från motsvarande avdrag på de flesta andra håll så till 
vida att det utgår till alla arbetande oavsett hur hög arbetsinkomsten är 
(även om det ger en större procentuell inkomstökning till låg- än till 
högavlönade). Endast två andra länder, Danmark och Nederländerna, 
har samma utformning.
    I övriga länder börjar avdraget trappas av vid en viss nivå på 
arbetsinkomsterna för att till slut helt försvinna. En sådan konstruktion
skulle dock knappast vara försvarbar i Sverige. Skälet är att en 
avtrappning skulle öka de redan höga marginalskatterna ytterligare för 
dem som befinner sig i utfasningsintervallet och därmed ge starka 
drivkrafter för dessa att minska sin arbetstid.
    En rationell politisk diskussion om jobbskatteavdraget förutsätter 
tydlighet om hur det är tänkt att fungera. Här finns det anledning att
vara kritisk mot regeringens pedagogik. Den framhåller att avdraget 
gör det mer lönsamt att arbeta och därför kan antas leda till ett högre 
arbetskraftsdeltagande. Däremot har man inte velat förklara varför det 



högre utbudet av arbetskraft kommer att motsvaras av en högre 
efterfrågan, så att de som vill ha jobb också får det. Den uppenbara 
mekanismen är att ett större arbetskraftutbud på sikt leder till att 
lönerna före skatt, och därmed företagens lönekostnader, hålls tillbaka,
vilket gör det mer lönsamt för företagen att anställa. Samtidigt kan 
lönerna efter skatt antas öka mer än som annars skulle bli fallet. 
Kombinationen av lägre löneökningar före skatt och högre löneök-
ningar efter skatt innebär att såväl arbetsgivare som löntagare tjänar på 
reformen. Detta är möjligt därför att de tillgängliga resurserna ökar om
fler arbetar.
    En omfattande empirisk forskning från andra länder tyder på att 
jobbskatteavdrag har betydande positiva sysselsättningseffekter. 
Många av dessa studier har kunnat jämföra sysselsättningsutveck-
lingen för grupper som fått jobbskatteavdrag med utvecklingen för 
grupper som inte fått det. Sådana jämförelser går inte att göra i Sverige
eftersom alla med arbetsinkomster får avdraget. Därför är man i stället 
hänvisad till att göra beräkningar utifrån skattade samband mellan 
arbetade timmar och lönen efter skatt. Finansdepartementet har på 
grundval av sådana beräkningar uppskattat den långsiktiga effekten på 
antalet personer i arbete till ca 80 000 personer.
    Finansdepartementets beräkningar ansluter sig väl till ”best prac-
tice”  i forskningen på området. Samtidigt är det uppenbart att denna 
inte tar hänsyn till en rad effekter som kan antas vara viktiga, men som 
är svåra att skatta. Det är svårt att säga om det leder till överSvensk 
eller underskattningar av effekterna. Men det vore önskvärt att 
regeringen är tydligare om den stora osäkerheten i beräkningarna.
    De senaste årens sysselsättningsutveckling säger mycket lite om 
jobbskatteavdragets långsiktiga effekter. Avdraget kan främst antas ha 
effekter på jämviktssysselsättningen, alltså sysselsättningen i genom-
snitt över konjunkturen. På ett par års sikt styrs sysselsättnings-
utvecklingen i huvudsak av konjunkturvariationer i efterfrågan. 

Eventuella effekter av jobbskatteavdraget på kort sikt har med största 
sannolikhet dränkts av de senaste årens dramatiska konjunkturut-
veckling.

Rimligt att beskatta arbetsinkomster och pensioner
olika om man vill öka sysselsättningen
Det har förts en intensiv debatt om huruvida det är ”orättvist”  att 
jobbskatteavdraget innebär att förvärvsarbetande och pensionärer 
beskattas olika. Det är en fråga om värderingar vilka fördelnings-
hänsyn som bör tas i skattepolitiken.
    Det främsta syftet som regeringen angett med jobbskatteavdraget är 
sysselsättnings- och inte fördelningspolitiskt. Från den utgångspunkten
är det logiskt med lägre skatt på arbetsinkomster än på pensioner. I 
princip skulle ett jobbskatteavdrag som även omfattar den del av 
pensionen som tjänats in genom arbetsinkomster bevara de drivkrafter 
att arbeta som avdraget nu skapar. Att i praktiken utforma ett sådant 
avdrag verkar dock mycket svårt
    När man diskuterar inkomstfördelning är det viktigt att skilja mellan 
å ena sidan omfördelningar av (livs)inkomsterna mellan personer och å 
andra sidan omfördelningar av en persons livsinkomst mellan olika 
delar av livscykeln. Fördelningspolitiska värderingar kan främst antas 
vara knutna till den förra typen av omfördelningar. Jobbskatteavdraget 
ger upphov till sådana interpersonella omfördelningar därför att 
dagens pensionärer inte kom i åtnjutande av något jobbskatteavdrag 
när de själva var yrkesaktiva. Dessa fördelningseffekter kommer 
gradvis att bli allt mindre om nuvarande utformning av jobbskatte-
avdraget blir bestående: till slut kommer alla som går i pension att ha 
dragit nytta av avdraget medan de arbetade.
    Ett sätt att undvika att jobbskatteavdraget ger upphov till interper-
sonella omfördelningar är att ”kompensera” de pensionärsgenerationer
som inte fått – eller endast delvis får – del av jobbskatteavdraget



 genom riktade skattesänkningar. Man skulle kunna se de skattesänk-
ningar för personer över 65 år som regeringen genomfört i år (ca 3,5 
mdr kr) och aviserat för nästa år (ca 5 mdr kr) – som en sådan 
kompensation. Men i så fall borde skattesänkningarna inte utformas så 
att alla över en viss ålder får permanent lägre skatt, utan sänkningarna 
borde i stället knytas till födelseåret. Sänkningarna borde göras mindre 
ju senare de som går i pension är födda, eftersom senare generationer i 
allt högre utsträckning kommer att få del av jobbskatteavdraget under 
sin yrkesaktiva tid. Det skulle innebära en automatisk utfasning av 
skattesänkningen över tiden. En sådan skattereform skulle ha en viss 
rationalitet. Men det går i praktiken knappast att ha olika skatteregler 
för varje årsklass, utan man skulle i så fall rimligen få differentiera 
mellan ganska breda åldersklasser, vilket sannolikt skulle ge upphov 
till nya ”rättvisediskussioner”.

Starkare skäl för RUT än ROT
Under mandatperioden har regeringen infört skattereduktioner för 
hushållsnära tjänster, som omfattar rengöring, underhåll och tvätt 
(RUT-arbeten) samt för reparationer och underhåll, ombyggnad och 
tillbyggnad (ROT-arbeten). Det uttalade syftet med skattereduk-
tionerna är att minska de snedvridningar som skattesystemet kan ge 
upphov till. Höga skatter på tjänster som kan utföras av hushållen 
själva eller tjänster som relativt enkelt flyttar till den svarta sektorn kan 
skapa betydande effektivitetsförluster. Vi har i tidigare rapporter gjort 
bedömningen att skattereduktioner för tjänster som är nära substitut till 
eget arbete leder till samhällsekonomiska vinster. Det talar för att det 
finns starkare skäl för skattelättnader för RUT-arbeten än för ROT-
arbeten, eftersom de senare i högre grad kräver specialistkompetens.
    Tidpunkten för införandet av ROT-avdraget har motiverats av 
konjunkturskäl. Ett permanent avdrag är emellertid mindre effektivt 
som konjunkturpolitik än ett tillfälligt avdrag, eftersom det inte skapar 

incitament till tidigareläggning av arbetena. Bruttokostnaden för ROT-
avdragen har vidare blivit avsevärt mycket större än vad som prog-
nostiserats av regeringen. Det finns enligt vår mening skäl att pröva 
om ROT-avdrag ska finnas kvar även när konjunkturen vänder uppåt.

För mycket coachning och för lite arbetsmarknadsutbildning
För att förhindra att arbetslösheten ska bita sig fast även sedan 
konjunkturen vänt har regeringen lagt om arbetsmarknadspolitiken. 
Mer resurser riktas nu mot personer med korta arbetslöshetstider. 
Fokus ligger på coachningsinsatser och olika typer av praktikplatser. 
En förändring under 2010 är en ny aktiveringsinsats i främst den 
offentliga sektorn, Lyft, som kan erbjudas både kort- och långtids-
arbetslösa.
    Antalet deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program har ökat 
under 2009. Programdeltagandet har emellertid inte ökat i samma takt 
som arbetslösheten. Om man utgår från att en del jobbsökaraktiviteter i 
praktiken är ganska innehållslösa, är antalet deltagare i aktiva program 
betydligt lägre idag än tidigare. Effektivitetsskäl talar för att program-
volymerna bör vara betydligt mindre än under 1990-talskrisen, men 
det finns ändå anledning att ställa frågan om inte de arbetsmark-
nadspolitiska programmen (förutom jobbsökaraktiviteter) har blivit 
alltför små.
    Jobbsökaraktiviteter svarade för mer än hälften av programinsats-
erna under 2009. Det finns goda skäl till större fokus på jobbsökar-
aktiviteter än tidigare. Men satsningarna på coachning har antagligen 
varit för stora i ett konjunkturläge med få lediga jobb. Hög 
sökintensitet har med all sannolikhet en mindre effekt på chansen att få 
ett jobb i en djup lågkonjunktur än annars.
    När arbetslösheten i stor utsträckning beror på låg efterfrågan bör 
politiken i högre grad än annars inriktas på anställningsstöd för 
långtidsarbetslösa. Det fördubblade stödet till nystartsjobb som inför-



des 2009 har lett till fler sådana jobb än vi trodde. Vi är också positiva 
till vårpropositionens förslag om en tillfälligt förkortad kvalificerings-
tid för nystartsjobb för äldre eftersom jobbchanserna för äldre 
arbetslösa är mindre än för yngre.
    Det är också lämpligt i rådande konjunkturläge att utöka praktik och 
arbetsmarknadsutbildning eftersom inlåsningseffekterna är mindre än 
annars. Vi är därför positiva till satsningarna på praktikplatser men 
anser att de budgeterade volymerna är helt orealistiska. Vi är kritiska 
till att regeringen försökt ålägga de statliga myndigheterna att 
tillhandahålla så mycket som 20 000 Lyftplatser. Det är osannolikt att 
det skulle bli kvalitet med så många praktikplatser.
    Det finns anledning att vara fortsatt kritisk till den låga nivån på 
arbetsmarknadsutbildningen. Volymerna var alldeles för stora under 
1990-talskrisen, men de förefaller orimligt små nu. Det senaste 
decenniets erfarenheter visar att arbetsmarknadsutbildning kan bedri-
vas effektivt. Vi är positiva till satsningarna på yrkesvux men denna 
bör ses som ett komplement, och inte ett substitut, till arbetsmark-
nadsutbildningen.
    Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin växer snabbt. 
Arbetsförmedlingen har haft fortsatt svårt att hitta praktikplatser. 
Arbetsförmedlarna har många deltagare per handläggare, brist på tid 
för arbetsgivarkontakter och svårt att erbjuda heltidsaktiviteter. Dessa 
problem kommer sannolikt att öka när deltagarantalet växer de 
närmaste åren. Det kommer att bli svårt att upprätthålla en god kvalitet 
i verksamheten.
    Sammanfattningsvis har enligt vår uppfattning den arbetsmarknads-
politik som bedrivits i nuvarande kris varit betydligt bättre utformad 
än politiken under 1990-talskrisen. Politiken har lärt av de tidigare 
erfarenheterna. Samtidigt menar vi att regeringen låtit pendeln svänga 
alltför långt på flera områden: jobbsökaraktiviteter och coachning har 

betonats alltför mycket och övriga program, särskilt arbetsmarknads-
utbildningen, har blivit alltför små.

Bra med kompletterande aktörer i arbetsmarknadspolitiken
men behov av bättre utvärdering
Vi är positiva till ambitionerna att i högre grad använda komplette-
rande aktörer som ett sätt att öka effektiviteten i arbetsmarknads-
politiken. Erfarenheterna från andra länder är dock blandade. När 
tjänsterna som upphandlas är komplexa ställer det krav på genomtänkt 
reglering, skicklig upphandling och goda utvärderingar.
    Regeringens mål är att en tredjedel av deltagarna i jobbgarantin för 
ungdomar samt i Fas 1-2 i jobb- och utvecklingsgarantin ska erbjudas 
tjänster från kompletterande aktörer. Med den snabba expansion som 
nu sker av garantierna bedömer vi det som tveksamt om marknaden 
klarar av att växa så snabbt med bra kvalitet i tjänsterna.
    Samarbetet med kompletterande aktörer måste utvärderas löpande. 
Det verkar dock bli svårt med den begränsade information som idag 
samlas in. Avsaknaden av genomtänkta principer för utvärdering av 
enskilda aktörer är en allvarlig brist. Det gäller både för Arbetsförmed-
lingens möjligheter att vid kommande upphandlingar göra bra val av 
leverantörer och för arbetssökandes val av personlig coach. Det räcker 
inte med att jämföra Arbetsförmedlingen med de kompletterande 
aktörerna i genomsnitt, utan det krävs kvalificerade utvärderingar av 
enskilda aktörers resultat. Det går inte att undgå intrycket att rege-
ringen haft så bråttom att privatisera delar av arbetsmarknadspolitiken 
att det inte varit möjligt att hinna bygga upp nödvändiga utvärderings-
system.

Ros – men också ris – för sjukförsäkringsreformerna
Regeringen bör få beröm för att genom reformerna av sjukförsäk-



ringen ha angripit ett svårt problem. Reformerna har med stor sanno-
likhet varit en viktig orsak till att den trend mot minskad sjukfrånvaro 
som inleddes 2003 har fortsatt. Det finns forskningsstöd för att 
reformerna både stärker drivkrafterna till arbete och ökar möjlig-
heterna att arbeta. Rehabiliteringskedjan verkar tillämpas enligt 
intentionerna. Övergången till Arbetsförmedlingen ser ut att fungera 
relativt smidigt.
    Det är självklart att det inte går att åtgärda de stora problem som 
funnits i sjukförsäkringen utan att misstag begås. Men dessa har enligt 
vår uppfattning varit alltför många. Regeringen bör kritiseras för ett 
förhastat och delvis slarvigt genomförande av reformerna och för 
behandlingen av de utförsäkrade långtidssjukskrivna.
    Det hade förmodligen varit klokt att skilja mellan stock och flöde i 
sjukskrivningen. Man kunde ha ”beviljat amnesti”  åt de sjukskrivna 
och förtidspensionerade som redan fanns i systemet 1 juli 2008 
(stocken) då de nya reglerna infördes och låtit dessa endast gälla för 
nyinflödet. Ett sådant förfarande hade gjort det möjligt att pröva de 
nya reglerna i mindre skala.
    Regeringen har fått backa från många reformförslag, i andra fall har 
man i ett sent skede ändrat innehållet eller infört undantag. Det är 
självfallet särskilt viktigt att reformförslag är väl förberedda i så 
känsliga frågor som inskränkningar i de trygghetssystem som många 
människor är beroende av. Regeringens sjukförsäkringsreformer kan 
kritiseras för bristande genomskinlighet. Regelverket är krångligt och 
de många undantagen i rehabiliteringskedjan innebär att de olika 
aktörerna i sjukskrivningsprocessen, Försäkringskassan inräknad, har 
haft svårt att tolka reglerna. Detta har blivit successivt värre efter de 
senaste ändringarna under vintern 2009/2010.
    Ökningen av förtidspensioneringar bland unga är oroväckande och
 det behövs fördjupade analyser av bakomliggande orsaker. Eventuella 
samband med tidigare skolreformer som gjort det svårare att få 

fullständiga betyg och ökat inslaget av teoretisk utbildning är viktiga 
att reda ut. Ur detta perspektiv är regeringens reformer i riktning mot 
fler praktiska gymnasieutbildningar sannolikt värdefulla.
    För äldre kan motsatt problem mot ungdomar gälla, nämligen att 
förtidspensionering beviljas i alltför liten omfattning. Vi vill varna för 
att kriterierna för förtidspensionering kan ha blivit för strikta. Kravet 
på stadigvarande nedsatt arbetsförmåga är mycket hårt. Det är inte 
rimligt att tro att alla som inte uppfyller kriteriet kan få arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden.

Risk att reguljär utbildning överexpanderar i lågkonjunkturer
Ett sätt som regeringen valt att möta lågkonjunkturen på är att utöka 
antalet platser i den reguljära utbildningen. Budgetpropositionen för 
2010 innebär för i år och nästa år ökade anslag till högskolor och 
universitet motsvarande 10 000 platser per år, 3 000 fler platser per år 
vid yrkeshögskolan samt satsningar på yrkesinriktad gymnasial 
vuxenutbildning (yrkesvux) motsvarande 10 000 platser per år. Vissa 
ytterligare satsningar görs i vårpropositionen.
    Det är mer attraktivt att utbilda sig i ett kärvt arbetsmarknadsläge än 
annars. Det beror dels på att de förväntade inkomster som individen 
måste avstå under studietiden minskar, dels på att risken för långtids-
arbetslöshet med negativa framtida effekter på individens human-
kapital är särskilt stora då.
    Den privata efterfrågan på utbildning kan av många skäl skilja sig 
från vad som är samhällsekonomiskt önskvärt. Det gäller också i 
normala tider. Givet att utbildningsvolymen då är samhällsekonomiskt
effektiv, är det lämpligt att utöka antalet utbildningsplatser i lågkon-
junktur när avkastningen på utbildning ökar. Det finns således 
teoretiskt stöd för att variera utbildningsvolymerna med konjunkturen.
    Men det finns också anledning att inte tillfredställa hela efterfråge-
ökningen på utbildning i en lågkonjunktur genom fler utbildnings 



platser. Ett skäl är att en snabb expansion av utbildningsvolymerna kan 
leda till lägre utbildningskvalitet, t ex på grund av svårigheter att 
anställa tillräckligt med kvalificerad personal. Det är också möjligt att 
individerna överreagerar på arbetslöshetsrisken och – från ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv – efterfrågar alltför mycket utbildning, 
därför att det ger försörjning när det inte kan fås genom arbetslös-
hetsförsäkringen. Borttagandet av studerandevillkoret i arbetslöshets-
försäkringen 2007 är en reform som kan ha inneburit att studenter 
stannar kvar i utbildning för att försörja sig på studiemedel.
    Det finns en del som tyder på att den högre utbildningen expanderat 
mer i denna lågkonjunktur än man kunnat vänta sig enligt tidigare 
mönster. Det är svårt att på grundval av nuvarande kunskapsläge bilda 
sig en uppfattning om expansionen varit av lämplig omfattning. Den 
har nu skett utan någon tillfredsställande kunskapsbas. Vi vill varna för 
att det finns en risk för överdriven expansion av den reguljära utbild-
ningen i lågkonjunkturer. Det finns ett stort behov av forskning om 
effektiviteten av att använda den reguljära utbildningen som konjunk-
turpolitiskt medel.

Oklart hur kompletterande arbetslöshetsförsäkringar
används
Den nuvarande regeringens viktigaste mål är att på lång sikt öka 
sysselsättningen. För att uppnå detta har regeringen genomfört refor-
mer som gör det mer lönsamt att arbeta jämfört med att vara arbetslös.
    Å ena sidan är det väl underbyggt i forskningen att sänkta ersätt-
ningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen tenderar att minska arbetslös-
heten. Å andra sidan innebär de ett försämrat inkomstskydd vid 
arbetslöshet. Vilken avvägning som bör göras mellan sysselsättning 
och försäkringsskydd är en fråga om politiska värderingar. Men en 
rationell avvägning förutsätter goda kunskaper om hur olika reformer 
påverkar inkomstskyddet vid arbetslöshet.

    Det har funnits stor oklarhet om vilket inkomstskydd vid arbets-
löshet som olika kompletterande avtals- och fackliga försäkringar ger. 
Vi har låtit genomföra en enkätundersökning angående bl a utnyttjan-
det av sådana kompletterande försäkringar. Enligt enkäten är det för-
vånansvärt få arbetslösa som får ersättning från kompletterande för-
säkringar.
    Vi har också i enkätundersökningen ställt frågor om de arbetslösas 
reservationslöner, dvs de lägsta löner till vilka man är beredd att arbe-
ta. Vår analys tyder på att ersättningsnivån efter skatt påverkar reser-
vationslönerna, även om effekterna är relativt måttliga. Ersättnings-
nivån har en större effekt på reservationslönen för långtidsarbetslösa 
än för personer som har varit arbetslösa kortare tid. Det är ett argument 
för att en avtrappning av arbetslöshetsersättningen efter arbetslöshets-
tidens längd, som i nuvarande system, kan ge en effektiv avvägning 
mellan inkomstskydd och drivkrafter för arbete.



658 Allmän företagsekonomi, 
Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.

Ekonomiprogrammet. Gymnasiet.  Skolverket 
100517.
I dag finns utbildning i ekonomi som en inriktning inom samhälls-
vetenskapsprogrammet.
    Utbildningen handlar bl.a. om hur företag och organisationer funge-
rar, regler och etiska överväganden på affärsområdet samt entreprenör-
skap. Inriktningen är den näst största på samhällsvetenskaps-
programmet. Dagens ekonomiinriktning är en tämligen självständig 
del av samhällsvetenskapsprogrammet. Ekonomiprogrammet är ett 
brett högskoleförberedande program som i första hand är avsett att 
förbereda för högskoleutbildningar i ekonomi, men som också förbere-
der för i princip alla samhällsvetenskapliga högskoleutbildningar. 
Utredaren föreslår tre inriktningar; juridik, marknadsföring samt 
redovisning. I dag förekommer dessa som lokala inriktningar på ett 
antal skolor."
(Prop.2008/09:199 72)
Se  Ekonomiprogrammet

Ämnesplaner
Entreprenörskap
Företagsekonomi
Juridik
Ledarskap och organisation
Psykologi
    Ekonomiprogrammet har två inriktningar.
    Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska
 områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledar-
skap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta 
och driva ett företag.
    Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse 
i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. 
Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma 
juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.
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Företagsekonomi
Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och 
belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I 
ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning 
och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper 
metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidare-
utveckla verksamheter.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska syfta till att eleverna 
utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från lokal 
till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar 
utveckling.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i 
företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av 
sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen 
ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man 
förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att 
omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om 
ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervis-
ningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för 
ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och 
diskutera företagsekonomiska frågeställningar.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, 
diskutera, argumentera och pröva källor kritiskt. Genom fältstudier 
och arbete med autentiska exempel ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla förståelse av företagande. Eleverna ska även ges möjlighet att 
befästa sina teoretiska kunskaper genom praktisk tillämpning.

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden 
  och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över 
  företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över 

  demokratiska värderingar, etik och genus i samband med 
  ekonomiskt beslutsfattande.
 2. Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form 
  av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som 
  påverkar företagens verksamhet.
 3. Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika 
  funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en 
  affärsidé.
 4. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier 
  och modeller samt förmåga att använda dessa.
 5. Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och 
  analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att 
  reflektera över resultatet.
 6. Förmåga att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till 
  praktiska och målinriktade aktiviteter samt förmåga att 
  utvärdera arbetsprocesser och resultat.
 7. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för 
  kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation 
  och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

Kurser i ämnet... se Företagsekonomi
Företagsekonomi 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
Företagsekonomi 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
Företagsekonomi ? specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
företagsekonomi 2 och kan läsas flera gånger med olika innehåll.
Redovisning 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examen tillsammans med betyg i kursen företagsekonomi 1 och kursen 
företagsekonomi 2.
Redovisning 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2 
eller kursen redovisning 1.
Marknadsföring, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 
eller kursen entreprenörskap och företagande.

http://www.skolverket.se/sb/d/3425
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Entreprenörskap
Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom 
psykologi och företagsekonomi, men även retorik och juridik ingår. 
Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områ-
den behandlar ämnet företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella 
eller ekonomiska sammanhang.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter 
igång, utformar och genomför målinriktade processer. Den ska också 
leda till att eleverna utvecklar förståelse av entreprenörskapets 
betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera 
deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att 
omsätta idéer i praktisk verksamhet.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i 
att starta och driva företag och genom det även utveckla kunskaper i 
företagsekonomi. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser 
problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang.
    Undervisningen i entreprenörskap ska bedrivas i projektform med 
innehåll från andra ämnesområden. Med utgångspunkt i elevernas 
idéer och arbetsprocess ska undervisningen bidra till att eleverna 
utvecklar både teoretiska och praktiska kunskaper. I samband med 
arbetsprocessen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 
förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och 
samarbeta med andra. Eleverna ska även ges möjlighet att reflektera 
över sina erfarenheter för att dra lärdom av dem.

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, 
  organisationer, företag och samhällen.
 2. Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade 
  aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.
 3. Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag.
 4. Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt 
  företag.
 5. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar 
  och andra bestämmelser.
 6. Förmåga att använda företagsekonomiska metoder.

Kurser i ämnet... se Entreprenörskap

Entreprenörskap, 100 poäng.
Entreprenörskap och företagande, 100 poäng, som bygger på kursen 
entreprenörskap eller kursen företagsekonomi 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3428
http://www.skolverket.se/sb/d/3428


Ledarskap och organisation
Ämnet ledarskap och organisation är tvärvetenskapligt och belyser 
såväl ekonomiska som sociala och  etiska aspekter. Det har sin  bas 
inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp 
av teorier, begrepp och modeller från dessa  områden  behandlar äm-
net frågor om ledarskap och organisation i olika typer av   verksam-
heter.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet ledarskap och organisation ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om individers och gruppers sätt att  
fungera i en  organiserad verksamhet. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om grupprocesser och konflikthantering.   Under-
visningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse   av 
ledarskapets roll och villkor samt tillit till sin egen ledarskapsförmåga.
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika 
organisationsformer och förståelse av deras betydelse för att uppnå en 
fungerande verksamhet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla  kunskaper om  hur förändringar i omvärlden kan leda till 
förändringar i organisationen. Den ska också ge eleverna möjlighet att 
utveckla  förståelse av  hur värderingar skapar en organisationskultur 
och hur denna kultur i sin tur påverkar verksamheten.
    I undervisningen ska eleverna ges  möjlighet att utveckla kritisk 
medvetenhet genom att undersöka och diskutera frågeställningar inom 
ledarskap och organisation  samt  kritiskt granska och reflektera över 
nyheter och tendenser inom ämnet. Genom fältstudier och    auten-
tiska   exempel ska   undervisningen   bidra till att eleverna   utvecklar 
förståelse av hur ledarskap och organisation fungerar i praktiken.

Undervisningen i ämnet ledarskap och organisation ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området 
  ledarskap och organisation och förmåga att använda dessa.
 2. Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt 
  förmåga att beskriva och reflektera över kommunikation, 
  samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd 
  verksamhet.
 3. Kunskaper om och förmåga att reflektera över olika former av 
  ledarskap.
 4. Kunskaper om olika organisationsformer och förmåga att 
  värdera deras användbarhet i olika sammanhang.
 5. Kunskaper om hur organisationskulturer bildas och deras 
  inverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en 
  verksamhet.
 6. Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och 
  organisation samt belysa dessa ur olika synvinklar.
 7. Förmåga att leda och organisera en verksamhet.

Kurser i ämnet... se Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3851
http://www.skolverket.se/sb/d/3851


Juridik
Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. 
Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda 
personer och   företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga 
makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även 
internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och 
där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande 
lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet.   Undervisningen 
ska bidra till att eleverna utvecklar en bredare och djupare förståelse 
av dagens samhällsliv samt   stimulera   dem till att verka för ett 
rättssystem som värnar alla människors lika värde.
    Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga 
problem samt förmåga att formulera sig korrekt och precist.
    Genom praktiskt arbete med juridiska fallbeskrivningar ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, 
strukturera och analysera  lösningsförslag samt hänvisa till och tolka 
relevanta rättskällor.
    Det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, 
saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika 
rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla förmåga att förstå och använda det juridiska språket.

Undervisningen i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om centrala rättsområden.

 2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda 
  dessa.
 3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska 
  dokument samt förmåga att upprätta sådana dokument.
 4. Förmåga att identifiera och analysera juridiska frågeställningar 
  utifrån fallbeskrivningar. Förmåga att tolka och använda 
  relevanta rättsregler samt motivera lösningsförslag till 
  frågeställningarna.
 5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i 
  samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Kurser i ämnet... se Juridik

Privatjuridik, 100 poäng.
Rätten och samhället, 100 poäng.
Affärsjuridik, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3423
http://www.skolverket.se/sb/d/3423


Psykologi

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga 
beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar människans 
beteende, känslor och tankar, både som individ och tillsammans med 
andra.  Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av  olika 
psykologiska   perspektiv och deras   betydelse för helhetssynen på 
människan.   Undervisningen ska även bidra till att   eleverna 
utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv 
och deras förklaringsmodeller.  Den ska också   leda till  att eleverna 
utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess 
inverkan på och påverkan av samtiden.
     Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
reflektera över   det egna beteendet samt egna känslor och 
tankar,  och  genom det  bidra till ökad självkännedom.  Eleverna ska 
även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och 
beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att 
värdesätta olikheter.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika 
psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. 
Genom detta   ska  eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse  av 
människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska eleverna 
också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer 
samt reflektera över resultaten.

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och 
  utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins 
  utveckling och samhällsutvecklingen.
 2. Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån 
  olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa 
  kunskaper till egna erfarenheter.
 3. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över de 
  olika psykologiska perspektivens styrkor och svagheter.
 4. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens 
  psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
 5. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och 
  föreställningar i olika sociala sammanhang.
 6. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier 
  och modeller.

Kurser i ämnet... se Psykologi

Psykologi 1, 50 poäng.
Psykologi 2, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1.
Psykologi 3, 100 poäng, som bygger på kursen psykologi 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3601
http://www.skolverket.se/sb/d/3601


DN 12 maj 2010:

“Kontrollens gränser.”
“Kolumnen: Göran Rosenberg om när vinst kan vara en olämplig 
drivkraft. 

 “Med jämna mellanrum får vi rapporter om fusk i offentligfinan-
sierade verksamheter som drivs av vinst, exempelvis vinstdrivna sjuk-
vårdsföretag. Med jämna mellanrum får vi också rapporter om höga 
vinster i offentligfinansierade verksamheter som drivs av vinst, exem-
pelvis vinstdrivna skolor och förskolor.
    Det senare – vinsterna – kan tyckas logiskt. Verksamheter som drivs 
av vinst vill rimligtvis kunna göra så stora vinster som möjligt. Det 
förra – fusket – kan tyckas upprörande men är vid närmare eftertanke 
också logiskt, eller i varje fall inte särskilt förvånande.
    Offentligfinansierade verksamheter som drivs av vinst kan i princip 
bara göra vinst på sänkta kostnader eftersom intäkterna är bestämda på 
förhand, vilket i sin tur begränsar vinstmöjligheterna. Intresset att 
kunna göra vinst också på höjda intäkter är därmed fortsatt starkt och 
kan i värsta fall ta sig uttryck i fusk, exempelvis i fakturering för vård 
som inte utförts, vilket är vad ett antal privata sjukvårdsföretag i 
Stockholm tycks ha sysslat med.
    Det gängse sättet för offentligfinansierade vårdföretag att göra vinst 
på ökade intäkter är annars att öka den privata efterfrågan på vård, 
vilket är vad som nu sker i snabb takt.

I både fallen med de höga vinsterna i förskolan och fusket med 
intäkterna i sjukvården gömmer sig i alla händelser en potentiell in-
tressekonflikt mellan samhällsintresset och vinstintresset. Samhälls-
intresset kräver bästa möjliga sjukvård och barnomsorg/fostran för 
skattebetalarnas pengar. Vinstintresset kräver största möjliga vinst på 
skattebetalarnas pengar.

    Mot detta har hävdats att företag som alltför uppenbart låter vinst-
intresset gå ut över samhällsintresset med tiden förlorar sina offentliga 
uppdragsgivare och/eller sina offentligfinansierade kunder/patienter/
klienter, och att ”marknaden” därmed korrigerar sig själv.
    Ett sådant resonemang utgår från att verksamheter som barnomsorg 
och sjukvård i grunden är produkter på en marknad, vilket de i grun-
den inte är. Verksamheter som ytterst har till uppgift att upprätthålla 
grundläggande samhällsfunktioner måste ytterst kunna upprätthållas 
med andra incitament än ekonomisk vinst.
   Incitament ÄR ett annat ord för drivkraft. Sedan några årtionden har 
incitamentet ekonomisk vinst lagts till grund för samhällsverksamheter 
där det tidigare inte ansågs höra hemma. Av verksamheter som tidigare 
betraktades som politiskt samhällsbärande krävs i dag att de ska vara 
ekonomiskt självbärande, eller rent av vinstmaximerande.

Vi är numera så vana vid tanken på ekonomisk vinst som drivkraft i 
allt från skola och vård till kultur, kommunikation, forskning och 
infrastruktur att vi snart inte kan föreställa oss att dessa verksamheter 
skulle kunna drivas av något annat.
    För inte så länge sedan drevs de likväl av något annat eftersom de 
då drevs utifrån en politiskt grundad föreställning om samhällets väl – 
och därmed utifrån en politiskt grundad övertygelse om att verk-
samheter som var till för samhällets väl måste drivas och bäras av 
något annat än ekonomisk vinst.
    I sista hand av solidarisk finansiering och medborgerlig tillit.
   Jag inser att sådana begrepp i dag förefaller otidsenliga. Jag inser 
också att många av de verksamheter som tidigare bedrevs på politikens 
domäner bättre hör hemma på marknadens. Ekonomiska incitament är 
i många fall nyckeln till utveckling och förnyelse. Ekonomisk vinst är 
i många fall en i alla bemärkelser berikande drivkraft för både individ 
och samhälle.



Det gäller bara att förstå i vilka verksamheter som konflikten mellan 
samhällsintresse och vinstintresse alltjämt existerar och måste kunna 
hanteras för att inte bli destruktiv.
    Det hittillsvarande sättet att hantera konflikten, i den mån den över 
huvud taget erkänns, är ökad kontroll. Behovet av ökad kontroll har 
blivit en snabbt växande kostnad när offentliga verksamheter baserade 
på solidaritet och tillit alltmer baseras på ekonomisk vinst.
    I det dyrbara amerikanska sjukvårdssystemet – nästan dubbelt så 
dyrt som det svenska räknat i andel av BNP – har administration och 
kontroll av sjukvårdens transaktioner blivit en allt viktigare kostnads-
post.
    Den omedelbara reaktionen på rapporterna om för höga vinster i 
förskolan och fusket med falska fakturor i sjukvården har mycket 
riktigt varit krav på ökad kontroll. Oskäliga vinster ska mötas med 
ökad kontroll av kostnaderna i verksamheten. Falska fakturor ska 
mötas med ökad kontroll av leveranserna från verksamheten.
    Problemet är bara att i verksamheter byggda på solidaritet och 
förtroende finns ingen gräns för vad som måste kontrolleras när 
solidariteten och förtroendet väl börjar urholkas. I sista hand saker som 
inte kan kontrolleras utan en mycket närgången och kostsam 
övervakning av snart sagt varje led i verksamheten – om ens då.

Redan i dag tillbringar sjukvårdens personal en stor del av sin 
arbetstid med att fylla i de rapporter som krävs för att kontrollera att 
rätt sak görs till rätt pris.
    På konflikten mellan samhällsintresse och vinstintresse finns ingen 
enkel lösning, inte heller går det i längden att blunda för den. Det 
kommer alltid att finnas verksamheter i samhället som inte kan tillåtas 
läggas ner eller gå i konkurs och för vilka ekonomisk vinst är en 
olämplig drivkraft.
Göran Rosenberg.” Journalist och författare. Fri kolumnist i DN.

DN 6 maj 2010:

”De svenska politikerna saknar strategi för 
jobben”
   “Svenskt Näringslivs vd starkt kritisk mot båda blocken: Poli-
tikerna undviker frågan om hur jobb och välstånd långsiktigt ska 
skapas i Sverige. För att kunna göra något åt inte minst det stora 
utanförskapet och den höga ungdomsarbetslösheten måste Sverige 
byta spår. Faktum är att inga nya jobb netto har skapats i 
näringslivet sedan 1950. I valdebatten saknas den nödvändiga 
diskussionen om Sveriges framtida tillväxtstrategi och intresset 
för näringslivsfrågor tycks på sina håll vara begränsat inom den 
sittande alliansregeringen. I de rödgrönas analys har något gått 
alldeles fel. Förslaget om återinförd förmögenhetsskatt med mera 
innebär en allvarlig stoppsignal för framtidsinvesteringar och 
jobb, skriver Urban Bäckström.”
 
    “I valdebatten hörs inte den nödvändiga diskussionen kring hur 
Sveriges framtida tillväxtstrategi bör utformas. Intresset för viktiga 
långsiktiga näringslivsfrågor tycks på sina håll inom den sittande 
alliansregeringen vara begränsat. Förslagen från den rödgröna allian-
sen att höja skatter för löntagare och företag, återinföra förmögenhets-
skatten, göra det mer lönsamt att leva på bidrag och skapa stor 
osäkerhet om den framtida energiförsörjningen innebär en allvarlig 
stoppsignal för framtidsinvesteringar och jobb.
    Ska denna kombination av tystnad och direkt kontraproduktiva 
förslag kring de långsiktiga frågorna tolkas som att svensk 
ekonomi i huvudsak är på rätt spår?
    Svaret är nej. Faktum är att Sverige måste byta spår om vi skall 
klara sysselsättning och välstånd i framtiden. Inte minst det stora 



utanförskapet och den höga ungdomsarbetslösheten visar på 
behovet av reformer.
    Det brukar i valtider talas om att ”jobben kommer”. Så sa rege-
ringen 2006 och liknande tongångar hörs nu. Normalt brukar också 
jobben komma när konjunkturen förbättras. Problemet är att många 
jobb tenderar att försvinna i den efterföljande lågkonjunkturen. 
Faktum är att inga nya jobb netto har skapats i näringslivet sedan 
1950. Det säger sig självt att det är en formidabel uppgift att skapa ett 
så gynnsamt närings- och investeringsklimat att den trenden kan 
vändas. Ser vi till Sveriges totala sysselsättning under de senaste 15–
20 åren har den som andel av den arbetsföra befolkningen stagnerat 
eller till och med minskat något. Detta trots att Sverige efter krisen i 
början av 1990-talet haft en ekonomisk utveckling som på många sätt 
varit bra.
    Deprecieringen av kronan gav ett påtagligt förbättrat kostnadsläge 
och var ett kraftigt stöd till produktion och export av varor. Kon-
kurrensen från utlandet har dock varit så hård att det krävts omfattande 
rationaliseringar. Totalt sett har detta inneburit att sysselsättningen 
inom varuproduktionen har sjunkit som andel av den arbetsföra 
befolkningen under de senaste båda decennierna. En del av nedgången 
kan sannolikt hänföras till att rationaliseringarna inom industrin 
inneburit att jobb flyttats i förädlingsvärdekedjan från industrisektorn 
till tjänstesektorn.
    En annan faktor bakom den svaga sysselsättningen döljer sig bakom 
följande siffror: Det totala sparandet i den svenska ekonomin har ökat 
med cirka 4 procentenheter som andel av BNP från 20 till 24 procent 
sedan 1990. Under samma period har dock bruttoinvesteringarna 
minskat från 22 till 15 procent av BNP. Siffrorna visar att de investe-
ringar som görs i Sverige endast motsvarar cirka 65 procent av det 
svenska sparandet. Resten går till att utveckla produktivitet, reallöner 
och sysselsättning i andra länder.

    Detta visar att klimatet måste förbättras så att det blir 
attraktivt att investera i nya och växande företag i Sverige.
    De rödgröna har sedan förmögenhetsskatten avskaffades hotat att 
återinföra den, vilket i sig haft en negativ effekt. Att förslaget nu 
ytterligare preciseras driver åter på en kapitalutflyttning. Att man talar 
om utredning innebär ingenting i verkligheten. Kapitalrörligheten i 
dagens värld sker utan hänsyn till sådant prat.
    Sysselsättning skapas inte enbart via ett ökat utbud av arbetskraft 
genom att det blir mera lönsamt att arbeta i förhållande till att leva på 
bidrag. Detta är förvisso en nödvändig del i en strategi för ökad 
sysselsättning, men långt ifrån tillräcklig. Det måste också finnas jobb 
att gå till.
    Men en regering som vill ha ökad sysselsättning totalt sett, 
måste skapa förutsättningar för att det sker en kraftig sysselsätt-
ningstillväxt också i övriga sektorer.
    Vid en internationell jämförelse finns i Sverige en betydande poten-
tial för sysselsättningsökning inom de hushållsrelaterade tjänste-
näringarna. Generellt sett hålls dock denna ökning tillbaka i vårt land 
av höga skattekilar. Den sammantagna effekten av inkomstskatt, 
arbetsgivaravgifter och moms slår särskilt negativt mot denna typ av 
näringar. En viss öppning har på senare år kommit till följd av rut- och 
rot-avdrag som alliansregeringen infört. Lösningarna är dock för snäva 
för att ge någon mer betydande effekt på sysselsättningen. Att höja 
skatterna och slopa rut-avdraget, som de rödgröna förespråkar, leder åt 
fel håll.
    Det krävs även att sysselsättningen i de verksamheter som nu 
ligger inom den offentliga sektorn kan öka. Sysselsättningsned-
gången i den offentliga sektorn är bland annat en följd av att 
ökade transfereringar tränger ut offentliga tjänster. Ett annat skäl 
är att en svag produktivitetsutveckling tenderar att fortlöpande 
driva upp de relativa kostnaderna för dessa tjänster.



   Nedgången i offentlig sektor är dock inte bara ett sysselsätt-
ningsproblem. Vi är även på väg att få växande kvalitetsproblem i den 
offentliga sektorn. På sina håll är kvalitetsbristerna tydliga redan i dag. 
Verksamheter som ur efterfrågsynpunkt borde präglas av dynamik och 
tillväxt tenderar att präglas av uppgivenhet och långtgående 
nedskärningar. Detta ger sämre direkt service men skapar även brister i 
motivation och organisation.
    Det stora och uppenbara hindret för en sysselsättnings-
expansion i offentliga tjänster är den restriktion som skatte-
finansieringen sätter. Av många olika skäl går det inte att höja 
skatterna. Tvärtom måste de med all sannolikhet fortsätta att 
sänkas med tanke på de restriktioner som den globala kon-
kurrensen sätter upp för en liten öppen ekonomi av Sveriges typ. 
Genom nya lösningar på finansieringsområdet inom de offentliga 
tjänsterna skulle i  stället en stor uppdämd efterfrågan som finns 
på detta område kunna omsättas i expansion av verksamheter och 
sysselsättning.
    Som steg på vägen kan mer av den i dag offentligt finansierade 
produktionen bli både bättre och billigare med privata utförare. I en 
del partier har frågan debatterats om de vinster som privata företag gör 
när de exempelvis engagerar sig i den offentligfinansierade vården och 
omsorgen är rimliga. Som jag ser det är frågan felställd. Den relevanta 
frågan är i stället hur det kommer sig att privata aktörer både kan visa 
vinst och ge bättre kvalitet samtidigt som de får samma ersättning som 
de kommunala aktörerna. En god hushållning med skattebetalarnas 
medel borde då rimligen innebära att många fler privata aktörer 
erbjuds att ta över ansvaret.
    Allt detta kan inte förändras med mindre än att det sker tydliga och 
kraftfulla politiska åtgärder under nästa mandatperiod. Det förutsätter i 
sin tur en modig politisk diskussion redan före valet.

    Den sittande alliansregeringen kan inte stanna vid att uttala 
berömmande ord om att man klarat den globala finanskrisen bra. 
Jag hoppas att alliansregeringen förmår lyfta blicken. När det 
gäller de rödgrönas förslag inför nästa mandatperiod verkar det 
som om något gått alldeles fel i  analysen av den hårdnande 
konkurrens som Sverige och dess näringsliv står inför. Det är dags 
att i stället släppa in framtiden.

Urban Bäckström
vd Svenskt Näringsliv”

“ARBETSKRAFTEN, MARS 2010
I mars var 4.449.000 personer i åldern 15–74 år sysselsatta. Det är inte 
någon statistisk säkerställd förändring jämfört med mars 2009. Av de 
sysselsatta var det 586.000 som hade en tidsbegränsad anställning. 
Antalet arbetslösa ökade med 44.000 personer jämfört med med mars i 
fjol till 448.000. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent. 
Sysselsättningsgraden var 64,4 procent, vilket innebär att den tidigare 
minskningen har planat ut. 
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU), 28 april 2010”



DN 2 maj 2010:

“Arbetsmiljön viktigare än lönen.”
“Arbetsmiljön, den fysiska såväl som psykiska, är en viktigare 
fråga än lönen eller arbetstiden för många, visar en Sifoenkät.”

    “Nästan dubbelt så många, 32 procent av tusen tillfrågade, priori-
terar arbetsmiljön framför högre lön, 17 procent, och flexiblare 
arbetstid, 18 procent, skriver Göteborgs-Posten.

    13 procent vill ha kortare arbetstid och 14 procent lägre pensions-
ålder. Starkast är stödet för arbetsmiljön bland unga människor, 15–29-
åringar, där 47 procent tycker den är viktigast.

    Det är viss skillnad mellan de politiska blocken. Bland de borgerliga 
är det jämnt mellan arbetsmiljön 27 procent, och lönerna, 28 procent. I 
vänsterblocket anser 35 procent att arbetsmiljön är viktigast mot 14 
procent för lönerna.

    Men arbetsmiljön har kommit i skymundan, både i fackets priorite-
ring och den allmänna debatten, anser Annika Härenstam som är pro-
fessor vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

    LO kritiserade nyligen den borgerliga regeringen för minskade 
anslag till Arbetsmiljöverket och till utbildning av skyddsombud.

    Men Härenstam anser att nedtoningen inleddes av tidigare rege-
ringar, redan under tidigt 1990-tal.

    –   Ibland kan man få uppfattningen att arbetsmiljöproblemen är 
lösta. Så är det ju inte, det visar de här svaren.

TT “

DN 24 maj 2010:
“Svenskt Näringsliv starkt kritiska till 
Arbetsförmedlingen.”
“Arbetsförmedlingens verksamhet sågas i en ny rapport från 
Svenskt Näringsliv. Något som kritiseras starkt är att arbetsför-
medlare i snitt endast förmedlar ett jobb per månad.”
    “I rapporten, som Sveriges Radio Ekot tagit del av, kommer Svenskt 
Näringsliv fram till att Arbetsförmedlingen är ineffektiv och byråkra-
tisk.
    – En arbetsförmedlare förmedlar färre än ett riktigt jobb per 
månad. Det är inte någon förbättring sedan 2003 när Riksrevisionen 
först uppmärksammade den låga effektiviteten, säger Svenskt Närings-
livs chefsekonom Stefan Fölster, till Ekot.
    Den tidigare mätningen som gjordes av Riskrevisionen visade att en 
arbetsförmedlare  i snitt lyckas förmedla 8,5 jobb per år.
    Svenskt Näringslivs nya granskning som bygger på sifferuppgifter 
från 2009 visar att det nu rör sig om 9,4 jobb per år. Utslaget över ett 
helt år innebär det att knappt ett jobb i månaden   förmedlas och 
”styckekostnaden” för varje förmedlat jobb hamnar på 60.000 kronor.
    Men från Arbetsförmedlingens sida är man inte helt enig med den 
bild som målas upp.
    Clas Ohlsson, som är chef för Arbetsförmedlingens analysavdel-
ning, säger till Ekot att det i stället handlar om två jobb som för-
medlas månadsvis. Han säger också att det ändå måste ses som en ”bra 
investering”  och han förklarar att myndigheten främst satsar ”perso-
nalresurser på dem som vi tror inte kommer klara sig utan oss.”
    – Och om det handlar om en person som annars skulle slås ut från 
arbetsmarknaden eller vara arbetslös under en mycket lång tid, då 
tycker jag att de här 30.000 eller 60.000 kronorna är ganska lite.    
    Svenskt Näringslivs slutsats är att Arbetsförmedlingen behöver bli 
mer konkurrensutsatt för att förändring ska ske, men även mer kontakt 
med näringslivet föreslås. Karoline Hoppe karoline.hoppe@dn.se “

http://www.dn.se/tema/svenskt-naringsliv
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Svenskt Näringsliv hemsida 14 juni 2010:
“Alliansen vill inte väcka förhoppningar.”
   “Inför förra valet hette det från allianshåll att företagsklimatet var 
bra, men att Sverige uppvisade stora brister i entreprenörsklimatet.
    Att Sverige erbjöd goda villkor för de större företagen men sämre 
för entreprenöriella och innovativa mindre företag sades vara orsaken 
till att Sverige hade få snabbväxande företag och att det skapades få 
nya jobb i privat sektor. I takt med att förändringar som kunde råda bot 
på detta problem uteblev ökade också missnöjet bland företagarna.
    Förslaget till nytt näringspolitiskt program från alliansens arbets-
grupp innehåller inte heller några åtgärder som kan åstadkomma någon 
större förbättring av entreprenörsklimatet. Det mesta är sig likt. Verk-
tygen sägs behöva ”ytterligare vässas och anpassas för att anta fram-
tida utmaningar och tillvarata kommande möjligheter i den tid av för-
ändring vi nu befinner oss i”.
    Påfallande ofta handlar det om att utreda behovet av förbättringar av 
sedan länge genomförda åtgärder, exempelvis expertskatten och ytter-
ligare differentierad moms. Ibland handlar det om att fortsätta utreda 
förslag från den förra valrörelsen som ännu inte har genomförts, 
exempelvis riskkapitalavdraget. Målsättningarna är också vällovliga. 
Alliansgruppen håller exempelvis fast vid mottot ”Hela Sverige ska 
leva”, men den förklarar inte hur den entreprenöriella kraft som finns i 
delar av landet ska kunna sprida sig till resten av landet.
    Att sänka kapitalskatten eller minska progressiviteten i inkomst-
beskattningen är det däremot inte tal om, trots att det är åtgärder som 
krävs för att Sverige ska få ett entreprenörsklimat i världsklass med 
fler snabbväxande företag och fler nya jobb. Men det verkar å andra 
sidan heller inte vara målsättningen. Men till skillnad från oppositio-
nens förslag innehåller arbetsgruppens förslag åtminstone inget som 
skulle försämra förutsättningarna för entreprenörskap.
   Och om det här förslaget också blir alliansens näringspolitiska 
program kommer det, till skillnad från den gångna mandatperioden, 
knappast bli speciellt många besvikna företagare eftersom ingen som 
läser programmet kan få speciellt högt uppdrivna förväntningar.

Anders Bornefalk”

DN 11 juni 2010:

”Vi behöver krafttag för att förbättra 
arbetsmiljön”
“LO-förbunden: Vi ifrågasätter regeringens ambitioner att 
minska ”utanförskapet” på arbetsmarknaden. Alla har rätt att ar-
beta i en trygg och säker arbetsmiljö. Förhållandena på våra 
arbetsplatser gör att människor slås ut. Inför detta faktum blun-
dar regeringen. Arbetsmiljöverket har fått minskade resurser, 
Arbetslivsinstitutet har lagts ned och kraven på arbetsgivarna har 
sänkts. LO föreslår en rad förbättringar av det nationella arbets-
miljöarbetet. Alla anställda måste få rätt till  en kvalitetssäkrad 
företagshälsovård. Det behövs mer kunskap om arbetsmiljöfrågor. 
Arbetsmiljöforskningen måste utvecklas. Arbetsmiljöverkets stati-
stik måste anpassas till  verkligheten och Sveriges arbetsmiljö-
tillsyn måste leva upp till FN:s rekommendationer, skriver ord-
förandena i de 14 LO-förbunden.

    “Sedan regeringen Reinfeldt tillträdde har 70 000 fler hamnat i det 
”utanförskap”  som moderaterna gjorde till en stor fråga i valet 2006 
(om man räknar på samma sätt som de gjorde då). Regeringens försök 
att piska folk tillbaka i arbete har med andra ord inte fungerat. Det är 
inte så konstigt eftersom regeringen valt att blunda för ett av 
huvudproblemen, nämligen att förhållandena på våra arbetsplatser gör 
att människor slås ut.
    Många arbetsgivare organiserar arbetet som om alla männi-
skor alltid kan producera maximalt. Detta är ohållbart. Den ge-
nomsnittliga pensionsåldern i vissa LO-yrken är så låg som 55 år. 
Att arbetet i så stor omfattning orsakar långa sjukskrivningar 
visar att det är arbetslivet som måste förändras, inte den sjuke. 

http://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/anders-bornefalk_27522.html
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Arbetslivet måste helt enkelt rehabiliteras. Men regeringen har i 
stället gått motsatt väg, genom att minska resurserna till Arbets-
miljöverket, lägga ned Arbetslivsinstitutet och minska kraven på 
arbetsgivarna.
:   Efter krav från EU 2007 har nu regeringen äntligen under hösten 
2009 startat arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan för 
arbetsmiljöområdet. Regeringens vision för detta arbete tycks inte vara 
inriktat på att minska ohälsan – utan främst på att visa arbetsmiljöns 
värdeskapande effekter, det vill säga ökad lönsamhet.
    Vi anser att målsättningen i första hand måste vara att åtgärda de 
arbetsförhållanden som i dag orsakar ohälsa och utslagning från 
arbetsmarknaden. För att skapa förutsättningar för en sådan positiv 
utveckling behövs följande förbättringar i vårt nationella förebyggande 
arbetsmiljöarbete:

1). Sveriges arbetsmiljötillsyn måste leva upp till rekommendatio-
nerna från FN:s arbetsmarknadsorgan, ILO. ILO rekommenderar en 
inspektör per 10 000 anställda, en nivå som Sverige klarade innan den 
borgerliga regeringen gjorde sina nedskärningar. Bland EU:s 
medlemsstater klarar en majoritet i dag ILO-rekommendationen, dock 
inte Sverige. För att detta ska bli möjligt krävs ökade resurser till 
Arbetsmiljöverket.

2). Arbetsmiljöverkets statistik måste anpassas till verkligheten. I dag 
ger den en starkt missvisande bild av hur läget faktiskt är. Av de 50 
000 som drabbas av cancer varje år får, av försäkringsjuridiska skäl, 
endast ett 20-tal sin sjukdom klassad som arbetsrelaterad. För dem 
som dödas eller invalidiseras av arbetsrelaterade hjärt-kärlsjukdomar 
finns knappt någon statistik alls och de över 100 dödsfall som varje år 
orsakas av asbest redovisas överhuvudtaget inte som arbetsskada. En 
översyn av hela systemet för arbetsskadeprövning är nödvändig.

3). Arbetsmiljöforskningen måste utvecklas. Inom EU var Portugal, 
innan regeringen Reinfeldt tillträdde, ensamma om att sakna en statlig 
plattform för arbetsmiljöforskning. Sverige behöver ett samman-
hållande organ där arbetslivets forskningsbehov kan formuleras och 
där kunskaper kring pågående forskning finns samlad. Framstående 
forskare finns visserligen i dag på universiteten, men bilden är splittrad 
och signalerna från regeringen gör att få forskare känner sig 
attraherade av att försöka konkurrera om de knappa medel som finns. 
Yngre forskare bör dessutom ges ökade möjligheter genom bättre 
försörjning och fler doktorandtjänster.

4). Det behövs mer kunskap om arbetsmiljöfrågor, både i skolan 
och i arbetslivet. I dag kommer elever från yrkesförberedande 
program ofta ut i arbetslivet utan en aning om vilka risker de 
möter eller vilka regler som gäller. Arbetsmiljökunskap måste 
göras till ett obligatoriskt ämne på alla nivåer inom såväl 
gymnasieskola som högskola och universitet. Chefer och andra 
beslutsfattare i arbetslivet behöver också mer kunskap på om-
rådet.

5). Alla anställda måste få rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård. 
Ett förebyggande arbetsmiljöarbete är extremt lönsamt i ett samhälls-
perspektiv. Trots detta har i dag de som mest behöver företags-
hälsovård minst tillgång till den. Det gäller exempelvis kvinnor inom 
handel, transport, fastighetsskötsel, hotell och restaurang. LO:s krav är 
att samtliga företag i alla branscher ska ha tillgång till företags-
hälsovård. Fackliga representanter ska också ges ett utökat inflytande 
både i fråga om företagets behov av olika tjänster och vid valet av 
företagshälsovård. Det är viktigt att företagshälsovården är neutral i 
förhållande till parterna och grundar sina ställningstaganden på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Varje anställd måste vara fri att 



kunna kontakta företagshälsovården utan att be om tillstånd från 
arbetsgivaren.
    LO anser att alla människor har rätt att arbeta i en trygg och säker 
arbetsmiljö som ger yrkesmässig och personlig utveckling, som 
främjar jämställdhet och en social gemenskap. Alla ska kunna avsluta 
ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa.
 För att vår vision om noll dödsfall orsakade av arbetet ska kunna 
infrias, samt att en kraftig minskning av olycksfall och arbetsrelaterade 
sjukdomar ska bli möjlig, krävs en omfattande upprustning av vårt 
nationella arbetsmiljöarbete.
    I regeringens samråd kring arbetet att ta fram en nationell 
handlingsplan har LO och förbunden framfört en rad förslag om 
förbättringar av arbetsmiljöarbetet. Ambitionen från den mode-
ratledda regeringen tycks inte vara att förbättra arbetsmiljön. 
Regeringens ambitioner att minska ”utanförskapet” måste därför 
starkt ifrågasättas.

Wanja Lundby-Wedin
ordförande LO
Ulla Lindqvist
vice ordförande LO
Stefan Löfven
ordförande IF Metall
Annelie Nordström Hellander
ordförande Kommunal
Hans Tilly
ordförande Byggnads
Janne Rudén
ordförande SEKO
Per-Olof Sjöö
ordförande GS

Jan-Henrik Sandberg
ordförande Pappers
Hans Öhlund
ordförande Fastighets
Jonas Wallin
ordförande Elektrikerna
Lars Lindgren
ordförande Transport
Ella Niia
ordförande Hotell- och restaurangfacket
Lars-Anders Häggström
ordförande Handels
Lars-Åke Lundin
ordförande Målarna
Hans-Olof Nilsson
ordförande Livs

“LO Landsorganisationen i Sverige, LO, bildades för över 100 år 
sedan som en landsomfattande sammanslutning av fackföreningar och 
är en samlande kraft för 14 svenska fackförbund. Medlemmar   i 
förbunden finns på nästan varje arbetsplats i Sverige. Kongressen är 
LO:s högsta beslutande organ och styr vad LO ska arbeta med. LO är 
organiserat i 13 regionala distrikt och i cirka 150 lokala LO-fack i 
kommunerna.
Källa: LO“
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Utställningsdesign. Gymnasiet.  Skolverket 
100517.

Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många di-
mensioner och erbjuder unika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs 
och vi påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter, ljus och ljud 
exponeras.  Varje exponering och utställningsmiljö utformas genom 
samspel mellan människan och upplevelsen.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om och färdigheter i exponeringens olika 
uttrycksmöjligheter, från idé till färdig produkt,   inom butiks- och 
fönsterexponering, utställning, mässor, teater och film. Undervisningen 
ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om digital teknik och de 
programvaror som används i arbetslivet samt   förmåga att använda 
redskap, material och utrustning. Eleverna ska också ges möjlighet att 
utveckla förmåga att ge modeller och planskisser liv genom en 
animerad presentation eller annan visuell gestaltning. Undervisningen 
ska också leda till att eleverna utvecklar   förmåga att dra slutsatser 
utifrån sambandet mellan tid, kostnader och den färdiga produktionens 
kvalitet. Ämnet utställningsdesign ska också stärka elevernas förmåga 
att uttrycka sig klart, precist och intresseväckande samt ge dem 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur textmaterial disponeras och 
presenteras för att fånga mottagarens intresse.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga till 
ett självständigt och miljömedvetet arbetssätt, ta eget ansvar och kunna 
handla med omdöme i det egna arbetet.

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i butiks- och fönsterexponeringar samt matchning 
  och koordinering av olika produkter.
 2. Förmåga att planera och praktiskt arbeta med olika 
  uttrycksformer med bibehållet kvalitetstänkande.
 3. Kunskaper om betydelsen av och samverkan mellan produkter, 
  färg, bild, text, ljus och ljud vid exponeringens och 
  utställningens olika uttrycksmedel.
 4. Förmåga att använda modern teknik inom områdena butik- och 
  fönsterexponering, utställning, mässa och event.
 5. Förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra 
  samt hålla överenskomna tids- och kostnadsramar.
 6. Färdigheter i att visualisera exponeringar och utställningar två- 
  och tredimensionellt.
 7. Kunskaper om att gestalta och språkligt förmedla olika 
  budskap samt kunskaper om presentationsteknik.
 8. Förmåga att analysera och bedöma olika typer av exponeringar 
  och utställningar utifrån målgrupp och olika perspektiv.
 9. Kunskaper om beräkning av materialåtgång,  
  produktionskostnader, logistik och kvalitet.

Kurser i ämnet...se Utställningsdesign

Utställningsdesign 1, 100 poäng.
Utställningsdesign 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
utställningsdesign 1.
Utställningsdesign 3, 100 poäng, som bygger på kursen 
utställningsdesign 2 och kan läsas flera gånger.

http://www.skolverket.se/sb/d/3814
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Industritekniska programmet. 
Gymnasiet. Skolverket 100517.
"Industritekniska programmet ska ge en grundläggande yrkesutbild-
ning för arbete inom modern industriteknisk produktion. Utredaren 
föreslår att det inom programmet ska finnas fyra nationella inrikt-
ningar; maskin-, process-, underhålls- samt plåt- och svetsteknik. Det 
nuvarande industriprogrammet saknar nationella inriktningar, men om 
en lokal inriktning på programmet omfattar minst 400 poäng så är den 
enligt dagens regler riksrekryterande. Det har fått som konsekvens att 
det finns ett mycket stort antal lokala inriktningar inom dagens 
industriprogram. Det har i sin tur lett till att programmet blivit otydligt 
och svårt att överblicka för både arbetsgivare och elever. Regeringen 
anser att programmet bör ha nationella inriktningar för att öka 
tydligheten. Programmet bör dock vara utformat så att det medger 
anpassning till lokala förhållanden.
    Programmets innehåll bör även breddas genom att utbildningen 
förtryckeriteknik flyttas från det nuvarande medieprogrammet och 
utbildningen för industriell livsmedelsproduktion flyttas från det 
nuvarande livsmedelsprogrammet till det industritekniska program-
met."
(Prop. 2008/09:199)

Se Industritekniska programmet  

Ämnesplaner
Tillverkningsunderlag
Industritekniska processer
Människan i industrin
Datorstyrd produktion
Produktionskunskap
Produktionsutrustning
Produktutveckling
Profilfördjupning
Sammanfogningsteknik
Grafisk produktion   även på 655 och 75-77
Driftsäkerhet och underhåll

Exempel på yrkesutgångar
Arbete inom underhåll, drift, process
eller produktion.
Arbete inom grafisk produktion eller som tryckare.
Arbete inom tillverkningsföretag.
Maskinoperatör/tekniker inom till exempel sten-, textil-, trä-, metall- 
eller plastindustri.

 

http://www.skolverket.se/sb/d/2998
http://www.skolverket.se/sb/d/2998


Tillverkningsunderlag
Ämnet tillverkningsunderlag handlar om att tolka av underlag som 
används när man producerar produkter samt om att skapa egna till-
verkningsunderlag från enkla skisser och med hjälp datorteknik. 
Ämnet ska även behandla beredningsunderlag, material- och pro-
duktionsstyrning samt informationssökning i relevanta källor, till 
exempel tabeller och handböcker.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet tillverkningsunderlag ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om ritnings- eller mönsterläsning samt om vilka 
specifika beteckningar som finns inom ämnesområdet. Den ska även 
leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man tillverkar egna 
ritningar eller mönster utifrån skisser för att skapa enklare underlag 
med hjälp av datorteknik. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om beredningsunderlag samt förmåga att ta fram 
beredningsunderlag utifrån ett tillverkningsunderlag.
    Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 
material- och produktionsstyrningssystem fungerar och vilken 
betydelse sådana har i den tillverkande industrin i syfte att ha ordning 
och reda på produktionen. Undervisningen ska även leda till att 
eleverna utvecklar förmåga att söka information i tabeller, handböcker 
och andra relevanta källor samt deras förmåga att använda begrepp 
och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en trygghet i 
produktionsarbetet genom att befästa deras kunskaper i tolkning och 
skapande av tillverkningsunderlag och deras förståelse för material- 
och produktionsstyrningssystem. Detta sker genom att undervisningen 
innehåller såväl teoretiska som praktiska övningar.

Undervisningen i ämnet tillverkningsunderlag ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

   1. Kunskaper om mönster- eller ritningsunderlag samt förmåga att 
  tolka sådana.
 2. Kunskaper om metoder för att skapa avritningar eller mönster.
 3. Förmåga att skapa enkla ritningar eller mönster manuellt eller 
  med datorteknik.
 4. Kunskaper om specifika beteckningar inom valt område.
 5. Förmåga att framställa beredningar av tillverkningsritningar.
 6. Kunskaper om hur material- och produktionsstyrningssystem 
  fungerar.
 7. Kunskaper om informationssökning i relevanta källor.
 8. Termer och begrepp inom teknikområdet.

Kurser i ämnet... se Tillverkningsunderlag

Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng.
Tillverkningsunderlag 2, 100 poäng, som bygger på 
kursen tillverkningsunderlag 1.
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Industritekniska processer
Ämnet industritekniska processer behandlar arbete i produktionspro-
cesser och hur produktionsutrustning kopplas samman till produktions-
linjer. Det behandlar även hur en idé omvandlas till färdig produkt och 
hur råvaror bearbetas i arbetsprocessen. Ämnet behandlar också 
betydelsen av kvalitetsarbete, driftsäkerhet och underhåll för den 
industritekniska processen och produkten. Dessutom behandlas frågor 
om arbetsmiljö, kommunikation och samarbete samt miljöregleringens 
påverkan på produktionen.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet industritekniska processer ska syfta till 
att eleverna utvecklar förmåga att utföra vanliga arbetsuppgifter inom 
industritekniska processer enligt säkerhetsföreskrifter. I undervis-
ningen ska  eleverna också  ges möjlighet att utveckla  kunskaper om 
termer och begrepp som används inom ämnesområdet samt förmåga 
att kommunicera och samarbeta  med människor i alla led i den 
industritekniska processen.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om och beredskap för problemlösning i den industritekniska pro-
cessen. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper om   individens betydelse för slutresultatet. Den ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur en idé förädlas till 
färdig produkt i produktionslinjerna. Undervisningen ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur produktions-
utrustning kopplas ihop till produktionslinjer. Dessutom ska den ge 
eleverna möjlighet att utveckla  ett helhetsperspektiv på produktions-
processen där   kvalitetskontroll,   driftsäkerhet, underhåll av utrust-
ning och förståelse av individens ansvar i arbetssituationen är viktiga 
delar.

    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
ta ställning i frågor om hållbar utveckling kopplat till industritekniska 
processer.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter 
i att hantera produktionsutrustning i produktionslinjerna och därför ska 
praktiska övningar ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet industritekniska processer ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att övervaka, styra och reglera utrustning i 
  industritekniska processer och förmåga att utföra andra vanliga 
  arbetsuppgifter inom industritekniska processer.
 2. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta enligt 
  säkerhetsföreskrifter.
 3. Förståelse av hur produktionen påverkar miljön och hur 
  miljöregleringen påverkar produktionen samt förståelse av 
  möjligheterna att begränsa påverkan.
 4. Kunskaper om hur råvaror eller material förädlas till färdiga 
  produkter.
 5. Kunskaper om utvecklingsprocessen för hur en idé utvecklas 
  till färdig produkt.
 6. Kunskaper om hur och varför produktionsutrustning kopplas 
  samman till produktionslinjer.
 7. Förståelse av kvalitet i produktionsprocesser samt kunskaper 
  om provtagningar.
 8. Kunskaper om driftsäkerhet och förmåga att genomföra 
  underhåll på den industritekniska processen.
 9. Förmåga att kommunicera med olika målgrupper och 
  samarbeta med andra.



Kurser i ämnet... se Industritekniska processer
Industritekniska processer 1, 100 poäng, som bygger på kursen 
produktionsutrustning 1.
Industritekniska processer 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
industritekniska processer 1.
Industritekniska processer 3, 100 poäng, som bygger på kursen 
industritekniska processer 2.
Industritekniska processer 4, 100 poäng, som bygger på kursen 
industritekniska processer 3.
Laboratorieteknik, 200 poäng, som bygger på kursen industritekniska 
processer 2.

Datorstyrd produktion
Ämnet datorstyrd produktion handlar om teknik och metoder för 
datorstyrd produktion, allt från hantverksmässigt arbete med dator-
styrd utrustning avsedd för prototyp och enstyckstillverkning till 
serieproduktion med grupper av sammankopplade datorstyrda maski-
ner. Det handlar också om effektiv användning av datorstyrd teknik 
med hög automatiseringsgrad.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet datorstyrd produktion ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om begrepp, metoder, teknik och utrustning 
som används inom datorstyrd industriell produktion. Undervisningen 
ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillverka produkter med 
hjälp av datorstyrd utrustning. Den ska också ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om operatörens roll i datorstyrd industriell pro-
duktion och förståelse av det ansvar som följer med arbetsuppgifterna
 inom ämnesområdet.

    Undervisningen i ämnet ska ge eleverna möjlighet att samtala om 
och reflektera över teknikens möjligheter. Kunskaper om estetik och 
form är av stor betydelse för hur produkter uppfattas och eleverna ska 
därför ges möjlighet att utveckla förståelse för de aspekterna av 
produktion. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om vanligt förekommande redskap för programmering och 
produktionsstyrning samt om verktyg och system för processöver-
vakning och hur kommunikation mellan utrustningar styrs och 
övervakas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur metoder för strukturerad produktion, ordning och 
noggrannhet är avgörande faktorer för en framgångsrik industriell pro-
duktion.
   Genom att undervisningen varvar praktiskt arbete i datorstyrd 
utrustning med teoretiska studier om material, utrustning, verktyg, 
bearbetningsteknik och programmeringsteknik ges eleverna möjlighet 
att utveckla kunskaper om programmering och bearbetningsteknik 
samt förmåga att lösa produktionstekniska problem. I och med det 
utvecklar eleverna förståelse för teknikens möjligheter och förmåga att 
utföra produktionsarbete i datorstyrd utrustning.

Undervisningen i ämnet datorstyrd produktion ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om begrepp, metoder, teknik och utrustning som 
  används inom datorstyrd industriell produktion.
 2. Förmåga att mäta, bedöma och dokumentera kvaliteten på 
  utfört arbete utifrån aspekter som ingår i kvalitetsbegreppet, till 
  exempel estetik och form.
 3. Kunskaper om verktyg och metoder för processövervakning 
  och kommunikation mellan utrustningar samt operatörens roll 
  vid arbete i datorstyrda produktionssystem.
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 4. Kunskaper om produktionsekonomi och hållbar utveckling ur 
  ett produktionsperspektiv och förståelse av det egna 
  ansvarstagandets betydelse för produktionen.
 5. Förmåga att tolka och bearbeta information om styrtekniska 
  villkor och status hos utrustningen samt förmåga att lösa 
  produktionstekniska problem.
 6. Förmåga att planera och programmera manuellt och med 
  programmeringsstöd i styrsystem samt med pc-baserade 
  hjälpsystem. Förmåga att simulera bearbetning, testa och 
  optimera bearbetningsprogram samt förbereda datorstyrd 
  utrustning för produktion.
 7. Förmåga att optimera inställningar och effektivisera produktion 
  samt utföra produktionsarbete i datorstyrd utrustning på ett 
  yrkesmässigt sätt.
 8. Förmåga att planera, programmera och utföra  
  produktionsarbete i produktionsgrupper med flera samverkande 
  programmerbara utrustningar, kunskaper om säkerhetsrisker 
  vid arbete med datorstyrd produktionsutrustning samt 
  kunskaper om hur risker kan minimeras.
 9. Förmåga att kommunicera med olika målgrupper och använda 
  begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
 10. Förmåga att utföra felsökning och underhållsarbete i datorstyrd 
  produktionsutrustning med hjälp av diagnossystem och 
  manualer.

Kurser i ämnet... se Datorstyrd produktion
Cad/cam, 100 poäng.
Datorstyrd produktion 1, 100 poäng, som kan läsas flera gånger med 
olika innehåll.
Datorstyrd produktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen datorstyrd 
produktion 1.

Datorstyrd produktion 3, 100 poäng, som bygger på kursen datorstyrd 
produktion 2.
Datorstyrd produktion 4, 100 poäng, som bygger på kursen datorstyrd 
produktion 3.
Datorstyrd produktion 5, 100 poäng, som bygger på kursen datorstyrd 
produktion 4.
Datorstyrd produktion 6, 100 poäng, som bygger på kursen datorstyrd 
produktion 5. 
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Människan i industrin
Ämnet människan i industrin behandlar industrins villkor och indivi-
dens roll, ansvar och betydelse i arbetsgruppen och för företagets pro-
duktion. Det är också en introduktion till lagar, förordningar och andra 
bestämmelser som berör industriarbete. Ämnet är till sin uppbyggnad 
och karaktär orienterande.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet människan i industrin ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om individens betydelse och ansvar i den dag-
liga produktionen och för företagets utveckling. Undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om industrin i ett historiskt 
perspektiv samt om de förutsättningar och villkor som företag och 
människor i dag arbetar under. Genom undervisningen ska elever-na 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur förändringar i 
framtiden kan påverka industrins förutsättningar, samhällsroll, produk-
tionsstrukturer och arbetsmarknad, ur såväl ett nationellt som ett 
internationellt perspektiv.
    För att eleverna ska växa i tilltro till den egna innovativa förmågan 
ska undervisningen ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om 
hur enskilda arbetstagares idéer, genom tiderna, har påverkat såväl 
produktion, produkter som arbetsvillkor.
    Arbetsgruppens samarbetsförmåga, samarbetsformer och den 
enskildes roll i gruppen ska betonas i undervisningen. Eleverna ska i 
undervisningen ges möjlighet att reflektera över gruppdynamiska 
fenomen, konflikthantering och ledarskapets funktion samt utveckla 
kunskaper om hur parters olika åsikter och intressen hanteras i för-
handlingar och med lagliga stridsåtgärder.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att utföra konkreta 

insatser vid olyckstillfällen. Den ska också bidra till att eleverna 
utvecklar förståelse av hur produktion och produkter påverkar miljön 
och tillgången på de resurser som används.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att i 
bild, tal och skrift uttrycka sig med den terminologi och de bild- och 
symbolkonventioner som gäller inom yrkesområdet. Dessutom ska 
undervisningen ge eleverna möjlighet att reflektera över och diskutera 
frågor om till exempel genus, etik, kultur och etnicitet i industrin.
 
Undervisningen i ämnet människan i industrin ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om och förståelse av hur lagar och andra 
  bestämmelser reglerar produktion och företag.
 2. Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och förmåga att 
  ingripa vid olyckstillbud.
 3. Kunskaper om företagandets marknadsmässiga villkor, 
  industrins förutsättningar samt produktionens betydelse och 
  samhällspåverkan i ett regionalt, nationellt och internationellt 
  perspektiv.
 4. Förmåga att analysera hur individers idéer och  
  samhällsfaktorer har påverkat och kan komma att påverka 
  industrins utveckling samt att relatera detta till hur individen i 
  den kommande yrkesrollen kan ha betydelse i den  
  utvecklingen.
 5. Förmåga att arbeta enligt projektmetodik.
 6. Kunskaper om individens funktion och ansvar i en 
  producerande arbetsgrupp, konflikthantering samt ledarskapets 
  betydelse för ett effektivt arbetsklimat.
 7. Förmåga att betrakta och analysera den egna insatsen samt 
  arbetsgruppens samverkan och funktion.

Kurser i ämnet.. se Människan i industrin
Människan i industrin 1, 100 poäng.
Människan i industrin 2, 100 poäng, som bygger på kursen människan 
i industrin 1.
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Produktionskunskap
Produktionskunskap behandlar helheten inom industriteknisk produk-
tion. Ämnet handlar om hur en idé utvecklas till färdig produkt och 
vad som måste beaktas i den processen ? såsom olika ansvarsområden, 
produktens design, kvalitet, produktionsplanering, underhåll och logi-
stik. Ämnet handlar även om ett kundorderstyrt tankesätt och betydel-
sen av kommunikation och samarbete.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet produktionskunskap ska syfta till att eleverna  
utvecklar förståelse av helheten i produktionsleden. I undervisningen 
ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur arbets-
processen går till när en idé utvecklas till färdig produkt. Eleverna ska 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika arbetsuppgifter och 
ansvarsområden i industriteknisk produktion.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
utvecklingsarbetets påverkan på produktens design och kvalitet samt 
hur det i sin tur påverkar valet av material och produktionsmetod. I 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
produktionsflöde, underhåll och alternativa produktionstekniker.
    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om varför 
logistik, produktionsekonomi, marknadsföring och arbete för hållbar 
utveckling är viktigt för industriteknisk produktion. Dessutom ska 
undervisningen ge eleverna kunskaper om kundorienterad tillverkning. 
I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kommu-
nikationsförmåga och samarbetsförmåga samt förståelse av varför 
detta är viktigt för produktionen.

Undervisningen i ämnet produktionskunskap ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om helhet och sammanhang inom industriteknisk 
  produktion.
 2. Kunskaper om processen för hur en idé utvecklas till färdig 
  produkt.
 3. Kunskaper om arbetsuppgifter och ansvarsområden som finns 
  inom industriteknisk produktion.
 4. Kunskaper om hur utvecklingsarbetet med design och kvalitet 
  inverkar på slutprodukten.
 5. Kunskaper om materialval, produktionsmetoder,  
  produktionsflöden, underhåll och alternativa  
  produktionstekniker.
 6. Kunskaper om logistik, produktionsekonomi, marknadsföring 
  och hållbar utveckling.
 7. Kunskaper om kundorderstyrd tillverkning.
 8. Förmåga att kommunicera med olika målgrupper och använda 
  begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
 9. Förmåga att se samarbetets betydelse för produktionen och för 
  företaget.

Kurser i ämnet... se Produktionskunskap

Produktionskunskap 1, 100 poäng.
Produktionskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
produktionskunskap 1.
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Produktionsutrustning
Ämnet produktionsutrustning handlar om industriteknisk utrustning, 
dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Vidare 
handlar ämnet om utrustningens metoder, tekniker och funktion. Det 
handlar också om hur utrustningen underhålls samt hur dess funktion 
kontrolleras och effektiviseras. Ämnet handlar också om samman-
koppling och programmering av styrtekniska komponenter  samt om 
enkla styrtekniska lösningar. Det handlar vidare om olika kvalitets-
begrepp samt materials egenskaper och betydelse.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet produktionsutrustning ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om hur industriteknisk produktions-utrustning, 
kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrust-ning används 
enligt gällande säkerhetsföreskrifter. I undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om utrustningens användnings-
områden, konstruktion och funktion samt om tillhörande metoder och 
tekniker. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kun-
skaper om   kontroll, felsökning, effektivisering och underhåll av  
utrustningen samt om branschrelaterade termer och begrepp.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att koppla samman och programmera styrteknisk utrustning. I 
undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förståelse 
av funktionen hos enkel styrteknisk utrustning samt utveckla 
kunskaper om symboler, ventilbeteckningar och märkningar.
    Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om hur kvalitetssystem används samt om betydelsen av kvalitets-
säkring i produktionsutrustning. Eleverna ska vidare ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om olika material, dess beteckningssystem och 
dess betydelse.
    Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att utföra såväl 
teoretiska som praktiska övningar för att utveckla förmåga att hantera 
produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och 
styrteknisk utrustning.

Undervisningen i ämnet produktionsutrustning ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda produktionsutrustning, kringutrustning, 
  verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning enligt gällande 
  säkerhetsföreskrifter samt kunskaper om användningsområden.
 2. Förmåga att använda begrepp, metoder och tekniker relaterade 
  till produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner 
  och styrteknisk utrustning samt kunskaper om utrustningens 
  tekniska beskrivning, konstruktion och funktion.
 3. Förmåga att utföra funktionskontroll, mätningar, beräkningar, 
  felsökning och underhåll av produktionsutrustning, 
  kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning.
 4. Förmåga att effektivisera produktionsutrustning och optimera 
  inställningar.
 5. Förmåga att koppla samman styrtekniska komponenter och 
  programmera styrsystem.
 6. Kunskaper om enkla styrtekniska lösningar samt kunskaper om 
  symboler, ventilbeteckningar och märkningar.
 7. Förmåga att mäta, dokumentera och bedöma kvaliteten på 
  utfört arbete utifrån olika aspekter av kvalitetsbegreppet.
 8. Kunskaper om materialegenskaper och materials  
  beteckningssystem samt materials betydelse för funktion, 
  kvalitet, tillverkning och destruktion.

Kurser i ämnet... se Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1, 100 poäng.
Produktionsutrustning 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
produktionsutrustning 1.
Produktionsutrustning 3, 100 poäng, som bygger på kursen 
produktionsutrustning 2.
Produktionsutrustning 4, 100 poäng, som bygger på kursen 
produktionsutrustning 3.
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Produktutveckling
Ämnet produktutveckling behandlar fakta och arbetsmoment vad gäl-
ler material, produkt samt produktens konstruktion och design. Ämnet 
handlar också om hur krav från olika intressenter samordnas till en 
helhet i den kreativa process som skapar en produkts gestalt, funktion 
och användning, där slutresultatet är ett samspel mellan behov, estetik, 
funktion, konstruktion, produktion och hållbar utveckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet produktutveckling ska syfta till att eleverna i 
ett historiskt perspektiv utvecklar förståelse av arbetsprocessen för 
skapandet av en produkt samt kunskaper om hur produktens tänkta 
användningsområden påverkat och påverkar utvecklingen av den. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 
råvaror, material, materialets  egenskaper samt kostnader. Undervis-
ningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och 
förmåga att använda metoder som används vid materialval samt 
verktyg och metoder vid konstruktion och design av produkter.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att utveckla, analysera och visualisera idéer för utveckling av 
produkter. En förutsättning för konstruktion av användbara produkter 
är grundläggande förståelse av människans olika behov och förut-
sättningar vid användandet av produkter. Undervisningen ska därför 
leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det.
     Design är också en central del av produktutveckling. Det ställs 
höga krav på att produkter motsvarar människors förväntningar på 
kvalitet, estetik och funktionalitet. Undervisningen ska därför leda till 
att eleverna utvecklar förståelse av och kunskaper om faktorer som 
påverkar designarbetet kring produkter.
    Undervisningen ska bidra till att elevens kunskaper och praktiska 
färdigheter utvecklas parallellt med förmågan att analysera och utvär-

dera resultat. Det ska ske genom att projektarbetsformen ges en central 
roll i ämnet.

Undervisningen i ämnet produktutveckling ska ge eleverna förut-sätt-
ningar att utveckla följande: 
 1. Kunskaper om råvarutillgång samt material och dess 
  egenskaper i såväl produktframställning som i den färdiga 
  produkten.
 2. Kunskaper om produktens historia, funktionalitet,  
  utvecklingspotential och de kvalitetskrav som är förenade med 
  användningen.
 3. Förmåga att analysera produktens användningsområden i ett 
  socialt, historiskt och ekonomiskt sammanhang.
 4. Kunskaper om processer och metoder vid arbete med design 
  och konstruktion.
 5. Förmåga att söka information om normer, standarder och 
  bestämmelser som gäller konstruktion, miljöhänsyn och 
  säkerhet samt förmåga att använda denna.
 6. Förmåga att använda vedertagen terminologi.
 7. Förmåga att använda relevanta metoder och verktyg för enkel 
  konstruktion och design.
 8. Kunskaper om datorbaserade hjälpmedel som förekommer 
  inom produktutveckling.
 9. Förmåga att kommunicera kring egna och andras förslag och 
  lösningar i samband med produktutveckling.
 10. Förmåga att genomföra ett konstruktions- och designarbete.

Kurser i ämnet... se Produktutveckling
Produktutveckling 1, 100 poäng.
Produktutveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
produktutveckling 1.
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Profilfördjupning
Ämnet profilfördjupning är inriktat mot fördjupning av kunskaper och 
utveckling av handlag med utrustningar inom något av industrins 
branschområden. Det centrala innehållet i kurserna ska konkretiseras i 
samverkan med lokalt programråd och företrädare för aktuell bransch. 

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet profilfördjupning ska syfta till att eleverna 
utvecklar fördjupade kunskaper inom ett teknikområde och utvecklar 
handlaget med verktyg och utrustningar och i samband med det löser 
en väldefinierad arbetsuppgift. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar förståelse för yrkesrollen och ansvarstagande i 
yrkeslivet. Den ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla den egna 
kreativiteten samt problemlösnings- och initiativförmåga. Undervis-
ningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla förmåga att själv-
ständigt söka efter gällande regler och föreskrifter beträffande 
dimensioneringsnormer, konstruktionsstandarder, hälso- och miljö-
bestämmelser och andra kravspecificerande regelverk som påverkar 
arbetsprocessen och den slutliga produktens design. Genom under-
visningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmågan att 
kvalitetssäkra arbetet i enlighet med ett kvalitetssäkringssystem som 
tillämpas inom aktuell bransch.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmågan att på 
ett relevant fackspråk kommunicera med arbetsledning, arbetskamrater 
samt beställare och kunder.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och presentera såväl arbetsprocess som färdig produkt. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdighet i att, under 
arbetets gång, bedöma hur arbetsprocessen påverkat resultatet och 
reflektera över den egna insatsen.

Undervisningen i ämnet profilfördjupning ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Fördjupade kunskaper om någon eller några arbetsmetoder och 
  utvecklat handlag att hantera verktyg och utrustningar.
 2. Fördjupade färdigheter i att arbete mot fastställd  
  kravspecifikation och genomföra arbetet rationellt.
 3. Förmåga att söka och använda information.
 4. Förmåga att göra relevanta bedömningar av kostnader, 
  materialåtgång, tid för utförande och lokalisering av 
  komplicerande omständigheter.
 5. Förmåga att göra riskbedömningar vad gäller material och 
  verktyg inför arbetets genomförande.
 6. Förmåga att identifiera arbetsmiljörisker och sedan planera, 
  organisera och utföra arbetet på ett säkerhetsmässigt korrekt 
  sätt med hänsyn till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa. 
 7. Förmåga att välja, använda och vårda utrustning och material 
  som passar för arbetsuppgiften.
 8. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och den egna 
  arbetsinsatsen samt bedöma om resultatet uppfyller fastställda 
  kvalitets- och beställningskrav.
 9. Förmåga att dokumentera såväl arbetsprocess som resultat 
  enligt fastställda riktlinjer.
 10. Förmåga att presentera såväl arbetsprocess som produkt.

Kurser i ämnet... se Profilfördjupning

Profilfördjupning 1, 50 poäng, som bygger på minst 800 poäng av 
programmets karaktärsämnen.
Profilfördjupning 2, 50 poäng, som bygger på kursen profilfördjupning 
1.
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Sammanfogningsteknik
Ämnet sammanfogningsteknik handlar om sammanfogning av 
material med olika metoder och tekniker samt om den information 
som tillverkningsunderlag ger. Dessutom behandlar ämnet kvalitets-
bedömning av resultat och hur skötsel av utrustningen skapar förutsätt-
ningar för en driftsäker produktion.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet sammanfogningsteknik syftar till att eleverna 
utvecklar kunskaper om sammanfogning av olika material med hjälp 
av utrustning anpassad för materialet samt om vilka hjälpmedel som 
finns för sammanfogningen. Undervisningen ska leda till att eleverna 
utvecklar kunskaper om olika metoder för sammanfogning samt vilken 
metod som är lämpligast att välja för den aktuella uppgiften. Genom 
undervisningen ska också eleverna ges möjlighet att utveckla kun-
skaper om utrustningens funktion och användningsområden samt om 
vikten av underhåll på utrustningen.
    Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om hur information från tillverkningsunderlag används vid samman-
fogning av material, om risker för formavvikelser och felaktigheter vid 
sammanfogningen samt hur sådana undviks och åtgärdas. Att tillverka 
produkter med rätt kvalitet är viktigt inom industriteknisk produktion 
och undervisningen ska därför leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om kvalitetsbedömning av det färdiga resultatet med hjälp 
av standarder. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att 
utveckla förmåga att lösa produktionstekniska problem. Undervis-
ningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man 
medvetet arbetar med säkerhet, miljö och ergonomi. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de termer och begrepp 
som används inom teknikområdet samt utveckla elevernas förmåga att 
samverka och kommunicera med människor i alla led i processen.

Undervisningen i ämnet sammanfogningsteknik ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande: 

 1. Förmåga att sammanfoga material med utrustning som är 
  lämplig för materialet samt kunskaper om utrustningens 
  funktion.
 2. Förmåga att vårda utrustningen enligt givna instruktioner, 
  utföra underhåll och enklare reparationer på utrustningen samt 
  hålla god ordning på arbetsplatsen.
 3. Förmåga att utföra sammanfogningar efter   
  tillverkningsunderlag.
 4. Förmåga att korrigera formavvikelser samt lösa  
  produktionstekniska problem.
 5. Kunskaper om bedömning av kvalitet på utfört arbete med 
  hjälp av standarder.
 6. Förmåga att arbeta medvetet för säkerhet, miljö och ergonomi.
 7. Förmåga att använda termer och begrepp som används inom 
  teknikområdet.
 8. Förmåga att samverka med andra samt förståelse av vad 
  samverkan betyder för produktionen.

Kurser i ämnet... se Sammanfogningsteknik

Alla kurser i ämnet, utom kursen sammanfogning, kan användas för 
olika metoder.
Sammanfogning, 100 poäng.
Svets grund, 100 poäng.
Kälsvets 1, 100 poäng, som bygger på kursen svets grund.
Kälsvets 2, 100 poäng, som bygger på kursen kälsvets 1.
Stumsvets 1, 100 poäng, som bygger på kursen kälsvets 2.
Stumsvets 2, 100 poäng, som bygger på kursen stumsvets 1.
Rörsvets 1, 100 poäng, som bygger på kursen stumsvets 2.
Rörsvets 2, 100 poäng, som bygger på kursen rörsvets 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3820
http://www.skolverket.se/sb/d/3820


Grafisk produktion
Ämnet grafisk produktion handlar om helheten inom grafisk produk-
tion. Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk produkt 
utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden processen 
bygger på. Centralt i ämnet är även betydelsen av samarbete och 
kommunikation.
 Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet grafisk produktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om helheten i grafisk produktion och den grafiska 
processens olika steg, från att ta fram tryckanpassade original till 
kunskaper om och färdigheter i trycktekniker och efterbearbetning 
samt kunskaper om material, färg och kvalitetsstyrning. Den ska också 
leda till att eleverna utvecklar kunskaper om automatiska och manuella 
arbetsflöden och om utrustning samt programvaror för framställning 
av grafiska produkter. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om kommunikation, idé och koncept, produktion, 
logistik samt arbete utifrån ett miljömedvetet perspektiv. 
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att omsätta idéer till praktisk produktion   och stimulera 
kreativitet. Den ska även leda till att eleverna utvecklar färdigheter i 
att använda den tekniska utrustningen på ett resurssnålt sätt samt 
kunskaper om de termer och begrepp som används inom området. 
    Undervisningen ska dessutom behandla den grafiska arbetspro-
cessen, som i stor utsträckning bygger på lag- och projektarbete i olika 
steg och inte sällan i olika företag, där produktens slutliga kvalitet är 
beroende av dess väg genom processen. I undervisningen ska därför 
eleverna ges möjlighet att utveckla sin planeringsförmåga, samarbets-
förmåga, kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga, kvali-
tetsmedvetenhet och miljömedvetenhet samt sin förståelse av indivi-
dens ansvar i arbetssituationen.
    För att eleverna ska utveckla en säkerhet i arbetet med den grafiska 
arbetsprocessen ska de ges möjlighet att träna på att driva realistiska 
och konkreta projekt i olika svårighetsgrader, från idé och produktion 

till logistik. Centrala inslag i undervisningen ska vara arbetssätt där 
eleverna ges möjlighet att följa och arbeta med grafiska produktioner 
genom praktiska övningar.

Undervisningen i ämnet grafisk produktion ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande: 
 1. Kunskaper om helhet och sammanhang inom den grafiska 
  processen samt förmåga att redogöra för, beskriva och utföra 
  grafiska produktioner från idé till färdig produkt.
 2. Kunskaper om arbetsuppgifter och ansvarsområden inom 
  grafisk produktion.
 3. Förmåga att planera, övervaka, styra och reglera manuell eller 
  automatiserad produktionsutrustning samt lösa  
  produktionsrelaterade problem.
 4. Förmåga att anpassa repro till respektive tryckmetod samt 
  kunskaper om automatiska arbetsflöden.
 5. Kunskaper om material och materialval samt färgteori.
 6. Förståelse av kvalitetsaspekter i arbets- och  
  produktionsprocesser.
 7. Kunskaper om logistik och produktionsekonomi.
 8. Förståelse av samarbetets betydelse för produktionen och 
  företaget.
 9. Förmåga att kommunicera med olika målgrupper och använda 
  begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
 10. Kunskaper om miljö, hälsa och säkerhet ur ett  
  produktionsperspektiv.

Kurser i ämnet...se Grafisk produktion 
Grafisk produktion 1, 100 poäng.
Grafisk produktion 2, 100 poäng som bygger på kursen grafisk 
produktion 1.
Grafisk produktion 3, 100 poäng som bygger på kursen grafisk 
produktion 2.
Grafisk produktion 4, 100 poäng som bygger på kursen grafisk 
produktion 3.
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Driftsäkerhet och underhåll
Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat 
underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Ämnet 
behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad, funktion och styrning 
samt hur man med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder kan 
lösa drifttekniska problem. Ämnet behandlar också förbättringspro-
cessens betydelse.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet driftsäkerhet och underhåll ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om metoder, tekniker, säkerhetssystem 
och organisationsformer för underhållsarbete i såväl enkla som 
avancerade utrustningar. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om underhållsarbetets betydelse för kostnads-
minskningar i samband med driftavbrott och resursförbrukning, på 
såväl kort som lång sikt. Dessutom ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om underhållsarbetets betydelse för att 
minimera miljöpåverkan, till exempel genom att det minskar risken för 
läckage av miljöfarliga ämnen. Genom undervisningen ska eleverna 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur underhållsarbete 
främjar en säkrare arbetsmiljö.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett 
kundorienterat, entreprenöriellt och innovativt förhållningssätt. Genom 
undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att utveckla förmåga 
att agera säkerhetsmässigt och miljömedvetet. Ett viktigt inslag i allt 
underhållsarbete är läsning och tolkning av teknisk dokumentation 
samt redovisning av utförda åtgärder. Undervisningen ska därför leda 
till att eleverna utvecklar kunskaper om det.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att enskilt eller i grupp 
utveckla en helhetssyn på olika underhållsmetoder genom att tillämpa 
förbättringsarbetets alla steg.

Undervisningen i ämnet driftsäkerhet och underhåll ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande: 

 1. Förmåga att hantera och agera utifrån utrustningars 
  underhållsbehov, säkerhetssystem och skaderisker för såväl 
  människor som maskiner samt kunskaper om arbete inom 
  farliga zoner.
 2. Kunskaper om underhållstekniska begrepp, internationell 
  nomenklatur, metoder, tekniker och utrustning.
 3. Kunskaper om olika metoder och tekniker för planering och 
  genomförande av förebyggande och avhjälpande underhåll.
 4. Förmåga att tillämpa felsökningsmetoder, hantera verktyg samt 
  utföra demontering, montering och funktionsprovning.
 5. Förmåga att planera, organisera och genomföra arbetet samt 
  mäta och bedöma resultatet.
 6. Förmåga att dokumentera och redovisa arbetet samt att 
  uttrycka sig med en branschrelaterad terminologi.
 7. Kunskaper om metoder och arbetssätt för ständiga 
  förbättringar.
 8. Kunskaper om grundläggande mekatronik, elteknik och dess 
  terminologi.
 9. Förmåga att utföra teoretiska och praktiska tillämpningar i 
  systemuppbyggnad och systemfunktion.
 10. Förmåga att tolka och bearbeta information om styrtekniska 
  villkor och status hos utrustningen. Förmåga att använda 
  program för styrning samt driftsätta och funktionsprova 
  sammanbyggda utrustningar.

Kurser i ämnet... se Driftsäkerhet och underhåll 

Underhåll avhjälpande 1, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3815
http://www.skolverket.se/sb/d/3815


Underhåll avhjälpande 2, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll 
avhjälpande 1.
Underhåll driftsäkerhet, 100 poäng.
Underhåll elteknik, 100 poäng.
Underhåll hydraulik och pneumatik, 100 poäng.
Underhåll hydraulik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll 
hydraulik och pneumatik.
Underhåll lager och smörjteknik, 100 poäng.
Underhåll mekatronik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll 
hydraulik och pneumatik och kursen elteknik.
Underhåll operatör, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll 
hydraulik och pneumatik.
Underhåll pneumatik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll 
hydraulik och pneumatik.
Underhåll pumpteknik, 100 poäng.
Underhåll transmissioner och uppriktning, 100 poäng.
Underhåll vibrationsteknik, 100 poäng.



Hantverksprogrammet. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.

"Hantverksprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbildning för 
arbete inom olika hantverksområden för produktion, reparation och 
service. Dagens hantverksprogram har inga nationellt fastställda 
inriktningar. För att förtydliga programmets innehåll föreslår utredaren 
fem nationella inriktningar; frisör, skrädderi, finsnickeri, florist och 
hantverk. För de fyra största hantverksområdena föreslås således 
inriktningar, medan inriktningen hantverk är öppen mot olika mindre 
hantverksområden på samma sätt som dagens hantverksprogram. Om 
ett program får nationella inriktningar ökar elevernas möjligheter att 
komma in på en utbildning som de har intresse och fallenhet för. Att 
ett program får inriktningar ökar också elevernas möjligheter att söka 
utbildningen och tas emot i första hand i andra kommuner."
(Prop. 2008/09:199)

Se Hantverksprogrammet

Ämnesplaner
Hantverk
Hantverkskunskap
Mönsterkonstruktion.  Även på område 74

Exempel på yrkesutgångar
Inriktning finsnickeri
Båtbyggare, möbel och inredningssnickare, säljare
Inriktning florist
Florist
Inriktning frisör
Frisör, trainee
Inriktning textil design
Försäljare, inköpsassistent, sömmerska, tillskärare
Inriktning övriga hantverk
Glasblåsare, guld

Hantverk
Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, 
maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven 
har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen och 
resultatets kvalitet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet hantverk ska syfta till att eleverna utvecklar 
förmåga att genomföra alla steg i hantverksprocessen från idé till 
färdig produkt: identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja 
lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt 
analysera och utvärdera resultatet. Undervisningen ska stimulera 
eleverna till att utveckla initiativförmåga, idérikedom, självständighet, 
personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och 
skaparglädje. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kreativt 
tänkande, känsla för form och ett estetiskt förhållningssätt. Därför ska 
undervisningen ge såväl kunskaper om färg och form som färdigheter i 
design och formgivning.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
använda yrkets fackspråk och att kommunicera med kunder, 
uppdragsgivare och leverantörer. Den ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om och färdigheter i ett målinriktat säljarbete som 
leder till goda kundrelationer. Undervisningen ska även leda till att 
eleverna utvecklar ett kreativt förhållningssätt till affärsmässiga och 
serviceinriktade verksamheter. Hantverkssektorn består delvis av små 
företag och därför ska undervisningen stimulera elevernas intresse för 
entreprenörskap.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla och 
tillämpa kunskaper om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor 
inom hantverksområdet.
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Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att träna och förfina 
hantverkstekniker och metoder. Eleverna ska också ges möjlighet att 
använda sina teoretiska kunskaper om tekniker och om materialens 
olika egenskaper i det praktiska arbetet. I undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man väljer lämpliga 
material och tekniker utifrån den tänkta slutprodukten, med hänsyn till 
kostnad och miljö. Undervisningen ska också leda till att eleverna 
utvecklar förmåga att använda digitala tekniker i arbetet.

Undervisningen i ämnet hantverk ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att 
  planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg 
  och maskiner.
 2. Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång.
 3. Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska 
  beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
 4. Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att 
  använda dem under skapandeprocessen.
 5. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
 6. Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
 7. Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet.
 8. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och 
  maskiner.
 9. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, 
  arbetsmiljö och säkerhet.
 10. Kunskaper om och färdigheter i att utföra service och 
  försäljning.

Kurser i ämnet... se Hantverk

Hantverk - introduktion, 200 poäng.

Finsnickeri 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk ? 
introduktion med innehåll finsnickeri.
Finsnickeri 2, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 1.
Finsnickeri 3, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 2.
Finsnickeri 4, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 3.
Finsnickeri 5, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 4.
Finsnickeri ? specialisering 4, 50 poäng, som bygger på kursen 
finsnickeri 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från 
vald inriktning.
Finsnickeri - specialisering 6a, 100 poäng, som bygger på kursen 
finsnickeri 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen finsnickeri ? specialisering 6b.
Finsnickeri - specialisering 6b, 50 poäng, som bygger på kursen 
finsnickeri 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen finsnickeri ? specialisering 6a.

Florist 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk ? introduktion 
med innehåll florist.
Florist 2, 200 poäng, som bygger på kursen florist 1.
Florist 3, 200 poäng, som bygger på kursen florist 2.
Florist 4, 200 poäng, som bygger på kursen florist 3.
Florist 5, 200 poäng, som bygger på kursen florist 4.
Florist - specialisering 4, 50 poäng, som bygger på kursen florist 3. 
Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
Florist - specialisering 6a, 100 poäng, som bygger på kursen florist 5. 
Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 
kursen florist ? specialisering 6b.
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Florist - specialisering 6b, 50 poäng, som bygger på kursen florist 5. 
Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 
kursen florist - specialisering 6a.
Frisör 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk ? introduktion 
med innehåll frisör.

Frisör 2, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 1.
Frisör 3, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 2.
Frisör 4, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 3.
Frisör 5, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 4.
Frisör - specialisering 4, 50 poäng, som bygger på kursen frisör 3. 
Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning.
Frisör - specialisering 6a, 100 poäng, som bygger på kursen frisör 5. 
Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 
kursen frisör - specialisering 6b.
Frisör - specialisering 6b, 50 poäng, som bygger på kursen frisör 5. 
Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 
kursen frisör - specialisering 6a.

Textil design 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk ? 
introduktion med innehåll textil design.
Textil design 2, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 1.
Textil design 3, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 2.
Textil design 4, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 3.
Textil design 5, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 4.
Textil design - specialisering 4, 50 poäng, som bygger på kursen textil 
design 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald 
inriktning.
Textil design - specialisering 6a, 100 poäng, som bygger på kursen 
textil design 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen textil design ? specialisering 6b.

Textil design . specialisering 6b, 50 poäng, som bygger på kursen 
textil design 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen textil design ? specialisering 6a.

Hantverksteknik 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk ? 
introduktion med innehåll från vald profil.
Hantverksteknik 2, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 
1 med innehåll från vald profil.
Hantverksteknik 3, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 
2 med innehåll från vald profil.
Hantverksteknik 4, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 
3 med innehåll från vald profil.
Hantverksteknik 5, 200 poäng, som bygger på kursen hantverksteknik 
4 med innehåll från vald profil.
Hantverksteknik - specialisering 4, 50 poäng, som bygger på kursen 
hantverksteknik 3 med innehåll från vald profil. Kursen kan läsas flera 
gånger med olika innehåll från vald profil.
Hantverksteknik - specialisering 6a, 100 poäng, som bygger på kursen 
hantverksteknik 5 med innehåll från vald profil. Betyg i kursen kan 
inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen 
hantverksteknik - specialisering 6b.
Hantverksteknik - specialisering 6b, 50 poäng, som bygger på kursen 
hantverksteknik 5 med innehåll från vald profil. Betyg i kursen kan 
inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen 
hantverksteknik - specialisering 6a.



Hantverkskunskap
Ämnet hantverkskunskap behandlar hantverkets roll i samhället, det 
valda hantverksområdet och dess olika yrkens förutsättningar, villkor 
och yrkesetiska frågor. Ämnet behandlar hur hantverkaren på olika sätt 
kan bidra till en hållbar utveckling, genom att vara medveten om hur 
olika processer runt hantering av material påverkar miljön, såväl 
globalt som på individnivå.
    Ämnesplanen är generell men innehållet anpassas till den valda 
inriktningen eller profilen.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet hantverkskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar sin yrkesidentitet och reflekterar kring sina utvecklings-
möjligheter inom hantverksområdet. Därför omfattar ämnet kunskaper 
om branschens och hantverkarens villkor och utvecklingsmöjligheter, i 
ett nationellt och internationellt perspektiv.
   För att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av hant-
verkets och hantverkarens situation i dag, ska ämnet behandla 
branschens och hantverkets tradition och historiska utveckling.
    Som inspirationskälla och till grund för en ökad förståelse för 
kulturella och stilhistoriska influenser ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om såväl dagens trendutveckling som den kultur- 
och stilhistoriska utvecklingen, både inom det valda hantverksområdet 
och generellt.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om material och produkter och hur dessa kan användas i produktionen. 
Eleverna ska också ges möjlighet att, utifrån de aspekter som påverkar 
resultat och miljö, träna sin förmåga att göra medvetna material- och 
produktval.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur man arbetar för att må och fungera bra i sitt yrkesverksamma liv. 

Därför ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vikten av 
en god arbetsmiljö för individen, arbetsplatsen och samhället. Eleverna 
ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man arbetar 
säkert för att undvika olyckor och hur man ska handla vid en 
krissituation.
    Praktiskt arbete ska vara ett centralt inslag i undervisningen för att 
eleverna ska ges möjlighet att befästa sina kunskaper. Laborativa 
inslag ska också finnas. Undervisningen i ämnet ska organiseras så att 
eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i 
samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet hantverkskunskap ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om hantverkets historia och utveckling.
 2. Kunskaper om branschens förutsättningar och  
  utvecklingsmöjligheter.
 3. Kunskaper om stilepoker och trender samt färdigheter i att 
  analysera och visualisera dessa.
 4. Kunskaper om materials och produkters ursprung, egenskaper, 
  funktion och användningsområden samt miljöpåverkan.
 5. Kunskaper om material- och produktval utifrån  
  användningsområde, ekonomi, kvalitet och miljöhänsyn.
 6. Kunskaper om den fysiska och psykosociala arbetsmiljöns 
  betydelse för hantverkaren.
 7. Kunskaper om gällande lagar och andra bestämmelser samt om 
  avtal.

Kurser i ämnet... se Hantverkskunskap
Tradition och utveckling, 100 poäng.
Material och miljö, 100 poäng.
Material - fördjupning, 50 p, som bygger på kursen material och miljö.
Miljö - fördjupning, 50 poäng, som bygger på kursen material och 
miljö.
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Mönsterkonstruktion
Ämnet mönsterkonstruktion behandlar konstruktion av mönster, vilket 
är en förutsättning för tillverkning av kläder. Vid konstruktion av 
mönster krävs ett helhetstänkande där nyttoaspekter förenas med 
känsla för material, form och funktion. Ämnet har även ett kreativt 
inslag där förmåga att omsätta kreativa idéer i färdiga mönster är en 
förutsättning för utveckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mönsterkonstruktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om och färdigheter i konstruktion av mönster och 
mönsterhantering. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla förmåga att uppfatta människors olika kroppsformer och 
sätt att röra sig, samt förmåga att se sambandet mellan mönsterfram-
ställning och kroppens form. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla färdigheter i att skapa mönster till plagg som 
uppfyller krav på passform och funktion. Undervisningen ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur digital teknik kan 
användas vid mönsterhantering.
    Praktiska övningar och användning av manualer ska vara centrala 
inslag i undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
sin förmåga att konstruera och förändra mönster.

Undervisningen i ämnet mönsterkonstruktion ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om och färdigheter i att konstruera och förändra 
  mönster.
 2. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
 3. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, 
  arbetsmiljö och säkerhet.

Kurser i ämnet... se Mönsterkonstruktion

Mönsterkonstruktion 1, 100 poäng.
Mönsterkonstruktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
mönsterkonstruktion 1.
Datoriserad mönsterhantering, 1, 100 poäng, som bygger på kursen 
mönsterkonstruktion 2.
Datoriserad mönsterhantering 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
datoriserad mönsterhantering 1.
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Berghantering. ( Gruvindustri) Från Bygg- och 
anläggningsprogrammet. Gymnasiet. Skolverket 100517. 

Ämnet berghantering omfattar borrning och sprängning av berg-
material från ledningar, vägar och tunnlar till industriell verksamhet 
som gruvor och större dagbrott. Sprängmetoder utvecklas kontinuerligt 
när det gäller säkerhet, precision och miljökrav. Kunskapen att spränga 
berg är av stor betydelse till exempel när nya väg- och järnvägstunnlar 
samt vatten och avloppssystem byggs.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet berghantering ska syfta till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om borrningsteknik samt skötsel och underhåll av 
bergborrmaskiner. I ämnet ingår även kunskaper om olika laddnings-
tekniker och sprängmetoder samt ett omfattande säkerhetstänkande.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 

och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar sin  kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet berghantering ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.
Kurser i ämnet... se Berghantering
Bergsprängning, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
Bergborrning, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
Bergarbeten, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
Bergmaskiner, 100 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
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Mobila arbetsmaskiner. ( Gruvindustri) Från Bygg- 
och anläggningsprogrammet. Gymnasiet. Skolverket 100517.

Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar anläggningsbyggandet från 
planeringsstadiet till dess att objektet är färdigt att brukas. Byggandet i 
samhället bidrar på ett avgörande sätt till utformningen av infra-
strukturen och de miljöer vi vistas i. Anläggningsmaskinernas ankomst 
till arbetsplatsen markerar ofta starten på en lång kedja av olika 
yrkesgruppers insats för att förverkliga moderna samhällsmiljöer.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mobila arbetsmaskiner ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om anläggningsmaskiners uppbyggnad, arbets-
sätt och körteknik samt fordonsvård och daglig tillsyn. Undervis-
ningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur modern 
kommunikationsutrustning används för att kunna uppnå maximal 
precision och effektivitet i arbetet.
    Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper 
om anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet 
samt förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska 
även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt 
och miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla yrkesspråk och förmåga 
att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervis-
ningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att dokumen-
tera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen 
påverkat resultatet.
   Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar   kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl indivi-
duellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet mobila maskiner ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav. 
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda yrkesspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor, samverkan mellan olika 
  yrkeskategorier och med kunder.

Kurser i ämnet... se Mobila arbetsmaskiner

Hjullastare,  200 poäng, som bygger på  kursen anläggning 2 eller 
kursen marken och växternas biologi.
Grävmaskiner, 200 poäng, som bygger på kursen  anläggning 2 eller 
kursen marken och växternas biologi.

http://www.skolverket.se/sb/d/3784
http://www.skolverket.se/sb/d/3784


Elektronikproduktion. Från El- och energi-
programmet. Gymnasiet.  Skolverket 100517.

Ämnet elektronikproduktion handlar om produktionsprocessens olika 
steg vid tillverkning av elektronikprodukter från beredning och monte-
ring fram till utprovning och leveranskontroll. Ämnet omfattar  
också de metoder och maskiner som används i produktions-processens 
olika steg.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elektronikproduktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om montering av elektronikkomponenter samt  
metoder för lödteknik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om monteringsteknik samt monterings- och 
lödmaskiner för elektronikproduktion. Undervisningen ska även leda 
till att eleverna  utvecklar  kunskaper om de metoder och testutrust-
ningar som används för provning och kontroll vid elektronik-
produktion. Eleverna   ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 
uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt. Undervisningen i ämnet ska 
omfatta både teoretiska och praktiska moment.

 Undervisningen i ämnet elektronikproduktion ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande: 
 1. Färdigheter i att arbeta med tillverkning och provning av 
  elektronik och elektronikapparater.
 2. Färdigheter i att utföra enklare montering och enklare 
  lödarbeten.
 3. Kunskaper om arbetsmetoder, processer och utrustningar för 
  monterings- och lödarbeten.

 4. Förmåga att tolka arbetsinstruktioner, manualer,  
  elektronikscheman och andra dokument på både svenska och 
  engelska. 
 5. Färdigheter i provningsteknik, mätteknik, felsökningteknik och 
  reparationsteknik.
 6. Färdigheter i att utföra enklare felsökning och reparation samt 
  dokumentera arbetet.
 7. Kunskaper om produktionsmetoder, ekonomi och metoder för 
  kvalitetssäkring.
 8. Kunskaper om hur arbetsplatser organiseras för att tillgodose 
  kraven på säkerhet och arbetsmiljö.
 9. Kunskaper om kvalitetskrav och säkerhetskrav vid 
  elektronikproduktion.

Kurser i ämnet... se Elektronikproduktion

Elektronikproduktionsteknik, 100 poäng.
Provning och kontrollarbete, 100 poäng, som bygger på kursen 
elektronikproduktionsteknik.
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Från Fordons- och transportprogrammet.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
Följande ämnen är placerade på område 656:
Fordons- och transportbranschen
Transportteknik
Godshantering
Godstransporter
Lager och terminal
Följande ämnen placeras på område 66-68:
Fordonsteknik
Maskin och lastbilsteknik
Personbilsteknik
Karosseriteknik
Lackeringsteknik

Exempel på yrkesutgångar
Billackerare
Personbilsmekaniker
Bilskadereparatör
Lagerarbetare
Lastbilsförare
Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker
Terminalarbetare

Fordonsteknik
Ämnet fordonsteknik behandlar fordons uppbyggnad och funktion 
samt bakomliggande principer inom mekanik, el, hydraulik och pneu-
matik. Det behandlar också materiallära, arbetsmetoder, verktyg och 
andra hjälpmedel.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fordonsteknik ska syfta till att eleverna ut-
vecklar tekniskt kunnande och intresse för teknik. Eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla förmåga att utföra service på och reparationer av 
fordon samt förmåga att hantera verktyg och utrustning. 
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
fordons huvudkomponenter. Dessutom ska undervisningen ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper i demonterings- och monterings-
arbete samt hantering av några av de informationssystem som används 
för att lösa arbetsuppgifterna.
    Undervisningen ska betona ett problemlösande arbetssätt  och ta 
sin utgångspunkt i situationer i verkstadsmiljö.

Undervisningen i ämnet fordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Förmåga att utföra enklare reparationer på olika typer av   
  fordon.
 2. Förmåga att välja den arbetsmetod som passar för uppgiften.
 3. Förmåga att hantera verktyg, utrustning och verkstadsmiljöer.
 4. Kunskaper om fordons huvudkomponenter, uppbyggnad och 
  användningsområden samt om huvudkomponenternas funktion 
  och hur de samverkar i fordonet.
 5. Förmåga att arbeta utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och 
  miljö som reglerar arbetsuppgifterna.
 6. Förmåga att i arbetet ta ansvar för maskinella och ekonomiska 
  värden samt för sin egen och andras säkerhet.
 7. Förmåga att kommunicera och använda de begrepp och uttryck 
  som är relevanta för ämnesområdet.

Kurser i ämnet
Fordonsteknik - introduktion, 200 poäng.



Maskin- och lastbilsteknik
Ämnet maskin- och lastbilsteknik behandlar funktion hos och tillsyn, 
service och reparation av lastbilar och mobila maskiner samt felsök-
ning och support. Ämnet behandlar olika användningsområden och 
branscher inom området.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet maskin- och lastbilsteknik ska syfta till att 
eleverna utvecklar förmåga att genomföra underhåll, diagnosticering 
och reparationer på lastbilar och mobila maskiner. Undervisningen ska 
ge eleverna möjlighet att utveckla tekniskt kunnande och tillämpning 
inom området maskin- och lastbilsteknik samt förmåga att använda 
teknik på ett korrekt sätt i ett givet sammanhang. Undervisningen ska 
leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning 
såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervis-
ningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om system och 
komponenter samt hur de samverkar. Undervisningen ska även bidra 
till att stimulera elevernas intresse för lastbilar och mobila maskiner, 
dessas utrustning och ny teknik. Genom undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och förmåga att använda 
ett yrkesmässigt språk.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter 
som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer 
som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska 
utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet maskin- och lastbilsteknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att utföra diagnos, service, underhåll och reparation 
  på lastbilar och mobila maskiner.
 2. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll.
 3. Förmåga att arbeta i verksamheten med direkt kundkontakt på 
  sådant sätt att verksamhetens kvalitetsnormer avspeglas i de 

  dagliga reparationsmetoderna.
 4. Kunskaper om komponenter och system samt om hur de 
  samverkar.
 5. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer och 
  digitala informationssystem.
 6. Förmåga att välja arbetsmetod, verktyg och utrustning.
 7. Förmåga att utföra olika typer av arbeten på ett säkert, 
  miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån de lagar och 
  andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 8. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.
 9. Kunskaper om lastbilar och mobila maskiner samt deras 
  utrustning och  användningsområden.

Kurser i ämnet... se Maskin och lastbilsteknik  

Maskin- och lastbilsteknik - introduktion 200 poäng, som bygger på 
kursen fordonsteknik - introduktion.
Reparation av lastbilar och mobila maskiner, 300 poäng.
Lastbilar och utrustning, 300 poäng, som bygger på kursen maskin- 
och lastbilsteknik - introduktion.
Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik, 100 poäng, som bygger på 
kursen maskin- och lastbilsteknik ? introduktion samt kursen 
reparation av lastbilar och mobila maskiner.
Mobila maskiner och utrustning, 300 poäng, som bygger på kursen 
maskin- och lastbilsteknik - introduktion.
Mobil hydraulik 1, 100 poäng, som bygger på kursen mobila maskiner 
och utrustning.
Anpassning och montering av utrustning, 200 poäng, som bygger på 
kursen lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik eller kursen mobil 
hydraulik 1.
Mobila styr- och övervakningssystem, 100 poäng, som bygger på 
kursen lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik eller kursen mobil 
hydraulik 1.
Mobil hydraulik 2, 100 poäng, bygger på kursen mobil hydraulik 1.
Arbete från servicebil, 100 poäng.
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Personbilsteknik
Ämnet personbilsteknik behandlar funktion, tillsyn, service och under-
håll samt reparation av personbilar och lätta transportfordon.

Ämnets syfte
Ämnet personbilsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att 
genomföra underhåll, diagnosticering och reparationer på personbilar 
och lätta transportfordon. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet 
att utveckla tekniskt kunnande med tillämpning inom området 
personbilsteknik och förmåga att använda teknik på ett korrekt sätt i ett 
givet sammanhang. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som 
tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om system och komponenter samt 
hur de samverkar i fordon. Undervisningen ska även bidra till att 
stimulera elevernas intresse för personbilar och lätta transportfordons 
samt för utrustning och ny teknik. Genom undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och förmåga att använda 
ett yrkesmässigt språk.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter 
som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer 
som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska 
utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet personbilsteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att utföra diagnos, service, underhåll och reparation 
  på personbilar och lätta transportfordon.
 2. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll.

 3. Förmåga att arbeta i verksamheten med direkt kundkontakt på 
  sådant sätt att verksamhetens kvalitetsnormer avspeglas i de 
  dagliga reparationsmetoderna.
 4. Kunskaper om komponenter och system samt om hur de 
  samverkar.
 5. Förmåga att välja arbetsmetod, verktyg och utrustning.
 6. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer och 
  digitala informationssystem.
 7. Förmåga att utföra olika typer av arbeten på ett säkert, 
  miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån de lagar och 
  andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 8. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

Kurser i ämnet.. se Personbilsteknik

Personbilsteknik - introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen 
fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt 
kursen fordonsteknik - introduktion.
Reparation av personbilar och lätta transportfordon, 300 poäng, som 
bygger på kursen personbilsteknik - introduktion.
Bromsar och chassikomponenter, 200 poäng, som bygger på kursen 
reparation av personbilar och lätta transportfordon.
Motor och kraftöverföring, 300 poäng, som bygger på kursen 
reparation av personbilar och lätta transportfordon.
Komfort och säkerhetssystem 1a, 200 poäng, som bygger på kursen 
motor och kraftöverföring samt kursen bromsar och 
chassikomponenter.
Komfort och säkerhetssystem 1b, 200 poäng, som bygger på kursen 
Komfort och säkerhetssystem 1a.
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Karosseriteknik
Ämnet karosseriteknik omfattar området bilskadeteknik och behand-
lar  materiallära,   arbetsmetoder, verktyg och andra hjälpmedel för 
reparation av skadade fordon.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet karosseriteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i att mäta, diagnostisera och reparera skadade 
fordon med hjälp av den teknik och utrustning som krävs. Eleverna 
ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av de olika material 
som finns i ett modernt fordon. Dessutom ska undervisningen leda till 
att eleverna utvecklar kunskaper om olika chassi- och karosserikon-
struktioners uppbyggnad, funktion och krav på säkerhet och komfort.
    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att hämta den 
information som behövs för att utföra reparationer enligt tillverkarens 
krav och att tillägna sig det teknikspråk som krävs för att kommuni-
cera med medarbetare och kunder på ett yrkesmässigt sätt. Undervis-
ningen ska bidra till att eleverna utvecklar kvalitetsmedvetande och 
förståelse av branschens ekonomiska villkor. Dessutom ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om yrkets arbetsuppgifter och 
villkor, säkerhet och miljö. Undervisningen ska också ge eleverna 
möjlighet att utveckla yrkesidentitet och yrkesetik.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med 
uppgifter   som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för 
situationer som de kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska 
utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.
Undervisningen i ämnet karosseriteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om yrkets förutsättningar, branschens  
  verksamhetsvillkor och yrkesetik.
 2. Kunskaper om chassi- och karosserikonstruktioners 
  uppbyggnad och funktion samt kunskaper om de olika material 
  som finns i ett fordon.

 3. Förmåga att utföra ytriktning och måttriktning på olika chassi- 
  och karosserikomponenter.
 4. Förmåga att utföra olika reparationsarbeten, monteringsarbeten 
  och justeringsarbeten.
 5. Förmåga att utföra chassi- och karosserimätning med olika 
  typer av mätutrustning.
 6. Förmåga att utföra byte och skarvning av olika chassi- och 
  karosserikomponenter med hjälp av de sammanfognings- och 
  bearbetningsmetoder som används inom karosseriteknik.
 7. Förmåga att hantera och underhålla verktyg och  
  verkstadsutrustning. Förmåga att hitta, värdera och använda det 
  informationsmaterial arbetet kräver.
 8. Förmåga att utföra olika typer av arbeten inom  
  karosserireparationer på ett säkert, miljömässigt och 
  kvalitetsmässigt sätt utifrån de lagar och andra bestämmelser 
  som reglerar verksamheten.
 9. Kunskaper om diagnostik, produktionsflöden,  
  kostnadsberäkning och kvalitetssäkring.
 10. Förmåga att samverka med andra och kommunicera med 
  medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet.. se Karosseriteknik  

Riktningsteknik - introduktion, 200 poäng.
Karosserikonstruktioner och inredning, 200 poäng, som bygger på 
kursen riktningsteknik - introduktion. 
Riktbänkssystem, 200 poäng, som bygger på kursen riktningsteknik ? 
introduktion.
Skadebesiktning och produktionsflöde, 100 poäng, som bygger på 
kursen riktningsteknik - introduktion. 
Skarvnings- och sammanfogningteknik, 300 poäng, som bygger på 
kursen riktningsteknik - introduktion. 
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Lackeringsteknik
Ämnet lackeringsteknik ingår som en del i begreppet ytbehandling och 
avser våtmålning. Ämnet behandlar lackering av fordon.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om lackering av olika underlag och fordonstyper. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
hantera verktyg och utrustning för lackeringsarbeten. Därutöver ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika 
materials egenskaper och funktion samt färdigheter i att hantera de 
olika momenten i lackskiktets uppbyggnad. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika lackerings-
systems uppbyggnad samt de faktorer som bryter ner lackeringsskiktet 
och hur de kan motverkas. Dessutom ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivets villkor där kvalitet, 
kvalitetssäkring och kostnad är styrande faktorer. Eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla förmåga att utifrån olika informationssystem 
skaffa information inför problemlösning för att sedan på ett 
yrkesmässigt   sätt lösa uppgiften. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medarbetare och 
beställare.
    I undervisningen ska eleverna arbeta med uppgifter som konstrueras 
så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna 
kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett 
problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lackeraryrkets förutsättningar.
 2. Kunskaper om lackeringssystemens uppbyggnad.
 3. Förmåga att hantera olika appliceringstekniker.
 4. Förmåga att demontera och montera.
 5. Förmåga att hantera den för yrket speciella utrustningen samt 
  kunskaper i verkstadens ventilation och luftföring.
 6. Förmåga att vårda lackerade ytor.
 7. Förmåga att med färg och form skapa dekoration och text på 
  fordon, samt kunskaper om färglära.
 8. Förmåga att arbeta på ett säkert och kvalitetsmässigt sätt.
 9. Kunskaper om diagnostik, produktionsflöden,  
  kostnadsberäkning och kvalitetssäkring.
 10. Förmåga att samarbeta och bemöta kunder.

Kurser i ämnet... se Lackeringsteknik

Lackeringsteknik ? introduktion, 200 poäng, som bygger på kurserna 
fordonsteknik ? introduktion och fordons- och transportbranschens 
villkor och arbetsområden.
Baskurs i lackering, 300 poäng, som bygger på kursen 
lackeringsteknik ? introduktion.
Lackeringssystem, 200 p, som bygger på kursen baskurs i lackering.
Produktionsflöden, 100 poäng, som bygger på kursen 
lackeringssystem.
Färg och dekorationslackering, 100 poäng, som bygger på kursen 
baskurs i lackering.
Industriell lackering, 200 p, som bygger på kursen baskurs i lackering.
Lackeringsteknik ? applicering, 100 poäng, som bygger på kursen 
baskurs i lackering.
Lackeringsteknik tunga fordon, 200 poäng, som bygger på kursen 
baskurs i lackering.
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69 Tillverkning/ byggande av byggnader och 
anläggningar. 

Bygg- och anläggningsprogrammet. 
Gymnasiet. Skolverket 100517.
"Bygg- och anläggningsprogrammet ska ge en grundläggande yrkes-
utbildning för arbete som t.ex. målare, plåtslagare, murare eller ma-
skinförare. Utredaren föreslår fyra nationella inriktningar; husbygg-
nad, anläggning, måleri och plåtslageri. Inom programmet kommer 
utbildning inom ett 20-tal yrken att rymmas. I dag utbildas anlägg-
ningsmaskinförare inom fordonsprogrammet. Utredaren föreslår att 
denna utbildning förs över till bygg- och anläggningsprogrammet för 
att tydligare koppla utbildningen till det sammanhang där eleverna 
kommer att arbeta i framtiden." (prop. 08/09:199)
Se  Bygg- och anläggningsprogrammet
Ämnesplaner
Anläggning
Anläggningsförare
Beläggning
Berghantering                Även på område 66-68 (Gruvindudtrin)
Betongkonstruktioner
Bygg- och anläggning
Elementmontering
Golvläggning
Husbyggnad
Husbyggnad - specialyrken
Järnvägsbyggnad
Mobila arbetsmaskiner     Även på område 66-68 (Gruvindudtrin)
Mur- och putsverk
Måleri
Naturkunskap   Se område 50
Plåtslageriteknik
Träkonstruktioner
Tätskikt i våtrum
Ventilationsplåtslageri
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Exempel på yrkesutgångar
Anläggningsmaskinförare
Beläggningsarbetare
Bergarbetare
Betongarbetare
Byggnadsmålare
Byggnadsplåtslagare
Järnvägstekniker
Glastekniker
Golvläggare
Murare
Träarbetare
Ventilationsplåtslagare
Väg- och anläggningsarbetare
Specialyrken t.ex. ställningsbyggare och plattsättare



Bygg och anläggning
Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planerings-
stadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och 
anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet bygg och anläggning ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om yrken inom anläggning, husbyggnad, måleri, 
plåtslageri och   olika specialyrken. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla grundläggande färdigheter inom anläggning, husbyggnad, 
måleri, plåtslageri samt utveckla förståelse av arbetet inom bygg- och 
anläggningsbranschen.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritisk till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna få utveckla förmåga att använda fackspråk och att 
kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen 
ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera 
och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har 
påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet 
att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 

organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet bygg och anläggning ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
1.  Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
 vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
 arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
 dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
 fastställda kvalitetskrav.
2.  Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt i 
 fråga om arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom att identifiera 
 arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra riskbedömningar inför 
 arbetsuppgifterna.
3.  Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
 samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
 göra beräkningar för arbetsuppgiften.
4.  Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
 ritningar.
5.  Förmåga att använda yrkesspråk och att uppträda  ansvarsfullt 
 i yrkesutövandet.
6.  Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller 
 arbetsuppgifterna och yrkesområdet.
7.  Kunskaper om vad ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
 byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
8.  Kunskaper om yrkets krav och villkor, samverkan mellan 
 olika yrkeskategorier och med kunder.
9.  Kunskaper om företagande och entreprenörskap.
Kurser i ämnet... se Bygg och anläggning
Byggrund 1, 200 poäng.
Byggrund 2, 200 poäng, som bygger på kursen byggrund1.
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Husbyggnad
Ämnet husbyggnad omfattar husbyggnadsprocessens alla stadier från 
projektering till dess att objektet är färdigt att brukas. I ämnet 
behandlas även  de estetiska värden som ligger till grund för olika 
tidsepoker och dess arkitektur inom svensk byggtradition.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet husbyggnad ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om byggandets säkerhetskrav, bestämmelser och ut-
förandekrav i byggets alla faser samt grundläggande kunskap om 
byggnadskonstruktioner för nybyggnad, renovering och tillbyggnad.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för 
hållbar utveckling.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritisk till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen har påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska 
kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska 
genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och 
ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 

individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet husbyggnad ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

1.   Förmåga att söka information samt planera, organisera och 
 utföra vanliga arbetsuppgifter.
2.   Kunskaper om olika metoder, material, verktyg och maskiner.
3.   Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom 
 yrkesområdet.
4.   Färdigheter i att göra riskbedömningar av arbetsuppgifterna.
5.   Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
 ritningar. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och 
 maskiner. 
6.   Förmåga att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö 
 och ergonomi.
7.   Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär.
8.   Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att 
 dokumentera sitt arbete.
9.   Förmåga att   samverka och kommunicera med andra samt 
 använda fackspråk.
10.   Kunskaper om samverkan mellan olika yrkeskategorier och 
 med kunder samt om företagande och entreprenörskap inom 
 branschen.

Kurser i ämnet... se Husbyggnad 
Husbyggnadsprocessen, 200 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
Husbyggnad 1, 100 poäng,  som bygger på kursen byggrund 2.
Husbyggnad 2, 200 poäng, som bygger på kursen husbyggnad 1.
Husbyggnad 3, 200 poäng, som bygger på kursen husbyggnad 2.
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Betongkonstruktioner
Ämnet betongkonstruktioner handlar om formsättning, armering och 
betonggjutningar, från planering och utförande tills dess att objektet är 
färdigt att brukas. Objekten kan vara allt från mindre konstruktioner 
som plintar under en altan till stora konstruktioner som broar och 
vattenkraftverk.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet betongkonstruktioner ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om och färdigheter i isolering av grundplattor, 
grundmurar och dräneringsarbeten samt formsättning. Undervisningen 
ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och 
färdigheter i armeringsarbeten, betonggjutningar i olika formar samt 
kunskaper om behandling av betongytor.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar sin kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 

individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet betongkonstruktioner ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6.  Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.
Kurser i ämnet... se Betongkonstruktioner
Betongkonstruktioner 1,100 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
Betongkonstruktioner 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
betongkonstruktioner 1.
Betongkonstruktioner 3, 100 poäng, som bygger på kursen 
betongkonstruktioner 2.
Betongkonstruktioner 4, 100 poäng, som bygger på kursen 
betongkonstruktioner 3.
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Träkonstruktioner
Ämnet träkonstruktioner omfattar arbete med olika konstruktioner   i 
trämaterial. Det gäller alla typer av skivmaterial, ut- och invändigt i 
byggnadskonstruktioner. Vidare omfattar ämnet olika slag av utvändig 
beklädnad på byggnader   från planering och utförande tills dess att 
objektet är färdigt att användas.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet träkonstruktioner ska syfta till att utveckla 
elevernas kunskaper om arbete med bjälklag, regelverk och takkon-
struktioner av trä, in- och utvändiga beklädnader på tak och väggar 
samt invändig golvbeklädnad. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om isoleringsmaterial mot värme och 
kyla samt kunskaper om diffusions- och vindskydd. Eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om montage av fönster och dörrar 
samt snickerier, inredningar och listverk.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar sin kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.
Undervisningen i ämnet   träkonstruktioner ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.
Kurser i ämnet... se Träkonstruktioner 
Träkonstruktioner 1, 200 poäng, som bygger på kursen husbyggnad 2.
Träkonstruktioner 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
träkonstruktioner 1.
Träkonstruktioner 3, 100 poäng, som bygger på kursen 
träkonstruktioner 2.
Träkonstruktioner ? introduktion, 100 poäng, som bygger på kursen 
husbyggnad 2.
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Mur- och putsverk
Ämnet mur- och putsverk behandlar murararbetet från planering och 
utförande tills dess att objektet är färdigt att brukas. Murade och 
putsade fasader är en tålig ytskiktsbeklädnad på hus som bygger på en 
rik kulturtradition.   Arbetet utvecklas mot en ökad miljö- och 
säkerhetsmedvetenhet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mur- och putsverk ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om isoleringsarbete vid skalmurning och vid olika 
isolerputssystem samt förbandsmurning med murblock, tegel och 
sandsten. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kun-
skaper om montering av murkramlor och armering. Undervisningen 
ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om slamning 
med puts, såväl manuell som maskinell.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Undervisningen 
ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar sin kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 

organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl indivi-
duellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet mur- och putsverk ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.

Kurser i ämnet... se Mur- och putsverk 

Mur- och putsverk 1, 100 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
Mur- och putsverk 2, 100 poäng, som bygger på kursen mur- och 
putsverk 1.
Mur- och putsverk 3, 100 poäng, som bygger på kursen mur- och 
putsverk 2.
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Elementmontering
Ämnet elementmontering omfattar enklare tillverkning och montering 
av byggelement i betong och trä. I det moderna byggande blir pre-
fabricerade husdelar allt vanligare. Dessa tillverkas både på plats och i 
husfabriker, för att sedan monteras samman med andra byggnadsdelar 
på arbetsplatsen.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elementmontering ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om och färdigheter i att tillverka trä- och betong-
element med olika arbetsmetoder. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i hur transport 
och montering på arbetsplatsen ska utföras på ett riktigt och säkert sätt.
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Undervisningen 
ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska leda till att elevernas 

kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga utvecklas och den 
ska organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.
Undervisningen i ämnet   elementmontering ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen 
  och dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor, samverkan mellan olika 
  yrkeskategorier och med kunder.

Kurser i ämnet... se Elementmontering 
Elementmontering, 100 poäng, som bygger på kursen 
betongkonstruktioner 1 eller kursen träkonstruktioner 1.
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Tätskikt våtrum
Ämnet tätskikt i våtrum omfattar utförandet av olika tätskiktssystem i 
våtrum och kunskaper om underliggande konstruktioner. I ämnet 
behandlas hur arbetet utförs vid såväl om- och tillbyggnader som vid 
nyproduktioner.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet tätskikt i våtrum ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om underliggande konstruktioner samt färdigheter 
i förarbeten inför och i samband med monteringen av våtrumskivor. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 
och färdigheter i att utföra olika tätskiktssystem på väggar och golv 
både vid nyproduktion och vid renoveringar.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna  

utvecklar sin kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet tätskikt i våtrum ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.

Kurser i ämnet... se Tätskikt i våtrum
Tätskikt våtrum, 100 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
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Golvläggning
Ämnet golvläggning omfattar läggning av olika golvmaterial såsom 
plastmattor, homogena parkettgolv och olika väggmattor. I ämnet 
behandlas hur arbetet utförs vid såväl om- och tillbyggnader som vid 
nyproduktioner.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet golvläggning ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om och färdigheter i undergolvsarbeten, läggning av 
mattor och plattor av plastmaterial samt textila golv. Undervisningen 
ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i 
golv- och väggarbeten i våtrum samt läggning av trä- och laminatgolv. 
Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om och färdigheter i reparation och underhåll av golv.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbets-
processen påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar sin kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl indivi-
duellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet golvläggning ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.

Kurser i ämnet...  se Golvläggning
Golvläggning 1, 100 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
Golvläggning 2, 100 poäng, som bygger på kursen golvläggning 1.
Golvläggning 3, 200 poäng, som bygger på kursen golvläggning 2.
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Husbyggnad - specialyrken
Ämnet specialyrken omfattar arbete med olika arbetstekniker inom 
respektive specialyrke från planering och utförande tills dess att 
objektet är färdigt att användas. Många specialyrken har sin grund i 
andra byggyrken som träarbetare, betongarbetare eller murare.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet specialyrken ska syfta till att utveckla ele-
vernas kunskaper om specialyrket och dess arbetstekniker. Arbets-
teknikerna varierar för respektive specialyrke från arbete med ytskikts-
beklädnader som till exempel plattsättning  och mer  servicebetonade 
yrken   som arbete med ställningsbyggnad, håltagning i betongkon-
struktioner   samt hantverksyrken såsom glasteknik. Undervisningen 
ska  ge eleverna möjlighet att utveckla teoretiska och praktiska kun-
skaper inom respektive specialyrke.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
   Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 

ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar sin kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet husbyggnad - specialyrken ska ge eleverna 
förut-sättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.

Kurser i ämnet... se Husbyggnad - specialyrken 
Specialyrken 1, 100 poäng, som bygger på kursen husbyggnad 3.
Specialyrken 2, 200 poäng, som bygger på kursen specialyrken 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3782
http://www.skolverket.se/sb/d/3782


Ventilationsplåtslageri
Ämnet ventilation handlar om ventilationssystem och luftbehandling 
och om hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och 
arbetsmiljö. I ämnet behandlas även ventilationstekniska system och 
deras uppbyggnad.
Ämnets syfte
    Undervisningen i ämnet ventilationsteknik ska syfta till att utveckla 
elevernas kunskaper om   injustering, isolering, energioptimering, rit-
ningsläsning och felsökning samt om hur utförandet påverkar funktio-
nen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur man väljer lämpliga verktyg och om hur man använder dessa 
på ett ergonomiskt riktigt sätt.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar sin kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet ventilationsteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar o använda ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.
Kurser i ämnet... se Ventilationsplåtslageri 
Ventilationsplåtslageri 1, 100 poäng, som  bygger på kursen byggrund 
2 eller VVS-grund.
Ventilationsplåtslageri 2, 200 poäng, som bygger på kursen 
ventilationsplåtslageri 1.
Ventilationsmontering 1, 100 p, bygger på byggrund 2 ell VVS-grund.
Ventilationsmontering 2, 200 poäng, som bygger på kursen 
ventilationsmontering 1.
Ventilationsservice, 100 poäng, som bygger på kursen byggrund 2 eller 
VVS-grund.
Ventilationsisolering, 200 poäng, som bygger på kursen byggrund 2 
eller VVS-grund.
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Plåtslageriteknik
Ämnet plåtslageriteknik behandlar hur man planerar och genomför 
byggnadsplåtslageri. Det behandlar även arbetsmetoder och olika 
plåtmaterials egenskaper  samt hur man väljer lämpliga verktyg och 
använder och vårdar dessa.
Ämnets syfte
    Undervisningen i ämnet plåtslageri ska syfta till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om hur olika material används samt förmåga att 
utifrån ritningar och beskrivningar utföra plåtarbete och   beräkna 
materialåtgång.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar sin kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet  plåtslageriteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.
 9. Kunskaper om företagande och entreprenörskap.

Kurser i ämnet... se Plåtslageriteknik 
Plåtslageriprocessen, 200 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
Plåtslageriteknik, 100 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
Byggnadsplåtslageri 1, 200 p, som bygger på kursen plåtslageriteknik.
Byggnadsplåtslageri 2, 200 p, bygger på kursen byggnadsplåtslageri 1.
Byggnadsplåtslageri 3, 200 p, bygger på kursen byggnadsplåtslageri 2.
Byggnadsplåtslageri 4, 200 p, bygger på kursen byggnadsplåtslageri 3.
Kulturplåtslageri, 100 poäng
Lättbyggnadsteknik, 200 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
Plåtslageri - svetstekniker, 100 poäng, som bygger på kursen byggrund 
2.
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Måleri
Ämnet måleri behandlar byggnadsmåleri från planering och utförande 
tills dess att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar även färgens 
estetiska och skyddande värden.
Ämnets syfte
    Undervisningen i ämnet måleri ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i hur man planerar och utför olika typer av målningsarbeten 
och uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om färglära, olika 
måleritekniker och målningsmaterialens estetiska och skyddande 
funktion. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur olika verktyg och material används och vårdas.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för 
hållbar utveckling.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritisk till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen har påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska 
kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska 
genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och 
ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt orga-

niseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och 
  utföra vanliga arbetsuppgifter.
 2. Kunskaper om olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom 
  yrkesområdet.
 4. Färdigheter i att göra riskbedömningar av arbetsuppgifterna.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och 
  maskiner.  
 6. Förmåga att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö 
  och ergonomi.
 7. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär.
 8. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att 
  dokumentera sitt arbete.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt 
  använda fackspråk.
 10. Kunskaper om samverkan mellan olika yrkeskategorier och 
  med kunder samt om företagande och entreprenörskap inom 
  branschen.
Kurser i ämnet... se Måleri 
Måleriprocessen, 200 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
Måleri 1, 200 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
Måleri 2, 200 poäng, som bygger på kursen måleri 1.
Måleri 3, 200 poäng, som bygger på kursen måleri 2.
Måleri 4, 200 poäng, som bygger på kursen måleri 3.
Måleri 5, 200 poäng, som bygger på kursen måleri 4.
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Anläggning
Ämnet anläggning omfattar mark- och anläggningsbyggande från pla-
nering till dess objektet är färdigt att brukas. I ämnet ingår kunskaper i 
olika materials hållfasthet, packningsförmåga, dräneringsegenskaper 
samt förståelse för estetiska detaljer i markbyggandet.

Ämnets syfte
    Undervisningen i ämnet anläggning ska syfta till att eleven utveck-
lar kunskaper om grundläggning, vägbyggnad, vägunderhåll och led-
ningsbyggnad samt enklare stensättning och plattläggning. Även kun-
skaper om jord- och  bergmaterial ingår i ämnet. Materialkännedom 
och kännedom om olika arbetsmetoder utgör viktiga inslag.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
   Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritisk till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
   Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgif-
terna ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tids-
enliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar sin   kreativitet, problemlösnings- och initiativ-
förmåga samt organiseras så att de får möjlighet att utföra sina 
uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet  anläggning ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och 
  utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om 
  olika arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera  
  arbetsprocessen, dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften 
  uppfyller fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.
 9. Kunskaper om företagande och entreprenörskap.

Kurser i ämnet... se Anläggning
Anläggningsprocessen, 200 poäng, som bygger på kursen byggrund 2.
Anläggning 1, 100 poäng, som bygger  på kursen byggrund 2.
Anläggning 2, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning 1.
Anläggning - gröna ytor, 200 p, som bygger på kursen anläggning 2.
Anläggning - ledningsbyggnad, 200 p, bygger på kursen anläggning 2.
Anläggning - stensättning, 100 p, som bygger på kursen anläggning 2.
Anläggning   - vägbyggnad, 100 poäng, som bygger på kursen 
anläggning 2.
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Berghantering
Ämnet berghantering omfattar borrning och sprängning av berg-
material från ledningar, vägar och tunnlar till industriell verksamhet 
som gruvor och större dagbrott. Sprängmetoder utvecklas kontinuerligt 
när det gäller säkerhet, precision och miljökrav. Kunskapen att spränga 
berg är av stor betydelse till exempel när nya väg- och järnvägstunnlar 
samt vatten och avloppssystem byggs.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet berghantering ska syfta till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om borrningsteknik samt skötsel och underhåll av 
bergborrmaskiner. I ämnet ingår även kunskaper om olika laddnings-
tekniker och sprängmetoder samt ett omfattande säkerhetstänkande.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar sin  kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 
organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet berghantering ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.

Kurser i ämnet... se Berghantering
Bergsprängning, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
Bergborrning, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
Bergarbeten, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
Bergmaskiner, 100 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
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Mobila arbetsmaskiner
Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar anläggningsbyggandet från 
planeringsstadiet till dess att objektet är färdigt att brukas. Byggandet i 
samhället bidrar på ett avgörande sätt till utformningen av infra-
strukturen och de miljöer vi vistas i. Anläggningsmaskinernas ankomst 
till arbetsplatsen markerar ofta starten på en lång kedja av olika 
yrkesgruppers insats för att förverkliga moderna samhällsmiljöer.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mobila arbetsmaskiner ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om anläggningsmaskiners uppbyggnad, arbets-
sätt och körteknik samt fordonsvård och daglig tillsyn. Undervis-
ningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur modern 
kommunikationsutrustning används för att kunna uppnå maximal 
precision och effektivitet i arbetet.
    Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper 
om anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet 
samt förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska 
även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt 
och miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla yrkesspråk och förmåga 
att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervis-
ningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att dokumen-
tera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen 
påverkat resultatet.
   Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar   kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt 

organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl indivi-
duellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet mobila maskiner ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav. 
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda yrkesspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor, samverkan mellan olika 
  yrkeskategorier och med kunder.

Kurser i ämnet... se Mobila arbetsmaskiner

Hjullastare,  200 poäng, som bygger på  kursen anläggning 2 eller 
kursen marken och växternas biologi.
Grävmaskiner, 200 poäng, som bygger på kursen  anläggning 2 eller 
kursen marken och växternas biologi.
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Anläggningsförare
Ämnet anläggningsförare handlar om hur olika typer av jordförflytt-
ande anläggningsmaskiner ska hanteras samt kunskaper om olika 
förekommande anläggningsbyggnader. I ämnet ingår tekniska kunska-
per om maskiner och maskinens specifika användningsområden samt 
kunskaper om trafiksäkerhet och miljöpåverkan.
Ämnets syfte
    Undervisningen i ämnet anläggningsförare ska syfta till att eleven 
utvecklar kunskaper om service och underhåll av olika jordförflyttande 
anläggningsmaskiner.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
    Undervisningen ska genomföras så att eleverna får möjlighet att 
väva samman de teoretiska och praktiska kunskaperna till en helhet. 
Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner 
som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet samt problemlösnings- 
och initiativförmåga samt organiseras så att de får möjlighet att utföra 
sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.
    
Undervisningen i ämnet anläggningsförare ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att framföra fordon och maskiner i skiftande 
  trafikmiljöer.
 3. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 4. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 6. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 8. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 9. Kunskaper om yrkets krav och villkor, samverkan mellan olika 
  yrkeskategorier och med kunder.
 10. Kunskaper om företagande och entreprenörskap.

Kurser i ämnet... se Anläggningsförare
Anläggningsförare 1, 200 poäng, som bygger på kursen byggrund 2. 
Anläggningsförare 2, 200 poäng, som bygger på kursen 
anläggningsförare 1.
Anläggningsförare 3, 200 poäng, som bygger på kursen 
anläggningsförare 2.
Anläggningsförare 4, 200 p,som bygger på kursen anläggningsförare 3
Anläggningsförare - process, 100 p, som bygger på kursen byggrund 2.
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Beläggning
Ämnet beläggning behandlar beläggningsarbete, från tillverkning av 
asfalt till det att vägobjektet är färdigt att brukas. I samhället ställs allt 
högre krav   på vägars utformning och kvalitet. Aspekter på både 
säkerhet och miljö måste finnas med redan i planeringstadiet.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet beläggning ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper   om materialkännedom samt service och underhåll av 
beläggningsmaskiner. I ämnet ingår även kunskaper om kvalitetskrav 
vid tillverkning av asfaltmassa samt olika beläggningsmetoder och 
förståelse för estetiska detaljer i beläggningsarbetet. Även kunskaper 
om bergmaterial ingår i ämnet.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Undervisningen 
ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och 
förmågan att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
   Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar sin kreativitet och problemlösnings- och initiativförmåga 

samt organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet beläggning ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor, samverkan mellan olika 
  yrkeskategorier och med kunder.
Kurser i ämnet... se Beläggning 
Beläggning, 200 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
Beläggningsmaskiner, 100 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
Beläggningsarbeten, 100 poäng, som bygger på kursen anläggning 2.
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Järnvägsbyggnad
Ämnet järnvägsbyggnad behandlar byggandet av järnvägar från plane-
ringsstadiet till färdig räls. Byggandet av järnvägar bidrar till utform-
ningen av infrastrukturen och de miljöer vi vistas i.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet järnvägsbyggnad ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om omfattande säkerhetsföreskrifter, banvallens 
uppbyggnad och konstruktion, byggnation och underhåll av järnvägs-
spår samt hantering av maskiner och tillsatsutrustning i samband med 
järnvägsbyggnation.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
anvisningar, lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt 
förmåga att i arbetet ta hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart byggande.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förståelse av yrkesrollen och ansvarstagande i yrkeslivet samt förmåga 
att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett facksspråk och 
förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur 
arbetsprocessen påverkat resultatet.
   Undervisningen ska genomföras så att de teoretiska och praktiska 
kunskaperna vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter 
ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga 
och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska bidra till att eleverna  
utvecklar sin  kreativitet och  problemlösnings- och initiativförmåga 
samt organiseras så att de får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl 
individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet järnvägsbyggnad ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att söka information, planera, organisera och utföra 
  vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaper om olika 
  arbetsmetoder samt förmåga att utvärdera arbetsprocessen, 
  dokumentera och bedöma om arbetsuppgiften uppfyller 
  fastställda kvalitetskrav.
 2. Förmåga att planera och organisera arbetet på ett säkert sätt 
  med hänsyn tagen till arbetsmiljö, ergonomi och hälsa genom 
  att identifiera arbetsmiljörisker. Färdigheter i att göra 
  riskbedömningar inför arbetsuppgifterna.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg och maskiner 
  samt material som passar för arbetsuppgiften. Färdigheter i att 
  göra beräkningar för arbetsuppgiften.
 4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda 
  ritningar.
 5. Förmåga att använda fackspråk och att uppträda ansvarsfullt i 
  yrkesutövandet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för  
  arbetsuppgifter och yrkesområdet.
 7. Kunskaper om vad ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
  byggande innebär i byggprocessen och för samhället.
 8. Kunskaper om yrkets krav och villkor samt samverkan mellan 
  olika yrkeskategorier och med kunder.

Kurser i ämnet... se  Järnvägsbyggnad
Järnvägsbyggnad 1, 100 poäng, som bygger på kursen anläggning 2. 
Järnvägsbyggnad 2, 200 poäng, som bygger på kursen 
järnvägsbyggnad 1.
Järnvägsbyggnad 3, 200 poäng, som bygger på kursen 
järnvägsbyggnad 2.
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VVS- och fastighetsprogrammet.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
"VVS- och fastighetsprogrammet ska ge en grundläggande yrkesut-
bildning för arbete med installation, drift och underhåll inom VVS, 
ventilations-, kyl- och värmepump- eller fastighetsskötarbranschen.
    Det föreslagna programmets utbildning inom klimat- och VVS-
området bedrivs i dag inom energiprogrammet, som är ett av de minsta 
programmen. En förklaring till elevernas svaga intresse för det 
nuvarande energiprogrammet kan vara energiprogrammets otydliga 
karaktär. Den föreslagna programstrukturen innebär att en del av 
dagens energiprogram flyttas till det nya el- och energiprogrammet."
(Prop. 2008/09:199)

se  VVS- och fastighetsprogrammet

Ämnesplaner
Fastighetsförvaltning      Även på område 644
Fastighetsservice     Även på område 644
Industrirörteknik
Kyl- och värmepumpsteknik
Systemkunskap
Teknisk isolering
Ventilationsteknik
Verktygs- och materialhantering
Vvs - teknik
Yttre miljö

Exempel på yrkesutgångar
Fastighet
Fastighetsskötare
Fastighetsvärd
Fastighetstekniker
Kyl- och värmepumpsteknik
Kylmontör
Kyltekniker
Ventilationsteknik
Ventilationstekniker
Vvs
VVS - montör
Industrirörsmontör
Isoleringsmontör
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VVS - teknik
Ämnet VVS-teknik behandlar uppbyggnad och funktion av värme- 
och sanitetstekniska installationer i byggnader och är till sin karaktär 
både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs grunderna för hantverks-
kunnande, yrkesidentitet och yrkesmässighet inom VVS-teknik. I 
ämnet beskrivs branschens tekniska utveckling och betydelsen av en 
hållbar utveckling.
Ämnets syfte
    Undervisningen i ämnet VVS-teknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om värme- och sanitetstekniska installationer och 
deras konstruktioner. Den ska även leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om och färdigheter i att hantera material och utrustning, 
samt att arbeta i enlighet med regler för miljö och säkerhet. I 
undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga 
att planera, organisera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter. I 
undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga 
att läsa ritningar, använda instruktioner och arbetsbeskrivningar samt 
kännedom om gällande bygglagstiftning och branschregler.
    Dessutom ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om och färdigheter i sammanfogningstekniker av permanenta och de-
monterbara fogar samt förband för rör och tillhörande utrustning.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar servicekänsla i 
yrkesutövandet och kunskaper i entreprenörskap. I undervisningen ska 
eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om yrkesetik och 
installationernas estetiska utformning.
    Genom ett problemlösande arbetssätt och praktiskt laborativa 
övningar i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla för-
måga att arbeta ansvarsfullt, individuellt och i samarbete med andra. 
Eleverna ska ges en upplevelse av helhetssituationer genom att under-
visningen genomförs så att de praktiska och teoretiska kunskaperna 
kopplas samman.
   Undervisningen i ämnet vvs-teknik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande: 

 1. Kunskaper om olika energianläggningars uppbyggnad och 
  funktion.
 2. Förmåga att läsa ritningar med tillhörande handlingar och att 
  planera, genomföra, samt dokumentera arbetsuppgifter.
 3. Kunskaper om montering av värme- och sanitetstekniska 
  system samt om byggprocessen och relevanta regelverk.
 4. Förmåga att utföra och bedöma installationsarbeten utifrån 
  relevanta krav.
 5. Färdigheter i rörläggning och förläggningssätt samt kunskaper 
  om komponenter och apparater samt om material och metoder 
  för sammanfogning efter standarder och myndighetskrav.
 6. Kunskaper om olika medier och deras bruksområden och 
  miljöpåverkan.
 7. Kunskaper om montagedetaljer och upphängningsanordningar.
 8. Kunskaper om nya och beprövade produkter och material och 
  förmåga att utföra reparationer, funktionskontroll, service och 
  underhåll på system och installationer.
 9. Förmåga att utföra täthetsprovning samt egenkontroller och 
  dokumentation av uppgift.
 10. Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete i  
  arbetsorganisationen.
 
Kurser i ämnet... se Vvs- teknik
Entreprenadteknik, 100 poäng.
Sanitetsteknik 1, 100 poäng, som bygger på kursen systemuppbyggnad 
inom ämnet systemkunskap.
Sanitetsteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen sanitetsteknik 1.
VVS-teknik, 200 poäng, som bygger på kurserna sanitetsteknik 1.
VVS - svetsteknik 1, 100 poäng.
VVS - svetsteknik 2, 100 p, bygger på kursen VVS - svetsteknik 1.
VVS - svetsteknik 3, 100 p, bygger på kursen VVS  svetsteknik 1
VVS- svetsteknik 4, 200 poäng, som bygger på kursen svetsteknik 3. 
Värmeteknik 1, 100 poäng.
Värmeteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen värmeteknik 1, samt 
kursen systemuppbyggnad inom ämnet systemkunskap.
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Systemkunskap
Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och 
värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också 
betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom 
byggnaders energieffektivitet, vilka medier som förekommer i syste-
men, deras fysikaliska egenskaper och hur energiomvandling sker.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet systemkunskap ska syfta till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssy-
stem samt deras funktion och konstruktion. Eleverna ska ges möjlighet 
att utveckla kunskaper om systemen var för sig och i samverkan. 
Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om byggnaders konstruktion samt förståelse av hur klimatskalet och 
verksamheten påverkar dimensioneringen av systemen. Genom under-
visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
arbetsprinciper, miljöpåverkan och produktionsförutsättningar.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att 
bedöma och beräkna effektbehov i värme- och kylprocesser samt 
kunskaper om hur energianvändning påverkar hälsa och miljö för en 
hållbar utveckling. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar ett 
ergonomiskt och arbetsmiljöriktigt förhållningssätt. Dessutom ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om termer och begrepp 
som används inom installations- och fastighetsområdet.
    Undervisningen ska bedrivas så att eleverna ges möjlighet att om-
sätta teoretiska lösningar i praktiken.

Undervisningen i ämnet systemkunskap ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om energitekniska systems funktion och 
  konstruktion samt energibärande mediers egenskaper.
 2. Kunskaper om termodynamik samt färdigheter i att göra 
  beräkningar som rör värme-, sanitets-, ventilations-, kyl- och 
  värmepumpssystem.
 3. Kunskaper om effektiv och miljövänlig energianvändning.
 4. Förståelse av ritningar, driftkort, användarmanualer och 
  instruktioner samt färdigheter i att göra ritningar.
 5. Förmåga att utföra driftkontroller.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

 
Kurser i ämnet... se Systemkunskap

Injusteringsteknik, 100 poäng.
Systemuppbyggnad, 100 poäng.
Värmelära, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3456
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Kyl - och värmepumpsteknik
Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar systemförståelse och 
processkännedom som är den gemensamma basen för arbete inom 
området. Fungerande kyl- och värmepumpsanläggningar, installerade 
efter samhällets miljökrav och krav på effektiv energihushållning, är 
centrala i ämnet. Ämnet bygger till viss del på naturvetenskaplig grund 
då mekanik och värmelära är viktiga förutsättningar för processen i 
kyl- och värmepumpsanläggningar och det är till sin karaktär både 
praktiskt och teoretiskt. 

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet kyl- och värmepumpsteknik ska syfta till att 
eleverna utvecklar färdigheter i att utföra installation, drift, underhåll 
och service på kyl- och värmepumpsanläggningar samt förmåga till 
praktisk problemlösning. Ämnet ska leda till att eleverna utvecklar 
de kunskaper inom säkerhet och miljö som krävs för att följa gällande 
lagar och föreskrifter. Undervisningen ska också leda till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hantering av alternativa köldmedier i kyl- och 
värmepumpssystem. Grundläggande systemförståelse och process-
kännedom är den gemensamma basen för arbete inom området.
    Genom laborationer och experiment med skolans laborationsut-
rustning och genom experiment på egenbyggda kylanläggningar ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om och 
förmåga till praktisk problemlösning avseende systemförståelse, 
installation och service av kyl- och värmepumpssystem.

Undervisningen i ämnet kyl- och värmepumpsteknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Färdigheter i installationsarbeten. Det innebär olika 
  arbetsuppgifter för att planera, utföra och bedöma  

  installationsarbeten utifrån estetiska och hantverksmässiga 
  krav.
 2. Kunskaper om kyl- och värmepumpstekniska systems 
  uppbyggnad och funktion. 
 3. Förmåga att utföra säkerhetskontroller och att arbeta på ett 
  skydds- och miljömedvetet sätt.
 4. Förmåga att läsa ritningar, manualer och handlingar för att 
  planera, genomföra och lösa förekommande arbetsuppgifter.
 5. Kunskaper om olika köldbärare och köldmedier och deras 
  miljöpåverkan.
 6. Kunskaper om montagedetaljer och upphängningsanordningar. 
  Det innebär krav på hållbarhet, korrosionskydd, mekanisk 
  påverkan och utrustning enligt gällande föreskrifter och 
  anvisningar för gällande installation.
 7. Kunskaper om nya och beprövade produkter och material, för 
  att kunna utföra reparationer, service och underhåll på kyl- och 
  värmeinstallationer.
 8. Förmåga att utföra driftkontroller.
 9. Kunskaper om kylprocessen.
 10. Färdigheter i kommunikation och kundkontakter.

Kurser i ämnet... se Kyl- och värmepumpsteknik

Kyl- och värmepumpsteknik ? grund, 100 poäng.
Kyl- och värmepumpsteknik ? installation, 200 poäng.
Kyl- och värmepumpsteknik ? service, 200 poäng.
Kyl- och värmepumpsteknik ? energieffektivisering, 100 poäng.
Kyl- och värmepumpsteknik ? miljö och säkerhet, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3848
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Ventilationsteknik
Ämnet ventilationsteknik behandlar vikten av ett väl fungerande 
inomhusklimat och hur ett sådant kan uppnås när det gäller temperatur 
och ventilation. Det behandlar också på vilket sätt och med vilka 
hjälpmedel man optimerar driften av klimatanläggningar. Ämnet byg-
ger till viss del på naturvetenskaplig grund, där mekaniska och 
termodynamiska faktorer är viktiga för luftbehandling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet ventilationsteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om vad som avses med fungerande ventilation 
och hur den uppnås. Dessutom ska ämnet leda till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om anläggningars uppbyggnad, funktion och 
konstruktion samt färdigheter i drift och underhåll av olika 
anläggningstyper. Eleverna ska ges möjlighet att använda lämplig 
utrustning på ett arbetsmiljöriktigt och ergonomiskt sätt. Vidare ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och 
samverka i enlighet med de krav arbetslivet ställer. Undervisningen 
ska leda till att eleverna utvecklar servicekänsla samt kunskaper i den 
terminologi som gäller inom området.
    Eleverna ska utifrån ritningar och anläggningsdokumentation ges 
möjlighet att utföra underhålls- och injusteringsarbeten med avsedd 
utrustning. I undervisningen ska verkliga ventilationsanläggningar 
eller anläggningar i laborativ miljö användas så att praktiska och 
teoretiska kunskaper sammankopplas.

Undervisningen i ämnet ventilationsteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande: 
 1. Kunskaper om olika ventilationstekniska system.

 2. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter 
  inom området.
 3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg, utrustning och 
  material samt att välja och använda arbetsmetoder.
 4. Förmåga att använda arbetsbeskrivningar och ritningar.
 5. Förmåga att följa lagar och andra bestämmelser om 
  arbetsmiljö, hälsa och hållbar utveckling.
 6. Förmåga att samarbeta med andra och använda fackspråk.
 7. Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet.... se Ventilationsteknik

Luftbehandling, 100 poäng.
Luftströmning, 200 poäng, som bygger på kursen luftbehandling.
Luftbehandlingssystem, 200 poäng, som bygger på kursen 
luftströmning.
Luftbehandlingsanläggningar, 200 poäng, som bygger på kursen 
luftbehandlingssystem.
Ventilationsteknik - injustering, 100 poäng. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3458
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Industrirörteknik
Ämnet industrirörteknik behandlar uppbyggnad och funktion av pro-
cessrörsystem för värme- och tryckbärande utrustningar med speciella 
funktioner och krav inom industrisektorn och övriga branschspecifika 
anläggningar. Sammanfogningstekniker som svetsning är ett viktigt 
inslag. Vidare behandlas materiallära, apparater, komponenter och 
lyftanordningar i ämnet. Arbetsmetoder och systemförståelse ingår 
också i ämnet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet industrirörteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om processrörsystem inom industrin och om hur 
dessa är uppbyggda och vilka krav som ställs på utförande, hållfasthet 
och funktion. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om system och installationer av värme- och tryck-
bärande utrustningar med högre ställda säkerhetskrav.     
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
grund- och tillsatsmaterial och om hur dessa förändras vid till exempel 
värmepåverkan. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kun-
skaper om montering och installationsarbete, vilka arbetsmetoder som 
är lämpliga och hur lyftanordningar får användas. Undervisningen ska 
leda till att eleverna utvecklar kunskaper om vilka hjälpmedel som 
finns och hur en riskfri arbetsmiljö säkerställs. Eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om ritteknik och om hur information 
från ritningar används i beskrivningar och monteringsanvisningar. I 
undervisningen ges eleverna också möjlighet   att utveckla service-
känsla, initiativkraft samt problemlösnings- och samarbetsförmåga.
     Undervisningen i ämnet ska genomföras på autentiska anläggningar 
eller i laborativ skolmiljö med ergonomiskt anpassade verktyg och 
maskiner samt med hjälpmedel och utrustning som är praxis för att 
lösa förekommande uppgifter. I undervisningen ska även datablad för 
svetsning och övriga beskrivningar av arbetsuppgifter användas. 
Undervisningen ska genomföras så att de praktiska och teoretiska 

kunskaperna utgör ett samband för eleverna och så att arbetet utförs på 
ett ergonomiskt och arbetsmiljöriktigt sätt. 

Undervisningen i ämnet   industrirörteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utföra montageplanering, rörmontage och att 
  använda maskiner för kapning och fasning samt att utföra 
  fogförberedelse inför svetsning.
 2. Kunskaper om planering och arbetsmetoder för installationer 
  och konstruktioner för upphängning och montage beroende på 
  förläggningssätt.
 3. Förmåga att använda sig av information i ritningar och 
  kunskaper om isometrisk ritteknik.
 4. Kunskaper om funktion och systemuppbyggnad för 
  processrörsystem inom industrisektorn och övriga  
  branschspecifika anläggningar för värme och tryckbärande 
  utrustningar med speciella funktioner och krav.
 5. Kunskaper i materiallära för system och installationer med 
  särskilda krav på såväl tryck som temperaturer och om hur 
  olika medier påverkar hållfasthet och konstruktioners 
  livslängd.
 6. Kunskaper om användandet av lyftanordningar och övriga 
  hjälpmedel.
 7. Kunskaper om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet både för den 
  som ska arbeta med och den som ska använda en installation.
 8. Färdighet i kontroll, täthetsprovning och dokumentation.

Kurser i ämnet... se Industrirörteknik

Industrirörteknik 1, 100 poäng.
Industrirörteknik 2, 100 poäng.  
Industrirörteknik 3, 200 poäng, som bygger på kursen 
industrirörsteknik 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3847
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Teknisk isolering
Ämnet är till sin uppbyggnad och karaktär praktiskt och teoretiskt 
inriktat mot isolering av tekniska installationer och ställer krav på 
hantverkskunnande och problemlösningsförmåga. Den tekniska ut-
vecklingen i samhället ställer allt större krav på inomhusmiljö och 
minskade energiförluster, vilket förutsätter kunskaper om isolering 
samt förekommande lagar och regler. 

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet teknisk isolering ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om isolering av varma och kalla installationer 
liksom om skydd mot brand- och brandgasspridning. Undervisningen 
omfattar också isolering av luftbehandlingssystem och dämpning och 
spridning av ljud. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om isoleringens och ytbeklädnadens utförande och 
funktion och kunskaper om material för isolering och arbetsmetoder 
vid VVS-installationer och applikationer inom industrisektorn samt 
kännedom om begrepp och användandet av ritningar och beskriv-
ningar. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om arbetsmiljö, bygglagstiftning och övriga regler som styr 
verksamheten. 
    Undervisningen i ämnet ska dessutom ge eleverna möjlighet att ut-
veckla servicekänsla och entreprenörskap i yrkesutövandet. Eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om yrkesetik och estetisk 
utformning. Undervisningen i ämnet ska bidra till att eleverna ut-
vecklar ett hantverkskunnande vid hantering av de verktyg, maskiner 
och material som förekommer inom isoleringsbranschen. Under-
visningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att planera, 
organisera och genomföra praktiskt laborativa uppgifter och föreslå 
alternativa åtgärder vid uppkomna situationer samt göra anpassningar 
under arbetets gång.
    I en autentisk och realistisk utbildningsmiljö ska eleverna ges 
förutsättningar till praktiskt laborativa övningar som bygger på verk-

lighetsnära situationer. Genom ett problemlösande arbetssätt ska 
elevernas förmåga att arbeta ansvarsfullt, individuellt och i samarbete 
med andra, utvecklas. Undervisningen ska genomföras så att de 
praktiska och teoretiska kunskaperna kopplas samman och ger eleven 
upplevelse av helhetssituationer.

Undervisningen i ämnet teknisk isolering ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Färdigheter i att planera, utföra och bedöma arbetsuppgifter 
  utifrån hantverksmässiga och estetiska krav.
 2. Färdigheter i att använda ritningar och beskrivningar samt 
  kunskaper om bygglagstiftning och föreskrifter som styr 
  verksamheten.
 3. Förmåga att utföra termisk isolering av tekniska installationer 
  inom bygg- och industrisektorn enligt aktuella regelverk.
 4. Kunskaper om isoleringsmaterial, hur dessa är konstruerade 
  och vilka egenskaper samt användningsområden de har.
 5. Kunskaper om material för ytbeklädnad och förmåga att 
  tillverka och montera sådan.
 6. Kunskaper om verktyg, maskiner och hjälpmedel som 
  förekommer inom teknisk isolering.
 7. Förmåga att utföra kontroller och att dokumentera utfört arbete.
 8. Förmåga till systematiskt arbetsmiljöarbete i arbetsorganisation 
  enligt gällande skyddsföreskrifter.

Kurser i ämnet... se Teknisk isolering

VVS-isolering, 100 poäng.
Ytbeklädnad grund, 200 poäng.
Brand- och ljudisolering, 200 poäng. som bygger på kursen VVS-
isolering.
Kondensisolering, 100 poäng, som bygger på kurserna VVS-isolering 
och Ytbeklädnad grund.
Industriisolering, 200 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3849
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Verktygs- och materialhantering
Ämnet verktygs- och materialhantering behandlar planering, beräkning 
och utförande av montagearbeten inom många olika områden. Vidare 
behandlar ämnet hur man hanterar verktyg, material, maskiner och 
fästdon samt i vilka sammanhang de får och kan användas.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet verktygs- och materialhantering ska syfta till 
att eleverna utvecklar kunskaper om hur utrustning, material och 
fästdon väljs, används och vårdas på ett säkert och arbetsmiljöriktigt 
sätt. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att planera, 
utföra, utvärdera och dokumentera arbeten i enlighet med miljö- och 
arbetslivskrav. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna 
utvecklar färdigheter i att använda verktygens manualer och ritningar 
med materialbeteckningar. Undervisningen ska också bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om den tekniska utvecklingen avseende 
verktyg, material och fästdon.
    Genom praktiska monteringsövningar ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla förmåga att välja, använda och vårda verktyg, material och 
fästdon på ett säkert, ergonomiskt riktigt och miljömedvetet sätt. 
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att 
kommunicera och samverka i sin arbetsutövning.

Undervisningen i ämnet verktygs- och materialhantering ska ge ele-
verna förutsättningar att utveckla följande:
 
 1. Förmåga att välja och använda verktyg, maskiner, material och 
  fästdon.
 2. Kunskaper om nödvändiga säkerhetsaspekter.

 3. Färdigheter i att utföra monteringsarbeten i enlighet med lagar 
  och andra bestämmelser, anvisningar och standarder.
 4. Förmåga att tolka ritningar och materialbeteckningar.
 5. Förmåga att använda och följa verktygens manualer. 
 6. Kunskaper om ergonomi och arbetsmiljö för den aktuella 
  arbetsuppgiften.
 7. Förmåga att vårda aktuella verktyg och maskiner.
 8. Färdigheter i att utföra kvalitetskontroll av gjorda  
  arbetsuppgifter.

Kurser i ämnet... se Verktygs- och materialhantering

Verktygs- och materialhantering, 100 poäng.
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Fastighetsförvaltning
Ämnet fastighetsförvaltning handlar om att planera och följa upp 
underhållet av fastigheter och upprätthålla ett boende och brukande av 
god kvalitet. I ämnet behandlas service, teknik, ekonomi, administra-
tion, kommunikation samt regelverk inom fastighetsområdet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fastighetsförvaltning ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att planera och genomföra förekommande arbets-
uppgifter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
säkerhetsfrågor, avfallsfrågor, energifrågor, administration samt lagar 
och andra bestämmelser. Undervisningen ska också utveckla elevernas 
förmåga att bemöta och kommunicera med ägare, brukare och 
hyresgäster i olika typer av fastigheter. Eleverna ska också ges 
möjligheter att utveckla färdigheter i användande av moderna medier 
och utrustning för hantering av information.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda modern 
digital utrustning och programvara för övervakning av olika ytor och 
utrymmen samt för driftövervakning av fastighetsanläggningar. Prak-
tiskt arbete med digital utrustning ska varvas med teoretiska studier så 
att eleverna ges möjlighet att befästa sina kunskaper. Undervisningen 
ska, till exempel genom rollspel och värderingsövningar, bidra till att 
eleverna utvecklar sin förmåga att reflektera över sin egen och andras 
kommunikation.

Undervisningen i ämnet fastighetsförvaltning ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om juridiska begrepp och säkerhetsfrågor samt 
  deras innebörd inom fastighetsområdet. 

 2. Kunskaper om fastighetsförvaltningens tekniska och 
  ekonomiska förutsättningar och generella   
  energibesparingsåtgärder.
 3. Kunskaper om regler för avfallshantering, återvinning och 
  renhållning. 
 4. Förmåga att använda modern digital utrustning för att 
  övervaka, kommunicera, ta emot, hämta och söka information 
  och ny kunskap.
 5. Förmåga att använda modern och aktuell programvara. 
 6. Kunskaper om etiska och datarättsliga frågor, upphovsrätt, 
  yttrande- och informationsfrihet och människors rätt till 
  integritetsskydd.
 7. Förmåga att reflektera över sitt eget och andra människors sätt 
  att kommunicera. 
 8. Kunskaper om kommunikationens komplexitet utifrån sociala 
  och kulturella faktorer. 
 9. Kunskaper om pedagogiska principer och förmåga att i tal och 
  skrift dokumentera, informera individer och olika målgrupper 
  samt att samverka med andra.

Kurser i ämnet... se Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning , 100 poäng.
Fastighet IT, 100 poäng.
Fastighetskommunikation, 100 poäng.
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Fastighetsservice.
Ämnet fastighetsservice beskriver de faktorer som påverkar behovet 
av fortlöpande och effektivt underhåll av fastighetsbestånd. Kunskaps-
området beskriver också hur fastighetsunderhåll planeras, genomförs 
och dokumenteras. Ämnet fastighetsservice behandlar dessutom hur 
arbetet utförs ur ergonomiska, miljömässiga, säkerhetsmässiga och 
sociala aspekter.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fastighetsservice ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om   fastighetsområdet så att hyresgäster i alla 
typer av fastigheter får service med avsedd kvalitet. Undervisningen i 
ämnet fastighetsservice leder också till att eleverna ges möjligheter att 
utveckla kunskaper om och färdigheter i rationellt underhåll inom 
fastighetsbranschen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om fastigheters konstruktion   och om hur yttre och inre faktorer 
påverkar underhållsbehovet. Undervisningen i ämnet ska leda till att 
eleverna utvecklar kunskaper om i fastigheter vanligt förekommande 
utrustning och maskiner, deras användningsområden och underhålls-
behov. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om underhållets tekniska, organisatoriska, miljömässiga 
och ekonomiska roll inom fastighetsbranschen samt om utvecklingen 
inom fastighetstekniken.
     Genom ett problemlösande arbetssätt och praktiskt laborativa 
övningar med planering, utförande och dokumentation i undervis-
ningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta 
ansvarsfullt individuellt och i samarbete med andra. Eleverna ska ges 
möjlighet att uppleva helhetssituationer genom att undervisningen 
genomförs så att de praktiska och teoretiska kunskaperna kopplas 
samman.

Undervisningen i ämnet fastighetsservice ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om planering, metoder, val av verktyg och 
  material, dokumentation och tekniker för underhåll och 
  reparationer av fastigheter, inredning och utrustning i 
  fastigheter.
 2. Kunskaper om olika byggnaders tekniska konstruktion, 
  byggmaterials, inredningars och utrustningars egenskaper och 
  behov av för- och efterbehandling, övergripande  
  bygglagstiftning samt vanliga byggskador.
 3. Förmåga att läsa och tyda ritningar, underhållsscheman, 
  manualer och innehållsdeklarationer samt att välja lämplig 
  mätmetod.
 4. Kunskaper om underhållsrutiner, regler, lagar och  
  säkerhetsfrågor i och kring fastigheter och fastighetsutrustning.
 5. Förmåga att utföra felsökning och vidta lämpliga åtgärder.
 6. Förmåga att beskriva förutsättningarna för ytbehandling och 
  olika ytbehandlingars kvalitet, användningsområden och 
  miljöpåverkan.
 7. Förmåga att utföra serviceåtgärder på hissar och andra 
  transportutrustningar.
 8. Förmåga att utföra service på porttelefoner, lås- och 
  larmsystem samt kabeltevenät i fastigheter.
 9. Kunskaper om de vanligaste inredningarnas, utrustningarnas 
  och maskintypernas uppbyggnad och funktion samt planering 
  av reservdelshållning.
Kurser i ämnet... se Fastighetsservice  
Fastighetsservice-byggnader, 100 poäng.
Fastighetsservice-elarbeten, 100 poäng.
Fastighetsservice-ytor, 100 poäng.
Fastighetsservice-VVS, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3846
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Yttre miljö
Ämnet yttre miljö omfattar planering, anläggande och bevarande av 
utomhusanläggningar och grönytor samt den teknik och utrustning 
som används. Ämnet behandlar också vikten av trivsamma och funk-
tionella utemiljöer i fastighetsområden.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet yttre miljö ska syfta till att eleverna utvecklar  
biologiska, estetiska, tekniska och hantverksmässiga kunskaper från 
design och gestaltning till färdig anläggning.Undervisningen i ämnet 
ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsmetoder och 
tekniker som krävs för arbeten inom anläggning av hård- och grönytor 
samt annan fast markutrustning inom fastighetsområdet.
    Eleverna ska också utveckla förmåga att välja och använda maski-
ner och redskap för uppgiften samt utveckla färdigheter i reparationer, 
service och underhåll av maskiner, verktyg och redskap. Eleverna ska 
utveckla förmåga att läsa och tolka ritningar, bedöma säkerhet och 
kvalitet samt utveckla förmåga att samarbeta med andra.
    De ska också  ges möjlighet att utveckla kunskaper om bygglag-
stiftning, miljö- och kvalitetskrav samt om hur arbetet kan organiseras 
med hänsyn till arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för såväl professi-
onella som brukare.
    Genom praktiskt arbete i realistiska situationer, i kombination med 
teoretiska studier, ska eleverna utveckla kunskaper om trädgårds-
anläggningar och anläggningsarbete inom fastighetsområdet, med 
såväl traditionell som modern hantverksteknik. Dessutom ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla färdigheter i underhåll, reparation och 
service av maskiner, verktyg och redskap.

Undervisningen i ämnet yttre miljö ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Kunskaper om aktuella samband inom trädgårdsanläggning 
  och anläggningsarbeten inom fastighetsområdet.
 2. Kunskaper om utomhusmiljöns betydelse för människans hälsa 
  och livskvalitet samt om hur utomhusmiljöer kan utformas för 
  olika brukare.
 3. Förmåga att läsa och tolka ritningar och att arbeta med 
  trädgårdsanläggning och anläggningsteknik.
 4. Kunskap om lagar, bestämmelser och säkerhetsföreskrifter 
  inom området samt förmågan att förebygga risker och 
  olycksfall.
 5. Förmåga att säkert och på ett ergonomiskt riktigt sätt välja, 
  använda och sköta maskiner, verktyg och redskap för olika 
  arbetsuppgifter.
 6. Förmåga att planera och utföra för yrkesområdet aktuella 
  arbetsuppgifter och att tillämpa en säker och effektiv 
  arbetsteknik med för arbetet aktuella och valda verktyg, 
  redskap, maskiner och tilläggsutrustning.
 7. Kunskaper om konstruktion och funktion av, och färdigheter i 
  att använda, aktuella verktyg, redskap och maskiner.
 8. Förmåga att tolka, använda och följa instruktions- och 
  handböcker samt att utföra service, daglig tillsyn och periodiskt 
  underhåll av aktuella verktyg, redskap och småmaskiner.

Kurser i ämnet... se Yttre miljö

Yttre miljö - anläggning, 100 poäng.
Yttre miljö - maskiner och verktyg, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3850
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El- och energiprogrammet.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
"Det nya el- och energiprogrammet ska ge en grundläggande yrkesut-
bildning för arbete med installation, drift, underhåll och reparation 
inom de el-, elektronik-, dator- och energitekniska områdena. Pro-
grammet ska även ge grundläggande kunskaper för drift och underhåll 
av tekniska system inom kraftindustrin.
    Utredaren har föreslagit tre nationella inriktningar; elteknik, energi-
teknik samt elektronik och datorteknik. Det kommer att finnas tydliga 
yrkesutgångar från programmet, t.ex. automationstekniker, tele- och 
elektronikreparatör, driftoperatör samt installations-, distributions- och 
industrielektriker. Programmet är en sammanslagning av det nuvaran-
de elprogrammet och delar av det nuvarande energiprogrammet."
(prop. 08/09:199)

Se El- och energiprogrammet

Ämnesplaner
Automationsteknik   även på 644
Dator- och kommunikationsteknik
Elmätteknik    även  på 644
Eldistributionsteknik   även på 644
Elektronik    även på 644
Elektronikproduktion  även på 66-68
Elektroniksystem   även på 644
Elektroteknik    även på 644
Ellära     även på 644
Energiteknik    ävenpå 644
Eventteknik    även på 7914-7919 och 792
Installationsteknik   även på 644
Järnvägsteknik
Kraft- och värmeteknik  även på 644

Larm- och säkerhetsteknik  även på 645
Mekatronik
Mät-, styr- och reglerteknik  även på 644
Nätverksteknik
Processteknik    även på 644
Support och servicearbete
Vatten- och miljöteknik
Vattenkraftteknik

69 gäller installationsarbeten
644 gäller drift av anläggningar, på 644 skulle fler kunna läggas
66-68 gäller varuproduktion

Exempel på yrkesutgångar
Automation:
Automationstekniker
Industrielektriker
Mekatroniker
Processautomationstekniker
Dator- och kommunikationsteknik:
Elektroniksupporttekniker
Eventtekniker
Hemservicetekniker
IT-supporttekniker
Nätverkstekniker
Servicetekniker
Teknisk säljare
Elteknik:
Elektriker
Hisstekniker
Järnvägstekniker, el och signal
Larmtekniker
Energiteknik:
Drift- och underhållstekniker
Driftoperatör
Kraft/värmeoperatör
Laborant
Vattenkraftsoperatör
Vattenmiljötekniker

http://www.skolverket.se/sb/d/2990
http://www.skolverket.se/sb/d/2990


Ellära
Ämnet ellära handlar om att mäta och beräkna elektriska storheter i 
lik- och enfasväxelströmskretsar samt trefassystem med belastningar 
av olika slag. Ämnet ellära handlar också om uppkomsten av 
ledningsburna störningar och dess verkan på elsystemet. I ämnet ingår 
också att söka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar samt 
trefassystem. Ämnet innehåller dessutom säkerhetsfrågor, begrepp 
samt gällande bestämmelser och standarder inom elområdet. Vidare 
behandlar ämnet principer om hur elenergi framställs och överförs.

Ämnets syfte
Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mät-
teknik samt beräkningar av elektriska storheter i lik- och enfasväxel-
strömskretsar samt trefassystem med belastningar av olika slag. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att söka 
och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar samt trefassystem. 
Vidare ska den leda till att eleverna utvecklar förståelse av upp-
komsten av ledningsbundna störningar och dess verkan på elsystemet. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om säkerhetsfrågor, begrepp samt gällande bestämmelser 
och standarder inom elområdet. I undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om de grundläggande principerna för 
hur elenergi framställs och överförs.
    Eleverna ska ges möjlighet att praktiskt utföra felsökning, felav-
hjälpning, mätning och beräkning av elektriska storheter i lik- och 
enfasväxelströmskretsar samt trefassystem. Undervisningen ska också 
bidra till att eleverna får möjlighet att praktiskt söka och avhjälpa fel 
med hjälp av scheman, ritningar, mätinstrument och övrig utrustning. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att öva sin förmåga att arbeta med 
säkerhetsfrågor, begrepp samt gällande bestämmelser och standarder 

inom elområdet.

Undervisningen i ämnet ellära ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i lik- och 
  enfasväxelströmskretsar med belastningar av olika slag.
 2. Färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i 
  trefassystem med belastningar av olika slag.
 3. Grundläggande kunskaper om principen för hur elenergi alstras 
  och överförs.
 4. Kunskaper om uppkomsten av störningar och dessas verkan på 
  elsystemet.
 5. Förmåga att söka och avhjälpa fel i lik- och  
  enfasväxelströmskretsar.
 6. Förmåga att söka och avhjälpa fel i trefassystem.
 7. Kunskaper om säkerhetsfrågor, begrepp samt gällande 
  bestämmelser och standarder inom elområdet.

Kurser i ämnet... se Ellära

Ellära grund, 100 poäng.
Ellära 1, 100 poäng.
Ellära 2, 100 poäng som bygger på kursen ellära 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3794
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Mekatronik
I ämnet mekatronik studeras samverkan mellan olika teknikområden 
inom produkter och processer. Ämnet mekatronik kan delas upp i två 
delar - produktmekatronik och processmekatronik. Produktmekatronik 
handlar om produkters uppbyggnad, och processmekatronik handlar 
om uppbyggnaden av de processer som bygger dessa produkter. Båda 
typerna av mekatronik studeras inom ämnet.
    Namnet mekatronik är en sammanslagning av orden mekanik och 
elektronik. De två teknikområdena slås ihop för att det ska vara 
enklare att studera teknisk utrustning i vardagen, eftersom nästan all 
teknisk utrustning i vardagen integrerar elektriska och mekaniska 
funktioner . Ett bra exempel på detta är tvättmaskinen, vars mekaniska 
tvättrumma drivs med en elektrisk motor. Denna motor styrs i sin tur 
av ett system av olika tvättprogram.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mekatronik ska syfta till att eleverna ges 
möjlighet att utveckla  kunskaper om hur mekanisk struktur, elektro-
teknik samt styr- och reglerteknik samverkar i människors vardag i 
form av tekniska system. Vidare ska undervisningen leda till att 
eleverna utvecklar kunskaper om hur naturvetenskapliga principer kan 
beskrivas med hjälp av matematiska formler. I undervisningen ska 
eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur tekniska 
system kan brytas ned i delsystem.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
se tekniken i vardagen. Eleverna ska även ges möjlighet att öva på att 
knyta praktiskt arbete till teoretiska moment. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att träna sin förmåga att planera praktiska 
arbetsuppgifter.

Undervisningen i ämnet mekatronik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, bygga och dokumentera mekatroniska 
  system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och 
  styrteknik.
 2. Färdigheter i att använda sig av informationsteknik som stöd 
  vid byggnation och programmering av mekatroniska system.
 3. Kunskaper om hur mekanisk struktur, elektroteknik samt styr- 
  och reglerteknik kan sammanföras till ett system, bland annat i 
  vardagslivet.
 4. Förståelse av hur matematik och fysik kan användas för att 
  beskriva principer inom till exempel ellära och mekanik.
 5. Förmåga att använda ritningar och manualer samt samarbeta 
  med andra.

Kurser i ämnet... se Mekatronik

Mekatronik 1, 100 poäng.
Mekatronik 2, 100 poäng, som bygger på kursen mekatronik 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3430
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Elektroteknik
Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbete på 
elanläggningar och även vanligt verkstadsarbete inom området. I allt 
arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala eftersom ett misstag 
kan orsaka stora skador både på personer och på egendom. För att 
utföra arbete med el krävs därför i de flesta fall särskilda behörigheter.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elektroteknik ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper i att planera och utföra elarbete, verkstadsarbete, meka-
niskt arbete och olika sammanfogningstekniker samt färdigheter i att 
hantera material, verktyg och utrustning. Den ska också bidra till att 
eleverna förstår betydelsen av att utföra arbetet säkert samt kan 
tillämpa föreskrifter, standarder och bestämmelser inom området. 
Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga 
att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar.
    Undervisningen ska   leda till att eleverna utvecklar   förmåga att 
utifrån scheman och ritningar utföra elarbeten och enklare verkstads-
arbeten. Eleverna ska ges möjlighet att planera arbetsuppgifter samt 
utveckla förmåga att använda material och utrustning på ett ansvars-
fullt sätt. Genom att både praktiskt och teoretiskt arbeta med upp-
gifterna ska eleverna ges möjlighet att öva sin förmåga att arbeta 
ergonomiskt, yrkesetiskt, miljömässigt och estetiskt.

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

1.  Förmåga att utföra elarbete, enklare verkstadsarbete, 
 installationsteknik, mekaniskt arbete och 
 sammanfogningsteknik.

2.  Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, 
 standarder och föreskrifter. 
3.  Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, 
 material och övrig utrustning som används inom området. 
4.  Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom området.
5.  Färdigheter i att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar.
6.  Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och 
 estetiskt.
7.  Färdigheter i att dokumentera arbetet.

Kurser i ämnet... se Elektroteknik

Elektromekanik, 100 poäng.
Elektroteknik, 100 poäng.
Antenn- och kabel-tv-teknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
elektroteknik.
Data- och medianät, 100 poäng, som bygger på kursen elektroteknik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3593
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Elmätteknik
Ämnet elmätteknik handlar om användning av olika instrument för att 
mäta elektriska storheter. Även mätning av ickeelektriska storheter kan 
komma ifråga efter att dessa omvandlats med mätomvandlare till 
elektriska storheter. För att kunna utföra mätningar krävs kunskaper 
om vanligt förekommande mätgivare och metoder för att samla in 
mätvärden. Vid all mätning krävs också kunskaper om de fel och 
störningar som kan påverka mätresultatet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elmätteknik ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om mätning av elektriska storheter. Dessutom ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om analys av 
mätresultat och av fel som kan uppkomma vid mätning.
    Genom experiment och ett undersökande arbetssätt ges eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om praktisk problemlösning avse-
ende mätgivare och mätinstrument.

Undervisningen i ämnet elmätteknik ska ge  eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda oscilloskop och multimeter för 
  mätning av ström, spänning och impedans samt dessa 
  storheters variation i tiden.
 2. Kunskaper om begrepp inom mätteknik, särskilt hur 
  måttenheter definieras och hur spårbarhet skapas.
 3. Färdigheter i att använda spektrumanalysator för att mäta olika 
  egenskaper hos elektriska mätobjekt genom att analysera 
  tidssignalen samt olika egenskaper i signalens spektrum.
 4. Färdigheter i att välja och använda mätgivare.

 5. Färdigheter i att beskriva fysikaliska funktioner och 
  användningsområden för olika mätgivare.
 6. Förmåga att beskriva hur elektriska störningar uppstår, 
  fortplantas och reduceras.
 7. Förmåga att analysera mätresultat.
 8. Kunskaper om hur mätresultat dokumenteras.

Kurser i ämnet... se Elmätteknik

Elmätteknik 1, 100 poäng.
Elmätteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen elmätteknik 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3789
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Eldistributionsteknik
Ämnet eldistributionsteknik handlar om praktisk arbete med eldistri-
butionsnät och tillhörande anläggningar. I ämnet ingår att söka och 
avhjälpa fel i befintliga anläggningar. I ämnet betonas säkerhet 
eftersom eldistributionsanläggningar ofta arbetar med höga spänningar 
och stora effekter, vilket gör att  ett  misstag kan orsaka stora skador 
både på person och egendom.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet eldistributionsteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om utbyggnad, förbättring, reparation och under-
hållsarbete vad gäller eldistributionsnät. Undervisningen ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla   förmåga att   tillämpa   de elsäker-
hetsanvisningar, föreskrifter, standarder och bestämmelser som gäller 
för eldistributionsarbete. I undervisningen ska elevena ges möjlighet 
att utveckla förmåga att lösa de problem som uppkommer under arbe-
tets gång. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlig-
het att utveckla färdighet i att kommunicera i tal och skrift på ett för 
elsäkerheten betryggande sätt. 
    Ämnet eldistributionsteknik omfattar praktiskt eldistributionsarbete, 
där förmåga att arbeta ergonomiskt och säkerhetsmässigt är viktigt. 
Eleverna ska därför ges möjlighet att praktiskt planera och utföra 
eldistributionsarbeten och därigenom utveckla förmåga att  använda 
säkerhetsutrustning, skyddskläder och verktyg.

Undervisningen i ämnet eldistributionsteknik ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Färdighet i att arbeta med nybyggnad och ombyggnad, 
  driftsättning samt underhåll och reparation av eldistributionsnät 
  och anläggningar.

 2. Kunskaper om funktion och arbetsätt hos   
  eldistributionssystemens komponenter, utrustningar och 
  stationer.
 3. Förmåga att ta hänsyn till miljöaspekter, driftsäkerhetsaspekter 
  och ekonomiska aspekter i arbetet.
 4. Förmåga att tillämpa de säkerhetsföreskrifter och  
  arbetsmiljöföreskrifter som gäller vid eldistributionsarbete. 
 5. Förmåga att tillämpa elsäkerhetsanvisningarna (ESA) i olika 
  arbetssituationer samt skriva och använda dokument för 
  bevisväxling.
 6. Förmåga att samtala och kommunicera med arbetsledning 
  och medarbetare på ett för elsäkerheten betryggande sätt.
 7. Färdighet i att använda skyddskläder, säkerhetsutrustningar och 
  att arbeta ergonomiskt rätt. 
 8. Färdighet i att utföra spänningsprovning och arbetsjordning.
 9. Färdighet i att välja utrustning, till exempel verktyg och 
  mätinstrument.
 10. Förmåga att läsa och tolka elscheman och andra dokument.
Kurser i ämnet... Eldistributionsteknik
Lågspänningsnät, 100 poäng.
Högspänningsnät, 100 poäng.
Belysningsnät, 100 poäng, som bygger på  kursen 
lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
Nät- och transformatorstationer, 100 poäng, som bygger på kursen 
lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
Nätunderhållsarbete i stadsnät, 100 poäng, som bygger på  kursen 
lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
Nätunderhållsarbete i vindkraftnät, 100 poäng, som bygger på kursen 
lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4?24 kV, 100 poäng, som 
bygger på kursen lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.

http://www.skolverket.se/sb/d/3790
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Installationsteknik
Ämnet installationsteknik handlar om att göra nya elinstallationer samt 
bygga om och utöka befintliga elanläggningar. I ämnet ingår också att 
söka och avhjälpa fel i befintliga elanläggningar. Kraven på säkerhet är 
grunden till allt arbete med el eftersom  misstag kan orsaka stora 
skador både på personer och på egendom.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet installationsteknik  ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanlägg-
ningar. För att installera elanläggningar krävs kunskaper om rit-
ningar och arbetsbeskrivningar så att man kan bilda sig en uppfattning 
om hur installationen kommer att se ut och fungera. För att installera, 
underhålla och reparera elanläggningar krävs också kunskaper om 
olika materials egenskaper och om hur verktyg ska användas.
    Undervisningen  ska ge eleverna möjlighet att förstå och utveck-
la beredskap för att möta den tekniska utvecklingen inom branschen. 
Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper   om säkerhet, föreskrifter, standarder och bestämmelser 
samt deras förmåga att tillämpa dessa. Undervisningen ska också leda 
till att eleverna utveckar förmågan att lösa problem som uppkommer 
under arbetets gång  samt felsöka och reparera fel i elanläggningar. 
Dessutom ska undervisningen   ge eleverna möjlighet att utveckla 
förmågan att kommunicera både i tal och i skrift, så att elsäkerheten 
upprätthålls. 
    Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper i att söka 
information om installationen i befintlig dokumentation och 
säkerhetsbestämmelser. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
öva praktiska färdigheter i att planera och utföra installationer och 
därigenom utveckla deras förmåga att använda verktyg och material. 

Vidare ska undervisningen utveckla elevernas förmåga att hantera 
instrument och dokumentation vid felsökning och felavhjälpning.

Undervisningen i ämnet installationsteknik ska ge eleverna förutsät-
tningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika elinstallationer.
 2. Kunskaper om de teoretiska och praktiska modeller som styr 
  och begränsar tekniken.
 3. Färdigheter i att planera, genomföra och dokumentera arbetet 
  utifrån begrepp, standarder, normer och föreskrifter inom 
  området.
 4. Förståelse av hur man minskar ledningsbundna störningar.
 5. Förståelse av hur elanläggningar byggs upp med hänsyn till 
  miljö, tillgänglighet och säkerhet.
 6. Förmåga att arbeta på ett säkert sätt samt använda verktyg och 
  andra hjälpmedel på ett säkert sätt.
 7. Förmåga att kontrollera och driftsätta elinstallationer på ett 
  säkert och yrkesmässigt sätt.
 8. Färdigheter i att felsöka och reparera elinstallationer.

Kurser i ämnet... se Installationsteknik

Belysningsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen elektroteknik, 
kursen ellära 2 eller kursen ellära grund.
Elinstallationer, 200 poäng, som bygger på kurserna elektroteknik och 
ellära 2 eller ellära grund.
Elmotorstyrning, 100 poäng, som bygger på kurserna 
elektroteknik och ellära 2 eller ellära grund.
Kommunikationsnät, 100 poäng, som bygger på kurserna elektroteknik 
och ellära 2 eller ellära grund.
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Energiteknik
Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system 
fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturveten-
skapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar. 
Miljöperspektivet är viktigt eftersom energitekniska system till stor del 
påverkar miljön.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet energiteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i att utföra drift, underhåll och service av energi-
tekniska anläggningar samt förmåga att lösa praktiska problem inom 
området. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
grundläggande fysikaliska storheter, nödvändig matematik, grund-
läggande kemi. Dessutom ska eleverna få möjlighet att utveckla 
kunskaper om behandling, provtagning och analys av olika typer av 
vatten som används inom processindustrin och inom energi-, miljö- 
och vattenteknik. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna 
utvecklar en teoretisk grund inom energiområdet.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse 
av effektiv och miljövänlig energianvändning samt kretslopps-
tänkande. Elevernas ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om både konventionella och alternativa energisystem samt möjlighet 
att utveckla säkerhetstänkande, yrkesidentitet och ett yrkesetiskt 
förhållningssätt.
    Genom experiment, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem som 
gäller drift, underhåll och service av energitekniska anläggningar. 
Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
tekniska kunskaper samt sköta teknisk utrustning.

Undervisningen i ämnet energiteknik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika energitekniska utrustningar.
 2. Kunskaper om uppbyggnad, funktion och principer hos olika 
  energitekniska systemlösningar
 3. Kunskaper om olika energikällor och bränslen samt 
  energibärande mediers egenskaper.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter i olika energitekniska 
  anläggningar samt arbeta med hänsyn till säkerhet, kvalitet och 
  miljö.
 5. Förmåga att optimera samt utföra kontroll- och driftrutiner och 
  energibesparande åtgärder i olika energianläggningar.
 6. Förmåga att lösa fysikaliska eller vattenkemiska problem med 
  hjälp av laborativt arbete.
 7. Förmåga att hantera material och verktyg.
 8. Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete
 9. Förmåga att samverka med andra och använda fackspråk
 10. Förmåga att arbeta enligt lagar och andra bestämmelser

Kurser i ämnet... se Energiteknik

Energiteknik 1, 100 poäng.
Energiteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen energiteknik 1.
Alternativ energi, 100 poäng, som bygger på kursen energiteknik 1.
Vatten- och processkemi, 100 poäng.
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Kraft- och värmeteknik
Ämnet kraft- och värmeteknik handlar om systemförståelse inom den 
kraft- och värmeproducerande industrin. De kraft- och värmetekniska 
systemens komplexitet och kraven på  driftsäkerhet gör att kunskaper 
om hela system och processer är av särskild betydelse inom äm-
net.  Ämnet bygger på naturvetenskaplig grund, eftersom kunskaper 
om fysik, mekanik och värmelära samt miljöfrågor är viktiga. Ett lands 
industri samt produktion av dricksvatten och värme tillåter inte några 
avbrott av energitillförsel, och därför läggs stor vikt vid underhåll och 
driftsäkerhet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet kraft- och värmeteknik ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om drift, underhåll och service av kraft- 
och värmetekniska anläggningar samt praktisk problemlösning. 
Undervisningen ska vidare ge eleverna   möjlighet att utveck-
la kunskaper om de konsekvenser dessa anläggningar har för luftmiljö, 
markmiljö och vattenmiljö. Undervisningen i ämnet ska bidra till att 
eleverna utvecklar   kunskaper om och ansvarstagande för såväl 
driftsäkerhet som miljösäkerhet. Undervisningen ska också bidra till 
att eleverna utvecklar   kunskaper om dagens och morgondagens 
energiförsörjning.
    Genom ett undersökande och praktiskt arbetssätt samt labora-
tioner   ska eleverna ges möjlighet att   utveckla tekniska kunskaper 
avseende systemförståelse, drift och underhåll samt service av kraft- 
och värmetekniska anläggningar.

Undervisningen i ämnet kraft- och värmeteknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

1.  Förmåga att utföra drift och underhåll av olika anläggningar.
2.  Kunskaper om uppbyggnad och funktion av kraft- och 
 värmetekniska anläggningar.
3.  Förmåga att utföra energitekniska beräkningar på anläggningar.
4.  Förmåga att utföra driftsoptimering av olika system med 
 hänsyn tagen till miljö och ekonomi.
5.  Förmåga att utföra provtagning, analys och dosering av medier 
 som förekommer i anläggningen.
6.  Förmåga att hantera förekommande verktyg och instrument.
7.  Förmåga att samarbeta och diskutera med ett fungerande 
 fackspråk.
8.  Kunskaper om säkerhetsföreskrifter och miljökrav i olika 
 anläggningar.

Kurser i ämnet... se Kraft- och värmeteknik

Kraft- och värmeteknik 1, 200 poäng, som bygger på kursen 
energiteknik 2 och kursen vatten- och processkemi.
Kraft- och värmeteknik 2, 200 poäng, som bygger på kursen kraft- och 
värmeteknik 1. 
Reservkraft, 100 poäng.
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Elektronik
Ämnet elektronik behandlar kunskaper som behövs inom flera 
teknikområden när elektronik och elektroniska system byggs in för att 
styra eller ersätta mekaniska system, till exempel i bilar och 
hushållsmaskiner.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elektronik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om funktion och egenskaper hos de vanligaste analoga och 
digitala elektronikkomponenterna. I undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att tolka symboler, kopplingsscheman, 
datablad och annan teknisk dokumentation.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att ut-
föra praktiska moment, till exempel elektronikmontering, komponent-
mätningar, programmering samt datorsimulering av elektronikupp-
kopplingar. Med ett undersökande arbetssätt och genom experiment, 
laborationer och datorsimuleringar ska eleverna ges möjlighet utveckla 
kunskaper om elektronik. Dessutom ska undervisningen leda till att 
eleverna utvecklar det praktiska handhavandet av verktyg och mät-
instrument.

Undervisningen i ämnet elektronik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 
 1. Kunskaper om funktion och egenskaper hos vanliga analoga 
  och digitala elektronikkomponenter.
 2. Förmåga att utföra enklare elektronikmonteringsarbete på ett 
  säkert och miljövänligt sätt samt att välja rätt verktyg för 
  arbetet.
 3. Förmåga att utföra beräkningar av elektriska storheter.

 4. Förmåga att använda och tolka symboler, kopplingsscheman,  
  instruktioner, manualer, datablad och andra dokument.
 5. Förmåga att utföra enklare komponent- och kretsmätningar.
 6. Förmåga att utföra datorsimulering av   
  elektronikuppkopplingar.
 7. Kunskaper om funktion och användningsområden för olika 
  mätinstrument.
 8. Kunskaper om symboler, begrepp, standarder och normer inom 
  elektronikområdet.
 9. Kunskaper om funktion och arbetssätt hos mikrodatorer och 
  mikroprocessorer.
 10. Förmåga att programmera enklare elektroniksystem och 
  mikrodatorsystem.

Kurser i ämnet... se Elektronik 

Elektronik och mikrodatorteknik, 100 poäng.
Låg- och högfrekvenskretsar, 100 poäng, som bygger på kursen 
elektronik och mikrodatorteknik.
Mikrodatortillämpningar, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik 
och mikrodatorteknik.
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Elektronikproduktion
Ämnet elektronikproduktion handlar om produktionsprocessens olika 
steg vid tillverkning av elektronikprodukter från beredning och monte-
ring fram till utprovning och leveranskontroll. Ämnet omfat-
tar   också   de metoder och maskiner   som används i produktions-
processens olika steg.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elektronikproduktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om montering av elektronikkomponenter samt  
metoder för lödteknik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om monteringsteknik samt monterings- och 
lödmaskiner för elektronikproduktion. Undervisningen ska även leda 
till att eleverna  utvecklar  kunskaper om de metoder och testutrust-
ningar som används för provning och kontroll vid elektronik-
produktion. Eleverna   ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 
uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt. Undervisningen i ämnet ska 
omfatta både teoretiska och praktiska moment.

 Undervisningen i ämnet elektronikproduktion ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande: 
 1. Färdigheter i att arbeta med tillverkning och provning av 
  elektronik och elektronikapparater.
 2. Färdigheter i att utföra enklare montering och enklare 
  lödarbeten.
 3. Kunskaper om arbetsmetoder, processer och utrustningar för 
  monterings- och lödarbeten.
 4. Förmåga att tolka arbetsinstruktioner, manualer,  
  elektronikscheman och andra dokument på både svenska och 
  engelska. 

 5. Färdigheter i provningsteknik, mätteknik, felsökningteknik och 
  reparationsteknik.
 6. Färdigheter i att utföra enklare felsökning och reparation samt 
  dokumentera arbetet.
 7. Kunskaper om produktionsmetoder, ekonomi och metoder för 
  kvalitetssäkring.
 8. Kunskaper om hur arbetsplatser organiseras för att tillgodose 
  kraven på säkerhet och arbetsmiljö.
 9. Kunskaper om kvalitetskrav och säkerhetskrav vid 
  elektronikproduktion.

Kurser i ämnet... se Elektronikproduktion

Elektronikproduktionsteknik, 100 poäng.
Provning och kontrollarbete, 100 poäng, som bygger på kursen 
elektronikproduktionsteknik.
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Elektroniksystem
Ämnet   elektroniksystem   handlar om felsökning och reparationer i 
olika typer av elektroniksystem och apparater. Elektroniksystem och 
apparater innehåller normalt flera olika funktioner och komponenter, 
vilket gör att  man vid felsökning ska arbeta systematiskt   för att 
lokalisera fel och felfunktioner.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet elektroniksystem ska syfta till att ge eleverna 
möjlighet att utveckla förmåga  att  utföra  support och service på ett 
systematiskt och effektivt   sätt i elektronikapparater och elektronik-
system. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
färdigheter i att installera, programmera och driftsätta  apparater och 
system. Undervisningen ska   även leda till att   eleverna utvecklar 
förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och servicemanualer på 
svenska och engelska. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om mätteknik samt färdigheter i att använda 
mätinstrument för olika mätuppgifter. 
    Genom ett undersökande och praktiskt arbetssätt samt laboratio-
ner   ska eleverna ges möjlighet att   utveckla tekniska kunskaper 
avseende på support och service på elektroniksystem.

Undervisningen i ämnet elektroniksystem ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande: 
 1. Färdigheter i att planera, organisera, utföra och dokumentera 
  reparationsarbete.
 2. Färdigheter i att utföra support och service på ett systematiskt 
  och effektivt sätt i elektronikapparater och elektroniksystem.
 3. Färdigheter i att installera, programmera och  

  driftsätta elektronikapparater och elektroniksystem.
 4. Förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och service- 
  manualer på svenska och engelska.
 5. Färdigheter i att använda mätinstrument för olika mätuppgifter.
 6. Kunskaper om avancerad mätteknik och mätvärdesbedömning.
 7. Färdigheter i att instruera användare i hur de handhar apparater 
  och system.
 8. Förmåga att använda reparationsteknik som tar hänsyn till 
  miljö- och säkerhetskraven.
 9. Kunskaper om funktion, konstruktion och uppbyggnad 
  hos elektronikapparater och system som är vanliga inom 
  kursens teknikområde.
 10. Kunskaper om standarder, begrepp, normer och bestämmelser 
  inom området.
 
Kurser i ämnet... se Elektroniksystem

Bild- och ljudanläggningar 100 poäng, som bygger på kursen 
elektronik och mikrodatorteknik.
Kontorssystem, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och 
mikrodatorteknik.
Marina elektroniksystem, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik 
och mikrodatorteknik.
Trådlösa radiosystem, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik 
och mikrodatorteknik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3793
http://www.skolverket.se/sb/d/3793


Automationsteknik
Ämnet automationsteknik handlar om automatiserade system, det vill 
säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funk-
tioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program, som aktiveras 
av händelser som sker i eller i anslutning till den nämnda funktionen. 
Automatiserade system finns   inte enbart i tillverknings- och 
processindustri, utan även i exempelvis fastighets- och byggbranschen 
samt inom samhällets infrastruktur.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet automationsteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i att planera och utföra arbete på automatiserade 
system samt hantera verktyg och utrustning inom valt område. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av 
säkerhet, standarder och begrepp samt färdigheter i att tillämpa dessa. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiserade system.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
praktiskt arbeta med automatiserade system med utgångspunkt från 
systemdokumentation, till exempel ritningar och manualer. Under-
visningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla teoretisk förståelse av 
begrepp, bakgrund och metoder. Undervisningen ska leda till att 
eleverna utvecklar förståelse av hur informationsteknik kan användas 
vid arbete med automatiserade system. Genom både praktiskt och 
teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i 
att arbeta enligt yrkespraxis.

Undervisningen i ämnet automationsteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och på säkert sätt utföra arbete i 
  automatiska system.
 2. Förmåga att läsa och framställa scheman, ritningar och annan 
  dokumentation över automatiska system.
 3. Förmåga att installera, programmera och driftsätta automatiska 
  system.
 4. Förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiska system.
 5. Färdigheter i att använda sig av informationsteknik som stöd 
  vid byggnation, drift och underhåll av automatiska system.
 6. Kunskaper om standarder och begrepp som används vid arbete 
  med automatiska system.
 7. Kunskaper om de risker som finns vid arbete med automatiska 
  system.

Kurser i ämnet... se Automationsteknik

Allmän automationsteknik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examen tillsammans med kursen fastighetsautomation 1, 
kursen fastighetsautomation 2 eller kursen industriautomation.
Avhjälpande och förebyggande underhåll, 100 poäng, som bygger på 
kursen industriautomation.
Fastighetsautomation 1, 100 poäng.
Fastighetsautomation 2, 100 poäng, som bygger på 
kursen fastighetsautomation 1 eller kursen mät- och reglerteknik.
Industriautomation, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och 
styrteknik, kursen mät- och reglerteknik och kursen programmerbara 
styrsystem. 
Robotteknik, 100 poäng, som bygger på kursen programmerbara 
styrsystem.
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Larm och säkerhetsteknik
Ämnet larm och säkerhetsteknik handlar om arbete med tekniska 
system.  Systemens huvuduppgift är att varna för eller skydda mot 
olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna 
typ av system kräver ett väl utvecklat yrkesetiskt förhållningssätt samt 
goda kunskaper om lagar, förordningar och standarder inom området. 
För att montera och installera larm och övervakningssystem krävs 
såväl systemkunskap som kunskap om diskreta komponenter.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet larm och säkerhetsteknik ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskap om och förståelse av tekniska system med 
huvuduppgift att varna för eller skydda mot olika typer av faror för 
människa eller egendom. Undervisningen ska bidra till att eleverna ska 
utvecklar kunskap om lagar, förordningar och standarder inom 
området. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar ett 
yrkesetiskt förhållningssätt vid arbete med denna typ av system.
    Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att praktisk arbeta 
med larm och säkerhetssystem utifrån utrustningen dokumentation i 
form av scheman, ritningar och manualer. Eleverna ska ges möjlighet 
att planera arbetsuppgifter och därigenom utveckla förmåga att arbeta 
enligt yrkespraxis. Genom att undervisningen blandar praktiskt och 
teoretiskt arbete ges eleverna möjlighet att förstå samband mellan 
praktisk arbete och yrkesteori. Vidare ska undervisningen leda till att 
eleverna utvecklar kunskaper om arbete på ett säkert och miljömässigt 
sätt samt kunskaper om dokumentation av arbetet.

Undervisningen i ämnet larm och säkerhetsteknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att installera larm och säkerhetssystem.

 2. Kunskaper om lagar, föreskrifter, förordningar och 
  rekommendationer som reglerar arbete med larm och 
  säkerhetssystem.
 3. Förmåga att kunna registrera och dokumentera installation och 
  förändringar.
 4. Förmåga att tolka funktionen hos larm och   
  säkerhetssystem med ledning av scheman, ritningar och övriga 
  anvisningar.
 5. Förmåga att välja och använda verktyg, instrument och övrig 
  utrustning.
 6. Förmåga att kontrollera, prova, felsöka och avhjälpa fel på 
  larm och säkerhetssystem.
 7. Kunskaper om uppbyggnad, funktion och driftegenskaper hos 
  larm och säkerhetssystem.
 8. Kunskaper om risker när man bygger larm och  
  säkerhetssystem.

Kurser i ämnet... se Larm och säkerhetsteknik

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng. 
Brandlarmssystem, 100 poäng, som bygger på kursen larm-, 
övervaknings- och säkerhetssystem.
CCTV-system, 100 poäng, som bygger på kursen larm-, övervaknings- 
och säkerhetssystem.
Inbrottslarmssystem, 100 poäng, som bygger på kursen larm-, 
övervaknings- och säkerhetssystem.
Passersystem, 100 poäng, som bygger på kursen larm-, övervaknings- 
och säkerhetssystem.

http://www.skolverket.se/sb/d/3798
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Mät-, styr- och reglerteknik
Ämnet mät-, styr- och reglerteknik handlar om metoder och arbetssätt 
vad gäller styr- och reglertekniska komponenter. Allt arbete med styr- 
och reglerteknik grundar sig i en god kunskap om industriell mätteknik 
samt på kunskap om aktuatorer. För att arbeta med mät-, styr- och 
reglerteknik behöver man också kunskaper om olika styrande och 
reglerande komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. I 
ämnet ingår även säkerhetsfrågor som har en central roll i arbete med 
styr- och reglerteknik, eftersom misstag kan orsaka stora skador både 
på person och på egendom.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mät-, styr- och reglerteknik ska syfta till att 
eleverna utvecklar   färdigheter i  att planera och utföra arbeten med 
styr- och reglerteknisk utrustning. Undervisningen ska leda till att 
eleverna ska utveckla förmåga att använda scheman, ritningar, 
manualer och föreskrifter samt förtrogenhet att tillämpa dessa. 
Undervisningen ska också utveckla eleverna i att upptäcka och 
avhjälpa fel i styr- och reglerteknisk utrustning.
    Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att arbeta praktiskt 
med styr- och reglerteknisk utrustning. Undervisningen ska ge ele-
verna möjlighet att planera arbetsuppgifter och därigenom utveckla 
förmåga att arbeta med styr- och reglerteknisk utrustning enligt 
yrkespraxis. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
blanda praktiska och teoretiska uppgifter för att förstå samband mellan 
praktisk arbete och yrkesteori. Vidare ska undervisningen leda till att 
eleverna utvecklar ett säkert och miljömässigt arbetssätt samt 
dokumentation av detta.

Undervisningen i ämnet mät-, styr- och reglerteknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att installera, konfigurera, driftsätta, underhålla samt 
  läsa och tolka scheman över styr- och reglertekniska 
  komponenter och system.
 2. Färdigheter i att arbeta med styr- och reglertekniska 
  komponenter och system på ett säkerhetsmässigt korrekt sätt.
 3. Färdigheter i att mäta styr- och reglertekniska storheter.
 4. Förmåga att felsöka, reparera och åtgärda fel i styr- och 
  reglertekniska komponenter och system.
 5. Förmåga att planera, genomföra och dokumentera arbete med 
  styr- och reglertekniska komponenter och system.

Kurser i ämnet

Distribuerade styrsystem, 100 poäng.
Mät- och reglerteknik, 100 poäng.
Mät- och styrteknik, 100 poäng.
Programmerbara styrsystem, 100 poäng, som bygger på kursen mät- 
och styrteknik.



Processteknik
Ämnet processteknik behandlar metoder och arbetssätt för mätning, 
insamling av mätdata, datahantering, datorkommunikation och regle-
ring i processtekniska anläggningar.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet processteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om processtekniska komponenter och anlägg-
ningar samt utvecklar förståelse av den yrkesteori och det praktiska 
kunnande som krävs för olika processtekniska arbeten. Undervis-
ningen i ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att såväl 
identifiera och avhjälpa reglertekniska och datatekniska problem på 
anläggningsnivå som söka och kalibrera mättekniska fel på 
komponentnivå. Undervisningen ska  bidra till att eleverna utvecklar 
matematiska kunskaper för arbete i processtekniska anläggningar.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur övergripande processdatorsystem används för datainsamling, larm-
hantering och övervakning av processen samt hur informationsteknik 
kan används i olika delar av processtekniska anläggningar.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
insikt om hur säkerheten på en processindustri är beroende av med 
vilken uppmärksamhet, noggrannhet och systematik som 
underhållspersonalen arbetar. Undervisningen ska leda till att eleverna 
utvecklar kunskaper om lämpliga mätmetoder och arbetssätt beronde 
av processmiljö. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 
uttrycka sig både skriftligt och muntligt. Undervisningen i ämnet 
processteknik ska varva yrkesteori med laborativa moment och 
praktiskt underhållsarbete.

Undervisningen i ämnet processteknik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra underhållsarbete i en 
  processteknisk anläggning med hänsyn till säkerhet, kvalitet, 
  miljö, ergonomi och estetik.
 2. Förmåga att tolka och upprätta processteknisk dokumentation.
 3. Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, 
  material och övrig utrustning som används inom området.
 4. Kunskaper om standarder och föreskrifter inom området.
 5. Förmåga att reglera och optimera enkla processer.
 6. Förmåga att mäta fysikaliska storheter och kemiska 
  egenskaper.
 7. Förmåga att arbeta med processdatorsystem.
 8. Kunskaper om processteknisk informationsteknik.
 9. Kunskaper om reglermetoder för svårare processer.
 10. Kunskaper om mätmetoder för fysikaliska storheter och 
  kemiska egenskaper.

Kurser i ämnet... se Processteknik 

Processmätteknik, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och 
reglerteknik.
Processreglering, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och 
reglerteknik.
Processdatorsystem 100 poäng, som bygger på kursen industriell 
informationsteknik och kursen processmätteknik eller på kursen 
industriell informationsteknik och kursen processreglering.

http://www.skolverket.se/sb/d/3801
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Dator- och kommunikationsteknik
Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig 
verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. 
Ämnet behandlar också grundläggande elektronikkunskaper eftersom 
dator- och kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är 
uppbyggda med elektronik.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik  ska syfta 
till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med vanligt förekom-
mande system och komponenter inom dator- och kommunikations-
områdena. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet 
att utveckla kunskaper om system, komponenter, metoder och 
arbetssätt som används när datorer är uppkopplade i befintliga nätverk. 
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa 
problem  och utföra felsökningar och reparationer, både självständigt 
och i samarbete med andra. Undervisningen ska utveckla elevernas 
kunskaper om datorsäkerhet och förmåga att arbeta med hänsyn till 
miljön. Den ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 
möta  och kommunicera med uppdragsgivare och användare på ett 
serviceinriktat sätt. 
    Undervisningen ska varva praktiska och laborativa moment med 
teoretiska moment. Genom praktiska övningar ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att hantera och behandla teknisk 
utrustning.  Eleverna   ska även ges möjlighet att uttrycka sig både 
skriftligt och muntligt genom att dokumentera sitt arbete.

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- 
  och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.
 2. Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i 
  dator- och kommunikationssystem.
 3. Färdigheter i att utföra optimering, administration, 
  diagnostisering, spårning och felsökning av dator- och 
  kommunikationssystem. 
 4. Förmåga att använda instruktioner, manualer,  
  kopplingsscheman och andra dokument på både svenska och 
  engelska samt att dokumentera sitt arbete. 
 5. Förmåga att ge stöd och support till användare på ett 
  serviceinriktat sätt.

Kurser i ämnet... se Dator- och kommunikationsteknik 

Datorteknik 1a, 100 poäng.
Datorteknik 1b, 100 poäng.
Dator- och nätverksteknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
datorteknik 1a.
Digital kommunikationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
datorteknik 1a.
Industriell informationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
datorteknik 1a.
Multimediasystem, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a.

http://www.skolverket.se/sb/d/3433
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Nätverksteknik
Ämnet nätverksteknik handlar  om nätverksutrustning, it-systemlös-
ningar och övervakning   för   att uppnå hög driftsäkerhet inom nät-
verksområdet. Ämnet behandlar  också  klienter och servrar samt hur 
övrig utrustning samverkar inom nätverksområdet. För att arbeta med 
nätverk behöver man grundläggande kunskaper om programvara för 
både klienter och servrar. I ämnet ingår också teori om att administrera 
servertjänster i nätverksmiljö.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet nätverksteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om lokala och globala datornätverk till den nivå 
som krävs för att yrkesmässigt administrera lokala nätverk och kunna 
säkerställa en snabb och säker kommunikation mellan ingående en-
heter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar teoretiska och 
praktiska kunskaper om hård- och mjukvaruinstallationer samt kon-
figurering, optimering, analys och administration av nätverk. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla   förmåga att 
utföra vanliga praktiska arbetsuppgifter på vanligt förekommande 
system. Eleverna ska ges möjlighet att lösa problem och ut-
föra  felsökning och reparationer, både självständigt och i samarbete 
med andra. 
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta 
och kommunicera med kunder  och uppdragsgivare på ett service-
inriktat och kvalitetsmedvetet sätt.    Eleverna ska ges möjlighet att ut-
veckla miljö- och säkerhetstänkande, då praktiska och laborativa 
moment varvas med teoretiska moment. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förmåga att uttrycka sig både skriftligt och muntligt samt 
dokumentera arbetet.

Undervisningen i ämnet nätverksteknik ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt 
  konfigurering, optimering, analys och administration i 
  nätverksmiljö.
 2. Förmåga att utföra underhåll, reparation och övervakning av 
  nätverk samt kunna planera och dokumentera arbetet.
 3. Förmåga att planera, genomföra och dokumentera  
  nätverksuppbyggnad samt analysera, identifiera och åtgärda fel 
  i nätverk.
 4. Förmåga att utföra systemlösning och anläggningsuppbyggnad 
  med hänsyn till miljö och tillgänglighet med ett  
  säkerhetstänkande som förebygger skador på person, egendom 
  och miljö.
 5. Förmåga att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra 
  dokument på både svenska och engelska.
 6. Förmåga att identifiera, förstå och tolka användarnas önskemål 
  samt utföra rådgivning och handledning inom nätverksområdet.
 7. Kunskaper om driftsäkerhet och integritetsskydd.
 8. Kunskaper om standarder och begrepp i nätverksområdet.
 9. Kunskaper om uppbyggnad och funktion i it-systemens olika 
  delar och komponenter.
Kurser i ämnet... se Nätverksteknik
Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 poäng, som 
bygger på kursen datorteknik 1a.
Nätverksteknik, 100 poäng.
Nätverksadministration, 100 poäng, som bygger på kursen 
nätverksteknik.
Nätverksteknologier, 100 poäng, som bygger på kursen 
nätverksteknik.
Nätverkssäkerhet, 100 poäng, som bygger på kursen nätverksteknik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3800
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Eventteknik
Kravet på bra ljud, bild och ljus samt specialeffekter vid olika typer av 
event har medfört att mängden avancerad teknisk utrustning har ökat. 
Detta göratt det krävs personal för uppbyggnad, drift, felsökning och 
reparation. Ämnet eventteknik ska ge den teoretiska och praktiska 
grunden för detta arbete.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet eventteknik ska syfta till att ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om arbete i grupp med den tekniska 
utrustning vid olika event. I undervisningen ska eleverna även ges 
möjlighet att utveckla förmåga att utföra uppbyggnad och riggning 
samt systematisk felsökning och reparation. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper   om säkerhetskrav och 
miljökrav i arbetet.   Undervisningen ska dessutom leda till att 
eleverna  utvecklar förståelse av planering och logistikens betydelse. 
Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
kreativt arbete och mediernas uttrycksmöjligheter.

Undervisningen i ämnet eventteknik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 
 1. Förmåga att utföra uppbyggnad och riggning på ett säkert och 
  ergonomiskt riktigt sätt. 
 2. Förmåga att utföra systematis felsökning och reparation.
 3. Förmåga att planera, organisera, genomföra och dokumentera 
  arbetet.
 4. Kunskaper om scenanläggningars komponenter, enheter och 
  system samt säkerhetskrav och arbetsmiljökrav för arbetet.

 5. Kunskaper om planering och om logistikens betydelse för 
  artister, uppdragsgivare, publik och media.
 6. Kunskaper om kreativt arbete och mediernas  
  uttrycksmöjligheter.
 7. Kunskaper om tillståndsfrågor kring reproduktion av ljud och 
  bild och offentliga framföranden.
 8. Förmåga att praktiskt använda teknik och utrustning för 
  ljudåtergivningsteknik, digital och analog   
  ljudinspelningsteknik och redigeringsteknik.
 9. Förmåga att praktiskt använda teknik och utrustning för bild- 
  och videopresentationsteknik, till exempel digital och analog 
  in- och avspelningsteknik och redigeringsteknik.
 10. Förmåga att praktiskt använda teknik och utrustning 
  för ljussättning. 

Kurser i ämnet... se Eventteknik 

Eventteknik, 100 poäng.
Ljudproduktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen eventteknik.
Ljus- och bildproduktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
eventteknik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3795
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Support och servicearbete
Arbete med support och service i olika miljöer ställer krav på förmåga 
att kunna planera arbetet, tänka logiskt och arbeta systematiskt. Arbete 
hos kunder kräver lyhördhet för kundens önskemål samt förmåga att 
uppträda korrekt och serviceinriktat.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet support och servicearbete ska syfta till att ge 
eleverna möjlighet att utveckla   förmåga   att utföra support och 
servicearbete. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar 
förmåga att förstå sambandet mellan användarna  och tekniken samt 
den tekniska utvecklingen i branschen. Undervisningen ska dessutom 
leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera i tal och skrift 
med beställare och användare. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om de miljökrav och återvinningskrav som gäller i 
branschen.

Undervisningen i ämnet support och servicearbete ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att planera och utföra support samt  
  servicearbete på elektronik- eller datorutrustningar.
 2. Förmåga att kommunicera med beställare och användare på ett 
  serviceinriktat sätt.
 3. Förmåga att instruera användare i handhavande av apparater 
  och utrustningar.
 4. Förmåga att uppträda korrekt och serviceinriktat i olika 
  situationer.
 5. Förmåga att arbeta systematiskt med hjälp av  
  servicedokumentationen.
 6. Kunskaper om branschens kvalitetskrav och säkerhetskrav. 

 7. Kunskaper om konsumenttjänstlagen samt om miljökraven 
  kring återvinning av elektronik och datorutrustningar.
 8. Kunskaper om hur arbetsplatser ska organiseras för att möta 
  kraven på säkerhet och god arbetsmiljö.
 9. Kunskaper om administration av transporter av  
  serviceobjekt till och från större märkesverkstäder.

Kurser i ämnet... se Support och servicearbete

Kundmottagning och reservdelshantering, 100 poäng.
Support och hemservice, 100 poäng.
Service och reparationsarbete, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3802
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Vatten- och miljöteknik
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Produktion och rening av vatten är 
livsviktigt både nationellt och globalt. Ämnet vatten- och miljöteknik 
handlar om grundläggande systemförståelse och processkännedom av 
anläggningar inom vatten- och miljöområdet. Även drift, underhåll 
och service av dessa anläggningar är en viktig del av ämnet. Ämnet 
bygger på miljö- och naturvetenskapliga principer eftersom ekologisk 
grundsyn och kretsloppstänkande betonas inom området. Vid behand-
ling av olika typer av vatten är kunskap om mikroorganismernas 
levnadsbetingelser och tillväxt under olika förhållanden av stor vikt.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet vatten- och miljöteknik ska syfta till att 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra drift, underhåll 
och service i vattentekniska anläggningar. I undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om konventionella och 
alternativa reningsmetoder för vatten samt kunskaper om säkerhets-
tänkande, yrkesidentitet och yrkesetik.   Eleverna ska   även ges 
möjlighet att utveckla förmåga att utföra provtagningar och analyser 
samt vidta åtgärder utifrån de resultat som kommit fram. Vidare ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar en god teoretisk grund 
inom området. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om olika kvalitetssystem och standarder inom 
vatten- och miljöområdet samt om arbete på ett kvalitetsmedvetet sätt.
    Genom experiment, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem som 
gäller drift, underhåll och service av anläggningar som används inom 
vatten- och miljöområdet. I praktiska övningar ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla tekniska kunskaper samt handha teknisk 
utrustning.

Undervisningen i ämnet   vatten- och miljöteknik   ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
1.  Förmåga att förstå vatten- och miljötekniska anläggningars 
 uppbyggnad och funktion, utföra praktiska uppgifter i olika 
 processtekniska anläggningar inom området samt arbeta med 
 hänsyn till säkerhet, kvalitet och miljö.
2.  Kunskap om ekologisk grundsyn samt kretsloppstänkande.
3.  Kunskap om konventionella och alternativa reningsmetoder för 
 förorenat vatten samt dess inverkan på sjöar och vattendrag.
4.  Kunskap om efterbehandlings- och distributionsmetoder för 
 dricksvatten.
5.  Kunskap om olika kvalitetssystem och standarder inom 
 miljöområdet samt förmåga att arbeta på ett kvalitetsmedvetet 
 sätt.
6.  Förmåga att förstå vilka konsekvenser olika 
 processförändringar kan medföra.
7.  Kunskap om mikrobiologiska processer som har betydelse för 
 vattenrening och dricksvattenproduktion.
8.  Förmåga att med hjälp av beräkningar och kunskap inom kemi 
 kunna optimera driften av en anläggning avseende kvalitet, 
 ekonomi och miljö.
9.  Förmåga att hantera och vårda utrustning och verktyg på ett 
 ansvarsfullt sätt.
10.  Förmåga att samverka med andra och använda ett fungerande 
 fackspråk samt förståelse av säkerhetstänkande, yrkesidentitet 
 och yrkesetik. 

Kurser i ämnet... se Vatten- och miljöteknik
Vatten- och miljöteknik, 200 poäng.
Dricksvatten, 100 poäng, som bygger på kursen vatten- och 
miljöteknik.
Mikrobiologi och efterbehandling av dricksvatten, 100 poäng, som 
bygger på kursen vatten- och miljöteknik.
Rening av förorenat vatten, 100 poäng, som bygger på kursen vatten- 
och miljöteknik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3803
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Vattenkraftteknik
Ämnet vattenkraftteknik behandlar uppbyggnad av och funktion hos 
en vattenkraftstation. Ämnet behandlar hur drift och underhåll utförs 
beträffande miljö, ekonomi, kvalitet och säkerhet. Det är av största 
vikt att vattenkraftstationer drivs på ett optimalt sätt. Exempelvis får 
inte underhåll som stör driften pågå när det är som mest lönsamt att 
producera elektrisk energi. Optimerad ekonomisk drift kan dock 
inverka negativt på vattenkraftstationens livslängd.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet vattenkraftteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos av en vatten-
kraftstation och dess huvudkomponenter. Undervisningen i ämnet ska 
leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av 
underhållets betydelse i en vattenkraftanläggning. I undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt granska 
den miljödebatt som pågår parallellt med vattenkraftutbyggnaden.
    Genom experiment, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem som 
gäller drift, underhåll och service av vattenkraftstationer. I praktiska 
övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla tekniska kunskaper 
samt handha teknisk utrustning.

Undervisningen i ämnet vattenkraftteknik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om olika vattenkraftstationers funktion och 
  huvudkomponenter. Det innebär kunskaper om  
  huvudprocessen och de delprocesser som krävs för att 
  möjliggöra produktion, transformation och överföring av 
  elektrisk energi. 

 2. Förståelse av vattenkraftens inverkan på miljön globalt och 
  nationellt samt av de åtgärder som vidtas och kan vidtas i 
  miljöskyddande syfte.
 3. Förståelse av innebörden i och vikten av ett optimerat 
  underhåll av en vattenkraftstation.
 4. Förståelse av innebörden i och vikten av en optimerad drift av 
  en vattenkraftstation.
 5. Förmåga att göra störningsanalyser för att vidta relevanta 
  åtgärder vid störning.
 6. Färdigheter i att felsöka och reparera.
 7. Kunskaper om säkerhetsfrågor, begrepp, gällande  
  bestämmelser och standarder inom elområdet.
 8. Kunskaper om hur en vattenkraftstation drivs.
 9. Kunskaper om avställning av en vattenkraftstations 
  vattenvägar.
 10. Förmåga att samverka med andra och dokumentera arbetet.

Kurser i ämnet... se Vattenkraftteknik

Vattenkraftstationer, 100 poäng, som bygger på kursen energiteknik 1.
Drift, underhåll, säkerhet och miljö, 200 poäng, som bygger på kursen 
vattenkraftstationer.
Generatorer och transformatorer, 100 poäng, som bygger på kursen 
vattenkraftstationer och kursen ellära grund.
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner, 100 poäng, som bygger 
på kursen vattenkraftstationer.
Kontrollanläggningar, 200 poäng, som bygger på kursen 
vattenkraftstationer.

http://www.skolverket.se/sb/d/3804
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Järnvägsteknik
Ämnet järnvägsteknik handlar om att underhålla, bygga om och bygga 
nytt i järnvägsanläggningars el- och signalsystem. För att kunna arbeta 
på järnvägsanläggningar krävs kunskaper om olika material och kom-
ponenters egenskaper samt hur verktyg används. Det krävs också att 
man utifrån ritningar och arbetsbeskrivningar förstår hur en installa-
tion ser ut och fungerar. I ämnet ingår att söka och avhjälpa fel i 
anläggningen. Kraven på både trafik- och elsäkerhet är grunden till allt 
arbete på och bredvid järnvägsanläggnin

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet järnvägsteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i underhåll, installation och reparation av befint-
liga anläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla färdigheter i att lösa problem som uppstår under arbetets gång 
samt felsöka och reparera fel i järnvägsanläggningars el- och signal-
system. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
av samt beredskap att möta den tekniska utvecklingen inom branschen. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om säkerhet, föreskrifter, standarder och bestämmelser samt 
förmåga att följa dem. Dessutom ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar förmåga att arbeta både självständigt och    till-
sammans med andra. 
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla praktiska 
färdigheter i laborationsmiljö och därigenom utveckla förmåga att 
använda verktyg och material på rätt sätt. I undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om hur 
man söker information i befintlig dokumentation, till exempel före-
skrifter, handböcker och andra bestämmelser. Vidare ska undervis-
ningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera instrument 

och dokumentation, till exempel ritningar och arbetsbeskrivningar, vid 
felsökning och felavhjälpning.

Undervisningen i ämnet järnvägsteknik el och signal ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att montera, felsöka och reparera anläggningar.
 2. Kunskaper om de olika teknik- och anläggningssystem som 
finns inom järnvägsbranschen.
 3. Kunskaper om kontaktledningssystemets uppbyggnad och 
konstruktion.
 4. Kunskaper om signalsystemets uppbyggnad och konstruktion.
 5. Färdigheter i att planera, genomföra och dokumentera.
 6. Kunskaper om begrepp, föreskrifter, standarder, normer och 
bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att utifrån ett säkerhetstänkande förebygga skador på 
personer och egendom. 

Kurser i ämnet... se Järnvägsteknik 

Allmän järnvägsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen ellära grund.
Elteknik, 300 poäng, som bygger på kursen allmän järnvägsteknik.
Signalteknik, 300 poäng, som bygger på kursen allmän järnvägsteknik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3796
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7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.



70 Allmänt om konst och kultur. Estetiska programmet. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
"Dagens estetiska program riktar sig till dem som vill arbeta inom 
kulturområdet och inom estetiska yrken. Programmet kan därmed 
sägas delvis ha en yrkesprofil men räknas ändå som studieförbe-
redande och saknar till exempel obligatorisk arbetsplatsförlagd 
utbildning. Många elever övergår också till högskolan efter avslutad 
utbildning.
    Det estetiska programmet är således ett studieförberedande pro-
gram, samtidigt som det har inslag av yrkesförberedelse. Programmet 
uppfattas därför som otydligt. Utredaren finner att det i stort sett 
saknas en arbetsmarknad inom det estetiska området för elever som 
kommer direkt från gymnasieskolan och föreslår därför att den 
estetiska utbildningen ska göras tydligt högskoleförberedande. Inom 
ett sammanhållet program för estetik och humaniora föreslår utredaren 
för den estetiska utbildningen även fortsättningsvis de fyra inriktningar 
som det estetiska programmet har i dag, nämligen bild och 
formgivning, dans, musik samt teater."
(Prop. 2008/09:199)
Se   Estetiska programmet

Ämnesplaner
Animation   Se område 7914-7919
Bild    75-77
Bildteori   75-77
Cirkus   7914-7919
Dansgestaltning  792
Dansorientering  792

http://www.skolverket.se/sb/d/2991
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Dansteknik   792
Dansteori   792
Digitalt skapande  651
Estetisk kommunikation 70
Formgivning   74
Fotografisk bild  75-77
Musik    78
Musikteori   78
Svenska   80
Svenska för döva  80
Svenska som andraspråk 80
Teater    792

Inriktningar
    Estetiska programmet har fem inriktningar.
    Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i 
två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla 
elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att 
uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. 
Inriktningen ska ge kunskaper om det breda bildområdet samt dess 
tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visu-
ella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på 
någon eller några delar av bildområdet.
    Inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig
 dans. Den ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommu-
nicera med dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och 
kulturella sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dans-
teknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och 
tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Inriktningen ska 
ge möjlighet att fokusera på någon genre eller stil.

    Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i 
digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas 
förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och 
berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att 
uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv 
samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska 
dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium.
    Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika 
tider och kulturer. Den ska utveckla elevernas musikutövande och 
konstnärliga skapande samt  förmåga att uppleva och tolka musik ur 
olika perspektiv. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att fokusera på 
något musikområde.
    Inriktningen teater ska ge fördjupade kunskaper i teater ur olika 
perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att sceniskt gestalta 
och kommunicera samt att uppleva och tolka såväl andra elevers 
gestaltningar som professionella teaterföreställningar ur olika perspek-
tiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något eller några av 
teaterns uttrycksområden.



Estetisk kommunikation.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet estetisk kommunikation handlar om att utforska kommunika-
tionsprocesser och hur man kan interagera med andra människor 
genom estetiska uttrycksmedel. Kommunikation med estetiska 
uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling 
och kunskaper om estetisk kommunikation kan öka förmågan att 
uppfatta och tolka budskap som förs fram i kulturliv, i medier och 
människor emellan.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper i att kommunicera med estetiska 
uttrycksmedel. Såväl traditionella konstnärliga metoder som ny teknik 
ska behandlas i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla färdigheter i metoder, tekniker och redskap för 
att interagera och samverka med medskapare och publik. Relationen 
mellan å ena sidan utövarens avsikt att nå fram till, beröra och bli 
förstådd och å andra sidan mottagarens tolkning och förståelse ska 
uppmärksammas. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
lust att arbeta med konstnärliga processer och ge dem möjligheter att 
utveckla förståelse av hur betydelser kan skapas och uppfattas och hur 
man kan kommunicera om dem. I undervisningen ska även den etiska 
dimensionen av att beröra och påverka människor, liksom värdet av 
tankefrihet och yttrandefrihet för nyskapande och utveckling, disku-
teras.
      I undervisningen ska såväl de olika konstarterna som språkliga 
uttryck användas för att utforska tekniker och metoder för kreativitet 
och skapande. Eleverna ska ges möjlighet att pröva sin kommunikativa 
förmåga genom att arbeta med produktion och gestaltning och genom 
att undersöka hur specifika estetiska uttryck kommunicerar. Undervis-
ningen ska ge eleverna möjlighet att öka förståelsen för kommunika-

tion genom analys, reflektion och diskussion om gestaltning.
     Undervisningen ska lägga stor vikt vid eget skapande, såväl 
individuellt som i samarbete med andra. Eftersom ämnet har en 
utforskande karaktär ska eleverna uppmuntras att söka nya vägar för 
skapande och kommunikation. De ska uppmuntras att experimentera, 
pröva olika uttryck och uttrycksformer och att samverka med andra 
elever och mellan olika estetiska uttryckssätt. 
 
Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att förmedla idéer, stämningar och betydelser med 
  nya och traditionella estetiska uttrycksmedel.
 2. Förmåga att skapa mening med estetiska metoder och arbeta 
  gränsöverskridande. 
 3. Förmåga att samarbeta, samverka och interagera. 
 4. Förståelse av kreativa och kommunikativa processer.
 5. Färdigheter i att använda relevant ny och traditionell teknik 
  som en del av det estetiska uttrycket. 
 6. Färdigheter i att använda olika nya och traditionella medier för 
  att kommunicera om estetiska uttryck. 
 7. Förståelse av hur estetiska uttryck och känslostämningar kan 
  samverka och användas i olika sammanhang. 
 8. Förmåga till etiska överväganden om påverkan och 
  kommunikation. 
 9. Kunskaper om historiska och kulturella aspekter på estetisk 
  kommunikation. 

Kurser i ämnet.. se... se Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1, 100 poäng.
Estetisk kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen estetisk 
kommunikation 1, kursen musikproduktion 1, kursen medieproduktion 
1 eller kursen digitalt skapande 1.
Estetisk kommunikation 3, 100 poäng, som bygger på kursen estetisk 
kommunikation 2.
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Medier, samhälle och kommunikation.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet medier, samhälle och kommunikation är tvärvetenskapligt och 
har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik-
vetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar mediernas roll i 
samhället och mediernas historiska utveckling med utgångspunkt i 
traditionella massmedier, men även nya medieformer ska behandlas 
utifrån medielandskapets förändringar. I ämnet ingår även betydelse-
fulla delar i den lagstiftning och de etiska regler som förekommer 
inom medieområdet och de principiella resonemangen bakom dessa. 
Ämnet behandlar också vilka strategier och drivkrafter som styr olika 
aktörers kommunikation i samhället. En stark internationell anknyt-
ning är utmärkande för kommunikationsområdet och därför präglas 
ämnet av ett internationellt perspektiv.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska 
syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation ur ett 
samhällsperspektiv. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet 
att arbeta med historiska skeenden som referensram till nutida 
förhållanden för att på så sätt ges möjlighet att utveckla  historiska 
perspektiv på massmediers utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att 
utreda, undersöka och beskriva komplexa mediesammanhang, till 
exempel mediernas konvergens och de nya sociala mediernas 
betydelse. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om mediernas påverkan på samhället och mediernas roll i 
den demokratiska processen samt hur olika ägarintressen skaffar sig 
makt att påverka och styra innehållet i media. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om mediernas roll i 
olika länder och ländernas ekonomiska och institutionella förutsätt-
ningar för mediernas utveckling. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att studera och använda olika massmedieteorier   för att 
analysera och strukturera masskommunikation. 

    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur man använder olika kanaler för att söka information, kritiskt 
kunna granska dessa och de budskap som framförs genom dem samt 
kunna dra slutsatser utifrån analys och granskning. Dessutom ska 
undervisningen ge eleverna möjlighet att praktiskt formulera medie-
budskap och att uttrycka olika uppfattningar om massmedier såväl 
muntligt och skriftligt som med modern teknik.
Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om den historiska bakgrunden till dagens 
  mediesituation, mediernas roll i samhället och deras betydelse 
  för utvecklingen av demokratin och samtidskulturen.
 2. Förmåga att redogöra för och analysera svensk och 
  internationell mediestruktur samt pågående förändringar inom 
  medie- och kommunikationsområdet.
 3. Förmåga att använda grundläggande vetenskaplig  
  kommunikationsteori för att analysera sambanden och 
  samspelet mellan människor, medier och samhälle.
 4. Förmåga att redogöra för och diskutera lagstiftning och etiska 
  regler inom medieområdet samt bakgrunden och motiven till 
  deras utformning.
 5. Förmåga att kritiskt granska värderingar och attityder i 
  mediernas budskap.
 6. Kunskaper om olika ägarintressen och deras möjligheter att 
  påverka innehållet i medier samt vilka konsekvenser det får för 
  opinionsbildningen i samhället.
 7. Förmåga att använda digitala medietillämpningar och olika 
  källor för att söka, granska, tolka och värdera information samt 
  förmåga att presentera resultat och mediebudskap med hjälp av 
  varierande uttrycksformer. 
Kurser i ämnet... se Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 poäng.
Medier, samhälle och kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på 
kursen medier, samhälle och kommunikation 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3418
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Medieproduktion. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kun-
skapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som 
ligger till grund för medieproduktioner inom medieområdet och det 
estetiska området. Hur produkterna gestaltas och utformas är till-
sammans med etiska frågor centrala inslag i ämnet. Ämnet behandlar 
områdets   utveckling även   i   ett internationellt perspektiv eftersom 
medieproduktioner ofta har en global spridning.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet medieproduktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar teoretiska och praktiska kunskaper om produktionspro-
cessens olika steg där frågor om produktinnehåll, marknad, målgrupp 
och i vilket sammanhang produkten publiceras ingår. Undervisningen 
ska   leda till att eleverna genom praktiskt arbete utvecklar förståelse 
för hur medieproduktioner skapas. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan innehåll, form 
och funktion samt förmåga att samarbeta. Undervisningen ska också 
problematisera olika syften, till exempel att överföra   värderingar, 
sprida åsikter, informera och förklara skeenden eller göra reklam för 
en viss produkt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
text-, bild- och ljudarbete för att kunna omsätta egna och andras idéer 
till färdiga produktioner. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att pröva alternativa tillvägagångssätt för att utveckla sin kreativitet.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån teoretiska 
kunskaper om produktionsprocessen praktiskt få framställa olika 
medieproduktioner,   prova olika roller,   utveckla samarbetsförmågan 
och hålla uppsatta tidsramar. Eleverna ska ges  möjlighet att pröva 

retoriska och kreativa berättargrepp vid muntlig, skriftlig och visuell 
framställning.

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge  eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra medieproduktioner från idé 
  till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med 
  hjälp av modern teknik.
 2. Kunskaper om olika roller och de ingående stegen i arbetet 
  med medieproduktioner samt hur dessa samverkar.
 3. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna tidsramar.
 4. Kunskaper om begrepp, teorier och modeller som beskriver hur 
  budskap formuleras.
 5. Kunskaper om och färdigheter i att använda text, bild och ljud i 
  samverkan så att dessa gemensamt bygger upp och förstärker 
  ett budskap.
 6. Förmåga att analysera och utvärdera medieproduktioner med 
  avseende på den färdiga produkten, produktionens olika led 
  och målgrupp.

Kurser i ämnet... se Medieproduktion

Medieproduktion 1, 100 poäng.
Medieproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
medieproduktion 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3420
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Visuell kommunikation. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
Ämnet visuell kommunikation är ett aktualitetsämne inriktat mot sam-
hällets nutida användning av fotografiska och rörliga bilder, men det 
ger också ett historiskt perspektiv på visuella kommunikationsformer, 
från grottmålningar via den egyptiska bildkonsten till dagens masspro-
ducerade och massdistribuerade bilder. Bildanvändningen i samhället 
spänner över ett brett område, med både offentlig och privat bild-
produktion och bildkonsumtion. Tillsammans visar denna mångfald ett 
samhälles visuella kultur. Ämnet behandlar hur fotografier och rörliga 
bilder samverkar med text och ljud. Inom ämnet studeras också det 
system av tecken och symboler som bär bilders budskap och hur bilder 
interagerar med text och ljud i kommunikativa sammanhang.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om vår tids bildkommunikation och hur 
könsroller, samhällsutveckling, religion, politik och kulturer har pre-
senterats visuellt genom historien. Undervisningen ska ge eleverna 
möjligheter att utveckla kunskaper om bildens språkliga dimensioner 
och hur visuella uttryck skapar mening. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förståelse för både avsändarens och betraktarens perspektiv 
vid visuell kommunikation. Bilden och den visuella kommunikationen 
i media påverkar vår uppfattning om oss själva, våra medmänniskor 
och omvärlden. Därför är avläsning, analys och tolkning av visuellt 
kanaliserade budskap och hur dessa presenteras centrala i ämnet. 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
bildens estetik, hur färg och form påverkar betraktandet och bildens 
förmåga att interagera med ljud.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda teoretiska 
modeller och begrepp för bildanalys och bildtolkning. Dessutom ska 
eleverna ges möjlighet att praktiskt arbeta med fotografiets och den 
rörliga bildens uttryck och kommunikativa möjligheter i samband 
framställning av bilder för olika sammanhang. Eleverna ska även ges 
möjlighet   att undersöka hur samverkan mellan bilder, texter och 
formgivning kan förstärka budskap och upplevelser.

Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om  fotografiets och den rörliga bildens språk och 
  funktioner i olika samhällen och tider.
 2. Förmåga att med hjälp av bildteoretiska begrepp, teorier och 
  modeller problematisera visuellt medierad kommunikation.
 3. Kunskaper om den visuella kulturens påverkan på människor.
 4. Kunskaper om hur bildelement används av avsändare för att 
  kommunicera betydelser samt hur dessa betydelser uppfattas 
  utifrån betraktares förkunskaper och värderingar.
 5. Färdigheter i att framställa, utforma och förmedla olika typer 
  av visuella budskap.

Kurser i ämnet... se Visuell kommunikation

Visuell kommunikation, 100 poäng.
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Mediekommunikation. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informatio-
nens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet 
studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska 
metoder och modeller och ämnet omfattar såväl teoretiska som prak-
tiska moment. I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, 
och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation 
riktad till avgränsade målgrupper formuleras.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om samspelet mellan individer och medier, och 
om den process som sker mellan sändare och mottagare av ett bud-
skap. Eleverna ska ges möjlighet att via relevant teknik utveckla sin 
språkförmåga samt att formulera och presentera olika typer av 
information. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om källkritik och förståelse för hur semiotik, retorik och 
dramaturgi används när budskap formuleras. Genom undervisningen 
ska eleverna också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållnings-
sätt till medier genom att belysa och problematisera journalistikens, 
informa-´tionens och reklamens verksamhet, innehåll och uttrycks-
former.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda medie-
teoretiska modeller och analysmetoder för att studera hur olika medier 
riktas mot specifika målgrupper. I undervisningen ska eleverna även 
ges möjlighet att arbeta med kvalitativa och kvantitativa undersök-
ningar i samband med kommunikation med olika målgrupper. Dess-
utom ska eleverna ges möjlighet att skriva och utforma olika 

journalistiska, informations- och reklamtexter samt muntligt framföra 
ett budskap och presentera olika innehåll och resultat med modern 
teknik.

Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om grundläggande vetenskapliga metoder och 
  modeller inom kommunikationsvetenskapen för att analysera 
  och beskiva olika steg i kommunikationsprocessen.
 2. Förmåga att analysera och beskriva vilken genomslagskraft ett 
  budskaps uttryck och utformning har på olika målgrupper samt 
  utvärdera hur olika budskap tas emot och tolkas.
 3. Förmåga att bedöma olika mediers styrkor och svagheter i 
  förhållande till en given målgrupp.
 4. Färdigheter i att använda språket och i att framställa texter 
  grundade på fakta och saklighet samt kunskaper om hur 
  man varierar språket och väljer rätt uttryck beroende på 
  målgrupp.
 5. Färdigheter i att producera och förmedla information för att nå 
  ut med ett givet budskap till en specifik målgrupp.
 6. Kunskaper om och färdigheter i att utforma och genomföra 
  marknads- och attitydundersökningar samt att analysera och 
  presentera resultatet.
 7. Förmåga att använda olika kanaler för att söka information 
  samt att kritiskt kunna granska och värdera dessa.
 8. Kunskaper om lagstiftning, etiska regler och internationella 
  överenskommelser som berör kommunikation via medier.

Kurser i ämnet... se Mediekommunikation

Journalistik, reklam och information 1, 100 poäng.
Journalistik, reklam och information 2, 100 poäng, som bygger på 
kursen journalistik, reklam och information 1, 100 poäng.
Textkommunikation, 100 poäng. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3575
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Konst och kultur. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
 
Ämnet konst och kultur är till sin uppbyggnad tvärvetenskapligt. Det 
har sin bas i akademiska discipliner som estetik, idéhistoria, historia, 
arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I 
ämnet studeras kulturhistoria i betydelsen konstarternas historia och  
sambandet mellan dem, samtida idéer och samhällsförändringar. 
Ämnet spänner över såväl nutida som historiska nationella och 
internationella kulturströmningar med betoning på den västerländska 
utvecklingen.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet konst och kultur ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i idéhistoria och konstarternas utveckling samt 
om de kulturyttringar som omger oss idag. Undervisningen i ämnet ska 
även behandla vad som kan menas med kultur och vad detta begrepp 
omfattar.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att bekanta sig med de 
konstnärliga uttryckens mångfald och rikedom samt öka deras 
beredskap att ta till sig även sådant som kan te sig nytt och 
främmande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett reflekterande 
och kritiskt tänkande kring konstarterna och konstens roll i samhället. 
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kreativitet 
och intresse för eget skapande.
    Att analysera, tolka och uppleva olika slags kulturella uttrycks-
former, även   via olika medier, ska utgöra en väsentlig del av 
undervisningen. Undervisningen ska varva teori och praktiska inslag 
med betoning på både reflektion och upplevelse. Den ska också 
stimulera eleverna att pröva olika uttryck och presentationsformer med 

hjälp av olika medier.  Undervisningen ska vidare ge utrymme för 
studiebesök och kulturupplevelser av olika slag.

Undervisningen i ämnet konst och kultur   ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kultur- och idéhistorien från antiken till våra 
  dagar samt om vanliga epok- och genrebegrepp.
 2. Förmåga att sätta in den kultur- och idéhistoriska utvecklingen 
  i ett större sammanhang samt förmåga att resonera kring hur 
  olika skeenden har påverkat och påverkar idéhistorien och 
  konstarternas utveckling.
 3. Kunskaper om kulturbegreppets skiftande innebörder och 
  centrala tankegångar inom estetiken.
 4. Kunskaper om de olika konstarternas särskilda uttrycksmedel 
  samt om konstarternas samspel med varandra, med 
  teknikutvecklingen och med det omgivande samhället.
 5. Kunskaper om vad som har kännetecknat och kännetecknar 
  kreativa miljöer samt om skapandets villkor för olika grupper.
 6. Förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och  
  idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och 
  teorier.

Kurser i ämnet... se Konst och kultur
Film- och tv-kunskap, 100 poäng.
Konstarterna och samhället, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examen tillsammans med betyg i kursen samtida kulturuttryck.
Kultur- och idéhistoria, 100 poäng.
Samtida kulturuttryck, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examen tillsammans med betyg i kursen konstarterna och 
samhället.

http://www.skolverket.se/sb/d/3579
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71 Övergripande planering av fysiska 
miljöer
72 Formgivning av byggnader och 
anläggningar, arkitektur.



Hållbart samhälle. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet 
hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska 
synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes 
omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, 
hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, 
samhällsplanering och miljöpolitik.
     
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska syfta till att eleverna 
utvecklar förståelse av de förutsättningar, drivkrafter och värden som 
ligger till grund för arbete med hållbar utveckling. Den ska även leda 
till att eleverna förstår att det finns många olika handlingsalternativ 
och möjliggöra reflektion över sambanden mellan livsstilsfrågor och 
hållbar utveckling. Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur tekniska problem har lösts samt ges 
möjlighet att kritiskt och kreativt analysera dessa. Därigenom får 
eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika handlingsalternativ 
och konsekvenserna av dessa.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet till ett undersökande 
och praktiskt tillämpat arbetssätt för att förstå olika orsakssamman-
hang. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att söka och 
värdera information från olika källor. Vidare ska undervisningen bidra 
till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera om kunskaper och 
uppfattningar såväl muntligt och skriftligt som med andra 
presentationstekniker.

Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda begrepp inom området hållbar utveckling.
 2. Kunskaper om olika förutsättningar och möjligheter för att nå 
  en hållbar utveckling.
 3. Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa  
  problemområden och föreslå och jämföra olika  
  handlingsalternativ.
 4. Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar 
  och förslag.
 5. Förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar 
  utveckling.
 6. Förmåga att analysera konsekvenser av olika  
  handlingsalternativ ur aspekterna vetenskaplighet, etik och 
  genus.

Kurser i ämnet... se Hållbart samhälle  

Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng.
Miljö- och energikunskap, 100 poäng.
Politik och hållbar utveckling, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3587
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Arkitektur. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet arkitektur behandlar den byggda miljön, såväl den yttre  som 
den inre miljön. Det är till sin karaktär tvärvetenskapligt, där främst 
kunskaper i teknik och estetik samverkar. Arkitektur är bundet till plats 
och samhälleliga förutsättningar och behandlas därför alltid i ett socialt 
och kulturellt sammanhang. Ämnet behandlar grundläggande mänsk-
liga behov i relation till den byggda miljön både historiskt, i nutid och 
för framtiden. Utgångspunkten är att bidra till ett hållbart samhälle. 

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet arkitektur ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om den byggda miljön, dess historia och utveckling. Den 
ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur teknisk 
utveckling och ideologiska strömningar påverkar den byggda miljön. 
Undervisningen ska också behandla byggnadsprojekt ur en teknisk, 
estetisk, ekonomisk, social, miljömässig, historisk och etiskt syn-
vinkel. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av hur ett 
samhälle planeras och förändras för olika målgruppers behov utifrån 
genus- och rättviseaspekter. Genom undervisningen ska eleverna också 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om det demokratiska samhällets 
spelregler som en förutsättning för att påverka framtidens hållbara 
samhällsbyggande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla 
förståelse av estetikens betydelse för den byggda miljön.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar byggtekniska 
kunskaper genom både teoretiska och praktiska moment.  Därutöver 
ska undervisningen ge eleverna möjlighet att tillägna sig och använda 
kunskaper inom skiftande områden med koppling till  den byggda 
miljön, genom olika arbetssätt, främst genom praktiska fallstudier. 
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om arkitektur och förmåga att förmedla egna förslag med hjälp av 

kunskapsområdets speciella uttrycksformer.

Undervisningen i ämnet arkitektur ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Kunskaper om kulturarvet i den byggda miljön.
 2. Kunskaper om den demokratiska byggplaneringsprocessen.
 3. Förmåga att granska förändringsförslag inom byggnads- och 
  samhällsplaneringsområdet.  
 4. Förmåga att utforma förslag inom byggnads-, planerings- och 
  förändringsprojekt med tanke på funktion, ekonomi, estetik, 
  teknik och hållbarhet.
 5. Förmåga att arbeta kreativt och problemlösande med 
  arkitekturuppgifter.
 6. Förmåga att använda arkitekturens begrepp och verktyg för att 
  beskriva, tolka, värdera och analysera den byggda miljön.
 7. Förmåga att presentera egna förslag med hjälp av arkitekturens 
  begrepp och verktyg.

Kurser i ämnet... se Arkitektur

Arkitektur - hus, 100 poäng.
Arkitektur -rum, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3582
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DN 20100502:

”Miljöförändringar handlar också om 
säkerhetspolitik”
    “Säkerhetspolitisk expert: Sverige behöver en ny säkerhets-
politisk doktrin som speglar de påfrestningar som blir resultatet 
av klimatförändringarna. 
  Det brådskar att skapa förståelse för miljöförändringarnas 
säkerhetspolitiska betydelse. Odlingsbar mark och vattentillgång-
ar blir viktiga i en värld där befolkningen kommer att ha vuxit till 
minst nio miljarder år 2050. Livsmedel kommer att få samma 
dignitet som oljan under efterkrigstiden. Nu måste vi säkerställa 
att inte krig och konflikter förgör både människor och vår jord. 
En ny säkerhetspolitisk doktrin bör spegla att vi inom en femtio-
årsperiod sannolikt står inför oerhörda påfrestningar med natur-
katastrofer och konflikter om mark och vatten. Det är hög tid att 
börja återbygga ett försvar som ger oss en fast grund i en osäker 
framtid, skriver Bo Pellnäs.”

“En fråga där inte vårt närområde utan de globala perspektiven väger 
tyngst för vår säkerhetspolitik rör de klimatförändringar som förutspås 
komma att få dramatiska konsekvenser för jordens befolkning. Mycket 
tyder på att vi är sent ute och vidtar helt otillräckliga motåtgärder. Till 
bilden hör också att jordens befolkning ökar med femtio procent fram 
till år 2050, för att då vara minst nio miljarder.

    Det brådskar därför att skapa förståelse även för miljöföränd-
ringarnas säkerhetspolitiska betydelse. Att bara föra en framsynt 
miljöpolitik är inte nog. Inte heller att bedriva säkerhetspolitik 
med enbart försvarspolitisk profil. Miljöpolitikens uppgift är att 

försöka hejda den globala uppvärmningen och dess effekter. 
Säkerhetspolitiken måste i sin tur skapa förutsättningar att kunna 
möta de spänningar som uppstår om och när miljöproblemen trots 
våra ansträngningar ändå drabbar världen.

    Effekten av översvämningar när havsytan stiger, torka i stora om-
råden på grund av uppvärmningen och den ökande frekvensen av häf-
tiga oväder kommer att få djupgående följder, samtidigt som världen 
alltså skall föda ytterligare tre miljarder människor. Områden som 
hotas att ställas under vatten har hundratals miljoner invånare, som 
efterhand då tvingas att lämna sina hem och söka sin utkomst någon 
annanstans. Torkan förändrar jordbrukets förutsättningar i ett bälte runt 
ekvatorn, ett par hundra mil brett, i Europa sträckande sig upp över 
Medelhavsländerna.

    Miljörörelserna talar sällan eller aldrig om de säkerhetspoli-
tiska aspekterna av de scenarier man målar upp. Ändå är konse-
kvenserna både lätta att förutse och högst oroande. Vi står inför 
ett skede, när innehav av mark får ökad betydelse. Geopolitiska 
värderingar, länge betraktade som förlegade i en globaliserad 
värld, kommer att se en ny vår.
    Odlingsbar mark och vattentillgångar blir av strategisk be-
tydelse. Redan i dag förekommer konflikter som rör mark och 
vatten, i en nära framtid kan de bli fler och allvarligare. Livsmedel 
kommer att bli en strategisk vara av samma dignitet som oljan 
under hela efterkrigstiden. Inte bara nödvändigt för den egna 
försörjningen utan också som ett medel för exportinkomster och 
politiska påtryckningar på andra stater.

    EU:s jordbrukspolitik sägs i dag förhindra att u-länder utvecklar sitt 
jordbruk. Många av de länder som nu missgynnas kan dock, om det 



värsta inträffar, bli oförmögna att föda sin egen befolkning, än mindre 
kommer de att kunna exportera några livsmedel. Hur politiskt 
inkorrekt det än förefaller i dag, kan det alltså komma att visa sig 
framsynt och till fördel för alla att jordbruket i norra Europa hålls 
under armarna.

    Kanske står vi inför en ny folkvandringsperiod då strömmar av 
människor av bitter nöd tvingas söka sin utkomst långt borta från 
sina hemtrakter. Detta innebär inte att miljonhövdade människo-
massor över en natt sätter sig i rörelse, men vi kommer att efter-
hand se växande flyktingströmmar.
    EU:s strävan att stärka sitt gränsskydd kan ses som ett tecken 
på att det hela redan har tagit sin början. När miljöpåverkan blir 
långt större än i dag, kommer det inte att vara möjligt att hålla 
murarna intakta. Om vi inte avser att skjuta på folk vid EU:s 
gränser blir det svårt att förhindra en massinvandring med alla 
dess följder. I värsta fall kan Pia Kjærsgaard i Danmark då 
komma att te sig som en liberal politiker.

    Sveriges geografiska läge innebär, trots de klimatförändringar som 
förutses, att vi ändå klarar oss undan med blotta förskräckelsen. Men 
det finns ett par faktorer som vi måste titta närmare på. Återkommande 
häftiga skyfall och stormvindar kan lamslå samhället om vi inte har 
tillräcklig beredskap. Materiel och övad personal måste i mycket större 
omfattning än i dag finnas gripbara för längre och omfattande insatser. 
Militära och civila samverkansorgan måste återupprättas. Den som tror 
att vi har gott om tid att agera och ser tiden an kan snart bittert få ångra 
detta.

Sveriges yta begränsar inte mottagandet av stora mängder människor. 
Men vi måste börja inventera möjligheterna att frigöra mark för nya 

livsmedelsodlingar. Det varmare klimatet innebär att vi i framtiden 
kanske kan ta ut dubbla skördar, åtminstone i landets södra delar. All 
odlingsbar mark bör ändå användas till livsmedelsproduktion och inte 
för till exempel etanolframställning.

    Många tidigare motståndare till EU bejakar nu medlemskapet 
utifrån de krav miljöarbetet ställer. När miljö- och säkerhets-
politik knyts samman i ett allt tätare beroende, borde motståndet 
mot ett försvarspolitiskt samarbete med omvärlden också minska. 
Men så har fortfarande inte skett. Alltför många sätter ännu 
miljöpolitiken i ett motsatsförhållande till försvaret och dess 
behov.
     Det är på tiden att vi slutar upp att enbart tala om att rädda 
jorden för våra barnbarns skull. Vi behöver också säkerställa att 
det finns några barnbarn kvar som kan leva i denna räddade 
värld och att inte krig och konflikter dessförinnan förgör både 
människor och vår jord. Kärnvapnen utgör fortfarande världens 
allvarligaste problem.

    Att formulera en ny säkerhetspolitisk doktrin för Sverige i framtiden 
kräver mer eftertanke än under de senaste 50 åren. Medlemskapet i EU 
ställer inte mindre krav på att hävda nationella intressen, snarare 
tvärtom. Krav på resurser som ger en stark förhandlingsbas, i kombi-
nation med god förhandlingsförmåga och diplomatisk skicklighet att 
hävda våra önskemål är en politisk realitet i unionens inre arbete.

En ny doktrin bör spegla att vi inom en femtioårsperiod sannolikt står 
inför oerhörda påfrestningar. Efter att både på 1920- och 1990-talet ha 
ryckts med av illa underbyggda illusioner och nedrustat långt under 
det rimligas gräns, är det hög tid att börja återbygga ett försvar som 
ger oss en fast grund i en osäker framtid.



    Mot en sådan bakgrund förefaller beslutet att skrota värnplik-
ten kanske som förhastat. Det kan snart nog bli aktuellt att åter-
införa en obligatorisk utbildningsplikt för alla ungdomar, dels för 
att bemanna försvarets förband, dels – och inte minst – för att 
skapa de resurser som krävs för att möta framtida naturkata-
strofer, både här hemma och långt ute i världen.

Bo Pellnäs 
säkerhetspolitisk kommentator, ledamot av Kungl Krigsvetenskaps-
akademien “

“FAKTA: BO PELLNÄS
   Bo Pellnäs har lång erfarenhet av internationellt fredsbevarande 
arbete. Han var chef för  FN:s observatörsstyrka på Balkan 1992–
1993, militär rådgivare till David Owen och Thorvald Stoltenberg 
1993–94, chef för gränsövervakningsstyrkan i Serbien och Monte-
negro 1994–1995 samt chef för OSCE:s (Organisationen för säkerhet 
och samarbete i Europa) förbindelsekontor i Belgrad 1998–1999. Han 
har dessutom skrivit två böcker om Balkankonflikten. “

DN 4 maj 2010:

”Att bygga murar leder bara fel.”
“Forskare vid FOI: De kriser klimatförändringarna kommer att 
medföra är humanitära och kräver inte ett stärkt försvar.”

    “På DN Debatt den 2 maj argumenterar Bo Pellnäs för behovet av 
en ny svensk säkerhetspolitisk doktrin som speglar de påfrestningar 
som klimatförändringarna kommer att leda till. Han ger flera exempel 
på illavarslande, och troliga, händelseutvecklingar till följd av klimat-
förändringarna; översvämningar, torka och ökad frekvens av oväder.
    Jag delar Pellnäs uppfattning att vi behöver skapa förståelse för 
miljöförändringarnas säkerhetspolitiska betydelse, men är oroad över 
hans uppfattning att vi behöver ”återbygga ett försvar som ger oss en 
fast grund i en osäker framtid”. Alltför mycket i Pellnäs debattartikel 
handlar om att stärka (det militära) försvaret, men är det rätt väg att gå 
för att hantera de utmaningar som klimatförändringarna ställer? Jag är 
mycket tveksam till det.
     För att ge två exempel: Pellnäs argumenterar för att odlingsbar 
mark och vattentillgångar kommer att bli av strategisk betydelse i takt 
med att befolkningen ökar samtidigt som tillgången till naturresurser 
minskar. Han för fram att vi redan i dag kan se exempel på konflikter 
som rör mark och vatten och menar att dessa kommer att bli fler och 
allvarligare.
    Det är förvisso en korrekt iakttagelse att många konflikter sker i 
områden där vattentillgångarna och jordbruksförhållandena är ringa, 
men bristande naturresurser i sig leder knappast till konflikter.
    I just fallet vattenförsörjning har forskningen relativt entydigt 
visat på motsatsen: Under perioden 1948 till 1999 ledde bristande 
vattenresurser i betydligt fler fall till samarbete än till väpnad 
konflikt. Under de tre krig som utkämpats mellan Indien och 



Pakistan har 1960-års vattenavtal länderna emellan bidragit till 
att minska spänningen. Detta återspeglar den komplexitet som 
omgärdar förhållandet mellan ansträngda naturresurser och kon-
flikter. Konflikter bottnar alltid i en lång rad av samverkande fak-
torer där fattigdom, korruption och svaga institutionella struk-
turer tycks vara de mest centrala konfliktdrivande faktorerna.
    Pellnäs andra exempel, som hänger ihop med det första, är att 
bristande naturresurser på sikt kommer att leda till växande flykting-
strömmar. Han exemplifierar med EU:s strävan att stärka sitt 
gränsskydd och att det på sikt kan bli omöjligt ”att hålla murarna 
intakta”. Pellnäs varnar för en framtida ”massinvandring med alla dess 
följder”.
    Pellnäs förslag för att hantera dessa utmaningar tycks vara att 
Sverige behöver bygga ett starkt försvar. Men hur ska detta försvar 
”skydda”  oss mot den utveckling som är i förestående? Med andra ord: 
Kan ett starkt försvar skydda oss mot de verkningar som följer av 
klimatförändringarna? Trots all osäkerhet och bristande förståelse för 
den underliggande dynamiken kring naturresurser och konflikter är det 
högst tveksamt om ett stärkt försvar är den rätta vägen att gå.
    Nej, vi bör anlägga ett bredare perspektiv och i  stället arbeta 
för att främja en utveckling som bekämpar fattigdom och korrup-
tion samt bygger väl fungerande stater som kan försörja sin be-
folkning, ge dem trygghet och framtidstro. I detta arbete utgör 
försvarets resurser endast en del.
    Att bygga murar för att skydda oss mot hot utifrån kommer 
oundvikligen att leda fel. De kriser klimatförändringarna kommer att 
medföra är i första hand humanitära och den politik vi utvecklar måste 
ha detta som sin utgångspunkt.

Malin Mobjörk
fil dr, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI “

DN 20 maj 2010: 

“FN-chefen ska minska klyftan mellan 
fattiga och rika.”
“FN:s nya klimatchef Christiana Figueres står inför en tuff 
utmaning.”

    “Ett nytt klimatavtal hänger på att klyftan mellan rika och fattiga 
länder bryggas över. Med Figueres får FN sin första klimatchef med 
rötterna i ett u-land.

Christiana Figueres från Costa Rica, som tidigare i veckan officiellt 
utsågs till FN:s klimatchef av världsorganisationens generalsekreterare 
Ban Ki-moon, tar i juli över efter holländaren Yvo de Boer. Han beslöt 
sig för att avgå en kort tid efter det att klimatmötet i Köpenhamn i 
december misslyckades med att ro i land ett bindande klimatavtal.
    Christiana Figueres är väl känd i klimatsammanhang. Hon har 
funnits med i Costa Ricas förhandlingsdelegation i över 15 år och haft 
flera höga ämbetsmannaposter i landets regeringskansli.
    – Hon har varit mycket aktiv i förhandlingarna och är en väldigt 
duktig och erfaren person, säger svenske klimatambassadören Staffan 
Tillander.

Men arvet efter mötet i Köpenhamn är tungt. Splittringen mellan den 
rika och den fattiga delen av världen framstod då som djupare än på 
länge. Misstron späddes dessutom på av det sätt själva förhandlingarna 
bedrevs. Det enda avtal som skrevs under i Köpenhamn, det icke-
bindande så kallade Köpenhamnsackordet, gjordes upp i enskildhet 
mellan USA och några av de snabbast växande utvecklingsländerna 
som Kina och Indien.

http://www.dn.se/tema/fn
http://www.dn.se/tema/fn


    – Det blir en utmaning att överbrygga alla dessa konflikter, men det 
har Costa Ricas delegation lyckats med i andra sammanhang, säger 
Staffan Tillander.
    I-länderna bakom Köpenhamnsackordet har lovat att stödja u-län-
derna och deras klimatanpassning ekonomiskt. Först med 30 miljarder 
dollar i så kallade snabbstartspengar fram till 2012, och på lång sikt 
utlovas 100 miljarder dollar per år från och med 2020. Det pekar FN:s 
tillträdande klimatchef ut som ett första steg mot ett nytt klimatavtal.
    – Parterna måste bevisa för sig själva att frågor som redan har tagits 
upp, som snabbstartspengarna, inte bara finns på papperet utan också 
levereras. Det är fokus inför nästa klimattoppmöte i mexikanska 
Cancun i slutet av året, säger Christiana Figueres till nyhetsbyrån 
Reuters.

Annika Nilsson
annika.nilsson@dn.se “

“ DN TEMAN I ARTIKELN FN ”

DN 20 maj 2010:
“Forskargrupp: starta om klimatpolitiken.”
“Ett nytt forskarmanifest kräver en nystart i klimatfrågan. Det 
vill  att politiken ska sluta fokusera på utsläpp och skuld och i 
stället rikta in sig på att anpassa samhället till  klimatförändringar, 
oavsett vad de beror på, och säkra allas rätt till energi.” 
     “Klimatpolitiken befinner sig i kris efter sammanbrottet på klimat-
mötet i Köpenhamn i december och efter de tvivelaktigheter som 
uppdagats kring FN:s klimatpanel IPCC.
    Det menar 14 forskare från USA, Kanada, Storbritannien, Tysk-
land, Japan och Finland, som undertecknat det så kallade Hartwell-
dokumentet. Några av undertecknarna är kända klimatforskare.
    De 14 menar att det just på grund av kollapsen och avslöjandena nu 
– för första gången på 15 år – kan vara möjligt att snabbt komma fram 
till lösningar på klimatproblemen. Eller som det heter i manifestet: "en 
rejäl kris ska inte slarvas bort".
    Forskarna vill komma bort från föreställningen att klimatfrågan är 
ett miljöproblem bland andra som har en rak lösning. I deras manifest 
är det tydligt att de störs av låsningen mellan mainstreamlägret och de 
så kallade skeptikerna, vilka grävt ner sig i varsin skyttegrav.
     De vill lämna skulden som utgångspunkt för klimatdiskussionen, 
och de vill inte hänga upp hela klimatfrågan på dramatiska prognos-
kurvor. De menar att det inte längre är möjligt att ha en klimatpolitik 
som bara fokuserar på att minska utsläppen av växthusgaser. I stället 
vill de rikta in sig på vilka vägar som kan tas för att anpassa samhället 
till ett ändrat klimat.
     Manifestet anger tre målsättningar för en bättre klimatpolitik:
• Alla människor måste få sina grundläggande behov tillfredsställda, 
inte minst energi.
• Vi måste försäkra oss om att vi utvecklas på ett sätt som balanserar 
ekonomiska, sociala och ekologiska mål.
• Vi måste försäkra oss om att samhället står rustat för att möta de fa-
ror som följer med nyckfulla klimatförändringar, oavsett deras orsaker
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   Med dessa tre mål i fokus ökar man sporrarna för att stoppa skogs-
skövling och utveckla alternativa energikällor, menar gruppen.
    Ett annat konkret förslag de för fram är att införa en global 
koldioxidskatt, till en början på en mycket låg – genomförbar – nivå.
    Den nuvarande fixeringen vid att strypa utsläppen snabbt lämnar 
hundratals miljoner fattiga som i dag saknar el i fortsatt mörker, ”och 
det är oacceptabelt”, skriver professor Mike Hulme, en av under-
tecknarna, i en debattartikel.
    Forskargruppen anser att klimatfrågan körde fast hösten 2009; 
dels på grund av det misslyckade resultatet av den stora Köpenhamns-
konferensen, dels på grund av att tvivelaktigheter hos IPCC avslöjades
    Efter  ”climategate”, offentliggörandet av ett stort antal hackade 
mejl, anklagades forskare knutna till klimatpanelen för att ha använt 
sig av oetiska metoder. Och panelens uppgifter om att glaciärerna i 
Himalaya hotade att smälta bort redan 2035 visade sig sakna veten-
skaplig grund. Himalayauppgifterna fick stort genomslag i medierna 
när de först presenterades, eftersom konsekvenserna för vattenför-
sörjningen i Sydasien skulle bli enorma.
    Klimatforskaren Roger Pielke vid universitetet i Colorado är en 
annan av manifestets undertecknare. Han hör till dem som kräver att 
ordföranden för FN:s klimatpanel, Rajendra Pachauri, avgår och att 
man skapar rutiner för att snabbt hantera kritisk granskning av IPCC:s 
arbete. Det krävs, menar Pielke, för att återskapa förtroendet för 
panelen inför dess nästa stora rapport, som ska komma 2014.
    Pielke anser att Himalayafallet inte är unikt. Han har bland annat 
också kritiserat en graf i 2007 års IPCC-rapport, där en kurva över 
ökad temperatur lagts över en annan kurva över ökade kostnader för 
väderrelaterade naturkatastrofer – trots att det inte finns någon 
säkerställd koppling mellan dessa båda förändringar.

Anders Bolling anders.bolling@dn.se “

“DN TEMAN I ARTIKELN Klimatet”

Världsnaturfonden WWF.
Hem Från Internet 4 juni 2010.  

Stöd WWFs arbete för en levande planet
     WWF arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och 
för att säkra hotade arters överlevnad.
     WWF har genom åren genomfört mer än 10 000 räddningsaktioner 
i 130 länder runt om i världen.
      Angeläget är också arbetet med att långsiktigt skydda och bevara 
livsmiljöer och ekosystem, att stoppa den illegala handeln med hotade 
arter, att stoppa skövlingen av jordens tropikskogar och att förmå be-
slutsfattare och regeringar att föra klimatfrågan högt upp på agendan.
    Utrotningshotet är överhängande för många arter. Skövling av 
jordens tropikskogar förstör livsmiljöer, klimatförändringar påverkar 
allt levande i allt högre grad och flera arter hotas av tjuvjakt och illegal 
handel. Idag är exempelvis pandan, tigern och orangutangen starkt 
utrotningshotade.
    Kontakt. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna 
Tel: 08-624 74 00 PG: 90 1974-6 BG: 90 1-9746 info@wwf.se
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Var arbetar WWF
 Asien
 Latinamerika
 Europa
 Arktis
 Afrika

Fadder
När du blir fadder gör du en ovärderlig insats och stödjer WWFs 
viktiga naturvårdsarbete runt om i världen.  
Bli Fadder!

Tigerfadder
Idag finns det bara ca 3 200 vilda tigrar kvar, en minskning med hela 
96% sedan början av 1900-talet. Nu krävs det krafttag för att rädda 
världens hotade tigrar. 
Bli Tigerfadder!
          
Pandafadder
Idag uppskattar man att det inte finns fler än 1 600 jättepandor kvar. 
Hjälp oss att rädda den hotade jättepandan och skydda deras livsmiljö.
Bli Pandafadder!

Djungelfadder
Bergsgorillan, en av våra närmsta släktingar, är akut hotad. Idag finns 
det endast ca 700 bergsgorillor kvar. 
Hjälp oss att stoppa tjuvjakten och rädda dem. 
Bli Djungelfadder!
   
Späckhuggarfadder
Späckhuggarna är, som  Arktis mest kemikaliedrabbade däggdjur, en 
indikator på hur havet mår. 
Hjälp oss att skydda späckhuggarna 
och arbeta för ett levande hav. 
Bli Späckhuggarfadder!

Isbjörnsfadder
Idag finns det uppskattningsvis 20 000 till 25 000 isbjörnar i världen. 
Två tredjedelar riskerar att försvinna till år 2050,   som följd av 
klimatförändringen. Hjälp oss att rädda dem.
Bli Isbjörnsfadder!

Östersjöfadder
Östersjön mår inte bra. Hoten är många och resulterar bland annat i 
massiv algblomning och döda bottnar. 
Vi har alla ett gemensamt ansvar att rädda vårt unika innanhav.
Bli Östersjöfadder!

Orangutangfadder
Orangutangerna riskerar att utrotas när regnskogen skövlas. 90 % av 
antalet orangutanger försvunnit och idag finns det bara ca 55 000 
orangutanger kvar på Borneo. 
Bli Orangutangfadder!

WWFs publikationer för nedladdning
Publikationer
 Hav och Kust
 Jordbrukslandskapet
 Klimat
 Skog/Tropik
 Utbildning
 Våtmarker/Sötvatten
 WWF EKO
 Blandade publikationer
Här kan du ladda ner en del av WWFs publikationer. Alla filer är 
pdf:er om inget annat anges.  Du kan också hitta mängder av publi-
kationer och rapporter på vår internationella hemsida: www.panda.org
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What roads from Copenhagen to Cancún? Adaptation to the 
(uncertain) adverse impacts of climate change increasingly becomes a 
necessity across the globe. This is not for its own sake, but to ensure 
that sustainable development will be possible, that investments into 
poverty reduction, food and water security and health will not be 
undone and that progress achieved towards the Millennium 
Development Goals will not be reversed. Posted on 03 June 2010  
Read more
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Revised Edition of Ecoregional Conservation Plan for the Cauca-
sus  The Caucasus’ rich biodiversity is being lost at an alarming rate 
due to unsustainable logging, overgrazing, and poaching, infra-
structure development, and pollution. Longterm Ecoregion-based con-
servation strategies are required to halt the destruction and guarantee 
protection of this globally important centre of biodiversity. The 
Ecoregional Conservation Plan (ECP) responds to that need.
Posted on 27 May 2010 Read more

WWF-Cambodia Newsletter, Jan-Mar 2010. WWF Cambodia 
Newsletter, Jan-Mar 2010 Vol. 5, Issue 13 Jan-Mar 2010 WWF 
Greater Mekong - Cambodia Country Programme. In this issue: WWF 
enforcement team in Mondulkiri takes action against wildlife crimes 
Scientists take more than ten thousand photos of dolphin during survey  
Launch of the First Field Guide of the Rattans of Cambodia | 
Cambodians trained to handle dogs in Mondulkiri’s forests | World 
Wetlands Day 2010 | Eco-tent camp development underway | Camera 
trap pictures confirm conservation importance of PPWS |  Research as 
an important component of protected area management |  Visit of the 
Mondulkiri Governor. Posted on 24 May 2010 Read more

GFTN Participants Supply Information (Bolivia & Peru). This 
supply information (exporter profile) has been created to promote 
hardwood species from GFTN participants in the  Latin American 
region, particulary Peru and Bolivia. Find out also about various types 
of certified timber and lesser known species available in the region.
Posted on 24 May 2010 Read more

Brazil, China, Mexico and India's proposal on special and 
differential treatment for developing countries on fisheries sub-
sidies. Communication from Brazil, China, India and Mexico
Posted on 17 May 2010 Read more

One Step Forward, Three Steps BackThe negotiating proposal on 
fisheries subsidies recently tabled by the delegations of Brazil, China, 
India, and Mexico addresses several critical issues from the 
perspective of four leading developing country governments.Posted on 
17 May 2010Read more

Together We Can Save the Baltic Sea. The WWF Baltic Ecoregion 
Programme is an active, ambitious and highly influential force in the 
efforts to conserve and restore the Baltic Sea. We combine scientific 
knowledge and expertise with creative innovation and political 
determination to save the unique life and beauty of the Baltic Sea. Our 
team of highly experienced international experts works to forge 
unprecedented regional partnerships to save the Baltic Sea. Posted on 
12 May 2010 Read more

Inside the Himalayas, a WWF Nepal bi-monthly newsletter - May 
2010. Posted on 11 May 2010 Read more

WWF positions for SBSTTA-14, Nairobi May 10-21 2010. Herewith 
find WWF's Positions and corresponding recommendations to the 14th 
meeting of the Subsidiary Body on Technical and Technological 
Advice (SBSTTA) of the Convention on Biological Diversity (CBD), 
which will be held in Narobi from May 10-21, 2010. Posted on 06 
May 2010 Read more

GFTN Quarterly Newsletter, April 2010. Major highlights include: 
* Spain Advances Forest Certification in Central Africa
* Greater Protection Needed for Mahogany
* GFTN-Vietnam Welcomes Adis Pte Ltd.
* Preparing for a Market Rebound
* Domtar Instrumental in Increasing Availability of Certified Copy    
Paper in U.S.
* Building Upon a History of Sustainability
* Creating a New Way Forward
* And more on GFTN's vision in action
Posted on 30 April 2010  Read more
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What is IUCN?
IUCN, the International Union for Conservation of Nature, helps the 
world find pragmatic solutions to our most pressing environment and 
development challenges. It supports scientific research, manages field 
projects all over the world and brings governments, nongovernment 
organizations, United Nations agencies, companies and local commu-
nities together to develop and implement policy, laws and best 
practice.
IUCN is the world’s oldest and largest global environmental network - 
a democratic membership union with more than 1,000 government and 
NGO member organizations, and almost 11,000 volunteer scientists in 
more than 160 countries.
IUCN’s work is supported by more than 1,000 professional staff in 60 
offices and hundreds of partners in public, NGO and private sectors 
around the world. The Union’s headquarters are located in Gland, near 
Geneva, Switzerland.
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2008 IUCN Red List summary statistics
These are the summary statistics of species listed in the 2008 IUCN 
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DN 1 jun2010: KONSTRECENSIONER
“Kungliga Konsthögskolans vårutställ-
ningar på Konstakademien, Stockholm.”
“Årets examensutställningar på Konsthögskolan i Stockholm hål-
ler en ovanligt hög nivå. DN:s Sinziana Ravini vandrar runt bland 
optimistiska verk som leker med stilar och fiktioner. “

“Examensutställningar är perfekta utkikstorn över samtidskonsten. 
Men de är lika perfekta spåkulor in i framtidskonsten. För vart är 
konsten på väg egentligen? Frågan är näst intill tabu. Är det något som 
brukar upprepas med jämna mellanrum, så är det att samtidskonsten 
är en heterogen massa som utvecklas åt alla håll samtidigt. Det är 
mycket riktigt, men i konstens ständiga expansion, kan man alltid 
urskilja rörelser och motrörelser. Går det att identifiera några sådana på 
Kungliga Konsthögskolans vårutställning?

Först måste jag säga att magisterutställningen håller en ovanligt hög 
nivå i år och känns väldigt välcurerad. Detta tack vare ett subtilt men 
genialiskt grepp: takfönstren är täckta med tunna violetta plastskivor 
som får salarna att bada i ett mystiskt lilarosa ljus som för tankarna till 
såväl ockulta mässor som porrklubbar och framkallningsrum.

Cajsa von Zeipels gigantiska, marmorliknande stångdanskvinna bland 
entréhallens antika kopior, snurrar sakta runt som ett tidur som 
kortsluter högt och lågt. Lika moralrelativistiskt förefaller Joanna 
Lombards videofilmade fresk, en iscensättning av ett minnesrum från 
hennes barndom som försöker försona dåtid och nutid, jaget och det 
kollektiva. Sektmöten, orgier och barnlek flyter samman till en enda 
elegant röra som för tankarna till både Lukas Moodyssons film 
”Tillsammans” och Kubricks ”Eyes wide shot”.

Den stora förändringen från tidigare år är att konstnärerna inte tycks 
vara lika upptagna med att bekänna politisk färg. Det politiska verkar 



just nu ligga i en konsekvent vägran av svartvita förklaringsmodeller. I 
stället får vi dokufiktiva undersökningar av kulturella myter. Om man 
tittar tillräckligt länge på Axel Peters dokumentär om ett par mäns 
relationer till Sadam Husseins stulna bilar, vet man inte längre vad 
som är verkligt eller iscensatt, förlöjligat eller idealiserat. Likaså är 
Jonathan Lewalds hallucinatoriskt vackra videoverk – ”Mormors öga”, 
en oändligt poetisk och försiktig resa mot ett verkligt öga. Men är det 
den riktiga mormodern eller ”bara” en äldre kvinna som stått modell?

En tydlig trend är stileklekticismen som till exempel Paul Fäger-
skiölds detektivliknande resa genom konsthistorien via en svit mål-
ningar. Och Anders Engqvists musikorgel som ser ut som en form-
sammanslagning mellan en drömfångare och dammsugare – en perfekt 
symbol för en människohjärna. Även Jennifer Rainsford har byggt en 
läcker installation bestående av rekvisitan i en uppdiktad historia om 
en gravitationstrotsande kameleont, med spår av både minimalism och 
postmodernism. En queerestetik som undflyr lätta kategoriseringar och 
som jag hoppas se mer av framöver.

I övrigt andas utställningen en utopisk revolutionsanda och 
optimism. Jag blir barnsligt förtjust i Björn Anners digitala målnings-
maskin. Varje streck suddar ut ett tidigare i en oändlig stafett-
pinnemålning. Lika sympatiskt är Sarah Guarino Werners försök att 
upphäva skillnaden mellan konst och liv genom ”sociodramer”, som 
hon arrangerar med de övriga konstnärerna i utställningen för att 
hjälpa dem se annorlunda på sin konst.

Klas Eriksson har ställt en mikrofon framför en övervakningsteve 
där man ser och kan prata med konstnären i hans ateljé. Vi börjar 
samtala. Mot slutet frågar han vad jag jobbar med. Jag svarar ”Gissa!”, 
han föreslår ”Kritiker?”. Jag svarar ”ja”  på vilket han släpper allt och 
rusar ut ur sitt ateljérum. Människorna omkring mig skrattar och en 
säger: ”Han blev nog rädd för dig.”  Stunden efter dyker han upp i 
utställningsrummet för att säga ”hej”. En kritiker bör gå runt konst-
nären som katten runt het gröt sade en äldre kritiker en gång, men här

 blir mötena med konstnärerna en del av mina konstupplevelser.

Även kandidatutställningen bär på många höjdpunkter, orkestrar av 
transistorradion, personlighetsexorcismer, mekaniska stolar på tågräls, 
miniatyrvärldar, skimrande klädkonstruktioner och intrikata film-
målningar, allt doppat i en ömsom lakonisk ömsom manisk nostalgi 
som spretar mot både dåtid, samtid och framtid. Samtidskonsten har 
onekligen blivit en oöverblickbar massa som rör sig i ett enda tidsrum 
– fiktionen – det rum som slutligen gör allt möjligt.

Sinziana Ravini konst@dn.se “

“KONSTRECENSIONER 
”Sveriges historia” på Historiska museet i Stockholm
Yael Bartana på Moderna museet, Malmö
”Bröllop för kung och fosterland” på Livrustkammaren, Stockholm
”Konstfacks vårutställning”
Beckmans examensutställning. Stockholm
Lars Vilks i Cyberspace m fl platser i offentligheten
”Zorns mästerverk” på Zornmuseet
Bjørn Nørgaard: ”Re-modeling the world”  på Statens museum for 
kunst
Torsten Renqvist på Thielska galleriet
Marina Abramovic: ”The artist is present”
Fernando Sánchez Castillo på Skissernas museum, Lund
”Tokyo stories” på Kulturhuset, Stockholm
Damien Hirst på Musée Océanographique, Monaco
”Trumma! – livets rytm” på Musikmuseet
”Transmission” på Galleri Charlotte Lund, Stockholm
Johannes Nyholm på Konsthuset, Uppsala
”A history of irritated material” på Raven Row, London
Rita Lundqvist på Liljevalchs konsthall
”Horace Walpole and Strawberry Hill”  på Victoria & Albert Museum, 
London
”Street view” på Mobile Art Production, Göteborg”
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Design. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet design behandlar den arbetsprocess som används för att utveck-
la lösningar på ett medvetet och innovativt sätt, där både funktionella 
och estetiska krav ingår med utgångspunkt från  målgruppens behov. 
Ibland är design ett led i att utveckla och ta fram en produkt. I andra 
sammanhang kan målet med design vara att pröva och utveckla en idé, 
upplevelse eller tjänst. Ämnet behandlar också hur problemlösning och 
produktutveckling påverkas av olika aspekter, såsom olika mål-
gruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala 
behov.  Design utgår ofta från ett problem eller ett uppdrag, där  
fokus dels är att produkten ska kunna tillverkas, distribueras samt ingå 
och konkurrera på en marknad, dels vara etiskt och estetiskt gångbar 
samt miljömässigt hållbar.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet design ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används 
när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster 
utformas. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveck-
la förståelse av designprocessens olika dela som  problemformulering, 
marknadsundersökning, funktionsanalys, faktainsamling,  idégenere-
ring,  skissning, modellarbete, analyser och medvetna val, presenta-
tion samt utvärdering. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla förståelse av design som en metod att göra livet enklare och 
rikare ur ett samhälleligt och mänskligt perspektiv.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur 
designproblem har lösts historiskt utifrån olika förutsättningar och 
aspekter. De ska också ges möjlighet att utveckla   förståelse  av hur 
design påverkar och påverkas av sin samtid. Dessutom ska 
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att med bilder 
och modeller gestalta sina idéer och förmedla sina resultat.
   Designprocessen sker i projektarbetsform. Beroende på problemet 
eller uppdraget läggs tonvikten vid olika delar i designprocessen, där 

avgränsningar är viktiga. Designprocessen är en metod för att skapa 
medveten förändring och för att   förstå samspelet mellan delar och 
helheter. Därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att öva sig 
i   att kommunicera   genom tal, skiss,   ritning, modell och skrift.  
I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av 
helheten genom att själva eller i grupp utföra samtliga delar i 
designprocessen.

Undervisningen i ämnet design ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om designprocessen och förmåga att genomföra en 
  designprocess.
 2. Kunskaper om och färdigheter i att arbeta enligt  
  projektarbetsformen.
 3. Färdigheter i att visualisera förslag två- och tredimensionellt 
  med hjälp av olika material och tekniker.
 4. Förmåga att kommunicera delarna i designprocessen och 
  resultatet via bild, modell, ritning, skrift samt tal.
 5. Förmåga att analysera och värdera design utifrån olika 
  infallsvinklar.
 6. Förståelse av människors olika behov och förutsättningar att 
  hantera och samspela med produkter och miljöer. 
 7. Förståelse av design och designerns roll historiskt, 
  samhälleligt, ekonomiskt, kulturellt och tekniskt.
 8. Förmåga att välja och värdera information från källor av olika 
  slag.
 9. Förmåga att välja, använda och vårda maskiner, verktyg och 
  material.

Kurser i ämnet... se Design 

Design 1, 100 poäng.
Design 2, 100 poäng, som bygger på kursen design 1.
Designmodeller, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3395
http://www.skolverket.se/sb/d/3395


Formgivning. Gymnasiet. Skolverket 100517.
I ämnet formgivning finns ett estetiskt synsätt på konsthantverk, 
slöjd och design samt tekniker, material, metoder och processer inom 
formgivningsområdet. I den konstnärliga och konsthantverkliga form-
givningen pågår ett ständigt experimenterande med olika material, 
tekniker och uttrycksformer. Ämnet behandlar också formgivningens 
betydelse för produkter och deras överlevnad.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet formgivning ska syfta till att eleverna 
utvecklar färdigheter i att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i 
specifika material. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna 
utvecklar färdigheter i att behandla material. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i samspelet mellan 
material, form, funktion och färg. Betydelsefullt i ämnet är materialets 
samband med funktionell och konstnärlig utformning. 
    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla färdigheter i hur 
formgivning i olika material kan understryka och förmedla en tanke, 
en idé, en känsla. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla förmåga att reflektera över och bedöma det utförda arbetet. 
Begrepp och deras innebörder inom formgivningsområdet är väsentligt 
innehåll som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla. I 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i 
hur formgivna idéer och färdiga produkter presenteras. Undervis-
ningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att analy-
sera och tolka samt inspireras av samtidens formgivning.
    Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla 
färdigheter i formgivningsprocessen från idé till färdig produkt, från 
det första mötet med ett material via traditionella tekniker till försök 
med mer experimenterande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet 
att utveckla en öppenhet för att ta in och prova nya vägar.   Under-
visningen ska leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att arbeta 
projektinriktat och problemorienterat. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla en helhetssyn på formgivning där skapande 

verksamhet, problemlösningsförmåga och reflektion över arbetet och 
arbetsprocessen är väsentliga delar.
   Undervisningen ska erbjuda både traditionella och nyskapande 
konstnärliga metoder från olika design- och slöjdområden. Exempel på 
områden som kan behandlas i formgivningsämnet är träsnideri, 
vävning, glasblåsning och sömnad.
Undervisningen i ämnet formgivning ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i 
  specifika material.
 2. Kunskaper om och färdigheter i att behandla materials 
  specifika produktionsformer, bearbetningsmetoder, 
  användningsområden och verktyg.
 3. Kunskaper om färg, form och funktion.
 4. Förmåga att kommunicera genom formgivningens språk och 
  uttrycksmöjligheter samt använda materialens egenskaper.
 5. Förmåga att bedöma och värdera formgivning i relation till 
  intentioner och yrkesmässiga krav.
 6. Förmåga att använda relevanta begrepp.
 7. Förmåga att arbeta yrkesmässigt, projektinriktat och 
  problemorienterat.
 8. Förmåga att analysera, tolka och inspireras av traditionell och 
  samtida formgivning.
 9. Kunskaper om lagar, regler och bestämmelser, säkerhet och 
  arbetsmiljö samt miljöpåverkan inom formgivningsområdet.
Kurser i ämnet... se Formgivning
Formgivning 1, 100 poäng.
Formgivning 2, 100 poäng, som bygger på kursen formgivning 1.
Formgivning 3, 100 poäng, som bygger på kursen formgivning 1 och 
kursen formgivning 2.
Fackteckning och design, 100 poäng, som bygger på kursen 
formgivning 1 eller kursen hantverk - introduktion.
Textil färg och form, 100 poäng, som bygger på kursen formgivning 1 
eller kursen hantverk - introduktion.

http://www.skolverket.se/sb/d/3563
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Mönsterkonstruktion
Ämnet mönsterkonstruktion behandlar konstruktion av mönster, vilket 
är en förutsättning för tillverkning av kläder. Vid konstruktion av 
mönster krävs ett helhetstänkande där nyttoaspekter förenas med 
känsla för material, form och funktion. Ämnet har även ett kreativt 
inslag där förmåga att omsätta kreativa idéer i färdiga mönster är en 
förutsättning för utveckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mönsterkonstruktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om och färdigheter i konstruktion av mönster och 
mönsterhantering. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla förmåga att uppfatta människors olika kroppsformer och 
sätt att röra sig, samt förmåga att se sambandet mellan mönsterfram-
ställning och kroppens form. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla färdigheter i att skapa mönster till plagg som 
uppfyller krav på passform och funktion. Undervisningen ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur digital teknik kan 
användas vid mönsterhantering.
    Praktiska övningar och användning av manualer ska vara centrala 
inslag i undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
sin förmåga att konstruera och förändra mönster.

Undervisningen i ämnet mönsterkonstruktion ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om och färdigheter i att konstruera och förändra 
  mönster.
 2. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
 3. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, 
  arbetsmiljö och säkerhet.

Kurser i ämnet... se Mönsterkonstruktion

Mönsterkonstruktion 1, 100 poäng.
Mönsterkonstruktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
mönsterkonstruktion 1.
Datoriserad mönsterhantering, 1, 100 poäng, som bygger på kursen 
mönsterkonstruktion 2.
Datoriserad mönsterhantering 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
datoriserad mönsterhantering 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3469
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Slöjd. Skolverkets länkskafferi. 
Slöjd Från Internet 20 april 2010

Slöjdtekniker - Hemslöjdsportalen   från 10 år
Gillar du att handarbeta? Vill du prova på olika slöjdtekniker som 
halmslöjd, luffarslöjd, pärlbroderi och skinnsömnad? På 
Hemslöjdsportalen finns beskrivningar i Pdf-format med korta 
handledningar. 

Gå slöjdvägen med Finge - gör en väska   för 10-12 år
Låt fingerborgen Finge lära dig göra en väska! Du får ett grundmönster 
och noggranna beskrivningar med bilder på hur du syr lock, ficka, 
dragkedja, dragsko och band. Om du vill sy fast (applicera) något på 
väskan får du också lära dig det. 

Textilslöjd - beskrivningar   för 10-15 år
Vill du ha idéer till saker att tillverka på textilslöjden? Här har en 
textillärare lagt ut mönster och idéer. Det finns till exempel 
beskrivningar till mobilfodral, pärmfodral, virkade grytlappar, 
badshorts, stickade väskor och mössor och en liten hjälpreda till 
symaskinen. Filerna är i Word- och Pdf-format. 

Gratis mönster - Slöjdmagasinet   från 10 år
Gillar du att virka eller att brodera? Tidningen Slöjdmagasinet erbjuder 
här gratis mönster till virkade grytlappar och broderier. 

Historiska världar   från 10 år
Historiska världar innehåller ett välbesökt forum där du kan diskutera 
forna tiders kläder, bostäder, mat, vapen, med mera. Här finns också 
två ordböcker: Vikingatidens ABC och Medeltidens ABC. Om du är 
intresserad av vikingatidens kläder och dräkter finns mönster att ladda 
ned. Historiska museet står bakom sidan. 

Barnklädernas historia   från 7 år
Titta hur barn kunde vara klädda i olika tider genom att klicka på olika 
decennier under 1900-talet! Man kan också se bilder från utställningar 
som skolklasser gjort om kläder under rubriken Projektet - Fotoalbum. 
Projektet är ett samarbete mellan flera museer och andra institutioner. 

Slöjdsidan   för 10-15 år
Slöjdintresserad? Då kan du titta in på slöjdsidan med trä- och 
textilslöjdsarbeten från svenska skolor. Under rubriken Fakta kan du 
lära dig lite slöjdhistoria och få kunskaper om olika träslag och 
material. Här finns också en slöjddatabas,filmer och en frågesport om 
slöjd. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18
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Bild. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet bild griper över ett brett område i stark utveckling. Framväxten 
av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet 
har fört in en vidgad syn på vad som är en bild och på ämnets innehåll. 
Med bilder avses här de visuella två- eller tredimensionella framställ-
ningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populär-
kultur. Bildämnet syftar till att lägga grunden för ett bildkunnande som 
kan fördjupas och specialiseras mot alla de specifika områden som har 
sin bas i denna visuella kommunikation.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kun-
skaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och 
används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt utvecklar 
fördjupade färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan 
att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika 
material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta 
en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensio-
nella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att   fördjupa sina 
erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en 
hantverksskicklighet i några valda tekniker. Undervisningen i ämnet 
ska erbjuda metoder som leder till eleverna utvecklar en öppen attityd 
och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. 
Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar 
för och att driva sina egna arbetsprocesser.
    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse för 
bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att 
presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika 



aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska 
och bearbeta influenser från den visuella kulturen.
    Undervisningen ska ge möjlighet för eleverna att utveckla förståelse 
för förhållanden och villkor som gäller där bilder och visuella 
framställningar används professionellt.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 
 1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av 
  bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och 
  etablerade begrepp för att fördjupa, förklara och värdera eget 
  och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
 2. Förmåga att utveckla nytänkande, idérikedom och personligt 
  uttryck samt förmåga att arbeta i kreativa processer. Förståelse 
  för vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär och förmåga att 
  pröva detta i eget arbete.
 3. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, 
  tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella 
  material som i nya konstformer och medier.
 4. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i 
  samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt 
  perspektiv.
 5. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker 
  stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer och 
  förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
 6. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av 
  bildarbete.
 7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och  
  överenskommelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller 
  för området.

Kurser i ämnet... se

Bild och form, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examensbevis tillsammans med betyg i kursen bild och form a och 
kursen bild och form b.
Bild och form a, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examensbevis tillsammans med betyg i kursen bild och form.
Bild och form b, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examensbevis tillsammans med betyg i kursen bild och form.
Bild, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form eller kursen bild 
och form a och kursen bild och form b.
Form, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form eller kursen 
bild och form a och kursen bild och form b.
Bild och form - specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen bild 
eller kursen form och kan läsas flera gånger med olika innehåll.



Bildteori. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet bildteori behandlar hur människan förstår bilder. Det innebär 
studier om bilder och i bilder, hur man kommunicerar och förstår 
bilder och i vilka medier och sammanhang detta sker. I ämnet studeras 
teorier om visuell kommunikation, hur bilder konstrueras och 
produceras samt hur den visuella kulturen tar sig uttryck i form av ett 
ständigt ökande flöde av bilder i olika medier. Ämnet bildteori tar även 
upp teorier om bilden som språk.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet bildteori ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om bilder som språk och bildkommunikation. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
konstbegreppet och konstbilden, populärkulturens bilduttryck och 
andra kategorier av bilder samt hur bilden i sitt sammanhang uppfattas 
av betraktaren.
    Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
bildspråklig teori, färdigheter i att se och möta bilder samt möjlighet 
att själv uttrycka sig i bilder. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att behandla visuella teorier och utveckla kunskaper om 
visuella miljöer, design och formgivning i relation till individen och 
gruppen. Undervisningen ska leda till att eleverna hanterar teorier om 
individen och samtida medier.
    Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla en förståelse av hur 
synen på konst, konsthantverk och design utvecklats. Vidare ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i begrepp och 
begreppsbildning och hur detta tar sig uttryck inom bildteoretiska 
områden som visuell kultur, design, konst och formgivning. Eleverna 
ska dessutom ges möjlighet att utveckla kunskaper om estetiska 
lärprocesser.

    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunska-
per om hur bilder ses utifrån skilda aspekter som till exempel genus 
och etik. Bilden ska ses i ett mångkulturellt och globalt sammanhang 
och i ett historiskt perspektiv, för att eleverna ska förstå utvecklingen 
av och framtiden för bildteorier. Genom undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om den konstvetenskapliga 
traditionen och delar av konsthistorien.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att föra loggbok över och 
diskutera den konstnärliga arbetsprocessen samt designprocesser och 
formgivningsprocesser. 

Undervisningen i ämnet bildteori ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Förmåga att beskriva hur bilder kommunicerar och hur bilder 
  fungerar i sitt sammanhang, hur de påverkar och påverkas.
 2. Förmåga att använda och diskutera innehåll i konstteori och 
  konstvetenskap.
 3. Kunskaper om den visuella kulturen och om perception.
 4. Förmåga att med olika metoder analysera och tolka mass- och 
  konstbilder samt att förhålla sig kritisk till och bedöma resultat 
  av bildanalyser.
 5. Förmåga att se och behandla bilden som text och hur bilder 
  samverkar med annan text samt grundläggande kunskaper om 
  bildsemiotik.
 6. Kunskaper om och färdigheter i estetiska lärprocesser och 
  kunskaper om konstnärligt utvecklingsarbete.
 7. Förståelse av bildens roll i kultur och samhälle.
 8. Förmåga att se bilden ur olika aspekter ? historiska och nutida, 
  genus, etnicitet, klass och ålder.
 9. Förmåga att dokumentera det egna arbetet.
Kurser i ämnet... se Bildteori
Bildteori, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3559
http://www.skolverket.se/sb/d/3559


Visuell kommunikation. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
Ämnet visuell kommunikation är ett aktualitetsämne inriktat mot sam-
hällets nutida användning av fotografiska och rörliga bilder, men det 
ger också ett historiskt perspektiv på visuella kommunikationsformer, 
från grottmålningar via den egyptiska bildkonsten till dagens masspro-
ducerade och massdistribuerade bilder. Bildanvändningen i samhället 
spänner över ett brett område, med både offentlig och privat bild-
produktion och bildkonsumtion. Tillsammans visar denna mångfald ett 
samhälles visuella kultur. Ämnet behandlar hur fotografier och rörliga 
bilder samverkar med text och ljud. Inom ämnet studeras också det 
system av tecken och symboler som bär bilders budskap och hur bilder 
interagerar med text och ljud i kommunikativa sammanhang.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om vår tids bildkommunikation och hur 
könsroller, samhällsutveckling, religion, politik och kulturer har pre-
senterats visuellt genom historien. Undervisningen ska ge eleverna 
möjligheter att utveckla kunskaper om bildens språkliga dimensioner 
och hur visuella uttryck skapar mening. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förståelse för både avsändarens och betraktarens perspektiv 
vid visuell kommunikation. Bilden och den visuella kommunikationen 
i media påverkar vår uppfattning om oss själva, våra medmänniskor 
och omvärlden. Därför är avläsning, analys och tolkning av visuellt 
kanaliserade budskap och hur dessa presenteras centrala i ämnet. 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
bildens estetik, hur färg och form påverkar betraktandet och bildens 
förmåga att interagera med ljud.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda teoretiska 
modeller och begrepp för bildanalys och bildtolkning. Dessutom ska 
eleverna ges möjlighet att praktiskt arbeta med fotografiets och den 
rörliga bildens uttryck och kommunikativa möjligheter i samband 
framställning av bilder för olika sammanhang. Eleverna ska även ges 
möjlighet   att undersöka hur samverkan mellan bilder, texter och 
formgivning kan förstärka budskap och upplevelser.

Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om  fotografiets och den rörliga bildens språk och 
  funktioner i olika samhällen och tider.
 2. Förmåga att med hjälp av bildteoretiska begrepp, teorier och 
  modeller problematisera visuellt medierad kommunikation.
 3. Kunskaper om den visuella kulturens påverkan på människor.
 4. Kunskaper om hur bildelement används av avsändare för att 
  kommunicera betydelser samt hur dessa betydelser uppfattas 
  utifrån betraktares förkunskaper och värderingar.
 5. Färdigheter i att framställa, utforma och förmedla olika typer 
  av visuella budskap.

Kurser i ämnet... se Visuell kommunikation

Visuell kommunikation, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3578
http://www.skolverket.se/sb/d/3578


Grafisk produktion. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet grafisk produktion handlar om helheten inom grafisk pro-
duktion. Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk 
produkt utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden 
processen bygger på. Centralt i ämnet är även betydelsen av samarbete 
och kommunikation. 
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet grafisk produktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om helheten i grafisk produktion och den grafiska 
processens olika steg, från att ta fram tryckanpassade original till 
kunskaper om och färdigheter i trycktekniker och efterbearbetning 
samt kunskaper om material, färg och kvalitetsstyrning. Den ska också 
leda till att eleverna utvecklar kunskaper om automatiska och manuella 
arbetsflöden och om utrustning samt programvaror för framställning 
av grafiska produkter. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om kommunikation, idé och koncept, produktion, 
logistik samt arbete utifrån ett miljömedvetet perspektiv. 
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att omsätta idéer till praktisk produktion   och stimulera 
kreativitet. Den ska även leda till att eleverna utvecklar färdigheter i 
att använda den tekniska utrustningen på ett resurssnålt sätt samt 
kunskaper om de termer och begrepp som används inom området. 
    Undervisningen ska dessutom behandla den grafiska 
arbetsprocessen, som i stor utsträckning bygger på lag- och projekt-
arbete i olika steg och inte sällan i olika företag, där produktens 
slutliga kvalitet är beroende av dess väg genom processen. I undervis-
ningen ska därför eleverna ges möjlighet att utveckla sin planerings-
förmåga, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlös-
ningsförmåga, kvalitetsmedvetenhet och miljömedvetenhet samt sin 
förståelse av individens ansvar i arbetssituationen.
    För att eleverna ska utveckla en säkerhet i arbetet med den grafiska 

arbetsprocessen ska de ges möjlighet att träna på att driva realistiska 
och konkreta projekt i olika svårighetsgrader, från idé och produktion 
till logistik. Centrala inslag i undervisningen ska vara arbetssätt där 
eleverna ges möjlighet att följa och arbeta med grafiska produktioner 
genom praktiska övningar.
Undervisningen i ämnet grafisk produktion ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande: 
 1. Kunskaper om helhet och sammanhang inom den grafiska 
  processen samt förmåga att redogöra för, beskriva och utföra 
  grafiska produktioner från idé till färdig produkt.
 2. Kunskaper om arbetsuppgifter och ansvarsområden inom 
  grafisk produktion.
 3. Förmåga att planera, övervaka, styra och reglera manuell eller 
  automatiserad produktionsutrustning samt lösa  
  produktionsrelaterade problem.
 4. Förmåga att anpassa repro till respektive tryckmetod samt 
  kunskaper om automatiska arbetsflöden.
 5. Kunskaper om material och materialval samt färgteori.
 6. Förståelse av kvalitetsaspekter i arbets- och  
  produktionsprocesser.
 7. Kunskaper om logistik och produktionsekonomi.
 8. Förståelse av samarbetets betydelse för produktionen och 
  företaget.
 9. Förmåga att kommunicera med olika målgrupper och använda 
  begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
 10. Kunskaper om miljö, hälsa och säkerhet ur ett  
  produktionsperspektiv.

Kurser i ämnet... se Grafisk produktion 
Grafisk produktion 1, 100 poäng.
Grafisk produktion 2, 100 p, bygger på kursen grafisk produktion 1.
Grafisk produktion 3, 100 p, bygger på kursen grafisk produktion 2.
Grafisk produktion 4, 100 poäng som bygger på kursen grafisk 
produktion 3.

http://www.skolverket.se/sb/d/3816
http://www.skolverket.se/sb/d/3816


Bild. Skolverkets länkskafferi. 
Bild Från Internet 20 april 2010.

Ismer   från 13 år
Här kan du slå upp och få förklarat i ett par korta meningar några 
vanliga och ovanliga "ismer" det vill säga riktningar, inom filosofi, 
konst, religion, politik med mera. Shockwave Player behövs på datorn. 
En privatperson står bakom sidan.

Tate Kids - Films   för 7-12 år
Roliga filmer där tecknade figurer pratar om konst, och barn testar 
olika sätt att göra konst. Lyssna om du förstår engelskan! Du kan 
också gå vidare till spel och andra aktiviteter eller besöka museernas 
webbplatser. Tate i Storbritannien består av flera olika konstmuseer. 
Pedagogiska tips finns också. Flash Player behövs på datorn. 

Konst - Kulturnätet   från 10 år
Kulturnät Sveriges sammanställning av länkar till grafik, konstnärer, 
installationer, måleri, skulptur, konsthallar, konstgallerier och virtuell 
konst. 

Artcyclopedia   från 10 år
Se vilka som är de 30 mest populära konstnärerna i Artcyclopedias 
databas över kvalitetskonst på internet! Man kan också söka på namn, 
konstriktning och t.ex. kvinnliga konstnärer från olika tider. 

The British Museum   från 10 år
På British Museums webbplats finns en särskild ingång för barn under 
rubriken Explore. Här kan du söka föremål från många historiska 
världskulturer och platser i världen. Man kan också göra rundturer i 
museet och hitta fördjupningar inom olika teman som pengar, tid, djur, 
skrifthistoria och synen på homosexualitet och könsroller genom 
tiderna. 

SR c    från 13 år
I radioscenen SR c presenterar Sveriges radio ljud och bild på webben. 
Läs mer om det spännande projektet under "Om SR c". Under de olika 
temaområdena finner du dokumentärer, drama, hörspel och poddradio. 
Exempel på teman är Skogen, Hjärnan och Tutti Frutti där du via 
Arkivspelet kan utforska Sveriges Radios arkiv. Här finns även inslag 
på andra språk. Insticksprogram krävs på datorn för att se och höra. 
Läs mer under rubriken "Så här lyssnar du". 

Omkonst   från 15 år
Konstnärer skriver om konst i denna webbtidskrift. Innehållet kretsar 
kring utställningar, konstböcker, information om konstnärer och 
många konstlänkar. Sök efter artiklar i databasen! 

A Lifetime of Color   från 10 år
Prova olika konstlekar och spel om konst för barn och för lite äldre 
elever. Här finns även korta fakta om konstnärer och en tidslinje och 
upplägg för konstlektioner. Webbplatsen är gjord av ett företag, men 
alla sorters material kan användas till övningarna. Flash Player behövs 
på datorn för vissa av spelen, samt att du har javascript aktiverat i 
datorns webbläsare. 

Art and Artists - Enchanted learning   för 10-15 år
Prova på många olika konstaktiviteter och sök efter konst från olika 
länder och tider! Man kan också måla bilder online eller skriva ut och 
färglägga, mycket för de yngsta. Även länkar till bland annat slöjd och 
hantverk (crafts) och andra aktiviteter. Man måste betala för att 
komma åt en del material. 

Konstkalendern   från 10 år
Här kan du få läsa om vilka utställningar som pågår i Sverige och se 
bilder från dem och äldre utställningar. Ladda en ny bild genom att 
uppdatera fönstret! Under rubriken Länkar finns många bra tips. 
Senast uppdaterad: 2010-04-18
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78 Musik ( konserter o d 792). Musik. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som 
tankemässigt  och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform 
som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och 
som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin 
grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i 
ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att 
kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen i 
ämnet ska bidra till att elevernas utvecklar förmåga att analysera och 
tolka musikupplevelser.  Genom undervisningen ska eleverna   ges 
möjlighet att reflektera över och värdera egen och andras musikaliska 
gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen 
ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förmåga att se och 
förstå samband mellan detalj och helhet.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet  att förbereda sig för 
högre musikutbildning motsvarande kandidatnivå på musikhögskola. 
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt 
musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att få tillgång till metoder 
för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- 
och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett 
personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska 
ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i 
musikutövandet.



Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i 
musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans 
med andra.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens 
fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom 
att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska 
eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt och/eller vokalt, såväl 
  efter noter som på gehör,  samt färdigheter i att använda ett 
  konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik och stildrag från olika tider och kulturer. 
 3. Förmåga att improvisera. 
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp,   samt 
  förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling. 
 5. Kunskaper om   instrumentets konstruktion och egenskaper, 
  röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda 
  ensembletyper.
 7. Förmåga att samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning 
  och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt. 
 9. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning. 
 10. Kunskaper om och förståelse av arbetsmiljöfrågor, med fokus 
  på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning.

Kurser i ämnet... se Musik

Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte 
ingå i elevens examensbevis tillsammans med betyg i kursen 
instrument eller kursen sång 1 om instrumentet är 
ett ackordinstrument. 
Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examensbevis tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, 
körsång 1 eller musik.
Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examensbevis tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång 
eller kursen ensemble 1 och kan läsas flera gånger med olika innehåll.
Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
Instrument eller sång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examensbevis tillsammans med betyg i kursen bruksspel och 
ackompanjemang om instrumentet är ett ackordinstrument.
Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument 
eller sång 1.
Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument 
eller sång 2.
Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examensbevis tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med 
körsång eller kursen körsång 1 och kan läsas flera gånger med olika 
innehåll.
Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examensbevis tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
Musikimprovisation, 100 poäng.
Musikproduktion 1, 100 poäng.
Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
musikproduktion 1.
Rytmik, 100 poäng.
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Musikteori. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet musikteori behandlar gehör, musikaliska former och musikens 
terminologi. Kunskaper i musikteori bidrar till en musikalisk helhets-
syn samt förstärker och utvecklar musikutövandet, musikskapandet 
och kommunikationen med andra musiker. I ämnet behandlas också 
notation av musik.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet musikteori ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i allmän musiklära och om musikteoretiska begrepp. 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
hantera notskrift samt kunskaper om notationssystemet och om olika 
musikaliska former. Genom undervisningen ska eleverna ges verktyg 
och metoder som de får möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande 
och musikskapande.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna får kunskaper om metoder 
för att notera klingande musik samt metoder för egen gehörsträning. 
Eleverna ska ges möjlighet att analysera musik både teoretiskt och 
gehörsmässigt för att de ska kunna förstå olika musikaliska skeenden 
och strukturer. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper i harmonisering, arrangering och komposition.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om datorutrustning, programvara och musikteknisk utrustning som kan 
användas såväl vid gehörsträning som vid arrangering eller 
komposition av musik. Undervisningen ska innefatta konstnärliga 
aspekter och inspirera till eget skapande.

Undervisningen i ämnet musikteori ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla följande:

 1. Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk 
  och musikteoretiska begrepp.
 2. Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av 
  det inre hörandet.
 3. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets 
  betydelse för utövande av musik.
 4. Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm.
 5. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra 
  musikaliska symboler.
 6. Färdigheter i att arrangera och komponera musik.
 7. Kunskaper om musikinstrument och röster, deras klang, 
  funktion och användning.
 8. Förmåga att använda datorn som hjälpmedel vid  
  musikskapande och arrangering.
 9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande 
  och musicerande.

Kurser i ämnet.. se Musikteori

Gehörs- och musiklära 1, 100 poäng.
Gehörs- och musiklära 2, 100 poäng, som bygger på kursen gehörs- 
och musiklära 1.
Arrangering och komposition 1, 100 poäng, som bygger på kursen 
gehörs- och musiklära 1.
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Ljudproduktion. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet ljudproduktion omfattar ett stort område, från olika 
radiogenrer  och film- och tv-ljud, till interaktiva medier, dataspel, 
ljudböcker och ljudinstallationer i offentliga miljöer. Ljud används 
även inom konst- och kultursfären, som ljudkonst och som redskap för 
att informera. Den digitala teknikens utveckling har förändrat såväl 
produktionstekniken som berättandet och skapat nya möjligheter att 
distribuera ljud.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet ljudproduktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om berättartekniker för olika typer av 
ljudproduktioner. Undervisningen ska leda till att  eleverna  utvecklar 
kunskaper om vad ljud är, hur det spelas in, bearbetas och distribueras, 
på såväl teoretisk som praktisk nivå. Eleverna ska ges möjlighet att 
använda kunskaperna för att skapa ljudproduktioner som är anpassade 
till olika målgrupper och olika produktioners användningsområden. 
Genom undervisningen ska  eleverna   få erfarenheter av publiksitua-
tioner då produktioner sänds eller publiceras för en bredare allmänhet. 
Undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att utveckla 
förmågan till kreativt berättande, att planera sitt arbete, att samarbeta, 
att lösa problem, att se alternativa lösningar och att ta ansvar för 
förbättringar. Den estetiska, innehållsmässiga och etiska analysen i 
ämnet ska utveckla elevernas förhållningssätt till ljud.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda modern 
teknik för att gestalta och genomföra en ljudproduktion från idé till 
offentliggörandet. I undervisningen ska eleven ges möjlighet att arbeta 
med till exempel research, intervjuteknik och olika produktions-

metoder beroende på produktionens karaktär. Genom undervisningen 
ska eleverna även ges möjlighet att använda analys, diskussion och 
källkritisk prövning.

Undervisningen i ämnet ljudproduktion ska ge   eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande: 

 1. Förmåga att planera, genomföra och distribuera  
  ljudproduktioner från idé till färdig produktion med hjälp av 
  modern teknik.
 2. Kunskaper om och färdigheter i olika berättartekniker, 
  berättarkomponenter och dramaturgiska grepp som används i 
  ljudproduktioner.
 3. Förmåga att samarbeta, arbeta inom givna ramar och 
  färdigheter i olika produktionsmetoder.
 4. Förmåga att analysera och utvärdera olika typer av 
  ljudproduktioner med avseende på målgrupp och utifrån såväl 
  estetiska och etiska perspektiv samt förmåga att använda ett 
  relevant fackspråk.
 5. Kunskaper om bestämmelser och överenskommelser inom 
  området.

Kurser i ämnet... se Ljudproduktion

Ljudproduktion 1, 100 poäng.
Ljudproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen ljudproduktion 1. 
Ljudproduktion 3a, 100 poäng, som bygger på kursen ljudproduktion 
2.
Ljudproduktion 3b, 100 poäng, som bygger på kursen ljudproduktion 
2. 
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Musik. Skolverkets länkskafferi. 
Musik Från Internet 20 april 2010. Senast uppdaterad: 2010-04-18

RoJaRo - Music Magazine List   från 13 år
Detta är ett index över musiktidskrifter, fanzines och skivbolag. 
Musikstilarna är rock, rap, metal, reggae, punk, jazz, blues, country, 
gospel, world music och folkmusik. Du kan även söka enskilda artiklar 
om olika artister och musikgrupper. 

PSL   från 10 år
TV-journalisten och programledaren Per Sinding-Larsens blogg om 
pop-och rockmusik. Här kan du läsa om artister och grupper och titta 
på intervjuer och reportage. Flash Player behövs på datorn. Sidan är 
gjord av Sveriges Television.

Svenska musikfestivaler    från 13 år
En guide till svenska musikfestivaler från elektronmusik, rock, 
folkmusik, jazz till kammarmusik, barockmusik, opera... 

Polar Music Prize    från 10 år
Polar Music Prize (Polarpriset) är ett av världens största musikpriser. 
Varje år delas priset ut till två personer, grupper eller institutioner vars 
exceptionella prestationer främjar musiken i världen. Till exempel har 
Bob Dylan, Paul McCartney, Elton John och Led Zeppelin vunnit 
priset. På Polarprisets webbsidor kan du läsa om artisterna och 
motiveringarna till varför de fått priset. 

Konsertguiden   från 10 år
Sök på tid, plats eller musikgenre för att läsa om kommande konserter 
på olika orter i Sverige. Du kan välja att söka på såväl populärmusik 
som klassisk musik, dansföreställningar, barnkonserter och mycket 
annat. 

Spelmusik   från 10 år

Spelmusik är en sida som handlar om den musik som spelas i dataspel 
eller TV-spel. Här finns nyskrivna artiklar om spelmusik och biografier 
över några kompositörer. Det finns också ett nyhetsbrev som du kan 
prenumerera på. 

SR c    från 13 år
I radioscenen SR c presenterar Sveriges radio ljud och bild på webben. 
Läs mer om det spännande projektet under "Om SR c". Under de olika 
temaområdena finner du dokumentärer, drama, hörspel och poddradio. 
Exempel på teman är Skogen, Hjärnan och Tutti Frutti där du via 
Arkivspelet kan utforska Sveriges Radios arkiv. Här finns även inslag 
på andra språk. Insticksprogram krävs på datorn för att se och höra. 
Läs mer under rubriken "Så här lyssnar du". 

Arbetets musik   för 10-15 år
Gillar du att ha musik omkring dig när du pluggar eller arbetar? Klicka 
på länken Utställning så kan du se och höra fler exempel på hur 
musiken påverkar våra vardagsliv. Det går också att läsa hela 
utställningstexten. 

Eget skapande - UR   från 10 år
Garage är ett TV-program från UR, om film, musik, show, dans, radio 
och andra former av kulturyttringar. Här finns avsnitt om film, scen, 
musik och annat skapande. 

Vi Musiker   från 13 år
Ett forum för både hobbymusiker och professionella musiker med 
nyheter och fakta om musik och musikevenemang. Du kan lyssna på 
demoinspelningar och diskutera om du registrerar dig som medlem på 
sidan (gratis) och loggar in. Här finns även Sveriges arkiv över 
musiklänkar med artister och band i alfabetisk ordning och i olika 
genrer. Du hittar även tips på spelställen, låttexter och en 
ackordsgenerator för piano och gitarr. Musikstilarna är pop, rock, hip-
hop, klassisk musik med mera. Klicka på sajtkartan för en bra översikt. 
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7911-7913 Seder och bruk . DN 9 juni2010:
“Chatt om bröllopsetikett.”
“Vad ska stå på inbjudan? Vad ska man ha på sig? Vem ska sitta 
var? DN:s folkvettsexpert Magdalena Ribbing svarar på frågor 
om bröllopsetikett.”

“KRONPRINSESSANS BRÖLLOP
”En kvinna av börd får sin man av folket” 
Här berättar kungafamiljen om förlovningen
Många nyfikna vid Slottet
Vilket råd har du till brudparet?
Poliser kläs upp inför bröllopet
”Götheborg” till fest för halv maskin
Bröllopet lockar ficktjuvar
SJ ställer in bröllopståg
Tänk om Tarja var drottning
Hovdamer tv-duellerar
Republikaner kraftsamlar inför bröllopet
Åtta av tio ledamöter betalar gärna bröllopsnota
Kronprinsessans aktier går bra
Jättekör sjunger på bröllopsdagen
Vadslagning om regn på bröllopsdagen
Madeleine tackar för stöd
Rusning till Skansens drop-in-bröllop
Röd skulptur dyraste gåvan
Bröllopsfrimärken redan slutsålda
Så ska Ockelbosonen bli fullfjädrad prins
Tysk dominans bland utländska bröllopsjournalister
Städning och smyckning för miljoner
Hertig av hustruns hertiginnedöme
Kungen får 125 miljoner kronor i år av staten
Många kungligheter förgyller festen
Skifs och Agnes sjunger vid vigseln
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Svenskarna tror på prins Daniel
Fint väder på bröllopet
Kronprinsessan en framtida bloggare?
Kungen: En speciell dag för Sverige
Regeringen gratulerar kronprinsessan
Kronprinsessan förlovar sig
ARGUMENT FÖR MONARKI
ARGUMENT FÖR REPUBLIK
Victoria äntligen förlovad med sin Daniel
Kommer Victoria att heta Westling?
Ett antal stora steg framåt
Förlovning hett stoff i Tyskland
Historiker: Bröllop stärker monarkin
Chatta om kungliga bröllop och ceremonier
”Victoria måste tänka om när det gäller bröllopet”
Fint och bra allting”
:
“moderator: Nu börjar chatten. Välkommen med dina frågor!

Johanna: Hej! Jag ska vara tostmadame på ett bröllop och ska då ha 
med den sk "Skoleken" som en lek/spex mot slutet av middagen som 
brudparet själva har önskat. Jag har varit på bröllop tidigare då man 
ställt lite halvfräcka frågor till brudparet som tex "Vem tar initiativet i 
sängen"....? Har svårt att bestämma mig för om jag ska våga vara lite 
fräck med glimten i ögat eller ej? Vad kan du ge mig för råd i hur jag 
ska formulera mina frågor? /Johanna
Magdalena Ribbing: Mitt råd är att avstå från det du kallar för 
halvfräcka frågor - varför ska gästerna genera brudparet med 
larvigheter om deras sexliv? Vem har med det att göra utöver dessa 
två? Det här är inte det svar du vill ha, och inte det som läsarna tycker 
är bra, det är jag säker på, men du frågar mig om råd och då svarar jag 
att enligt min uppfattning ägnar man inte en bröllopsfest åt sexuella 
anspelningar och så kallade sexskämt. Det finns, tro mig, annat som är 
roligt på en fest!

Jonas: Vad innebär högtidsdräkt för kvinnor? Vad gäller för klän-
ningen? Ska det vara handskar till? 
Magdalena Ribbing: Högtidsdräkt är lika med frack, vilket för en 
kvinna är golvlång festklänning. Långa handskar behövs inte alls. Det 
är lika bra att avstå från dem eftersom man absolut måste äta 
obehandskad, och de moderna festhandskarna måste träs av och läggas 
någon stans under måltiden, det blir mest krångel.

Mia: Jag vill så gärna köpa en bröllopsgåva till Victoria och Daniel. 
Funderade på något praktiskt, som en stekpanna, men de har väl kan-
ske redan det? Traktörpanna, kanske? Eller ska man känna dem för att 
köpa en sådan present? Jag vill ju gärna ha ett tackbrev från dem 
också, men det får man väl?
Magdalena Ribbing: Om du är personlig vän till kronprinsessan och 
hennes fästman kan du köpa en present, varför inte en stekpanna. 
Annars är det fasligt onödigt att inhandla något. Men ett bidrag till 
bröllopsfonden är säkert välkommet. Och tackbrev kommer säkert, i 
någon form.

Pelle_P: Hamnade i ganska vild debatt med en vän i förra veckan an-
gående att nämna andra bröllop i tal under bröllopsfesten. Är det 
absolut förbjudet att ens nämna sitt eget kommande bröllop under fes-
ten på sin bäste väns bröllop?
Magdalena Ribbing: En bröllopsfest har det aktuella brudparet i 
fokus. En normalt hyfsad talare ägnar sig åt att tala om och till 
brudparet, inte om sig själv eller sitt bröllop.

Carolina: Hej Magdalena. Jag skickade ut inbjudninar ganska langt i 
forvag. Inbjudan var stalld till min mamma och henne davarande 
pojkvan. Saken ar den att det har tagit slut mellan dom och min 
mamma har en ny man. Maste man bjudan den "nya" istallet som jag 
inte kanner? 
Magdalena Ribbing: Ett av problemen med inbjudningar mycket 
långt i förväg är just detta som du beskriver, alltså att förhållanden 
ändras. Å andra sidan, brudens mor behöver knappast en skriftlig 
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inbjudan. Och en vuxen man som har upphört att vara den utvalde till 
brudens mor har förhoppningsvis förstånd att lämna återbud nu när 
situationen för hans inbjudan ändrats. Rimligtvis kan du och din mor 
resonera om hennes nye partner ska bjudas eller inte.

anna: kan man vara klädd i svart klänning på ett bröllop?
Magdalena Ribbing: Ja, om det svarta färgsätts med annan färg, typ 
en jacka i tydlig kulör, en stor schal, ett brett skärp med långa 
skärpändar eller annat som bildar kanske en tredjedel av klädseln.

Malin: Hej! Jag ska på ett bröllop där brudparet har meddelat att de 
inte vill ha några presenter utan de är nöjda och glada med att släkt 
och vänner kommer och firar med dem. Nu är min fråga om det i så 
fall är okej att göra något i deras ära, som att köpa något på 
actionaid.se (200kr för en get till en fattig familj någonstans i världen 
exempelvis) och sedan efter bröllopsdagen skicka hem ett kort till 
brudparet där man meddelar detta. Jag vet att paret i fråga skulle gilla 
en sån present rent generell, men är det okej att göra det när de inte vill 
ha någonting?
Magdalena Ribbing: Mest artigt är att följa brudparet intention som 
ju är att gästerna inte ska ge presenter. 

Trädgårdsbröllo: Hej, Vi kommer att ha vigsel och bröllopsfest i en 
stor parkträdgård. Vad är lämplig klädselkod med tanke på att festen är 
utomhus? 
Magdalena Ribbing: Kavaj kan passa bra, då har männen en kostym, 
mer eller mindre mörk efter eget val, och kvinnorna en fin klänning-
kjol i knälängd.

Lisa T: Jag och min sambo håller på att planera vårt bröllop (med god 
hjälp av din "Nya Stora Etikettboken"). Vi har funderingar om bröl-
lopspresenter. Vi har antagit att det är bra att ha en önskelista för att 
alla kanske inte har bra idéer om vad som skulle kunna passa oss, eller 
vilken servis vi samlar på och dyl, och att den kan vara ett stöd. Hur 
formulerar man en önskelista utan att det låter som krav? Vi har 

försökt att önska oss saker i flera olika prisklasser. Men om man 
önskar sig något "större" förstår folk att vi då tänker oss att tex. flera 
släktingar går ihop om presenten, eller verkar vi väldigt giriga? Vi har 
försökt förmedla detta till våra föräldrar. Vore tacksam att höra om mer 
allmän etikett runt önskelista för bröllopspresenter. Tack på förhand!
Magdalena Ribbing: Bäst vore att det på inbjudan står längst ner 
"Frågor besvaras av xxx , tel 0000" och xxx är då en närstående, 
kanske en förälder, ett syskon, som hanterar frågorna om vad 
brudparet önskar sig. Det är praktiskt, verkar inte girigt och hjälper 
gästerna.

Gargom Lymmel: Jag har blivit väldigt fascinerad av fantasilitteratur 
på sistone och då främst sagan om ringen. Eftersom just ringar är 
någonting relevant vid en bröllopsceremoni funderar jag på att citera 
väl valda stycken under middagen. Är detta något jag behöver anmäla 
till toastmastern eller är det brukligt att bara ta ton och tala. Tack för 
en bra spalt.
Magdalena Ribbing: Är du gäst ska du tala om och till brudparet och 
idén med ett bröllopstal är att önska de nygifta lycka. Att hålla ett tal 
om det man själv tycker är spännande utan anknytning till brudparet är 
självupptaget och därmed fel. Om brudparet är Tolkien-fans så kan du 
kanske citera en kort bit, men inte mer. Alla talare ska anmäla sig till 
toastmastern och vänta på sin tur.

Mia: Då min svärfar gifte om sig blev jag inte bjuden, trots att hans 
son och jag är ett mycket etablerat par sen 2 år. Det var ett litet bröllop, 
bara ett par till var bjudna och min fästman. Alltså 5 personer 
alltsomallt, och min fästman var den enda utan sin partner. Jag blev 
ganska ledsen, för visst borde jag rent principiellt varit bjuden i egen-
skap av fästmö till sonen? 
Magdalena Ribbing: Trist av svärfar att inte bjuda dig - men kanske 
är är otroligt konventionell och inte anser att endast gifta och förlovade 
par är riktiga par. Är ni ordentligt förlovade, du och hans son, så skulle 
du absolut ha bjudits. Men bry dig inte om det, det blir säkert fler 
tillfällen att träffa svärfar och hans nya fru.



Erik: Hur får man andra att bry sig om vett och etikett? Att exempel-
vis medvetet trotsa klädkoder förekommer idag alltför ofta. 
Magdalena Ribbing: Man bryr sig inte om det. Den som tackar ja till 
en bjudning med klädselangivelse Mörk kostym och kommer i jeans 
och tröja för att visa sin spännande personlighet får hålla på med det. 
Ingen annan ska kommentera det, eller ens notera det. Var och en får 
skämmas för sig själv. Och det är ju bara barnsligt att medvetet bete 
sig mot inbjudarens önskan - om man nu har en kostym.

Linda: Ska gifta mig i augusti och har skickat ut inbjudningar i god 
tid för att ge gästerna chansen att planera sin semester. Som jag 
uppfattat det har man inget "krav" på sig att bjuda kusiner man aldrig 
eller sällan träffar. Nu är det så att vi bjudit två kusiner i en 
syskonskara på 4. Är det fel att inte bjuda alla syskon? Har fortfarande 
tid att skicka inbjudningar till dem men tycker själv det är lite lustigt 
att bjuda dem man inte umgås med. 
Magdalena Ribbing: Om du umgås med två av fyra kusiner så måste 
du inte bjuda alla fyra - men det skulle nog se trevligt ut om du ändå 
gjorde det, just för att du bjuder hälften av dem. Är det så att du 
verkligen aldrig träffar två av dessa fyra syskon så kan du avstå från 
att bjuda dem, men möts ni då och då på släktkalas exempelvis, så 
skulle det antagligen uppfattas som en markering om du inte bjöd alla 
fyra. Principen är att man inte behöver bjuda dem man aldrig träffar, 
ens om man är släkt. 

Ingegerd: Hej, Är det ok att en tonårskille har svart kostym och ljus 
randig skjorta utan slips på ett bröllop, där brudgummen är bror?
Magdalena Ribbing: Det beror ju på klädkoden - är den kavaj så kan 
kanske slipslösheten passera, annars har jag svårt att förstå varför en 
slips vore så fruktansvärt gräsligt att ha när ens bror gifter sig. Är det 
mörk kostym som klädkod så förväntas än mer en slips. Säkert kan 
brodern låna en sådan.

Jonas: Jag skall gifta mig och funderar över bordsplaceringen vid 
honnörsbordet. Min fästmös pappa kommer inte vara med så jag 

undrar vem som vi skall placera på platsen närmast henne. Jag har fått 
för mig att det bör vara hennes äldsta bror. Kan det stämma?
Magdalena Ribbing: Helt rätt att en frånvarande far kan ersättas av 
sin son. 

Didrik: Jag har en god vän som ska gifta sig. Vi har känt varandra i 
stort sett hela livet och har fortfarande god kontakt. Är det något krav 
på att jag ska hålla ett tal på bröllopet för att dra upp "gamla minnen" 
och liknande?
Magdalena Ribbing: Nej, det är verkligen inga krav på att tal ska 
hållas om man inte är förälder, syskon eller har en framträdande roll på 
bröllopet. Och det är en välgärning om man avstår från att hålla tal i 
onödan, och avstår från att hålla det jag brukar kalla familjealbumstal, 
alltså barn- och ungdomsminnen som rimligen inte intresserar övriga. 
Du kan ställa dig upp och skåla för gammal god vänskap och för 
brudparet lycka. 

Maggan: En av mina vänner skall gifta sig och jag och min sambo är 
bjudna, vilket är jättekul. Men här kommer problemet. Bröllopet 
innebär en dyr hotellövernattning på hotell, dresscoden kommer att 
vara frack/mörk kostym, och min sambo äger bara en mörk grå, samt 
jag har ingen tillräcklig fin klänning enligt bruden, utan jag också 
måste hyra/köpa. Önskelistan för bröllopspresent är inte att leka med 
prismässigt. Bröllopet kommer att kosta oss flera tusen kronor, vilket 
vi i dagsläget inte har råd med. Vad råder du oss till att göra? Kan man 
bryta mot anvisningarna och komma hel och ren i mökgrå kostym och 
i en fin klänning med en trevlig present som inte kostar tusenlappar, 
samt att inte stanna kvar på hotellet över natten? Eller ska man hellre 
tacka nej? MVH Maggan
Magdalena Ribbing: Ack ack, säger jag, dessa pretentiösa brudpar 
och deras höga önskningar! Jättetråkigt. Hur kul blir ett bröllop där 
gästerna känner sig besvärade av de dyrbara omständigheterna som de 
förväntas betala? Dessutom är det larvigt med klädkod frack/mörk 
kostym, det får bara till effekt att de gäster som kommer i mörk 
kostym känner sig enkelt klädd och det förbättrar inte kalaset. Men: 



mörkgrå kostym är helt okej, med vit skjorta och snygg sidenslips blir 
det rätt till mörk-kostymnivån. En festklänning kan du greja genom att 
sy en lång kjol av något snyggt tyg och köpa en festbetonad top till, 
det är också helt okej. Och hotellet kan ni givetvis avstå från. 
Dessutom finns alltid lösningen att tacka nej till det kalas man inte har 
råd att bevista. Det går alldeles utmärkt att tacka nej till ett bröllop! 

Patrik: Är det "omöjligt" för en kvinna att vara korrekt klädd i 
exempelvis en elegant byxdress, eller är det bara klänning som gäller? 
Vid exempelvis bröllop och andra större evenemang.
Magdalena Ribbing: Det går mycket bra att ha festlångbyxor även till 
större fester, men frackbröllop brukar ha vigsel i kyrkan och det finns 
ganska många som fortfarande anser att kvinnor inte bör ha långbyxor 
vid kyrkliga högtider. Personligen menar jag att denna attityd är 
förlegad.

Julia: Det är stort fokus på bruden i sin vackra vita klänning, sin 
håruppsättning mm, medan brudgummen ofta skulle kunna passera för 
vilken gäst som helst. Skulle det vara möjligt för en brudgum att 
exempelvis vara iklädd en klarröd kostym?
Magdalena Ribbing: Bruden har i alla tider varit fint klädd och 
smyckad. Brudgummen har kanske haft någon detalj som markerat 
hans brudgumsstatus, men inte alls haft samma fokus som bruden. Det 
har med gamla traditioner om bruden som ska vara så vacker och 
attraktiv för att föda barn och föra släktet vidare, och den där 
attraktionen behövde inte brudgummen ha, han ansågs väl klara av 
verksamheten ändå. Så följer man traditionen vilket flertalet brudpar 
verkar vilja, har bruden sin vita vackra klädsel och brudgummen 
samma klädnivå som gästerna. Röd kostym eller vit frack eller den rätt 
vanliga frock coat-klädseln avråder jag bestämt från. Det blir utklädsel 
och artistkostym av sådant. 

Anders: Ska på ett bröllop där brudparet inte vill ha presenter, men 
om man ändå vill ge något så kan man sätta in en slant på deras konto 
som hjälp till bröllopsresan. Jag har ingen aning vad som är rimligt. 

Tycker det är svårt att ge pengar då jag varken vill framstå som snål 
eller att det blir obekvämt för att jag gett för mycket. Vad är rimligt?
Magdalena Ribbing: Utan brudparets önskan skulle du sannolikt ha 
köpt en bröllopspresent - om du hade tänkt dig att lägga en 
hundralapp, eller två, på den presenten så sätt in den summan på 
reskontot. 

Evelina: Hej! Jag och min sambo gifer oss i sommar. Dock har vi 
svårt med bordsplaceringen vid honörsbordet. Jag vet att du brukar 
svara att på denna dagen får skilda föräldrar hålla ihop, men i det här 
fallet går det verklien inte. De måste sitta på varsin sida brudparet. Hur 
skulle du föreslå en sådan bordsplacering? 
Magdalena Ribbing: Jamen inte sitter brudparets föräldrar bredvid 
varandra! Tvärtom, brudens far sitter på hennes andra sida, brudens 
mor på brudgummens andra sida. Det är ett helt brudpar mellan dem! 
De behöver inte se på varandra, om de nu är så uppfyllda av sina egna 
problem att de inte ens denna dag kan samsas om glädjen för barn som 
de ändå en gång har skapat tillsammans. 

Maria H: Hej, Visst väljer brudparet själva vilka de vill bjuda på 
bröllopet? Men hur agerar man när man som halvsyskon med bra 
relation till brudparet inte blir bjuden, eller informerad i förväg, så att 
man kan skicka lyckönskningar? Hur gör man det i efterhand? 
Inbjudna till bröllopet var brudparets respektive föräldrar samt 
brudgummens bror (helsyskon) med fru och barn, men ingen av 
brudens två halvsystrar.
Magdalena Ribbing: Halvsyskon är ibland ett problem, det kan finnas 
en biologisk förälder med svårighet att anpassa sig till verkligheten 
och som därför inte vill se sin före detta partners "andra" barn. Eller så 
är det helt enkelt ont om utrymme, en av de vanligaste anledningarna 
till att brudpar inte bjuder alla som hoppas att få en inbjudan. Skicka 
en vänlig lyckönskan och en lagom present! Det kommer säkert fler 
kalastillfällen!

Anna: Jag och min fästman planerar att gifta oss i hans hemland vilket 



innebär att en del av gästerna, under förutsättning att de kan och vill 
komma, får reskostnader och ev. hotellkostnader för att kunna närvara 
(dock inom Europa). Är det oförskämt av oss att ändå önska oss 
presenter av dem då de redan har visat sin välvilja genom att komma 
på bröllopet? Tack på förhand!
Magdalena Ribbing: Skriv i inbjudan att bästa presenten till er är era 
gästers närvaro - det kommer att verka girigt och pretentiöst att ni 
önskar er presenter som blir ytterligare utgifter för nöjet att få vara 
med om detta bröllop.

Jonas: Finns det nåt riktmärke på ringens pris (t.ex. två månadslöner) i 
Sverige eller är det typiskt amerikanskt?
Magdalena Ribbing: Det är larv och dumheter, amerikanskt eller 
inte!

Sara: Hur gör man vid bordsplaceringen med udda antal föräldrar? 
T.ex. om brudens far saknas?
Magdalena Ribbing: Då försöker man placera brudens närmaste 
manliga släkting där hennes far skulle suttit, alltså på hennes andra 
sida. Finns ingen bror, farfar, morfar, farbror, morbror, så kanske det 
finns en gudfar. Eller kusin. Eller svåger. 

Johanna: Får man ha på sig röd klänning på ett bröllop? Jag har hört 
att det ska betyda att man har legat med brudgummen.
Magdalena Ribbing: De som tror att en kvinna väljer en viss färg på 
sin bröllopsgästklänning för att meddela alla vilket sexliv hon har haft 
kan göra en av två saker: avstå från röd klänning, eller tänka efter om 
denna ofattbart larviga skröna kan vara rimlig. 

Karin: Hej, jag undrar hur det är med färg på slipsen för brudgum-
men. Min pojkvän, som är från Tyskland, planerar att ha en vit slips på 
vårt bröllop. Vi ska gifta oss i Sverige och jag undrar om det är ok att 
ha en vit slips? Mvh Karin
Magdalena Ribbing: Nej, det är fel med vit slips som i Sverige är 
förbehållen de närmast sörjande vid en begravning. Förklara det för 

din blivande make och föreslå honom en sidenslips i milda nyanser, 
varken vit eller svart.

Sandra: Hej! Jag har aldrig varit på ett bröllop och ska på mitt första 
nu i sommar. Jag undrar vad som är lämpligt att ha på sig? vilka färger 
mm?
Magdalena Ribbing: Vad du ska ha på dig beror på vilken klädsel 
som angivits. Där kan du kolla på DN.se/etikett Snabbguider, Klädsel 
för detaljer. Beträffande färger kan du ha alla färger utom helt vitt som 
är brudens ensamrätt denna dag, och helt svart som är den traditionella 
sorgmarkeringen. Men vitt eller svart i tydlig kombination, till kanske 
en tredjedel av klädseln, går bra, det blir ju då varken brudklädsel eller 
sorgklädsel.

Kristina: Kan man ha en lägre klädkod än kavaj på ett bröllop? 
(tänker mig att alla inte äger en kostym och tycker att det är onödigt 
för dem att köpa, är dessutom ett trädgårdsbröllop) och vad skriver 
man i inbjudan för att undvika eget på hittade klädkoder isåfall?
Magdalena Ribbing: Visst kan du skriva Vardagsklädsel! Då kommer 
en del män i jeans, andra i snygga uddabyxor och kavaj, och flertalet 
kvinnor relativt uppklädda för att det är kul att klä sig fin, tycker nog 
en majoritet.

Anna: Hej Magdelana! Jag ska vara toastmaster på en väns bröllop 
snart. Och har två frågor: Tituleras jag då tostmaster även som tjej? 
Om både bruden och brudgummens mödrar ska hålla tal, vem ska 
hålla sitt tal först? Det kanske inte spelar någon roll? Ha en trevlig 
sommar!
Magdalena Ribbing: Toast madame är begreppet, eller toast-moster 
som jag hörde en gång... För talarordningen: ge ordet först till den 
brudparsmor som vill börja! Och tack för din vänliga sommarönskan!

Catrine: Vi är bjudna på bröllop i sommar. Ska mannens slips matcha 
kvinnans klänning eller accessoarer? Mvh, Catrine
Magdalena Ribbing: Nej. Det är totalt onödigt och ganska larvigt. 



Emma: Undrar om det är ok med öppna finskor till långklänningen på 
ett frackbröllop som infaller under sommaren? Måste man ha 
strumpbyxor? Som jag förstått det har man släppt lite på reglerna kring 
detta. Vänligen Emma 
Magdalena Ribbing: Givetvis kan du ha sandaletter eller tålösa skor 
till frackklänning, oavsett årstid. Strumpor verkar lite onödigt i 
högsommartid. 

Sofie: Hej, jag undrar vad som är en lämplig summa att ge då 
brudparet önskar sig pengar i bröllopspresent? Jag och min pojkvän 
har inte jättemycket pengar, men vill inte heller framstå som snåla. Vi 
har inte en jättenära relation till brudparet. Tack på förhand.
Magdalena Ribbing: Det går inte att bestämma en summa, men 
kanske ett par hundralappar tillsammans?

Katarina: Jag undrar om jag kan hålla tal på min ex-pojkväns 
bröllop? Ca 7 år sedan det tog slut mellan oss, har en bra vänskaplig 
relation till honom. Hans blivande fru och jag har en neutral relation. 
Jag skulle vilja hålla ett tal, främst till honom då, men osäker på hur 
det tas emot, främst från hennes och hennes vänner och släkt. Tips?
Magdalena Ribbing: Avstå. Det är hyggligt av brud och brudgum att 
bjuda dig, men era gemensamma vänner vet ju att han och du har varit 
ett par och det är inte du som har huvudrollen eller ens en biroll på 
hans bröllop. Så var klok nog att hålla en låg profil. Du kan berätta för 
ditt ex någon annan gång det du hade tänkt säga i ditt tal. 

Eva: Hej, Vill få till en bröllopsdag/fest där så många som möjligt kan 
få tillfälle att vara med, samtidigt som vi får mötas i familjen/släkten 
lite mera familjärt. Vad tycker du om upplägget: vigsel på förmiddagen 
med efterföljande tårtbord/buffé och sedan ett par timmar senare 
middag för famil/släkt. Är detta en möjlig väg?
Magdalena Ribbing: Det låter utmärkt! helt okej och dessutom 
trevligt!

Nina: Hur låter jag bli att bjuda ena föräldern som inte talat med mig 

på ett år och hur bemöter vi övriga släktens eventuella frågvisa 
kommentarer?
Magdalena Ribbing: Du har två möjligheter. En är att du bjuder 
denna förälder och struntar i vad som varit. En annan att du skriver till 
den föräldern och förklarar att du nu gifter dig, inte önskar närvaro av 
honom/henne men att du bjuder den andra föräldern. I så fall kommer 
det förmodligen att bli en total brytning mellan er, något så tråkigt som 
att inte få vara med när ens barn gifter sig är nog svårt att ta sig över. 
Släktens frågor besvaras med följande mening "Han/hon tackade nej" 
eller "Vi bjöd inte henne/honom därför att det pågår en schism mellan 
oss". Vidare kommentarer behövs inte, inga förklaringar eller ursäkter. 
Och släkten vet kanske om detta ändå? 

Katarina: Hej Magdalena! Min pojkvän och jag ska gifta oss i höst 
och är båda två innerligt trötta på allt var teman och pretentiösa 
bröllop heter - vi vill bara ha en stor, rolig fest! Jag har inte varit på så 
många bröllop, men har hört en del om middagar som drar ut enormt 
på tiden och som då dödar kalasstämningen något... Ungefär hur lång 
tid är "lagom" att sitta till bords? Kanske svårt att säga, men undrar 
bara vad du tycker är lagom...
Magdalena Ribbing: Helt rätt i tiden att ta ner pretentionerna på 
bröllopsfesten! Bravo! två och en halv timme, kanske tre, är vad man 
står ut med för en middag. Hindra framförallt alla sega tal genom att 
utse en toastmaster-madame som meddelar att inga tal för överskrida 
två minuter.

Anna: Hej Magdalena! Jag och min sambo ska gifta oss i sommar och 
har bjudit ett par som vi umgås lite grann med och som min fästmann 
studerade och jobbade med. Dom har tackat ja till inbjudan. Nu fick vi 
frågan av några gemensamma bekanta om vi ville vara med på 
pressenten till detta pars bröllop som också går av stapels i sommar. 
De blev dock lite snopna när de fick veta att vi inte var bjudna, och det 
blev även vi. Nu väger vi inte detta så tungt utan ser ändå fram emot 
att fira våran stora dag tillsammans med alla våra vänner. Men vad 
säger etiketten om detta? Bör man inte bjuda de vars bröllop man 



tackat ja till själv? MVH Anna
Magdalena Ribbing: Jo, i princip bjuder man dem vilkas fest man 
själv har tackat ja till. Nu kan ju detta par ha ont om plats på sin 
bröllopsfest, det är ju det absolut mest vanliga. Skicka ett vänligt 
lyckönskningskort och kanske en liten present, men avstå från att delta 
i storpresenten som bröllopsgästerna samlar till.

Emilia: Hej, jag och min fästman ska gifta oss i sommar. Bröllopet 
kommer att vara litet. Jag undrar om brudens föräldrar måste hålla tal 
eller om det räcker att någon av dem exempelvis önskar brudparet all 
lycka och välgång? Brudgummens föräldrar kommer med säkerhet 
hålla långa tal...
Magdalena Ribbing: Korta tal klarar de flesta av - försök få dina 
föräldrar att hålla ett litet soligt tal till dig och din man och sluta med 
en lyckönskningsskål. Det behöver inte vara något långt tal alls!

Anna: Hej Madgalena! Uppskattar verkligen din sida på DN! Jag ska 
gå på mitt första bröllop någonsin i sommar och då vara brudtärna 
tillsammans med en annan tjej. Borde vi båda hålla tal eller räcker det 
om en av oss gör detta? 
Magdalena Ribbing: Tack - roligt att du gillar min spalt! En av 
tärnorna håller tal, båda behöver inte göra det! 

Cecilia: Hej! Vad skriver man på inbjudan när klädseln är 
högtidsdräkt? Ingenting (enligt tradition) eller är det bättre att skriva ut 
högtidsdräkt för att minska förvirring?
Magdalena Ribbing: Superkonventionella ärkeformalister skriver 
ingenting på bjudningskortet och förväntar sig att gästerna förstår att 
det innebär högtidsdräkt, som förr i tiden. Men såväl kungen som de 
allra flesta i nutid skriver ut högtidsdräkt. Så gör det. 

Sanna: Jag är bjuden på bröllop på annan ort vilket innebär resa och 
övernattning på hotell. I inbjudan står att paret inte önskar sig något 
annat än att man tar sig tid att komma, det står t om att de helt enkelt 
inte accepterar några presenter! MEN sen står det direkt efter "Om ni 

ändå vill ge oss något så..." och så följer exakta angivelser var de har 
sina bröllopslistor ( två mycket exklusiva butiker) eller om man vill 
sätta in pengar till välgörande ändamål med PG,nummer etc. Vilken 
uppmaning ska man följa? Det känns väldigt motsägelsefullt, eller är 
det vanligt att man skriver att man inte vill ha något för att det är "fint" 
och sen ändå förväntar sig presenter? Kan man ens komma utan 
present när det är så noga angivet vad de vill ha? 
Magdalena Ribbing: Oj! Avstå från present! Brudparet kanske menar 
att deras släktingar kan få ge dem något dyrt och fint men att vännerna 
ska slippa. Så ge ingenting. Det kan ingen klaga på.

Daniel: Hej! Jag ska gifta mig i sommar. Har så svårt att välja mellan 
jaquette och frockcoat. Tycker att jaquetten är snyggare men gillar inte 
grårandiga byxor. Hur fel är det att ha några någon annan färg på 
byxorna till Jaquetten? Tack på förhand! =) /Daniel
Magdalena Ribbing: Finns det en klädkod till bröllopsfesten? Då ska 
du som brudgum följa den, inte klä ut dig i något annat. Jackett är 
dagtidens frack, brukar jag säga, och används inte efter kl 17 eller 
möjligen kl 18. Frock coat är en mystisk nutida klädsel som inte passar 
till någon klädkod. Välj en snygg kostym, om det är Kavaj eller Mörk 
kostym som är klädselangivelsen.

Anna: Hej Madgalena! Fråga angående skor till bröllop. Är det 
lämpligt för gästerna (såväl kvinnor som män) att ha svarta skor eller 
ska det helst undvikas på samma sätt som svarta kläder?
Magdalena Ribbing: Kära hjärtanes, förhoppningsvis är din fråga ett 
skämt, men jag befarar att den inte är det. Män har svarta skor om de 
vill vara korrekt formellt klädda, till kvällsbruk. Kvinnor har svarta 
skor om det passar till deras klädsel. 

Henrik: Hej! Jag har blivit bjuden pa ett brollop fran en person som 
jag mer klassar som bekant an nara van. Det skulle vara roligt att ga 
och jag tror sakert det blir ett roligt brollop, men jag skulle inte bjuda 
honom pa mitt brollop, och jag ska gifta mig om ett ar. Darfor funderar 
jag pa att tacka nej till hans brollop, men jag vet inte hur jag ska gora 



det. Eftersom han uppenbarligen vill att jag ska ga pa hans brollop sa 
tycker jag det kanns dumt att tacka nej savida jag inte har en bra 
ursakt, eftersom han kanske inte ser mig som bekant utan som en van 
som han vill ska vara med pa hans speciella dag. Hur loser jag detta? 
Gar jag pa brollopet, aven om jag kanske inte bjuder honom pa mitt 
brollop? Eller ska jag ge en bra ursakt till varfor jag inte kan komma? 
Tack sa mycket! 
Magdalena Ribbing: Du bör ju bjuda denna person på ditt bröllop, 
om du tackar ja till hans. Så enklast är att du tackar nej, särskilt som du 
inte är så nära vän.

Marie: Jag och min sambo ska gifta oss borgerligt och tänker bara ha 
med ett kompispar som vittnen. Vi vet att många i släkten blir väldigt 
besvikna om vi inte har ett ordentligt bröllop, eftersom det "hör till" 
och är ett kul kalas för hela släkten. Men vi är inte intresserade av 
något sånt, utan tycker att det är något högst privat att gifta sig. Har du 
ett förslag på bra sätt att försklara för att få släkten att förstå att vi 
faktiskt inte ogillar dem, eller är "otacksamma" utan bara lite "privata" 
av oss? Eller ska vi kanske ha en liten fikabjudning vid ett annat 
tillfälle, som någon slags kompensation? (för vi gillar ju våra 
släktingar, vill bara inte göra ett spektakel av att vi gifter oss)
Magdalena Ribbing: Trevligt med opretentiösa bröllop tycker jag 
personligen! Gör så här: skriv ett brev till alla släktingar och posta det 
direkt efter vigseln. Skriv att ni just har gift er i hemlighet utan gäster 
och att ni bjuder på efterbröllopsfest(eller bröllopstårta-kaffe) dag-
datum-klockslag.

Carl: Hej Magdalena, Är helvit skjorta reserverat brudgummen under 
vigsel+middag och därmed ej lämpligt för gäster? Mvh Carl
Magdalena Ribbing: Om igen hoppas jag att frågan är ett skämt, men 
mot bakgrund av min erfarenhet befarar jag att den kan ha ett visst 
allvar. Svaret är Nej. Nej. Nej. 

Emma: Är det OK att komma till ett bröllop klädd i jeans, finskor, 
snygg skjorta och kavaj? Det är särskilt jeansen som gör mig osäker.

Magdalena Ribbing: Om klädkoden är Kavaj kan du inte ha jeans, 
förutsatt att du vill vara hövlig och korrekt klädd.

Malin: Gäller fortfarande regeln om att man inte få ha vitt på sig på 
bröllop? En fråga till; hur vet man om man är bjuden på bröllopsfesten 
och inte bara själva vigseln? Ibland är ju inte alla som medverkar 
under vigseln bjudna till festen efteråt.
Magdalena Ribbing: Helt vitt är brudens ensamrätt denna dag. Om 
inbjudarna har förstånd och har besvärat sig med att ta reda på hur man 
formulerar bjudningskort så ska det stå om man är bjuden på festen 
efter vigseln. Antingen får man ett kort där det står att man inbjuds att 
övervara vigselakten dag osv. Eller så får man ett kort där det står att 
man inbjuds att övervara vigselakten dag osv samt därefter till middag 
på x-lokalen. Då är man bjuden på festen!

A & P: Hej Magdalena! Med en månad kvar till vårt eget bröllop har 
vi ännu inte bokat någon typ av serveringspersonal. Vi kommer att ha 
en buffe, och vår fråga är om det är ofint att be gästerna om hjälp vad 
gäller att koka kaffe, ställa fram tårtan, ta bort sina egna tallrikar, 
plocka bort maten från buffen osv. Vi tänker oss då att vi i förväg har 
frågat några gäster om de kan hjälpa oss med detta. Eller är detta en 
dum grej att snåla in på? MVH, A & P
Magdalena Ribbing: Det är inte vidare kul att vara obetald 
arbetskraft när man är bjuden på ett kalas. Finns det inte några nära 
släktingar som kan ta hand om detta, för det är rimligare än att be 
vänner göra det? Eller be några skolbarn hjälpa till mot en lagom 
slant? “
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Film- och tv-produktion. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
Ämnet film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-
genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm, 
informations- och beställningsfilm. Den digitala tekniken har förändrat 
såväl produktionstekniken som berättandet och har skapat nya distri-
butionsformer för rörliga bilder. Detta innebär en ständig förändring 
och utveckling av olika roller inom produktionsarbetet och alla led i 
produktionsprocessen.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet film- och tv-produktion ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om dramaturgi och berättarkomponenter 
för olika typer av film- och tv-produktioner. I detta ingår    flera  
uttrycksformer, till exempel rörliga bilder, ljud och grafik. Under-
visningen ska ge  eleverna möjlighet att  utveckla och tillämpa kun-
skaper för att skapa olika typer av film- och tv-produktioner som är 
anpassade till både olika målgrupper och olika produktioners 
användningsområden. Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att 
utveckla förmågan att gestalta idéer och genomföra en produktion.  
Undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att utveckla förmåga 
till  kreativt berättande och att utveckla  sitt bildspråk. Film- och tv-
produktion sker ofta i grupp och under tidspress. Därför ska eleverna 
genom undervisningen ges möjlighet att utveckla förmåga   att 
samarbeta, planera, lösa problem och organisera arbetsuppgifter. För 
att snabbt och tydligt kunna kommunicera i produktionsarbetet ska 
eleverna ges möjlighet att använda fackspråk.  Arbetet med olika 
produktioner ska ge eleverna möjlighet att utveckla analysförmåga, att 
se alternativa lösningar och att ta ansvar för förbättringar.

    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att producera dokumen-
tärer, reklam, musikvideor, olika typer av tv-program och fiktivt 
drama. Även metoder för analys, kvalitetsbedömning, diskussion och 
källkritisk prövning i arbetet med film- och tv-produktioner ska 
användas i undervisningen. Eftersom produktioner sänds eller public-
eras för en bredare allmänhet ska undervisningen i ämnet ge eleverna 
erfarenheter av publiksituationer.

Undervisningen i ämnet film- och tv-produktion ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att planera, genomföra och distribuera film- 
  och tv-produktioner från idé till färdig produktion med hjälp av 
  modern teknik.
 2. Kunskaper om och färdigheter i olika berättartekniker, 
  berättarkomponeneter och olika dramaturgiska grepp som 
  används i film- och tv-produktioner.
 3. Förmåga att samarbeta, arbeta inom givna ramar samt 
  färdigheter i olika produktionsmetoder.
 4. Förmåga att analysera och utvärdera olika typer av film- och 
  tv-produktioner med avseende på målgrupp och utifrån såväl  
  estetiska som etiska perspektiv samt att använda ett relevant 
  fackspråk.
 5. Kunskaper om bestämmelser och överenskommelser inom 
  området.

Kurser i ämnet ...se Film- och TV-produktion
Film- och tv-produktion 1 , 100 poäng.
Film- och tv-produktion 2, 100 poäng, som  bygger på kursen film- 
och tv-produktion 1.
Film- och tv-produktion 3a, 100 poäng, som bygger på kursen film- 
och tv-produktion 2.
Film- och tv-produktion 3b, 100 poäng, som bygger på kursen film- 
och tv-produktion 2.

http://www.skolverket.se/sb/d/3577
http://www.skolverket.se/sb/d/3577


Medier, samhälle och kommunikation.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet medier, samhälle och kommunikation är tvärvetenskapligt och 
har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik-
vetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar mediernas roll i 
samhället och mediernas historiska utveckling med utgångspunkt i 
traditionella massmedier, men även nya medieformer ska behandlas 
utifrån medielandskapets förändringar. I ämnet ingår även betydelse-
fulla delar i den lagstiftning och de etiska regler som förekommer 
inom medieområdet och de principiella resonemangen bakom dessa. 
Ämnet behandlar också vilka strategier och drivkrafter som styr olika 
aktörers kommunikation i samhället. En stark internationell anknyt-
ning är utmärkande för kommunikationsområdet och därför präglas 
ämnet av ett internationellt perspektiv.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska 
syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation ur ett 
samhällsperspektiv. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet 
att arbeta med historiska skeenden som referensram till nutida 
förhållanden för att på så sätt ges möjlighet att utveckla  historiska 
perspektiv på massmediers utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att 
utreda, undersöka och beskriva komplexa mediesammanhang, till 
exempel mediernas konvergens och de nya sociala mediernas 
betydelse. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om mediernas påverkan på samhället och mediernas roll i 
den demokratiska processen samt hur olika ägarintressen skaffar sig 
makt att påverka och styra innehållet i media. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om mediernas roll i 
olika länder och ländernas ekonomiska och institutionella förutsätt-
ningar för mediernas utveckling. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att studera och använda olika massmedieteorier   för att 
analysera och strukturera masskommunikation. 

    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur man använder olika kanaler för att söka information, kritiskt 
kunna granska dessa och de budskap som framförs genom dem samt 
kunna dra slutsatser utifrån analys och granskning. Dessutom ska 
undervisningen ge eleverna möjlighet att praktiskt formulera medie-
budskap och att uttrycka olika uppfattningar om massmedier såväl 
muntligt och skriftligt som med modern teknik.
Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om den historiska bakgrunden till dagens 
  mediesituation, mediernas roll i samhället och deras betydelse 
  för utvecklingen av demokratin och samtidskulturen.
 2. Förmåga att redogöra för och analysera svensk och 
  internationell mediestruktur samt pågående förändringar inom 
  medie- och kommunikationsområdet.
 3. Förmåga att använda grundläggande vetenskaplig  
  kommunikationsteori för att analysera sambanden och 
  samspelet mellan människor, medier och samhälle.
 4. Förmåga att redogöra för och diskutera lagstiftning och etiska 
  regler inom medieområdet samt bakgrunden och motiven till 
  deras utformning.
 5. Förmåga att kritiskt granska värderingar och attityder i 
  mediernas budskap.
 6. Kunskaper om olika ägarintressen och deras möjligheter att 
  påverka innehållet i medier samt vilka konsekvenser det får för 
  opinionsbildningen i samhället.
 7. Förmåga att använda digitala medietillämpningar och olika 
  källor för att söka, granska, tolka och värdera information samt 
  förmåga att presentera resultat och mediebudskap med hjälp av 
  varierande uttrycksformer. 
Kurser i ämnet... se Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 poäng.
Medier, samhälle och kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på 
kursen medier, samhälle och kommunikation 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3418
http://www.skolverket.se/sb/d/3418


Mediekommunikation. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informatio-
nens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet 
studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska 
metoder och modeller och ämnet omfattar såväl teoretiska som prak-
tiska moment. I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, 
och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation 
riktad till avgränsade målgrupper formuleras.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om samspelet mellan individer och medier, och 
om den process som sker mellan sändare och mottagare av ett bud-
skap. Eleverna ska ges möjlighet att via relevant teknik utveckla sin 
språkförmåga samt att formulera och presentera olika typer av 
information. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om källkritik och förståelse för hur semiotik, retorik och 
dramaturgi används när budskap formuleras. Genom undervisningen 
ska eleverna också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållnings-
sätt till medier genom att belysa och problematisera journalistikens, 
informa-´tionens och reklamens verksamhet, innehåll och uttrycks-
former.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda medie-
teoretiska modeller och analysmetoder för att studera hur olika medier 
riktas mot specifika målgrupper. I undervisningen ska eleverna även 
ges möjlighet att arbeta med kvalitativa och kvantitativa undersök-
ningar i samband med kommunikation med olika målgrupper. Dess-
utom ska eleverna ges möjlighet att skriva och utforma olika 

journalistiska, informations- och reklamtexter samt muntligt framföra 
ett budskap och presentera olika innehåll och resultat med modern 
teknik.

Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om grundläggande vetenskapliga metoder och 
  modeller inom kommunikationsvetenskapen för att analysera 
  och beskiva olika steg i kommunikationsprocessen.
 2. Förmåga att analysera och beskriva vilken genomslagskraft ett 
  budskaps uttryck och utformning har på olika målgrupper samt 
  utvärdera hur olika budskap tas emot och tolkas.
 3. Förmåga att bedöma olika mediers styrkor och svagheter i 
  förhållande till en given målgrupp.
 4. Färdigheter i att använda språket och i att framställa texter 
  grundade på fakta och saklighet samt kunskaper om hur 
  man varierar språket och väljer rätt uttryck beroende på 
  målgrupp.
 5. Färdigheter i att producera och förmedla information för att nå 
  ut med ett givet budskap till en specifik målgrupp.
 6. Kunskaper om och färdigheter i att utforma och genomföra 
  marknads- och attitydundersökningar samt att analysera och 
  presentera resultatet.
 7. Förmåga att använda olika kanaler för att söka information 
  samt att kritiskt kunna granska och värdera dessa.
 8. Kunskaper om lagstiftning, etiska regler och internationella 
  överenskommelser som berör kommunikation via medier.

Kurser i ämnet... se Mediekommunikation

Journalistik, reklam och information 1, 100 poäng.
Journalistik, reklam och information 2, 100 poäng, som bygger på 
kursen journalistik, reklam och information 1, 100 poäng.
Textkommunikation, 100 poäng. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3575
http://www.skolverket.se/sb/d/3575


Visuell kommunikation. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
Ämnet visuell kommunikation är ett aktualitetsämne inriktat mot sam-
hällets nutida användning av fotografiska och rörliga bilder, men det 
ger också ett historiskt perspektiv på visuella kommunikationsformer, 
från grottmålningar via den egyptiska bildkonsten till dagens masspro-
ducerade och massdistribuerade bilder. Bildanvändningen i samhället 
spänner över ett brett område, med både offentlig och privat bild-
produktion och bildkonsumtion. Tillsammans visar denna mångfald ett 
samhälles visuella kultur. Ämnet behandlar hur fotografier och rörliga 
bilder samverkar med text och ljud. Inom ämnet studeras också det 
system av tecken och symboler som bär bilders budskap och hur bilder 
interagerar med text och ljud i kommunikativa sammanhang.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om vår tids bildkommunikation och hur 
könsroller, samhällsutveckling, religion, politik och kulturer har pre-
senterats visuellt genom historien. Undervisningen ska ge eleverna 
möjligheter att utveckla kunskaper om bildens språkliga dimensioner 
och hur visuella uttryck skapar mening. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förståelse för både avsändarens och betraktarens perspektiv 
vid visuell kommunikation. Bilden och den visuella kommunikationen 
i media påverkar vår uppfattning om oss själva, våra medmänniskor 
och omvärlden. Därför är avläsning, analys och tolkning av visuellt 
kanaliserade budskap och hur dessa presenteras centrala i ämnet. 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
bildens estetik, hur färg och form påverkar betraktandet och bildens 
förmåga att interagera med ljud.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda teoretiska 
modeller och begrepp för bildanalys och bildtolkning. Dessutom ska 
eleverna ges möjlighet att praktiskt arbeta med fotografiets och den 
rörliga bildens uttryck och kommunikativa möjligheter i samband 
framställning av bilder för olika sammanhang. Eleverna ska även ges 
möjlighet   att undersöka hur samverkan mellan bilder, texter och 
formgivning kan förstärka budskap och upplevelser.

Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om  fotografiets och den rörliga bildens språk och 
  funktioner i olika samhällen och tider.
 2. Förmåga att med hjälp av bildteoretiska begrepp, teorier och 
  modeller problematisera visuellt medierad kommunikation.
 3. Kunskaper om den visuella kulturens påverkan på människor.
 4. Kunskaper om hur bildelement används av avsändare för att 
  kommunicera betydelser samt hur dessa betydelser uppfattas 
  utifrån betraktares förkunskaper och värderingar.
 5. Färdigheter i att framställa, utforma och förmedla olika typer 
  av visuella budskap.

Kurser i ämnet... se Visuell kommunikation

Visuell kommunikation, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3578
http://www.skolverket.se/sb/d/3578


Ljudproduktion. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet ljudproduktion omfattar ett stort område, från olika 
radiogenrer  och film- och tv-ljud, till interaktiva medier, dataspel, 
ljudböcker och ljudinstallationer i offentliga miljöer. Ljud används 
även inom konst- och kultursfären, som ljudkonst och som redskap för 
att informera. Den digitala teknikens utveckling har förändrat såväl 
produktionstekniken som berättandet och skapat nya möjligheter att 
distribuera ljud.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet ljudproduktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om berättartekniker för olika typer av 
ljudproduktioner. Undervisningen ska leda till att  eleverna  utvecklar 
kunskaper om vad ljud är, hur det spelas in, bearbetas och distribueras, 
på såväl teoretisk som praktisk nivå. Eleverna ska ges möjlighet att 
använda kunskaperna för att skapa ljudproduktioner som är anpassade 
till olika målgrupper och olika produktioners användningsområden. 
Genom undervisningen ska  eleverna   få erfarenheter av publiksitua-
tioner då produktioner sänds eller publiceras för en bredare allmänhet. 
Undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att utveckla 
förmågan till kreativt berättande, att planera sitt arbete, att samarbeta, 
att lösa problem, att se alternativa lösningar och att ta ansvar för 
förbättringar. Den estetiska, innehållsmässiga och etiska analysen i 
ämnet ska utveckla elevernas förhållningssätt till ljud.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda modern 
teknik för att gestalta och genomföra en ljudproduktion från idé till 
offentliggörandet. I undervisningen ska eleven ges möjlighet att arbeta 
med till exempel research, intervjuteknik och olika produktions-

metoder beroende på produktionens karaktär. Genom undervisningen 
ska eleverna även ges möjlighet att använda analys, diskussion och 
källkritisk prövning.

Undervisningen i ämnet ljudproduktion ska ge   eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande: 

 1. Förmåga att planera, genomföra och distribuera  
  ljudproduktioner från idé till färdig produktion med hjälp av 
  modern teknik.
 2. Kunskaper om och färdigheter i olika berättartekniker, 
  berättarkomponenter och dramaturgiska grepp som används i 
  ljudproduktioner.
 3. Förmåga att samarbeta, arbeta inom givna ramar och 
  färdigheter i olika produktionsmetoder.
 4. Förmåga att analysera och utvärdera olika typer av 
  ljudproduktioner med avseende på målgrupp och utifrån såväl 
  estetiska och etiska perspektiv samt förmåga att använda ett 
  relevant fackspråk.
 5. Kunskaper om bestämmelser och överenskommelser inom 
  området.

Kurser i ämnet... se Ljudproduktion

Ljudproduktion 1, 100 poäng.
Ljudproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen ljudproduktion 1. 
Ljudproduktion 3a, 100 poäng, som bygger på kursen ljudproduktion 
2.
Ljudproduktion 3b, 100 poäng, som bygger på kursen ljudproduktion 
2. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3419
http://www.skolverket.se/sb/d/3419


Animation. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Animation förekommer både som egen konstform och som verktyg för 
visualisering eller effekter i till exempel spelfilm, reklamfilm, 
musikvideor och andra typer av beställningsfilm. Animationer utgör en 
speciell uttrycksform där bildspråk och förmåga att uppfatta, förstå 
och illustrera rörelse i bild tränas. Ämnet animation bidrar med 
kunskaper om och färdigheter i olika tekniker för kommunikation 
inom animationens område. I arbetet med animation används flera 
uttrycksformer som till exempel rörliga bilder, ljud och grafisk form.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet animation ska syfta till att eleverna utvecklar 
en helhetssyn på   och ett yrkesmässigt förhållningssätt till pro-
duktionsprocessen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla  kunskaper om planering, genomförande och publicering av 
animationer med aktuell teknik. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla ett fackspråk för att kunna kommunicera snabbt 
och tydligt i produktionsarbetet.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i 
flera former av berättande och gestaltning, där tyngdpunkten ska ligga 
på färg, form och modellering. Undervisningen ska leda till att 
eleverna utvecklar färdigheter i arbetet med att utveckla en karaktär. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla tempo, timing 
och rörelsemönster samt relationen mellan karaktären och bakgrunds-
miljön.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
animationens historia samt om lagar, regler och arbetsmiljö.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur val av rätt form och uttryck i relation till målgrupp och 
sammanhang samverkar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla den egna kreativiteten och förmågan till analys, manus-
arbete och produktionsplanering. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla färdigheter i att arbeta i team under tidspress, 
planera och organisera arbetsuppgifterna samt lösa problem.

    Undervisningen i ämnet animation ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla en förmåga att bedöma kvaliteten när det gäller form, innehåll 
och teknik. Kvalitet   omfattar även noggrannhet och   ett etiskt 
förhållningssätt.
    Undervisningen i ämnet animation ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla färdigheter i metoderna inom det digitala området och 
traditionella produktionssätt.

Undervisningen i ämnet animation ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Förmåga att kommunicera filmiskt med animation.
 2. Kunskaper om hela produktionsprocessen från idé till 
  publicering.
 3. Kunskaper om såväl traditionell som ny teknik och förmåga att 
  hantera dessa.
 4. Förmåga att analysera rörelse, rytm och tempo och omsätta 
  detta i animation.
 5. Förmåga att använda relevanta begrepp.
 6. Förmåga att tänka kreativt och forma ett eget bildspråk.
 7. Förmåga att på ett yrkesmässigt sätt samverka med andra samt 
  planera, genomföra och publicera animationer.
 8. Förmåga att självständigt söka kunskap, ge alternativa 
  lösningar och ta ansvar för sitt eget arbete samt medverka till 
  förbättringar.
 9. Kunskaper om animationens historia och användningsområden 
  samt förmåga att analysera och bedöma olika typer av 
  kvaliteter i animationer.
 10. Kunskaper om etik, arbetsmiljöfrågor, lagar och regler som rör 
  animation.

Kurser i ämnet... se Animation 
Animation 1, 100 poäng.
Animation 2, 100 poäng, som bygger på kursen animation 1.
Animation - specialisering, 100 poäng som bygger på kursen 
animation 2 och kan läsas flera gånger.

http://www.skolverket.se/sb/d/3557
http://www.skolverket.se/sb/d/3557


Cirkus. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Cirkus är en gammal kultur som under senare tid etablerats som en 
konstform. Cirkuskonsten innefattar flera sinsemellan olika discipliner 
som kommunicerar med varandra på olika sätt. Ett exempel är 
akrobatik som handlar om det fysiska uttrycket av vad som kan 
åstadkommas med kroppen ? att tänja på gränserna för hur vi rör oss.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet cirkus ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om cirkusen som konstart och dess olika genrer. Eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla förmåga att uttrycka sig inom en eller 
flera av cirkusens genrer, till exempel clown, jonglering, lindans eller 
luftakrobatik. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar vana 
vid att arbeta i en scenisk produktion och möta publik. Eleverna ska 
ges möjlighet att utveckla en fördjupad förståelse av hur cirkusens 
uttryck och formspråk kan nyanseras och varieras utifrån olika 
konstnärliga idéer. Eleverna ska också ges möjlighet att närma sig ett 
professionellt förhållningssätt till cirkusens gestaltande arbete.
    Utforskande och reflekterande arbetsmetoder är väsentliga i ämnet. 
Eleverna ska ges möjlighet att delta i nummerarbete samt utforma och 
skapa egna cirkusnummer. I undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra 
och vara lyhörda inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga 
processer. Eleverna ska också ges möjlighet att delta i, driva, leda och 
utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska 
presentationer.
    Undervisningen ska behandla arbetsmiljö och ergonomi samt 
innefatta praktiskt arbete där eleverna ges möjlighet att bygga upp den 
fysiska beredskap som krävs för att undvika skador. Eleverna ska 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om anatomi, tränings-

grunder och förebyggande träning.
 
Undervisningen i ämnet cirkus ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Förmåga att skapa eget material och förmåga att skapa ett 
  personligt uttryck.
 2. Förmåga att utföra olika akrobatiska övningar och förmåga att 
  bedöma och hantera risker.
 3. Förmåga att samarbeta tillitsfullt och förtroendeskapande i 
  träning och nummerarbete.
 4. Förmåga att improvisera och utforska okända uttryck inom ett 
  eller flera cirkusområden.
 5. Kunskaper om säkerhet, materialomsorg, rekvisita, mask och 
  kostym.
 6. Kunskaper om cirkusdisciplinernas begrepp och termer.
 7. Kunskaper om komiska uttryck inom olika cirkusdiscipliner.
 8. Kunskaper om anatomi och träningsgrunder samt förståelse av 
  vikten av förebyggande träning och uppvärmning.

Kurser i ämnet... se Cirkus

Akrobatik, 100 poäng, som kan läsas flera gånger med olika innehåll.
Cirkus 1, 100 poäng, som kan läsas flera gånger med olika innehåll.
Cirkus 2, 100 poäng, som bygger på kursen cirkus 1 och kan läsas flera 
gånger med olika innehåll.

http://www.skolverket.se/sb/d/3867
http://www.skolverket.se/sb/d/3867


Eventteknik. Från El- och energiprogram-
met. Gymnasiet.  Skolverket 100517.

Kravet på bra ljud, bild och ljus samt specialeffekter vid olika typer av 
event har medfört att mängden avancerad teknisk utrustning har ökat. 
Detta göratt det krävs personal för uppbyggnad, drift, felsökning och 
reparation. Ämnet eventteknik ska ge den teoretiska och praktiska 
grunden för detta arbete.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet eventteknik ska syfta till att ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om arbete i grupp med den tekniska 
utrustning vid olika event. I undervisningen ska eleverna även ges 
möjlighet att utveckla förmåga att utföra uppbyggnad och riggning 
samt systematisk felsökning och reparation. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper   om säkerhetskrav och 
miljökrav i arbetet.   Undervisningen ska dessutom leda till att 
eleverna  utvecklar förståelse av planering och logistikens betydelse. 
Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
kreativt arbete och mediernas uttrycksmöjligheter.

Undervisningen i ämnet eventteknik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 
 1. Förmåga att utföra uppbyggnad och riggning på ett säkert och 
  ergonomiskt riktigt sätt. 
 2. Förmåga att utföra systematis felsökning och reparation.
 3. Förmåga att planera, organisera, genomföra och dokumentera 
  arbetet.

 4. Kunskaper om scenanläggningars komponenter, enheter och 
  system samt säkerhetskrav och arbetsmiljökrav för arbetet.
 5. Kunskaper om planering och om logistikens betydelse för 
  artister, uppdragsgivare, publik och media.
 6. Kunskaper om kreativt arbete och mediernas  
  uttrycksmöjligheter.
 7. Kunskaper om tillståndsfrågor kring reproduktion av ljud och 
  bild och offentliga framföranden.
 8. Förmåga att praktiskt använda teknik och utrustning för 
  ljudåtergivningsteknik, digital och analog   
  ljudinspelningsteknik och redigeringsteknik.
 9. Förmåga att praktiskt använda teknik och utrustning för bild- 
  och videopresentationsteknik, till exempel digital och analog 
  in- och avspelningsteknik och redigeringsteknik.
 10. Förmåga att praktiskt använda teknik och utrustning 
  för ljussättning. 

Kurser i ämnet... se Eventteknik 

Eventteknik, 100 poäng.
Ljudproduktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen eventteknik.
Ljus- och bildproduktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
eventteknik.

http://www.skolverket.se/sb/d/3795
http://www.skolverket.se/sb/d/3795


792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. 
Konstdans.



Teater. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Teater är mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet är till sin 
uppbyggnad en mötesplats för de konstnärliga uttrycksformer som kan 
samverka i en teaterföreställning. Med hjälp av begrepp, teorier och 
metoder från dessa konstnärliga områden skapas förståelse för ämnets 
komplexitet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och 
rummet, med uttryck som till exempel  skådespeleri, dramatik, regi, 
scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 
att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid och eleverna 
ska stimuleras till att själva engagera sig i samhällslivet. I det 
kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra 
människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla. Eleverna ska också 
få möjlighet att utveckla kunskaper om teaterns olika områden och hur 
man kan studera vidare inom dessa.
    Undervisningen i teater ska utgå ifrån elevernas kreativitet och 
ska stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. Undervisningen 
ska vara en växelverkan mellan teori och praktik. Undervisningen ska 
belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska 
gestaltningsarbetet ska eleverna ha materiella möjligheter att utveckla 
sitt skapande inom teaterns olika områden.
    Centrala begrepp i ämnet teater är gestaltning och kommunikation. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
gestalta inom teaterns olika områden och   förmåga att medvetet 
kommunicera med sin publik. Metoder för detta är övning, skapande, 
presentation, upplevelse samt analys och tolkning. I teaterövningar 
tränas olika färdigheter regelbundet. I skapande ska eleverna få 
möjlighet att utveckla sitt gestaltande med teaterns uttrycksmedel och 

elevernas teatergestaltningar ska möta en publik. Undervisningen ska 
ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika 
teaterformer. Eleverna ska ges möjlighet att träna sig i att analysera 
och tolka teaterföreställningar.

Undervisningen i ämnet   teater ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska 
  uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och 
  ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Förståelse av den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 5. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med 
  en publik.
 6. Förmåga att samarbeta i grupper.
 7. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 8. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 9. Kunskaper om konstarten teater ur ett historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet... se Teater
Scenisk gestaltning 1, 100 poäng. 
Scenisk gestaltning 2, 100 p, bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
Scenisk gestaltning 3, 100 p, bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
Fysisk teater, 100 poäng.
Ljud och ljus, 100 p. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
Regi, 100 poäng.
Röst, 100 poäng.
Sceniskt karaktärsarbete 1, 100 poäng. 
Sceniskt karaktärsarbete 2, 100 poäng, som bygger på kursen sceniskt 
karaktärsarbete 1.
Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera 
gånger med olika innehåll.
Teaterteori, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3449
http://www.skolverket.se/sb/d/3449


Dansorientering. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet dansorientering är brett och gränsöverskridande. Dans delas 
traditionellt sett in i olika typer av dans, beroende på vilka funktioner 
den har i samhället. På så sätt har scenisk dans, social dans, folkdans 
och tävlingsdans uppstått. Gränserna mellan de olika typerna av dans 
börjar ifrågasättas. Tradition, förnyelse, identitet och val av livsstil 
tänjer på danstypernas gränser. I ämnet dansorientering läggs grunden 
för ett danskunnande som sedan kan fördjupas och specialiseras.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet dansorientering ska syfta till att eleverna 
utvecklar färdigheter i dans. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
färdigheter i en eller flera dansformer och kunskaper om hur rörelser, 
rörelsekvaliteter, rum och musik används i dessa dansformer. Eleverna 
ska också ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om musik genom 
träningen i dans.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur dans i olika sammanhang används för att skapa tillhörighet och hur 
dansen är en del av ett identitetsskapande.
    Undervisningen ska ge eleverna möjligt att utveckla kunskaper om 
dans i olika medier och sammanhang. Dans är en del av vårt kulturella 
uttryck och förmedlar kulturella värderingar. Eleverna ska därför ges 
möjlighet att utveckla förmågan att kritiskt granska genom att tolka 
och analysera dans i förhållande till kulturella värderingar. Under-
visningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur 
dans och synen på kropp och genus speglas i olika typer av dansformer 
och framträder i olika medier.

Dans är ett levande kroppsligt uttryck och som sådant skapar det 
sinnesintryck. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla dessa 
sinnesintryck genom att uppleva, analysera och tolka dans.

Undervisningen i ämnet dansorientering ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i en eller flera dansformer. Det innebär en 
  förståelse av och förmåga att utföra dans inom en eller flera 
  dansformers estetiska ideal. 
 2. Förmåga att tolka dans som kulturellt uttryck, dvs. kunskaper 
  om dans i ett kulturellt sammanhang och förmåga att tolka och 
  analysera dans i relation till kropp och genus beroende på i 
  vilka medier och sammanhang dansen finns.
 3. Kunskaper om dans och dansande i olika sammanhang, 
  dvs. kunskaper om dansens olika funktioner och om 
  olika dansformer från olika kulturer. Det innebär en förmåga 
  att beskriva, tolka och analysera dans.
 4. Kunskaper om begrepp och terminologi inom området.

Kurser i ämne... se Dansorientering

Dansorientering, 100 poäng.
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Dansteori. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet dansteori är tvärvetenskapligt till sin uppbyggnad och karaktär, 
med sin bas i dans- och kulturvetenskap. Med hjälp av begrepp, teorier 
och metoder från dessa områden kan dans förstås och tolkas som en 
del av det estetiska, sociala, politiska och kulturella sammanhanget.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet dansteori ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur dans avspeglar och bidrar till samhällets kulturella 
värderingar. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 
olika syn på kropp, genus och etnicitet gestaltas i och genom dans ur 
ett historiskt och samtida perspektiv.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
reflektera över olika estetiska förhållningssätt till dans, i huvud-
sakligen i sceniska men även i sociala sammanhang, och hur dessa har 
ändrats genom historien. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla 
förmåga att närma sig ett vetenskapligt förhållningssätt.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om historiska och samtida epoker, genrer och stilar. Eleverna   ska 
också   utveckla förmåga att problematisera historieskrivningar och 
olika former av indelningar och avgränsningar. 
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att se 
skillnad mellan att tolka dans ur dansarens, koreografens repsektive 
publikens synvinkel.
    Genom att analysera föreställningar, både levande och inspelade, 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över 
dans som ett estetiskt och kulturellt uttryck bundet till sitt historiska 
sammanhang. Eleverna ska både muntligt och skriftligt diskutera olika 
tolkningsmöjligheter när det gäller synen på kropp, danshistorie-
skrivning, dansande och dansföreställningar.

Undervisningen i ämnet dansteori ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Kunskaper om dans som ett kulturellt uttryck i olika former av 
  medier och en förmåga att relatera dans till synen på kropp, 
  genus och etnicitet.
 2. Kunskaper om epoker, genrer, stilar och olika estetiska 
  förhållningssätt till dans. Kunskaper om dans och dansande i 
  sociala och sceniska sammanhang, med exempel från olika 
  kulturer. Förmåga att ur ett samtida och historiskt perspektiv 
  relatera förändringsprocesser och synen på dans till estetiska, 
  sociala, politiska och kulturella sammanhang.
 3. Förmåga att problematisera danshistorieskrivningar och andra 
  avgränsningar och indelningar som används inom  
  dansområdet. Förmåga att använda begrepp i relation till detta.
 4. Kunskaper om begrepp och metoder som används för att 
  analysera och tolka levande och inspelade dansföreställningar 
  samt förmåga att tillämpa dessa och relatera föreställningen till 
  det estetiska, kulturella och historiska sammanhanget.
 5. Kunskaper om upphovsrätt och hur dans som levande 
  kroppsligt uttryck noteras, dokumenteras och visas i olika 
  medier.
 6. Färdigheter i att muntligt och skriftligt reflektera över och 
  diskutera olika förhållningssätt till dans och dansande ur olika 
  synvinklar.

Kurser i ämnet... se Dansteori 

Dansteori, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3562
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Dansgestaltning. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet dansgestaltning är konstnärligt till sin karaktär och fokuserar 
gestaltning inom flera dansgenrer. Genrerna kan vara historiska eller 
samtida. I ämnet behandlas gestaltningsarbete huvudsakligen utifrån 
dansarens och koreografens perspektiv men även publikens perspektiv 
ska uppmärksammas.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i gestaltningsarbete där  tolkning, improvisation, 
komposition och scenisk   kunskap   bildar en bas tillsammans med  
relationen till publiken. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet till 
en fördjupad förståelse av hur dansens rörelseuttryck och formspråk 
kan nyanseras och varieras utifrån olika konstnärliga idéer.
    Eleverna ska ges möjlighet   att närma sig ett professionellt 
förhållningssätt till gestaltningsarbetet och utveckla förmåga att 
variera uttryck efter olika typer av  dans- och musikaliska    kompo-
sitioner och sammanhang.
    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och 
färdigheter i olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och 
komposition samt hur dessa bygger på olika förhållningssätt till dans 
som konstnärligt uttryck.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
samarbeta, interagera med andra och vara lyhörda inför olika sätt att 
förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska också ges 
möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt 
och olika former av sceniska presentationer.

Undervisningen ska dessutom ge   eleverna  möjlighet att utveckla 
praktiska kunskaper i sceniskt arbete, hur olika konstnärliga uttryck 
kan samverka i ett sceniskt framförande samt kunskaper om    frå-
gor som rör etiska förhållningssätt, upphovsrätt och arbetsmiljö.
    Utforskande och reflekterande arbetsmetoder är väsentliga i 
ämnet.  En del av den konstnärliga processen består av analys och 
tolkning av både egna, andra elevers och professionella gestalt-
ningar. Eleverna ska träna begrepp som uttryck och närvaro i samband 
med gestalt-ningsarbetet.

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att analysera, tolka och gestalta olika typer av 
  koreografiskt material, både individuellt och i grupp. Förmåga 
  att använda danstekniska kunskaper i gestaltning. Kunskaper 
  om repetitionsprocessens delar och framträdande inför publik.
 2. Förmåga att improvisera och att ha ett undersökande 
  förhållningssätt till rörelser. Förmåga att i danssituationen 
  interagera med andra, associera, ta beslut, välja, och förhålla 
  sig till olika former av instruktioner.
 3. Förmåga att samarbeta och ta ansvar för både det egna och det 
  gemensamma arbetet.
 4. Kunskaper om och förmåga att använda kompositionsmetoder 
  och koreografiska arbetssätt. Förmåga att skapa dans i olika 
  konstellationer. Kunskaper om olika koreografiska 
  förhållningssätt. 
 5. Kunskaper om olika konstnärliga processer. Förmåga att ta 
  initiativ, ta fram idéer och omsätta dessa i en konstnärlig 
  process. Förmåga att utveckla konstnärliga projekt och 
  reflektera över konstnärliga processer.



 6. Kunskaper om sceniskt arbete och förmåga att kommunicera 
  med medaktörer och publik, utifrån olika estetiska 
  förhållningssätt.
 7. Förmåga att analysera, diskutera och reflektera över egna, 
  andra elevers och professionella gestaltningar och koreografier. 
 8. Kunskaper om etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor 
  och lagar om upphovsrätt för konstnärliga processer och 
  produktioner. Kunskaper om de olika yrkesrollerna dansare, 
  danslärare, repetitör och koreograf.

Kurser i ämnet... se  Dansgestaltning

Dansgestaltning 1, 100 poäng.
Dansgestaltning 2, 100 p, som bygger på kursen dansgestaltning 1.
Dansimprovisation, 100 poäng.
Dansimprovisation och komposition, 100 poäng.
Koreografi, 100 poäng.
Repertoar, 100 poäng.

Dansteknik, Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet dansteknik är huvudsakligen konstnärligt till sin karaktär och 
fokuserar på träning i olika genrer och stilar inom scenkonstnärlig 
dans. Genrerna kan vara historiska eller samtida. I ämnet dansteknik 
studeras också begrepp och terminologi som används inom olika 
genrer samt den metodiska uppbyggnaden av dansteknik och kom-
pletterande träning. Kunskaper i ämnet skapar en lyhördhet i att 
uppfatta nyanserade skillnader i rörelseuttryck, vilket är en förutsätt-
ning för att analysera, tolka och gestalta dans, även i andra dansämnen.

    Dansteknik som kunskapsområde innefattar även hälsoaspekter och 
den delen av ämnet är delvis naturvetenskaplig till sin karaktär. Det 
innebär att ämnet omfattar praktiskt tillämpade kunskaper i anatomi 
samt grundläggande kunskaper i och om träningslära. Hälsoaspekter i 
dansteknik behandlas utifrån ett holistiskt synsätt.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet dansteknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar fysiska färdigheter i och ett konstnärligt förhållningssätt till 
dansteknik. Eleverna ska också ges möjlighet att närma sig det pro-
fessionella förhållningssätt som krävs vid scenkonstnärliga institutio-
ner. 
    Kontinuerlig träning är centralt i dansteknik. Eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla danstekniska färdigheter genom att träna det 
kroppsliga minnet, utveckla sin förmåga att uppfatta nyanser i 
rörelseuttryck och utveckla sina färdigheter i att utföra dessa.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 
använda de begrepp och den terminologi som är knuten till de olika 
genrernas vokabulär. Genom att utveckla en förståelse av hur 
dansteknik och träning metodiskt byggs upp ska undervisningen skapa 
möjligheter för eleverna att ta ansvar för sin tekniska utveckling.
Eleverna ska även ges möjlighet att tillägna sig medvetenhet om 
kroppens fysiska möjligheter genom praktiskt arbete med anatomi och 
förståelse av arbetsmiljöfrågor knutna till dansteknikträning.  Anato-
mins begrepp och terminologi ska framför allt tränas genom den 
praktiska användningen av dessa vid träningstillfällena. Den fysiska 
träningen förutsätter ändamålsenliga lokaler och eleverna ska därför 
ges möjlighet att träna på golvunderlag som minskar riskerna för 
skador.
    Genom praktiskt undersökande och reflekterande arbetsmetoder ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla ett danstekniskt kunnande och ett 
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konstnärligt förhållningssätt. Eleverna ska också ges möjlighet att 
reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.

Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om koder och konventioner som används vid 
  träning i dansteknikens olika genrer.
 2. Kunskaper om träningssprocessens olika   
  delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning 
  och arbete med placering. Förståelse av hur träningsprocessens 
  delar samverkar och förmåga att tillämpa dem för att utveckla 
  danstekniska färdigheter. Förmåga att reflektera över sin egen 
  kunskapsutveckling i dansteknik.
 3. Kunskaper om och färdigheter i minst två dansgenrer, vilket 
  innebär kunskaper om placering och förmåga att använda dessa 
  kunskaper vid träning i dansteknik. Det innebär vidare en 
  förmåga att utveckla en rörelsevokabulär i relation till tid och 
  rum samt kvaliteter som tyngd och flöde i dansens formspråk.
 4. Förmåga att dansa med stilkänsla och variera dansuttryck efter 
  genrernas konventioner. Förmåga att använda ett personligt 
  rörelseuttryck och att med tydlighet i rörelserna  
  dansa dynamiskt, nyanserat och variationsrikt. Förmåga att 
  använda ett konstnärligt förhållningssätt till danstekniska 
  övningar.
 5. Spatial förmåga, vilket innebär en praktisk förståelse av hur 
  kropp och dansrörelser måste förhålla sig till dansteknikens 
  konventioner, andra medverkande samt olika typer av rum och 
  sammanhang.
 6. Kunskaper om musik och relationen till dans. Förmåga att 
  genom dansen uppfatta och använda olika förhållningssätt till 
  tid och rytm, dvs. arbete med tystnad, ljud och olika typer av 

  musik, både levande och inspelad.
 7. Förståelse av hur dans som träningsform med hjälp av praktiskt 
  tillämpad kunskap i anatomi och kompletterande  
  träningsmetoder kan stärka och utveckla den egna kroppen.
 8. Kunskaper om betydelsen av kontinuerlig träning. En praktisk 
  förståelse av hur den egna kroppen fungerar i  
  träningssammanhang. Kunskaper om kost och stresshantering. 
  Förståelse av hur rörlighet, smidighet, koordination, styrka, 
  uthållighet och koncentration utvecklas genom dans och andra 
  träningsmetoder.
 9. Kunskaper om och färdighet i hur övningar, lektioner och 
  träning metodiskt byggs upp inom olika dansgenrer och 
  kompletterande träningsmetoder. Kunskaper om  
  arbetsmiljöfrågor i relation till den egna miljön.
 10. Kunskaper om begrepp och terminologi som används inom 
  olika dansgenrer och träningsmetoder samt en praktisk 
  förståelse av vad de innebär i kroppen.

Kurser i ämnet... se  Dansteknik
Dansteknik 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika 
innehåll.
Dansteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 1 och kan 
läsas flera gånger med olika innehåll.
Dansteknik 3, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 2 och kan 
läsas flera gånger med olika innehåll.
Dansteknik 4, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 3 och kan 
läsas flera gånger med olika innehåll.
Dansträning, 100 poäng.
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Eventteknik. Från El- och energiprogram-
met. Gymnasiet.  Skolverket 100517.

Kravet på bra ljud, bild och ljus samt specialeffekter vid olika typer av 
event har medfört att mängden avancerad teknisk utrustning har ökat. 
Detta göratt det krävs personal för uppbyggnad, drift, felsökning och 
reparation. Ämnet eventteknik ska ge den teoretiska och praktiska 
grunden för detta arbete.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet eventteknik ska syfta till att ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om arbete i grupp med den tekniska 
utrustning vid olika event. I undervisningen ska eleverna även ges 
möjlighet att utveckla förmåga att utföra uppbyggnad och riggning 
samt systematisk felsökning och reparation. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper   om säkerhetskrav och 
miljökrav i arbetet.   Undervisningen ska dessutom leda till att 
eleverna  utvecklar förståelse av planering och logistikens betydelse. 
Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
kreativt arbete och mediernas uttrycksmöjligheter.

Undervisningen i ämnet eventteknik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 
 1. Förmåga att utföra uppbyggnad och riggning på ett säkert och 
  ergonomiskt riktigt sätt. 
 2. Förmåga att utföra systematis felsökning och reparation.
 3. Förmåga att planera, organisera, genomföra och dokumentera 
  arbetet.

 4. Kunskaper om scenanläggningars komponenter, enheter och 
  system samt säkerhetskrav och arbetsmiljökrav för arbetet.
 5. Kunskaper om planering och om logistikens betydelse för 
  artister, uppdragsgivare, publik och media.
 6. Kunskaper om kreativt arbete och mediernas  
  uttrycksmöjligheter.
 7. Kunskaper om tillståndsfrågor kring reproduktion av ljud och 
  bild och offentliga framföranden.
 8. Förmåga att praktiskt använda teknik och utrustning för 
  ljudåtergivningsteknik, digital och analog   
  ljudinspelningsteknik och redigeringsteknik.
 9. Förmåga att praktiskt använda teknik och utrustning för bild- 
  och videopresentationsteknik, till exempel digital och analog 
  in- och avspelningsteknik och redigeringsteknik.
 10. Förmåga att praktiskt använda teknik och utrustning 
  för ljussättning. 

Kurser i ämnet... se Eventteknik 

Eventteknik, 100 poäng.
Ljudproduktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen eventteknik.
Ljus- och bildproduktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen 
eventteknik.
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793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
Fritid.

Fritids- och friskvårdsverksamheter. 
Gymnasiet. Skolverket 100517.
Fritids- och friskvårdsverksamheter är ett tvärvetenskapligt ämne som 
har sin grund i fritidsvetenskap, hälsovetenskap och pedagogik. Det är 
också ett yrkesrelaterat kunskapsområde som behandlar yrkesroller 
och arbetsuppgifter samt verksamheternas roll i samhället.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
om fritids- och friskvårdsverksamheter för människor i alla åldrar samt  
förmåga att utifrån   lagar och styrdokument arbeta inom dessa.  
Eleverna ska möjlighet att utveckla förmåga att möta och pedagogiskt 
leda människor utifrån ett etiskt,   inkluderande  och  hälsofrämjande 
förhållningssätt. De ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att 
arbeta  med service, värdskap, drift och underhåll av fritids- och 
friskvårdsverksamheter och i arbetet välja arbetssätt och material ur 
ekonomiska, hälso-, miljö- och energimässiga aspekter. 
    I  undervisningen ska  olika arbetssätt användas som stimulerar 
problemlösning och handlingsberedskap och tillfällen ska ges för 
eleverna att medverka  vid val av arbetsformer och innehåll.  Genom 
fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna 
ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska 
sammanhang. Eleverna ska   ges möjlighet   att reflektera över och 
diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp   och egna och andras 
handlingar och attityder. I undervisningen   ska eleverna också  ges 
möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och 
använda information från olika källor.



Undervisningen i ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om fritids- och friskvårdsverksamheter för 
  människor i alla åldrar.
 2. Färdigheter i att arbeta med förekommande arbetsuppgifter 
  inom fritids- och friskvårdsanläggningar.
 3. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att 
  möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
 4. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och 
  utvärdera olika aktiviteter för att stödja och stimulera 
  människors deltagande i olika situationer.
 5. Förmåga att arbeta utifrån de regelverk som styr fritids- och 
  friskvårdsverksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och 
  yrkesetik.

Kurser i ämnet... se Fritids- och friskvårdsverksamheter

Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng.
Bad- och friskvårdsanläggningar, 100 poäng som bygger på kursen 
fritids- och friskvårdsverksamheter.
Drift och underhåll av fritidsanläggningar, 100 poäng som bygger på 
kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
Fritidsmiljöer och arenor, 100 poäng som bygger på kursen fritids- och 
friskvårdsverksamheter.

SVT. Kunskapskanalen 28 maj 2010. 

16.00-16.45 Hur påverkar utemiljön barnens hälsa?
Brist på fysisk aktivitet utomhus är lika allvarlig som vitaminbrist. Det 
menar folkhälsovetaren Cecilia Boldeman - hur utemiljön vi rör oss i 
är utformad påverkar indirekt vår hälsa starkt. Populärvetenskaplig 
föreläsning arrangerad av Karolinska Institutet som fyller 200 år.
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795 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter.

    Området gäller i hög grad sociala problem och välfärdsproblem. I 
den sociala rapporten 2010 står det:

“Sociala problem
    Begreppet sociala problem återkommer ofta i media och allmän 
debatt; dess betydelse är dock inte så självklar som man kan förutsätta. 
Enligt Nationalencyklopedins nätversion är sociala problem ”brister i 
en befolknings levnadsförhållanden som gäller så många människor att 
staten eller enskilda organisationer anses bör ingripa. Det kan gälla 
minimikrav på hälsa, föda, bostad och arbetsförhållanden men också 
en rimlig grad av rekreation, säkerhet till liv och egendom samt 
mänskliga friheter.” [1]
    Begreppet används emellertid i många olika sammanhang och har 
kommit att beteckna ett brett spektrum av samhälleliga företeelser, 
bland annat alkohol- och narkotikamissbruk, prostitution, kriminalitet, 
hemlöshet, fattigdom, arbetslöshet, utsatthet för våld, våld inom fa-
miljen eller rasism. Det har även förekommit att man identifierar olika 
befolkningsgrupper som ett socialt problem, exempelvis ensamstående 
mödrar eller invandrarbarn som inte kan svenska [2, 3].
     Sociala problem beskriver å ena sidan det sociala systemets miss-
förhållanden eller misslyckanden. Å andra sidan sätts dessa problem 
ofta i samband med avvikande beteende hos den enskilde (Beteenden 
som bryter mot eller kommer i konflikt med kulturella värderingar och 
normer som definierar vad som är bra, normalt, viktigt, acceptabelt och 
önskvärt.). Sociala problem karakteriseras av att de kan utgöra pro-

blem såväl för enskilda personer som för samhället. Det anses ofta att 
problemet måste beröra ett stort antal människor för att det ska räknas 
som ett socialt problem även om problem som berör färre människor 
också uppmärksammas, i synnerhet när omfattningen ökar över tid 
eller när de betraktas som mycket allvarliga. Inte sällan associeras 
sociala problem till företeelser som samhället har ansvar för och 
lösningar på dessa förbinds i regel med olika socialpolitiska åtgärder. 
[4, 5]
    Sociala problem kan således involvera hela samhället från makro-
nivå – det vill säga såväl fenomen som arbetslöshet, fattigdom eller 
diskriminering som de välfärdssystem som avser att lösa dessa pro-
blem – till mikronivå där enskilda människors eller gruppers beteende 
åsyftas, exempelvis ungdomsbrottslighet, drogberoende eller själv-
mord. Uppfattningar om vad som är sociala problem är emellertid 
bundna till tid och typ av samhälle. Exempelvis har begrepp som lös-
driveri och osedlighet försvunnit ur tidningarnas artiklar och ur männi-
skors medvetande. De definieras inte längre som sociala problem och 
själva orden känns föråldrade. Mot den bakgrunden kan man fråga sig 
vilka företeelser och beteenden som kommer att betraktas som sociala 
problem i framtiden.

Välfärd och välfärdsproblem (ofärd)
    Grundlagen fastslår i Regeringsformen (1 kap. 2 §)(SFS 1974:152 ) 
att ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall 
vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall 
särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad 
och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.” [6]
    Begreppet välfärd kan ses som en samlande benämning på männi-
skors levnadsförhållanden, och då inte enbart på de ekonomiska 
förhållandena och endast på de områden som kan påverkas genom 
politiska beslut.



    Det är dock viktigt att påpeka att det är omöjligt att fastställa vad 
välfärd är, eller som termen antyder vad ”det goda livet”  är, eftersom 
det finns alltför många föreställningar om vad som är det ideala 
samhället eller tillståndet. Därför bör välfärdsstatens ambition snarare 
vara att tillförsäkra individerna resurser så att de själva kan forma det 
goda livet efter sina önskemål. Däremot är det lättare att enas kring 
vad de onda förhållandena är, de som förhindrar välfärden. Utifrån 
detta kan man definiera välfärdsproblem såsom missförhållanden eller 
brister i människors levnadsvillkor – eller som ojämlikt fördelad 
välfärd – och som välfärdsstaten har ansvar för att förebygga och lösa 
genom sina institutioner, lagar och förordningar. Ibland använder man 
termen ofärd när man talar om välfärdsproblem. [7]
    Svensk social rapportering bygger på denna föreställning. I dessa 
sammanhang urskiljs oftast nio välfärdsområden: hälsa, sysselsättning, 
utbildning, ekonomi, sociala relationer, boendeförhållanden, trygghet, 
fritid och politiska resurser. (Det är också områden som sedan 1970-
talet systematiskt belyses i Statistiska centralbyråns rapporter från 
Undersökningen av levnadsförhållanden, se till exempel Rapport nr. 
106 Perspektiv på välfärden 2004. [8] )  Välfärdsproblem kan alltså 
definieras som missförhållanden inom dessa välfärdsområden och i 
rapporten används begreppet i denna mening.”

Social rapport 2010 från Socialtyrelsen.
Från socialstyrelsens hemsida på Internet, maj 2010. Ladda ner

Förord

    Social rapport 2010 är den femte i raden av nationella rapporter om 
sociala förhållanden som Socialstyrelsen överlämnar till regeringen.
    Den första rapporten, Social rapport 1994, kom till sedan Social-
styrelsens uppdrag att utarbeta en tredje nationell folkhälsorapport 
hade utvidgats. Förutom hälsan i befolkningen skulle även utveck-
lingen av social välfärd och riskfaktorer för sociala problem belysas. 
Därefter publicerades Social rapport åren 1997, 2001 och 2006.
    Syftet är att ge en aktuell översikt över hur sociala problem och 
deras riskfaktorer förändras i befolkningen och i olika grupper samt 
analysera tänkbara orsaker till dessa förändringar. Rapporten ska 
belysa vilka grupper i samhället som är särskilt missgynnade och som 
löper risk att få sociala och/eller ekonomiska problem samt uppskatta 
omfattningen av de aktuella problemen. Tonvikten ligger på en 
redovisning av den aktuella situationen i Sverige sedd i ett längre 
tidsperspektiv, med fokus på 2000-talet.
    Social rapport 2010 har utarbetats av Socialstyrelsen med Danuta 
Biterman som projektledare. En redaktionskommitté med följande 
medlemmar har medverkat: Johan Fritzell vid Centre for Health Equity 
Studies (CHESS), Björn Halleröd vid Sociologiska institutionen, 
Göteborgs universitet och Anna Meeuwisse vid Socialhögskolan, 
Lunds universitet. I kommittén har följande personer från Social-
styrelsen medverkat: Marie Berlin, Bengt Haglund, Marianne 
Hanning, Tove Hellerström, Karin Mossler, Petra Otterblad Olausson, 
Magnus Stenbeck ochKarin Tengvald.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf


    Författare och övriga medverkande i rapporten presenteras på nästa 
uppslag.
    Social rapport vänder sig i första hand till politiker på nationell, 
kommunal och regional nivå som genom sina beslut på olika sätt kan 
påverka befolkningens sociala situation i Sverige. Den riktar sig även 
till organisationer och myndigheter som arbetar för att förbättra 
människors sociala villkor samt tjänstemän som utformar underlag till 
politiska beslut. Rapporten kan dessutom komma till användning inom 
olika utbildningar exempelvis inom områden som samhällsvetenskap 
och socialt arbete.
    Vi hoppas att rapporten ger underlag för samhällsdebatt om den 
framtida välfärdspolitiken i Sverige och att den även bidrar till en 
diskussion på det socialpolitiska området om fattigdom och social 
utestängning.

Lars-Erik Holm
Generaldirektör
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Sammanfattning

    Den utveckling mot ökad polarisering som visade sig på många 
samhällsområden under 1990-talet har under 2000-talet mattats av och 
stabiliserats.
    Fler kan försörja sig på sitt arbete men den andel som under längre 
tid står både utanför arbetsmarknaden och utanför de sociala för-
säkringssystemen är oförändrad (3–4 procent). Den långvariga fattig-
domen (som varar fem år eller längre) fortsatte att minska för alla 
grupper. Även om inkomsterna ökade för alla var dock inkomst-
ökningarna större bland höginkomsttagarna än bland dem med låga 
inkomster. Därför har inkomstskillnaderna ökat. Den etniska boende-
segregationen i de tre storstadsregionerna har stabiliserats efter att ha 
ökat under hela 1990-talet, medan den ekonomiska segregationen 
uppvisar en långsamt ökande trend över tid. Sedan flera år tillbaka 
märks en tydlig koppling mellan etnisk och ekonomisk segregation i 
storstadsregionerna.
    Konjunktursvängningarna har stor betydelse för utsatta grupper. I 
högkonjunktur ökar andelen personer som kan försörja sig på sitt 
arbete i alla befolkningsgrupper. Det gör att möjligheterna att ta sig ur 
fattigdom och ekonomiskt biståndstagande ökar. De som är speciellt 
konjunkturkänsliga när det gäller nyetablering på arbetsmarknaden är 
ungdomar som varken arbetar eller studerar under övergångsfasen 
mellan skola och arbete samt nyanlända invandrare.
    Ungdomar, ensamstående mödrar samt invandrare, främst de nyan-
lända och de från utomeuropeiska länder, har hög risk för fattigdom 
och andra välfärdsproblem. Välfärdsproblem kan uppträda tillsam-
mans och en vanlig kombination är ohälsa och ekonomisk utsatthet. 
Allvarliga sjukdomar leder ofta till försämrade ekonomiska villkor och 
ökad risk för upplösning av parförhållanden.



    Barn till papperslösa föräldrar har en otrygg tillvaro och de som 
föds i Sverige folkbokförs inte och kan inte identifieras genom person- 
eller samordningsnummer. Detta begränsar bland annat möjligheterna 
till att få kunskap om dessa barns situation och hälsa.
    I Social rapport 2010 presenteras ny kunskap inom olika områden. 
För de allra flesta är fattigdom inte bestående – hälften lämnar den 
redan inom ett år. Den som en gång varit fattig löper däremot stor risk 
att återigen hamna i fattigdom. Risken att ärva sina föräldrars 
fattigdom är bara något förhöjd i Sverige, däremot är det betydligt 
vanligare att barn till höginkomsttagare blir välbärgade som vuxna.
    Utbildningen är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars fram-
tida möjligheter. Ju tidigare utbildningskedjan bryts desto sämre är 
framtidsutsikterna. De grupper som har låga eller ofullständiga betyg 
från grundskolan har kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala 
problem. Betygen är särskilt viktiga för utsatta barns framtidsutsikter. 
Barn som växer upp i samhällets vård eller i familjer med åter-
kommande ekonomiskt bistånd lämnar grundskolan med mycket lägre 
betyg än andra barn och har också mycket höga överrisker för framtida 
psykosociala problem.

Social rapport 2010 – en översikt

Polariseringen på arbetsmarknaden kvarstår
    Svag anknytning till arbetsmarknaden påverkar i hög grad männi-
skors levnadsförhållanden, bland annat ökar risken för ohälsa. De som 
står utanför arbetsmarknaden – speciellt de som aldrig gjort inträde – 
saknar dessutom en stor del av det skydd som socialförsäkringarna ger.
    Allt fler personer i förvärvsaktiv ålder (20–64 år) tillhör den så 
kallade kärnarbetskraften, det vill säga har förvärvsinkomster som 
räcker till att försörja dem själva. Deras andel ökade från 57 till 59 

procent mellan åren 2000 och 2006. Andelen personer utanför arbets-
kraften (i alternativ försörjning och ekonomiskt inaktiva sammantaget) 
steg kontinuerligt under 1990-talet men sjönk sedan under några år 
kring millenniumskiftet. En bit in på 2000-talet började andelen som 
stod utanför arbetskraften åter igen att öka. År 2006 stod 8 procent 
utanför arbetskraften. Den polarisering som skedde på arbetsmark-
naden under 1990-talet kvarstod därmed under 2000-talet.

Minskade könsskillnader på arbetsmarknaden
   Skillnaden mellan kvinnors och mäns etableringsgrad på arbets-
marknaden har fortsatt att minska under 2000-talet, om än inte lika 
kraftigt som under senare hälften av 1990-talet. Under perioden 2000–
2006 ökade andelen kvinnor i kärnarbetskraften från 51 till 55 procent 
medan andelen män bara ökade från 63 till 64 procent. Under samma 
period har andelen ekonomiskt inaktiva kvinnor minskat och 1990-
talets könsskillnader har i detta avseende i princip utraderats. Andelen 
i befolkningen med lång sjukfrånvaro har sjunkit påtagligt sedan år 
2002, i synnerhet bland kvinnor. Likaså har antalet förtidspensionärer 
minskat men i långsammare takt.
    
Unga vuxnas arbetslöshet tre gånger högre än bland medelålders
    Ungdomsarbetslösheten i Sverige har i ett internationellt perspektiv 
varit relativt hög under flera decennier. År 2006 var runt 10 procent av 
de unga vuxna (20–24-åringar) arbetslösa. Arbetslösheten i denna 
åldersgrupp har ända sedan 1970-talet varit i genomsnitt cirka tre 
gånger högre än bland medelålders (35–64 år), i såväl låg- som 
högkonjunktur. I lågkonjunktur när arbetslösheten är högre i alla 
åldersgrupper så innebär denna tredubbling att arbetslösheten bland 
ungdomar blir särskilt hög.
    Ungdomsarbetslöshetens variationer över tid tycks vara opåverkade 
av de förändringar gymnasieskolan genomgått sedan slutet av 1970-



talet. Därför finns orsakerna till ungdomars jämförelsevis höga arbets-
löshet sannolikt på arbetsmarknaden.

Unga vuxna ofta fattiga
   Många unga vuxna (20–24 år) står utanför arbetsmarknaden och har 
därmed förhöjd risk för fattigdom. Fattigdomen bland studerande är 
utbredd men övergående då de allra flesta av dem etablerar sig på arbets-
marknaden efter sina studier. Särskilt utsatt är däremot gruppen som 
varken arbetar eller studerar under övergångsfasen från ungdom till 
vuxenliv. Dessa har även på lång  sikt visat sig ha svårt att etablera sig 
på arbetsmarknaden. År 2006 hade drygt 11 procent av alla unga 
vuxna varken arbete eller studieplats, vilket innebär en ökning med en 
(1) procentenhet sedan år 2000.
    Unga vuxna som nyligen invandrat till Sverige är också en mycket 
konjunkturkänslig grupp vars etablering på arbetsmarknaden kan för-
senas med flera år om de kommer till Sverige i början av en låg-
konjunktur.

Fattigdomen är starkt konjunkturberoende
    Mellan åren 2000 och 2007 ökade realinkomsterna i Sverige i alla 
inkomstsikt och andelen med disponibla inkomster under den absoluta 
fattigdomsgränsen sjönk från 8 till 5 procent av befolkningen. Dess-
utom minskade andelen personer som lever i hushåll med ekonomiskt 
bistånd. När konjunkturerna är goda ökar möjligheterna att ta sig ur 
fattigdom och biståndstagande.
     Inkomstökningarna har varit kraftigare bland höginkomsttagare än 
bland låginkomsttagare, med följden att inkomstskillnaderna – och 
därmed ojämlikheten – i samhället har ökat under 2000-talet. Utveck-
lingen har medfört en minskad fattigdom i absolut bemärkelse 
samtidigt som fattigdomen ökat i relativa termer, det vill säga mätt 
som andelen personer med disponibla inkomster under 60 procent av 

medianinkomsten. Sverige har fortfarande en relativt jämn inkomst-
fördelning i jämförelse med andra länder, även om vi i likhet med 
många andra länder går mot ökade inkomstskillnader.

Hälften lämnar fattigdom inom ett år
    Bland arbetslösa och bland dem som står utanför arbetsmarknaden 
är andelen fattiga som högst medan de som är etablerade på arbets-
marknaden löper liten risk att bli fattiga. I Sverige räcker som regel en 
låg heltidslön för att undvika fattigdom, så länge man inte har barn att 
försörja.
    De allra flesta lämnar fattigdomen (i absoluta termer) snabbt, hälften 
redan inom ett år. Gruppen kännetecknas därför av dem som varit 
fattiga under lång tid och för dem som en gång varit fattiga är risken 
stor att återigen hamna i fattigdom. Efter sju år hade mellan 50 procent 
(av dem som lämnade fattigdomen år 1992) och 30 procent (av dem 
som lämnade fattigdomen år 1998) åter igen blivit fattiga. Risken för 
långvarig fattigdom (fem år eller längre) är ändå relativt liten, bara 
mellan 3 och 4 procent av befolkningen är långvarigt fattiga under ett 
givet år.

Fattigdom allt mer koncentrerad till invandrargrupperna
    Långvarig fattigdom, som varar fem år eller längre, har minskat 
kontinuerligt under de senaste tio åren. Av de fattiga utgör utrikes-
födda och ensamboende en allt större del. Detsamma gäller långvarigt 
ekonomiskt bistånd. Av dem som haft ekonomiskt bistånd i fem år 
eller mer var 60 procent utrikesfödda år 2007. Det är främst nyanlända 
invandrare som i detta avseende skiljer sig från personer födda i 
Sverige.

Hög inkomst går i arv
    Fattigdom under uppväxten ökar risken för att själv bli fattig som 



vuxen och ju lägre inkomster föräldrarna hade när man växte upp, 
desto högre är sannolikheten att man hamnar i de lägre inkomst-
skikten. Sambandet mellan föräldrars och barns inkomster som vuxna 
är dock särskilt starkt för barn till höginkomsttagare, vilka märkbart 
oftare än andra blir välbärgade som vuxna.

Vanligare med långvarigt bistånd bland ensamstående mödrar
    Fattigdomen är ojämnt fördelad mellan olika befolkningsgrupper 
även om skillnaderna minskat något under 2000-talet. Fattigdom är 
vanligt bland unga vuxna och invandrare – särskilt nyanlända, ensam-
boende och ensamstående kvinnor med minderåriga barn.
    Till de mest utsatta hör ensamstående mödrar med minderåriga barn. 
De har en tydligt förhöjd risk för såväl långvarig (minst 5 år) som 
upprepad fattigdom och andelen som haft ekonomiskt bistånd under 
lång tid är ungefär dubbelt så hög som i befolkningen som helhet. 
Ensamstående föräldrar har också ökade risker för att drabbas av sam-
tidigt förekommande välfärdsproblem, bland annat ekonomisk utsatt-
het, arbetslöshet, ohälsa, trångboddhet, otrygghet, bristande med-
borgarresurser och begränsade sociala relationer.

Var fjärde svensk har flera samtidigt förekommande välfärdsproblem
     Välfärdsproblem kan ofta uppträda tillsammans och i Sverige är de 
vanligaste kombinationerna ekonomiska problem tillsammans med 
ohälsa, arbetslöshet eller trångboddhet. Ungefär var fjärde vuxen upp-
ger att de har två eller fler samtidigt förekommande välfärdsproblem. 
Detta är en låg nivå i jämförelse med övriga Europa, där förekomsten 
av flera samtidiga välfärdsproblem är dubbelt så vanligt. I vissa EU-
länder, särskilt de i Öst- och Sydeuropa, är förekomsten av multipla 
välfärdsproblem ännu högre.

Ohälsa medför ofta försämrade ekonomiska villkor

     En vanlig kombination av välfärdsproblem är ohälsa och ekono-
misk utsatthet. Stroke, hjärtinfarkt, bröstcancer, prostatacancer, multi-
pel skleros (MS), psykossjukdomar och skador orsakade av en annan 
person medför alla försämrade ekonomiska villkor på både kort och 
lång sikt.
    De ekonomiska konsekvenserna av allvarlig sjukdom är som regel 
större ju tidigare i livet insjuknandet sker, bland annat för att man haft 
kortare tid för att etablera sig ekonomiskt. Personer med psykos-
sjukdomar och MS har därför en högre risk för försämrade ekono-
miska villkor än personer med hjärtinfarkt, stroke och cancer. Graden 
av ekonomisk försämring är minst för bröst- och prostatacancer-
patienter, speciellt på lång sikt.
    Det finns en tydlig könsskillnad när det gäller risken att bli 
låginkomsttagare efter stroke, hjärtinfarkt och MS. Eftersom kvinnor 
som regel har lägre löner än män så löper de högre risk att hamna 
under låginkomstgränsen när de blir allvarligt sjuka. Mäns risker för 
låg inkomst skiljer sig inte nämnvärt åt oavsett om de haft någon av 
dessa sjukdomar eller inte.

Högre risk för separation kan också vara en följd av sjukdom
    Hos alla patientgrupper utom de cancersjuka medför sjukdom en 
högre risk för upplösning av parförhållande med barn, jämfört med ej 
sjukhusvårdade. Följderna av en separation visar sig inte enbart på det 
känslomässiga planet eller som mindre stöd i vardagslivet; en upplös-
ning av ett parförhållande leder också ofta till att den ekonomiska 
situationen försämras ytterligare för den sjuke.

Utbildning – en viktig faktor
    Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida 
möjligheter. Ju tidigare utbildningskedjan bryts desto sämre tenderar 
framtidsutsikterna att bli. Föräldrar med hög utbildning verkar vara 



mer framgångsrika i att ge sina barn förutsättningar för och stöd till 
bra skolprestationer – och därmed också till hög utbildning senare i 
livet – än föräldrar med låg utbildning. Låga eller ofullständiga betyg 
från grundskolan är 5–6 gånger vanligare bland barn till ej facklärda 
arbetare än bland barn till högre tjänstemän.
     Betygen i grundskolans årskurs 9 har avgörande betydelse för benä-
genheten att studera vidare, oavsett barnens socioekonomiska uppväxt-
bakgrund. När barnen väl har grupperats genom grundskolebetyget 
minskar betydelsen av socioekonomisk bakgrund för benägenheten att 
studera vidare.
    De grupper som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan 
har kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem, exem-
pelvis allvarlig kriminalitet, bidragsberoende, missbruk eller själv-
mordsbeteende. De grupper som inte går vidare till gymnasiet eller 
hoppar av en gymnasieutbildning tidigt har svårare än andra att 
etablera sig på arbetsmarknaden.
    För dem med fullföljd gymnasieutbildning har konjunktursvackor 
inte samma negativa inverkan på möjligheten att försörja sig genom 
förvärvsarbete, som för dem utan fullgjord gymnasieutbildning. 
Kvinnor fullföljer gymnasiet i högre utsträckning än män, och 
inrikesfödda i högre utsträckning än utrikesfödda. Dessa skillnader har
varit oförändrade under senare tid.
    Högskolestudenter har en mycket god prognos för etablering på 
arbetsmarknaden. Dessutom påverkas gruppen i ringa omfattning av 
konjunkturförändringar. Personer med eftergymnasial utbildning har 
ofta högre inkomster än andra vilket också gör att de ekonomiska 
konsekvenserna av ohälsa blir mindre. Vid allvarlig sjukdom, speciellt 
bland stroke-, hjärtinfarkt- samt bröst- och prostatacancerpatienter, är 
risken att ha mycket låg (egen) disponibel inkomst bland dem med 
eftergymnasial utbildning inte nämnvärt förhöjd efter insjuknandet 
jämfört med dem som inte insjuknat. Bland dem med kortare 

utbildning är däremot risken högre bland de sjuka än bland dem som 
inte är sjuka.

Grundskolebetyg viktiga för utsatta barns framtidsutsikter
    Barn som växer upp i samhällets vård eller i familjer med åter-
kommande ekonomiskt bistånd lämnar grundskolan med mycket lägre 
betyg än andra barn. I vuxen ålder har de lägre utbildningsnivå än 
jämnåriga med samma kognitiva förmåga men även jämfört med andra 
barn med samma betyg från grundskolan.
    Dessa barn har också mycket höga överrisker för ogynnsam ut-
veckling över tid. Det gäller bland annat självmordsbeteende, miss-
bruk, kriminalitet, bidragsberoende och tonårsföräldraskap. En nyckel-
faktor för att förklara och förstå detta är deras höga förekomst av låga 
eller ofullständiga betyg från årskurs 9. Omvänt var frånvaron av 
”skolmisslyckande” den starkaste skyddande faktorn.
    Långvarig familjehemsvård i dess nuvarande former har svag kom-
pensatorisk påverkan på utsatta barns framtidsutsikter, inte minst på 
skolprestationer och utbildning. Detta trots att lagstiftningen i flera 
decennier markerat att kommunerna har ett särskilt ansvar för place-
rade barns utbildning. Om samhället vill förbättra framtidsutsikterna 
för utsatta barn är det sannolikt nödvändigt att ge dem ett kraftfullt 
stöd under skolgången. Skolprestationer är rimligtvis något som kan 
påverkas, i motsats till exempelvis kön eller erfarenheter från tidig 
barndom.
    Resultaten i rapporten utgör starka argument för att man bör satsa på 
forskning och praktik för att utveckla effektiva metoder som kan 
förbättra utsatta barns skolprestationer samt att socialtjänsten gör 
placerade barns skolgång och utbildning till ett högprioriterat område.

Var sjunde invånare i Sverige är född utomlands
    År 2008 levde nära 1,3 miljon utrikesfödda personer i Sverige,



vilket motsvarar 14 procent av befolkningen. De kom från nära 200 
länder men åtta stora invandrargrupper utgjorde drygt hälften av hela 
den utrikesfödda befolkningen. Dessa grupper är födda i Finland, forna 
Jugoslavien, Irak, Polen, Iran, Tyskland, Danmark och Norge.
    I Sverige, liksom i många andra europeiska länder, är invandring 
numera ett viktigt komplement för att balansera den åldrande befolk-
ningen. De grupper som ökade starkast i Sverige under 2000-talet var 
personer födda i Afghanistan, Thailand, Irak, Kina och Ryssland.

Anknytningsgrad till arbetsmarknaden beror på vistelsetid
    Bland utomeuropeiska invandrare, framför allt de nyanlända, är det 
förhållandevis många som står utanför arbetsmarknaden och har 
förhöjd risk för fattigdom. Nyanlända invandrare är en av de grupper 
som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden och deras möjlig-
heter är i hög grad beroende av det ekonomiska konjunkturläget vid 
ankomsten. Utrikesfödda har också ökade risker att drabbas av flera 
samtidigt förekommande välfärdsproblem.
    Ju längre en invandrargrupp har funnits i Sverige, desto högre är 
graden av egenförsörjning. De skillnader som finns mellan olika in-
vandrargrupper har oftast att göra med hur stor andel som är nyanlända 
och inte med kulturella skillnader.
     Invandrare från övriga Norden och Västeuropa löper betydligt lägre 
risk att hamna utanför arbetsmarknaden än övriga utrikesfödda. Sämst 
chanser på arbetsmarknaden har personer födda i Mellanöstern och 
Nordafrika. Mellan åren 2000 och 2006 ökade andelen som var i kärn-
arbetskraften i dessa grupper från 16 till 24 procent. Samtidigt ökade 
motsvarande andel bland sverigefödda från 61 till 64 procent.

Graden av etnisk segregation har inte förändrats under 2000-talet
    Den etniska boendesegregationen i de tre svenska storstadsregio-
nerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö tycks ha stabili-

serats under 2000-talet efter att ha ökat under flera år dessförinnan. 
Slutsatsen stöds av att befolkningsstabiliteten var större under perio-
den 2000−2007 än perioden 1990−1997. Detta i såväl etniskt integre-
rade grannskap som i grannskap där befolkningen i olika grad präglas 
av ”synliga” invandrargrupper.
   Begreppet synliga invandrargrupper används inom segregations-
forskningen för att beteckna invandrargrupper vars utseende, beteende, 
klädsel, vanor, seder och bruk, religiösa sedvänjor eller sätt att tala 
uppfattas som främmande av majoritetsbefolkningen. Synliga minori-
teter är också sårbara minoriteter. Det är grupper som generellt sett 
utgör den huvudsakliga måltavlan för rasism och diskriminering. I 
Sverige kan invandrargrupper som har ursprung i sydöstra Europa, 
Asien, Afrika, eller Latinamerika räknas som ”synliga”.
     Grannskap med stora eller mycket stora koncentrationer av synliga 
invandrargrupper gick från låg till medelhög befolkningsstabilitet. 
Stabilare grannskap kan å ena sidan innebära förbättrade förutsätt-
ningar för invånarna att skapa och upprätthålla sociala nätverk, vilket i 
sin tur kan underlätta deras vardag. Å andra sidan, om invånarna bor 
kvar för att de inte har något annat val, kan det öka deras känsla av 
utanförskap.

 Etnisk och ekonomisk segregation är sammankopplad
    Den ekonomiska segregationen har varierat mer över tid än den 
etniska segregationen. I ett längre tidsperspektiv märks dock en tydlig 
trend mot ökad ekonomisk segregation. Sedan flera år tillbaka finns en 
tydlig koppling mellan etnisk och ekonomisk segregation i storstads-
regionerna. I de mycket resurssvaga områdena bor numera huvudsak-
ligen fattiga ”synliga” invandrargrupper.
    I de grannskap där koncentrationen av ”synliga”  invandrargrupper 
var som störst hade knappt 30 procent av dem som var i förvärvs-
arbetande åldrar sin försörjning från eget förvärvsarbete år 2006. Det 



innebär att de resterande 70 procenten studerade, var arbetslösa, för-
tidspensionerade, sjukskrivna eller levde på ekonomiskt bistånd. 
Personer med inkomster under det relativa fattigdomsstrecket (60 
procent av medianinkomsten) var kraftigt överrepresenterade i dessa 
grannskap. I förlängningen kan den här utvecklingen leda till att 
majoritetsbefolkningen betraktar ”synliga”  invandrare som synonymt 
med fattiga, arbetslösa eller biståndstagare. Därmed riskerar de att 
uppfattas som främmande i dubbel bemärkelse, både i etniskt och i 
ekonomiskt avseende.

Att bo i samma grannskap som svenskar – ett tecken på integration
    Invandrarhushåll som bor i grannskap med huvudsakligen sverige-
född befolkning är bättre integrerade i det svenska samhället än in-
vandrarhushåll i grannskap med stora koncentrationer av ”synliga” 
invandrargrupper. De har ekonomiskt bistånd i liten utsträckning, de 
har ofta lång utbildning (till och med oftare än de sverigefödda i 
området), de har goda inkomster, lever ofta i parförhållanden och är 
många gånger gifta med inrikesfödda personer.

Grannskapstyp under uppväxt – har det någon betydelse?
    Boendesegregationen tar sig uttryck i att olika grannskap har olika 
representation av resursstarka och resurssvaga, av synliga invandrar-
grupper och av sverigefödda. Grannskapets påverkan under uppväxt-
åren minskar kraftigt om man tar hänsyn olika bakomliggande faktorer 
som exempelvis uppväxtfamiljens sociala situation eller vilken skola 
ungdomarna gick till.
    Även efter att man tagit hänsyn till olika bakgrundsfaktorer kvarstår 
en viss effekt av typen av grannskap under uppväxten, på ungdomars 
framtida levnadsförhållande. Ungdomar från grannskap med en större 
koncentration av resurssvaga grupper och synliga invandrare har en 
viss överrisk för att ha blivit lagförda för brott, ha varit arbetslösa, ha 

fått ekonomiskt bistånd samt ha en lägre utbildningsnivå (däremot 
ingen förhöjd risk för framtida psykisk ohälsa) jämfört med ungdomar
från resursstarka grannskap som domineras av sverigefödd befolkning.

Tusentals papperslösa i Sverige – miljoner i EU
    Med papperslösa menas människor som uppehåller sig i Sverige 
utan tillstånd. Det finns ingen tillförlitlig statistik över dessa personer. 
Uppskattningar talar om mellan 10 000 och 50 000 personer i Sverige 
och knappt tre miljoner inom EU.
    Papperslösa är en heterogen grupp med få rättigheter. Deras hälso-
tillstånd är många gånger dåligt och de har begränsade möjligheter till 
vård. Socialtjänstens kontakter med gruppen är också begränsade. 
Papperslösa är hänvisade till försörjning på den informella arbets-
marknaden. Många saknar arbete helt eller har bara sporadiskt arbete. 
De bor ofta trångt och under osäkra förhållanden.
    Att det finns olika mål för skilda politikområden kan leda till svåra 
dilemman för personalen inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, 
skolan och Migrationsverket.

Otrygg tillvaro för papperslösa barn
    Enligt osäkra skattningar finns omkring 2 000– 3 000 barn i gruppen 
papperslösa. Dessa barns vardag kännetecknas ofta av utsatthet, 
osäkerhet och oro. Dock tycks många av dem inte uppleva tillvaron i 
Sverige i sig som dålig. Det finns emellertid tecken på att för-
hållandevis många av de papperslösa barnen som lever gömda har psy-
kiska problem. Möjlighet till skolgång ger barnen en fast punkt och 
minskar deras otrygghet.
    Barn till papperslösa föräldrar som föds i Sverige folkbokförs inte 
och kan inte identifieras genom person- eller samordningsnummer. 
Detta begränsar bland annat möjligheterna till att få kunskap om dessa 
barns situation och hälsa.



Inledning

Uppdraget
    Social rapport 2010 är den femte i raden av nationella rapporter om 
sociala förhållanden som Socialstyrelsen överlämnar till regeringen.
    Enligt det senaste regleringsbrevet ska Social rapport redovisa 
utvecklingen av sociala förhållanden. Särskilt ska de grupper upp-
märksammas som är mest eftersatta i ekonomisk och social bemärkel-
se. Detta ska ge en aktuell översikt över vilka de sociala problemen är, 
varför de uppstår och hur de förändras över tid. Fokus ligger på att 
identifiera riskfaktorer för uppkomsten av sociala problem i olika 
befolkningsgrupper och att analysera tänkbara orsaker till förändringar 
av dessa. Rapporten ska belysa och analysera den långsiktiga utveck-
lingen av sociala problem. Detta ska relateras till samhällsutvecklingen 
i stort och inte bara till de problem som socialtjänsten identifierar.
    Social rapport vänder sig i första hand till politiker och besluts-
fattare på nationell, kommunal och regional nivå som genom sina 
beslut på olika sätt påverkar befolkningens sociala situation i Sverige. 
Den riktar sig även till organisationer och myndigheter som arbetar för 
att förbättra människors sociala villkor samt till tjänstemän som 
utformar underlag till politiska beslut. En annan viktig målgrupp är en 
intresserad allmänhet. Rapporten kan dessutom komma till användning 
inom olika utbildningar, exempelvis inom områden som samhälls-
vetenskapoch socialt arbete.

Syfte
    Social rapport 2010 beskriver och analyserar förekomsten och 
utbredningen av olika former av välfärdsproblem i Sverige. Rapporten 
ska uppmärksamma vilka grupper i samhället som är särskilt miss-

gynnade och löper störst risk att få sociala och/eller ekonomiska  
problem. Rapporten ska också uppskatta omfattningen av de aktuella  
problemen.
    Ambitionen i rapporten är att redovisa den aktuella situationen i 
Sverige sedd i ett längre tidsperspektiv. I skrivande stund har Sverige 
just varit ordförandeland för EU, samtidigt som man strävar efter att 
upprusta ekonomin efter förra årets globala finansiella kris. Det var 
länge sedan Sverige kunde betraktas som en nationell enhet isolerad 
från förändringar i omvärlden. Detta påkallar ett ökat behov av 
internationella utblickar och jämförelser, vilket också fått ökat 
utrymmei rapporten.
    Rapporteringen sträcker sig så långt som officiell statistik och 
registerdata medger, vilket i praktiken ofta innebär upp till fyra års 
eftersläpning. 1) Detta innebär att rapporten i mycket begränsad ut-
sträckning innehåller data om den ekonomiska krisen som slog till 
hösten 2008.
    1) De aktuella uppgifterna om t.ex. arbetsmarknadssituationen pub-
liceras löpande av SCB och grundas på arbetskraftsundersökningarna 
(AKU), vilka är konstruerade för att ge detaljerad information om 
sysselsättningsförhållanden och arbetsmarknadssituationen, däremot 
inte om andra levnadsförhållanden. Därför är AKU mindre lämpliga 
för att belysa samband mellan olika sociala företeelser. 

Centrala begrepp
    Social rapport ska alltså beskriva och analysera sociala förhållanden 
i Sverige. Över åren har olika regleringsbrev definierat uppdraget på 
varierande om än närliggande sätt, där begrepp som social välfärd och 
sociala problem har varit mest centrala. Det förefaller därför väsentligt 
att diskutera dessa och ett par närliggande begrepp i syfte att fastställa 
utgångspunkterna för rapporten.



Sociala problem
    Begreppet sociala problem återkommer ofta i media och allmän 
debatt; dess betydelse är dock inte så självklar som man kan förutsätta. 
Enligt Nationalencyklopedins nätversion är sociala problem ”brister i 
en befolknings levnadsförhållanden som gäller så många människor att 
staten eller enskilda organisationer anses bör ingripa. Det kan gälla 
minimikrav på hälsa, föda, bostad och arbetsförhållanden men också 
en rimlig grad av rekreation, säkerhet till liv och egendom samt 
mänskliga friheter.” [1]
    Begreppet används emellertid i många olika sammanhang och har 
kommit att beteckna ett brett spektrum av samhälleliga företeelser, 
bland annat alkohol- och narkotikamissbruk, prostitution, kriminalitet, 
hemlöshet, fattigdom, arbetslöshet, utsatthet för våld, våld inom fa-
miljen eller rasism. Det har även förekommit att man identifierar olika 
befolkningsgrupper som ett socialt problem, exempelvis ensamstående 
mödrar eller invandrarbarn som inte kan svenska [2, 3].
     Sociala problem beskriver å ena sidan det sociala systemets miss-
förhållanden eller misslyckanden. Å andra sidan sätts dessa problem 
ofta i samband med avvikande beteende hos den enskilde (Beteenden 
som bryter mot eller kommer i konflikt med kulturella värderingar och 
normer som definierar vad som är bra, normalt, viktigt, acceptabelt och 
önskvärt.). Sociala problem karakteriseras av att de kan utgöra 
problem såväl för enskilda personer som för samhället. Det anses ofta 
att problemet måste beröra ett stort antal människor för att det ska 
räknas som ett socialt problem även om problem som berör färre 
människor också uppmärksammas, i synnerhet när omfattningen ökar 
över tid eller när de betraktas som mycket allvarliga. Inte sällan 
associeras sociala problem till företeelser som samhället har ansvar för 
och lösningar på dessa förbinds i regel med olika socialpolitiska 
åtgärder. [4, 5]

    Sociala problem kan således involvera hela samhället från makro-
nivå – det vill säga såväl fenomen som arbetslöshet, fattigdom eller 
diskriminering som de välfärdssystem som avser att lösa dessa pro-
blem – till mikronivå där enskilda människors eller gruppers beteende 
åsyftas, exempelvis ungdomsbrottslighet, drogberoende eller själv-
mord. Uppfattningar om vad som är sociala problem är emellertid 
bundna till tid och typ av samhälle. Exempelvis har begrepp som lös-
driveri och osedlighet försvunnit ur tidningarnas artiklar och ur männi-
skors medvetande. De definieras inte längre som sociala problem och 
själva orden känns föråldrade. Mot den bakgrunden kan man fråga sig 
vilka företeelser och beteenden som kommer att betraktas som sociala 
problemi framtiden.

Välfärd och välfärdsproblem (ofärd)
    Grundlagen fastslår i Regeringsformen (1 kap. 2 §)(SFS 1974:152 ) 
att ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall 
vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall 
särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad 
och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.” [6]
    Begreppet välfärd kan ses som en samlande benämning på männi-
skors levnadsförhållanden, och då inte enbart på de ekonomiska 
förhållandena och endast på de områden som kan påverkas genom 
politiska beslut.
    Det är dock viktigt att påpeka att det är omöjligt att fastställa vad 
välfärd är, eller som termen antyder vad ”det goda livet”  är, eftersom 
det finns alltför många föreställningar om vad som är det ideala 
samhället eller tillståndet. Därför bör välfärdsstatens ambition snarare 
vara att tillförsäkra individerna resurser så att de själva kan forma det 
goda livet efter sina önskemål. Däremot är det lättare att enas kring 
vad de onda förhållandena är, de som förhindrar välfärden. Utifrån 
detta kan man definiera välfärdsproblem såsom missförhållanden eller 



brister i människors levnadsvillkor – eller som ojämlikt fördelad 
välfärd – och som välfärdsstaten har ansvar för att förebygga och lösa 
genom sina institutioner, lagar och förordningar. Ibland använder man 
termen ofärd när man talar om välfärdsproblem. [7]
    Svensk social rapportering bygger på denna föreställning. I dessa 
sammanhang urskiljs oftast nio välfärdsområden: hälsa, sysselsättning, 
utbildning, ekonomi, sociala relationer, boendeförhållanden, trygghet, 
fritid och politiska resurser. (Det är också områden som sedan 1970-
talet systematiskt belyses i Statistiska centralbyråns rapporter från 
Undersökningen av levnadsförhållanden, se till exempel Rapport nr. 
106 Perspektiv på välfärden 2004. [8] )  Välfärdsproblem kan alltså 
definieras som missförhållanden inom dessa välfärdsområden och i 
rapporten används begreppet i denna mening.

Social utestängning och fattigdom
    Ett begrepp som har använts speciellt inom EU är social ute-
stängning (social exclusion). Social utestängning innebär utstötning av 
människor eller grupper från samhällets olika delar. Detta sker ofta 
genom en process där människor gradvis utesluts genom att ett socialt 
problem leder till flera på varandra efterföljande problem. Social 
utestängning kan alltså ses som en konsekvens av en ansamling av 
sociala problem inom olika områden.
     Begreppet social utestängning har sitt ursprung i debatten om 
fattigdom men omfattar mer än så. Fattigdom definieras oftast i termer 
av bristande ekonomiska och materiella resurser. Social utestängning 
avser ett bredare spektrum av sociala problem och syftar på icke-
deltagande inom centrala samhälleliga arenor som arbetsmarknad, 
politik, kultur, fritidsaktiviteter, sociala relationer och boende. Fokus 
ligger alltså på icke-delaktighet i samhället där olika faktorer vid sidan 
om inkomst och materiella resurser kan ha betydelse, till exempel 
ålderdom, dåliga hälsoförhållanden, funktionsnedsättningar, sjuk-

domar, diskriminering, avvikande kulturella mönster (i förhållande till 
majoritetens) och beteenden, (långvarig) arbetslöshet, tidsbrist, 
kompetensbrist, med mera. [9]
    Även om begreppen social utestängning och fattigdom är när-
liggande och till och med överlappar varandra, täcker de dock delvis 
olika sociala företeelser. Det finns inte heller någon enkel relation 
mellan dem. I somliga fall kan fattigdom leda till social utestängning 
men det kan också vara tvärtom att fattigdom blir en effekt av social 
utestängning. För vidare diskussion av fattigdom se kapitel 3 
Fattigdomens förändring, utbredning och dynamik.
    De ovan diskuterade begreppen betecknar ogynnsamma sociala 
fenomen som det – åtminstone inom EU – råder konsensus om på-
verkar samhället på ett destruktivt sätt [10]. Under senare tid har man 
också börjat använda termer som istället uppmärksammar gynnsamma 
samhälleliga processer som leder till social delaktighet (social inclu-
sion) [11]. Social delaktighet kan betraktas som ett samlingsbegrepp 
som omfattar både indikatorer på delaktighet inom de olika samhälls-
arenor och politiska handlingsplaner och åtgärder som ska bekämpa 
icke-delaktighet, alltså arbetslöshet, bidragsberoende, social isolering 
och fattigdom [12].
     Ett begrepp som ofta används i den allmänna debatten och i poli-
tiska dokument under 2000-talets första decennium är utanförskap. Å 
ena sidan definierades begreppet brett, såsom ”en situation i vilken 
individer eller grupper av individer står utanför en rad centrala sam-
hällsarenor: arbetsmarknad, föreningsliv, politiska organisationer, kul-
turliv, idédebatt osv.”  [13]. Å andra sidan definieras ofta utanförskap 
som brist på – eller frånvaro av – arbete, hur den än yttrar sig [14]. 
Detta sätt att använda begreppet utanförskap har kritiserats från olika 
håll, bland annat i en rapport från Riksrevisionen 2008, på grund av 
oklarheten samt brist på entydiga indikatorer [15, 16], vilket minskar 
begreppets användbarhet utanför den allmänna debatten.



    Ett annat problem är att, som det påpekades ovan, begreppet till-
skrivs mycket vidare betydelse, vilket påminner om begreppet social 
utestängning. Det finns till exempel en tydlig koppling mellan bristan-
de integration och utanförskap. I den politiska retoriken och allmänna 
debatten är denna koppling oftast outtalat men underförstådd. [17]

Sociala förhållanden och hälsa
   Det råder bred konsensus om att folkhälsan i första hand påverkas av 
människors levnadsförhållanden. Världshälsoorganisationens oberoen-
de kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer skrev i sin 
slutrapport att orsaken till att det finns åtgärdbar ojämlikhet i hälsa, är 
skillnader i människors levnadsförhållanden, vilka i sin tur formas av 
politiska, sociala och ekonomiska krafter. För att minska ojämlikheten 
måste man påverka hälsans sociala bestämningsfaktorer genom poli-
tiska åtgärder. [18]
    I samma anda formulerades det övergipande målet för folkhälso-
politiken i Sverige: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen [19]. Den underliggande 
tanken är att det är människors levnadsförhållanden som påverkar 
deras hälsa och att det är skillnader i livsvillkor som skapar skillnader i 
hälsa. Detta visar de många undersökningar som kommissionen för 
hälsans sociala bestämningsfaktorer byggde sina slutsatser på. Detta 
har också varit utgångspunkten för Socialstyrelsens hittills sju 
publicerade Folkhälsorapporter.
    Det bör dock understrykas att förbättrade levnadsförhållanden eller 
minskade skillnader mellan olika befolkningsgrupper inte enbart är ett 
medel för att tillförsäkra befolkningen god hälsa, utan att det också är 
ett mål i sig själv. Hälsa är ett av flera välfärdsområden som tillsam-
mans med övriga områden ingår i välfärden, och därmed skapar förut-
sättningar för människor att forma ”det goda livet”. Hälsa är alltså en 
beståndsdel av välfärden men är inte ett mål för den.

    Relationen mellan hälsa och sociala förhållanden är emellertid 
varken enkel eller enkelriktad. I de flesta fall betonar man att orsaker 
till ohälsa ligger i sociala missförhållanden samt att hälsoskillnader 
härrör från sociala skillnader. Mera sällan undersöker man motsatt för-
hållande, hur skillnader i hälsa påverkar skillnader i levnadsförhållan-
den. Emellertid har hälsa, vid sidan av såväl formell som informell ut-
bildning, arbetslivserfarenhet med mera, stor betydelse för hur efter-
traktade individerna är på arbetsmarknaden eller hur hög lön de kom-
mer få. Med andra ord, dålig hälsa skapar sämre förutsättningar för att 
konkurera på arbetsmarknaden och därmed att uppnå en fördelaktig 
social position; överhuvudtaget begränsar den människors rörelseför-
måga både bokstavligen och i överförd betydelse. [20, 21].
    Denna Social rapport är den tredje i raden där man utforskar denna 
relation, hur hälsa påverkar sociala förhållanden, i kapitel 5 Sociala 
konsekvenser av sjukdom.

Olika perspektiv
    Social rapport 2010 belyser sociala förhållanden ur flera perspektiv. 
Det ena är ett befolkningsperspektiv där utgångspunkten är beskriv-
ningen av grupper med särskilda problem i jämförelse med levnadsför-
hållandena i hela befolkningen. Utan ett långsiktigt tidsperspektiv kan 
man inte se de senaste förändringarna på olika områden i sitt samman-
hang, och inte heller förstå processen bakom. Dessutom beaktas klass- 
och könsperspektivet i analyserna, vilket innebär att skillnader mellan 
olika samhällsskikt och mellan män och kvinnor lyfts fram.
    Demografiska förändringar i befolkningen medför att man också bör 
beakta åldersmässiga och etniska aspekter i analyserna. Under det 
senaste seklet har Sveriges befolkning ökat från cirka 5,5 miljoner till 
drygt 9 miljoner. Såväl ålderssammansättningen som den etniska sam-
mansättningen har förändrats. Andelen barn och ungdomar (0–19 år) 
har minskat från drygt 40 procent till knappt 24 procent. Samtidigt har 



andelen äldre mer än fördubblats från drygt 8 procent till nästan 18 
procent. För 50 år sedan var andelen utrikesfödda i Sverige mindre än 
3 procent. De allra flesta av de utrikesfödda kom då från Norden eller 
övriga Västeuropa. I dag är nästan 14 procent av Sveriges invånare 
födda utomlands, varav över 45 procent kommer från utomeuropeiska 
länder.
     I Social rapport 2010 ägnas särskild uppmärksamhet åt att beskriva 
skillnader i levnadsvillkor mellan olika åldersgrupper samt mellan 
personer födda i Sverige och olika grupper av utrikesfödda ( Av 
språkliga skäl används också termen ”invandrare”  i rapporten. Med 
detta menas enbart utrikesfödda, alltså personer som bokstavligen har 
vandrat in i Sverige.) Socialstyrelsen bevakar utvecklingen av befolk-
ningens levnadsvillkor utifrån ett mångfaldsperspektiv. Detta innebär 
bland annat att belysa levnadsförhållanden för personer med olika 
etnisk bakgrund och med olika funktionsnedsättningar samt för homo-
sexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer). Redovisningen i 
rapporten grundas huvudsakligen på uppgifter från nationella register 
och frågeundersökningar (se vidare beskrivningen av datakällor i 
bilaga 4 Datakällor). Eftersom tillgången av registerdata och intervju-
data skiljer sig mycket åt mellan de ovan nämnda grupperna belyser 
rapporten i första hand de etniska aspekterna, medan funktionsned-
sattas situation endast beskrivs i begränsad utsträckning.
    Hbt-personers levnadsförhållanden berörs inte alls i rapporten. 
Uppgifter om sexuell läggning är inte tillåtet att registrera och därför 
kan gruppen inte identifieras varken i register eller i intervjudata från 
nationella frågeundersökningar. För att studera hbt-personers levnads-
förhållanden måste man använda sig av skräddarsydda undersök-
ningar, och aktuella sådana var tyvärr inte tillgängliga när rapporten 
producerades.

Register och surveyundersökningar som viktigaste 
datakällor
    Dataunderlaget kommer huvudsakligen från olika nationella register 
som ingår i Sveriges officiella statistik och omfattar hela befolkningen.
Där ingår uppgifter som är registrerade i enlighet med gällande lagar 
och förordningar och gäller personer som respektive år är folkbokförda 
i Sverige. Uppgifterna lagras hos olika myndigheter. De uppgifter som 
används i denna rapport kommer i första hand från Statistiska central-
byrån och Socialstyrelsen. Där lagras främst uppgifter om bosättnings-
ort, inkomster och inkomstkällor, inläggning på sjukhus och diagnos 
m.m.
    Styrkan med registerdata är de möjligheter som ges för att följa 
individer över tid och mellan generationer. Att skatta hushållsin-
komster i registerdata kan dock möta två problem: Bristande informa-
tion om individers faktiska inkomster och svårigheter att definiera 
hushåll. När det gäller inkomster finns det givetvis inga uppgifter om 
inkomster som inte syns i register, alltså odeklarerade inkomster. 
Inkomst av kapital registreras men inte förmögenhet. Ett annat potenti-
ellt problem är att förändringar i skatte- eller bidragssystem, eller i 
registerföringen av olika inkomstslag, kan påverka de registrerade 
inkomsterna utan att levnadsnivån förändras.
    Andra viktiga datakällor består av stora nationella intervju- och 
enkätundersökningar, t.ex. Undersökningen om levnadsförhållanden 
(ULF) och Hushållens ekonomi (HEK). Genom sådana undersök-
ningar kan man hämta information som det för närvarande inte är möj-
ligt att samla i nationella register, till exempel hushållets samman-
sättning eller bostadens upplåtelseform, röstningsbeteenden eller rök-
vanor.



     Det är en fördel att använda uppgifter från båda dessa typer av data-
källor. Registeruppgifternaavser den totala befolkningen, vilket ökar 
precisionen i beräkningarna. De saknar dock den nyansering som man 
bara kan få från frågeundersökningar. Genom att använda olika typer 
av datakällor kan man få en fördjupad kunskap om olika levnadsför-
hållanden.
    En nackdel med stora representativa frågeundersökningar är att 
antalsmässigt små grupper i befolkningen, till exempel de flesta in-
vandrargrupper, inte kan täckas in. Det beror på att det, ofta av kost-
nadsskäl, inte är möjligt att ha ett tillräckligt stort befolkningsurval.
    Ett annat problem är bortfall, speciellt när andelen personer som är 
oanträffbara av olika orsaker ökar [22]. En av anledningarna till denna
utveckling är ökande andel personer, främst ungdomar, som bara har 
mobiltelefoner vilkas nummer inte alltid är lätta att få tag på. Personer 
som lever i samhällets utkanter tillhör i regel bortfallet i dessa 
undersökningar. En anledning kan vara att de är oanträffbara i högre 
grad än andra eftersom de ofta saknar en stadigvarande adress eller 
fast telefon (det gäller t.ex. hemlösa). Dessutom kan en del av frågorna 
i denna typ av undersökningar inte uppfattas som relevanta för 
personer som ofta lever under helt andra villkor invånare i gemen. För 
att kunna belysa levnadsförhållandena för särskilt utsatta grupper 
krävs skräddarsydda undersökningar.
     Gemensamt för populationer som beskrivs utifrån uppgifter i olika 
register och med dessa undersökningar är att de med få undantag defi-
nierar Sveriges befolkning såsom alla som är folkbokförda i Sverige. 
De invånare som inte är folkbokförda och därmed inte går att studera 
med här angivna datakällor utgör en brokig skara – från asylsökande, 
gömda flyktingar och deras barn samt illegala arbetskraftsinvandrare 
och offer för trafficking, där de flesta medvetet försöker undvika alla 
kontakter med myndigheter. Asylsökande är den grupp som relativt 
sett är lättast att skaffa uppgifter om när det gäller antal och i viss mån 

levnadsförhållanden, eftersom sådana uppgifter finns registrerade hos 
Migrationsverket.
     Trots dessa svårigheter ägnas ett kapitel i Social rapport 2010 åt att 
belysa situationen för så kallade papperslösa, det vill säga personer 
som vistas i Sverige, utan att ha uppehållstillstånd och som inte är 
asylsökande. Det har förmodligen alltid funnits papperslösa människor 
i Sverige, de har dock inte uppmärksammats som grupp förrän på 
1990-talet. Man vet inte riktigt hur stor gruppen är i Sverige, men det 
handlar inte om enstaka personer utan förmodligen om mellan 10 000 
och 50 000. Att en sådan grupp finns har påtalats som ett problem både 
i Sverige och i EU. Anledningen är att det är människor – vuxna och 
barn – som lever helt och hållet vid sidan om välfärdsstaten, utanför så 
gott som alla dess institutioner och skyddsnät. Därför känns det ange-
läget att försöka sammanställa befintlig kunskap för att i någon mån 
belysa de papperslösas situation, och relationen mellan dem och 
välfärdsstaten Sverige.

Rapportens disposition
    Kapitel 1 Transnationell migration redogör för svensk och inter-
nationell migration ur ett demografiskt, ekonomiskt samt transnatio-
nellt perspektiv. Dessutom studeras invandrargruppers ekonomiska 
och sociala etablering i Sverige med hänsyn till invandringsperiod, 
ursprungsland och livssituation vid invandringen. Utgångspunkten är 
att den globala migrationen är tilltagande och präglas av mångfald. 
Kapitlet ger viktig bakgrundsinformation till övriga kapitel i rapporten.
    Kapitel 2 Anknytning till arbetsmarknaden och ungas etablering 
beskriver svensk arbetsmarknad och hur den har utvecklats under de 
senaste decennierna. I kapitlet används mäter man olika gruppers 
arbetsmarknadsanknytning utifrån ett försörjningsperspektiv. Bland 
annat analyseras vilka grupper som haft en problematisk situation på 
arbetsmarknaden, och hur dessa mönster har förändrats under 



perioden. Kapitlet avslutas med en analys av övergången från skola till 
arbetsliv.
    Kapitel 3 Fattigdomens förändring, utbredning och dynamik analy-
serar fattigdomens utveckling och utbredning, dess fördelning och dess 
dynamik. Kapitlet inleds med en diskussion om begreppet fattigdom 
och hur man mäter detta. Därefter redovisas fattigdomens utveckling 
från början av 1990-talet och fram till år 2007. Varaktigheten i 
fattigdom studeras och hur den har förändrats under perioden. Avslut-
ningsvis analyseras sambandet mellan föräldrars och barns fattigdom 
som vuxna.
   I kapitel 4 Multipla välfärdsproblem: Sverige i ett jämförande per-
spektiv studeras förekomsten av flera samtidigt förekommande väl-
färdsproblem i Sverige från 1990-talets början till 2006. Speciellt 
fokus riktas mot grupper med förhöjd risk för att få flera välfärds-
problem, det vill säga långtidsarbetslösa, ensamstående föräldrar, 
ungdomar och utlandsfödda. De problem som beskrivs är ekonomiska 
problem, ohälsa, trångboddhet, arbetslöshet, begränsade sociala rela-
tioner, bristande medborgarresurser och otrygghet. Med utgångspunkt 
från den strategi som EU utarbetat för att motverka fattigdom och 
social utestängning görs även en internationell utblick och en jäm-
förelse av olika problemkonstellationer i Sverige och andra europeiska 
länder.
   Kapitel 5 Sociala konsekvenser av sjukdom beskriver de sociala 
konsekvenserna av några allvarliga sjukdomar. De områden som 
studeras är sysselsättning, inkomst och familjeförhållanden. Två stora 
folksjukdomar ingår i urvalet – stroke och hjärtinfarkt – samt två 
cancersjukdomar – bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos 
män. Därutöver ingår Multipel skleros (MS), psykossjukdomar samt 
skador orsakade av annan person.
    Kapitel 6 Boendesegregation syftar till att ge en bild av segrega-
tionen under de två senaste decennierna. Kapitlet ger en beskrivning 

av utvecklingen i storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö 
och Stor-Göteborg, främst med avseende på ekonomisk och etnisk 
segregation. Vidare analyseras befolkningsomsättningen i olika typer 
av grannskap samt invånarnas situation i grannskap där de har en 
minoritetsställning. I kapitlet undersöks också människors livschanser 
utifrån den typ av grannskap som de är uppväxta i.
   Kapitel 7 Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling 
hos barn analyserar longitudinella samband mellan skolprestationer i 
grundskolan och framtida utbildning och psykosociala problem. För-
djupade analyser görs för några grupper av sårbara barn, nämligen 
barn som var långvarigt familjehemsplacerade, barn i familjer med 
återkommande ekonomiskt bistånd och utlandsfödda adopterade barn.
   Kapitel 8 Papperslösa handlar om människor som uppehåller sig i 
Sverige utan tillstånd och socialtjänstens, skolans, sjukvårdens m.fl. 
uppdrag och ansvar för denna grupp. Kapitlet fokuserar på de pappers-
lösas situation i det svenska samhället. Avsaknaden av registerdata gör 
att kapitlet grundas på mindre undersökningar, fallbeskrivningar och 
intervjuer.
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Hållbart samhälle. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet 
hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska 
synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes 
omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, 
hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, 
samhällsplanering och miljöpolitik.
     
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska syfta till att eleverna 
utvecklar förståelse av de förutsättningar, drivkrafter och värden som 
ligger till grund för arbete med hållbar utveckling. Den ska även leda 
till att eleverna förstår att det finns många olika handlingsalternativ 
och möjliggöra reflektion över sambanden mellan livsstilsfrågor och 
hållbar utveckling. Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur tekniska problem har lösts samt ges 
möjlighet att kritiskt och kreativt analysera dessa. Därigenom får 
eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika handlingsalternativ 
och konsekvenserna av dessa.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet till ett undersökande 
och praktiskt tillämpat arbetssätt för att förstå olika orsakssamman-
hang. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att söka och 
värdera information från olika källor. Vidare ska undervisningen bidra 
till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera om kunskaper och 
uppfattningar såväl muntligt och skriftligt som med andra 
presentationstekniker.

Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda begrepp inom området hållbar utveckling.
 2. Kunskaper om olika förutsättningar och möjligheter för att nå 
  en hållbar utveckling.
 3. Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa  
  problemområden och föreslå och jämföra olika  
  handlingsalternativ.
 4. Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar 
  och förslag.
 5. Förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar 
  utveckling.
 6. Förmåga att analysera konsekvenser av olika  
  handlingsalternativ ur aspekterna vetenskaplighet, etik och 
  genus.

Kurser i ämnet... se Hållbart samhälle  

Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng.
Miljö- och energikunskap, 100 poäng.
Politik och hållbar utveckling, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3587
http://www.skolverket.se/sb/d/3587


7951 Sociologi. Socialvård. Barn- och fritidsprogrammet. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
"Barn- och fritidsprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbild-
ning för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och 
sociala yrkesområden samt inom kultur- och fritidssektorn."
(prop. 08/09:199)

Se Barn- och fritidsprogrammet

Ämnesplaner
Bevakning och säkerhet  se 645
Fritids- och friskvårdsverksamheter  se793
Fritids- och idrottskunskap  se 796-799
Grundläggande vård och omsorg se 61
Hälsa     se 61
Idrott och hälsa   se 796-799
Massage    se 61
Pedagogik    se 7957
Pedagogiskt arbete   se 7957
Socialt arbete
Sociologi
Specialidrott    se 796-799
Specialpedagogik   se 61
Träningslära    se 796-799

Exempel på yrkesutgångar
Yrkesutgångar
Bad- och Idrottsplatspersonal
Simlärare, Badbevakare
Personlig tränare, gyminstruktör
Barnskötare
Elevassistent, Pedagogisk assistent
Personlig assistent, Assistent inom boende och daglig verksamhet
Väktare
Yrkeshögskolestudier och högskolestudier
Pedagogiska och sociala områden
Fritids- och friskvårdssektorn

http://www.skolverket.se/sb/d/2987
http://www.skolverket.se/sb/d/2987


Socialt arbete. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet socialt arbete är   tvärvetenskapligt och   har sin bas inom 
socialvetenskap, sociologi, pedagogik och statsvetenskap. Det är också 
ett yrkesrelaterat kunskapsområde som handlar om arbete som inriktas 
på sociala frågor och problem, deras konsekvenser och lösningar.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet socialt arbete ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om sociala frågor och verksamheter. Eleverna ska 
ges möjlighet att utifrån lagar, styrdokument, en demokratisk 
värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter utveckla 
förmåga att arbeta inom  sociala verksamheter. Med utgångspunkt i 
detta ska undervisningen leda till att eleverna ges möjlighet att 
utveckla förmåga att möta och arbeta med människor utifrån ett etiskt 
och ett inkluderande förhållningssätt. Såväl egna som samhällets 
attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors sociala 
utsatthet ska därför behandlas i undervisningen. 
    I  undervisningen ska  olika arbetssätt användas som stimulerar 
problemlösning och handlingsberedskap, och tillfällen ska ges för 
eleverna att medverka  vid val av arbetsformer och innehåll.  Genom 
fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna 
ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska 
sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet   att reflektera över och 
diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp   och egna och andras 
handlingar och attityder. I undervisningen   ska eleverna också  ges 
möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och 
använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet socialt arbete ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 
 1. Kunskaper om sociala frågor och problem på samhälls-, grupp- 
  och individnivå.
 2. Kunskaper om olika sociala verksamheter.
 3. Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom 
  kunskapsområdet.
 4. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 5. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till 
  och värderingar av människors olika levnadsvillkor.
 6. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att 
  möta och arbeta med människor i sociala sammanhang.
 7. Förmåga att i arbetet följa de regelverk som styr sociala 
  verksamheter samt ta hänsyn till arbetsmiljö, säkerhet och 
  yrkesetik.

Kurser i ämnet ... se Socialt arbete

Socialt arbete, 200 poäng, bygger på kursen sociologi.

http://www.skolverket.se/sb/d/3770
http://www.skolverket.se/sb/d/3770


Sociologi. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Sociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne där sociala sammanhang 
och relationen mellan människan och samhället studeras på individ-, 
grupp- och samhällsnivå.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet sociologi  ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor 
formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Eleverna ska 
också få utveckla kunskaper om olika teorier som finns om detta. De 
ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om människors handlingar, 
sociala relationer och sociala processer  med utgångspunkt i såväl  
samhällsförändringar som människors möten i vardagen.
    Undervisningen ska leda till  att eleverna  utvecklar ett kritiskt 
förhållningssätt, vilket omfattar förmåga att söka, strukturera, värdera 
och använda information från olika källor och dra slutsatser utifrån 
detta. Det innebär också att reflektera över och diskutera ämnes-
innehållet samt egna och andras handlingar och attityder.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda metoder för 
insamling av information, till exempel intervjuer, enkäter och observa-
tioner. De ska också få använda metoder för bearbetning av informa-
tion, som till exempel statistik och textanalyser. Genom fältstudier ges 
eleverna möjlighet att få inblick i sociala sammanhang och i männi-
skors olika levnadsmiljöer.

Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, 
  utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.

 2. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och 
  modeller.
 3. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor 
  och förmåga att använda olika metoder för att samla in och 
  bearbeta information.
 4. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras 
  attityder samt diskutera handlingar och värdera olika 
  ståndpunkter.
 5. Förmåga att kommunicera och att möta människor i olika 
  situationer.
 6. Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer 
  på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kurser i ämnet... se Sociologi

Sociologi, 100 poäng.
Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng.
Ungdomskulturer, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3771
http://www.skolverket.se/sb/d/3771


7952 -7956 Sociala miljöer o verksamheter i 
fysiska miljöer.



7957 Undervisning o d. Från Skolverkets hemsida på Internet 17 maj 2010: 

Ämnesplaner
Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta och fastställa ämnes-
planer för samtliga ämnen inom gymnasieskolan. Ämnesplanerna 
ska ersätta dagens kursplaner. Nedan framgår förslagen till 
ämnesplaner i  alfabetisk ordning. Lämna även synpunkter på 
våra förslag till programstukturer som finns under respektive 
programsida.

De förslag som presenteras nu kommer att finnas tillgängliga på 
webben till den 16 augusti och därefter tas bort. Läs mer i missivbre-
vet till höger.

Matematik. Med anledning av att Skolverket förväntas få ett tilläggs-
uppdrag för ämnesplanen i matematik, läggs den ämnesplanen ut på 
remiss den 31 maj 2010

Ämnesplaner
Administration
Affärskommunikation
Animation
Anläggning
Anläggningsförare
Arkitektur
Automationsteknik
Bageri och konditorikunskap
Beläggning
Berghantering        

http://www.skolverket.se/sb/d/3811
http://www.skolverket.se/sb/d/3811
http://www.skolverket.se/sb/d/3404
http://www.skolverket.se/sb/d/3404
http://www.skolverket.se/sb/d/3557
http://www.skolverket.se/sb/d/3557
http://www.skolverket.se/sb/d/3569
http://www.skolverket.se/sb/d/3569
http://www.skolverket.se/sb/d/3779
http://www.skolverket.se/sb/d/3779
http://www.skolverket.se/sb/d/3582
http://www.skolverket.se/sb/d/3582
http://www.skolverket.se/sb/d/3788
http://www.skolverket.se/sb/d/3788
http://www.skolverket.se/sb/d/3596
http://www.skolverket.se/sb/d/3596
http://www.skolverket.se/sb/d/3780
http://www.skolverket.se/sb/d/3780
http://www.skolverket.se/sb/d/3781
http://www.skolverket.se/sb/d/3781


Betongkonstruktioner
Bevakning och säkerhet
Bild
Bildteori
Biologi
Biologi - naturbruk
Bygg och anläggning
CAD
Cirkus
Dansgestaltning
Dansorientering
Dansteknik
Dansteori
Dator- och kommunikationsteknik
Datorstyrd produktion
Design
Digitalt skapande
Djur
Djursjukvård
Driftsäkerhet och underhåll
Dryckeskunskap
Eldistributionsteknik
Elektronik
Elektronikproduktion
Elektroniksystem
Elektroteknik

Elementmontering
Ellära
Elmätteknik
Energiteknik
Engelska
Engelska för döva
Entreprenörskap
Estetisk kommunikation
Eventteknik
Fastighetsförvaltning
Fastighetsservice
Film- och TV-produktion
Filosofi
Fordons och transportbranschen
Fordonsteknik
Formgivning
Fotografisk bild
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap
Fysik
Företagsekonomi
Försäljning och kundservice
Geografi
Gerontologi och geriatrik
Godshantering
Godstransporter        

http://www.skolverket.se/sb/d/3568
http://www.skolverket.se/sb/d/3568
http://www.skolverket.se/sb/d/3763
http://www.skolverket.se/sb/d/3763
http://www.skolverket.se/sb/d/3558
http://www.skolverket.se/sb/d/3558
http://www.skolverket.se/sb/d/3559
http://www.skolverket.se/sb/d/3559
http://www.skolverket.se/sb/d/3401
http://www.skolverket.se/sb/d/3401
http://www.skolverket.se/sb/d/3822
http://www.skolverket.se/sb/d/3822
http://www.skolverket.se/sb/d/3411
http://www.skolverket.se/sb/d/3411
http://www.skolverket.se/sb/d/3583
http://www.skolverket.se/sb/d/3583
http://www.skolverket.se/sb/d/3867
http://www.skolverket.se/sb/d/3867
http://www.skolverket.se/sb/d/3560
http://www.skolverket.se/sb/d/3560
http://www.skolverket.se/sb/d/3868
http://www.skolverket.se/sb/d/3868
http://www.skolverket.se/sb/d/3448
http://www.skolverket.se/sb/d/3448
http://www.skolverket.se/sb/d/3562
http://www.skolverket.se/sb/d/3562
http://www.skolverket.se/sb/d/3433
http://www.skolverket.se/sb/d/3433
http://www.skolverket.se/sb/d/3442
http://www.skolverket.se/sb/d/3442
http://www.skolverket.se/sb/d/3395
http://www.skolverket.se/sb/d/3395
http://www.skolverket.se/sb/d/3869
http://www.skolverket.se/sb/d/3869
http://www.skolverket.se/sb/d/3471
http://www.skolverket.se/sb/d/3471
http://www.skolverket.se/sb/d/3823
http://www.skolverket.se/sb/d/3823
http://www.skolverket.se/sb/d/3815
http://www.skolverket.se/sb/d/3815
http://www.skolverket.se/sb/d/3839
http://www.skolverket.se/sb/d/3839
http://www.skolverket.se/sb/d/3790
http://www.skolverket.se/sb/d/3790
http://www.skolverket.se/sb/d/3791
http://www.skolverket.se/sb/d/3791
http://www.skolverket.se/sb/d/3792
http://www.skolverket.se/sb/d/3792
http://www.skolverket.se/sb/d/3793
http://www.skolverket.se/sb/d/3793
http://www.skolverket.se/sb/d/3593
http://www.skolverket.se/sb/d/3593
http://www.skolverket.se/sb/d/3783
http://www.skolverket.se/sb/d/3783
http://www.skolverket.se/sb/d/3794
http://www.skolverket.se/sb/d/3794
http://www.skolverket.se/sb/d/3789
http://www.skolverket.se/sb/d/3789
http://www.skolverket.se/sb/d/3432
http://www.skolverket.se/sb/d/3432
http://www.skolverket.se/sb/d/3089
http://www.skolverket.se/sb/d/3089
http://www.skolverket.se/sb/d/3871
http://www.skolverket.se/sb/d/3871
http://www.skolverket.se/sb/d/3428
http://www.skolverket.se/sb/d/3428
http://www.skolverket.se/sb/d/3447
http://www.skolverket.se/sb/d/3447
http://www.skolverket.se/sb/d/3795
http://www.skolverket.se/sb/d/3795
http://www.skolverket.se/sb/d/3599
http://www.skolverket.se/sb/d/3599
http://www.skolverket.se/sb/d/3846
http://www.skolverket.se/sb/d/3846
http://www.skolverket.se/sb/d/3577
http://www.skolverket.se/sb/d/3577
http://www.skolverket.se/sb/d/3402
http://www.skolverket.se/sb/d/3402
http://www.skolverket.se/sb/d/3462
http://www.skolverket.se/sb/d/3462
http://www.skolverket.se/sb/d/3463
http://www.skolverket.se/sb/d/3463
http://www.skolverket.se/sb/d/3563
http://www.skolverket.se/sb/d/3563
http://www.skolverket.se/sb/d/3598
http://www.skolverket.se/sb/d/3598
http://www.skolverket.se/sb/d/3764
http://www.skolverket.se/sb/d/3764
http://www.skolverket.se/sb/d/3766
http://www.skolverket.se/sb/d/3766
http://www.skolverket.se/sb/d/3399
http://www.skolverket.se/sb/d/3399
http://www.skolverket.se/sb/d/3425
http://www.skolverket.se/sb/d/3425
http://www.skolverket.se/sb/d/3812
http://www.skolverket.se/sb/d/3812
http://www.skolverket.se/sb/d/3416
http://www.skolverket.se/sb/d/3416
http://www.skolverket.se/sb/d/3451
http://www.skolverket.se/sb/d/3451
http://www.skolverket.se/sb/d/3805
http://www.skolverket.se/sb/d/3805
http://www.skolverket.se/sb/d/3806
http://www.skolverket.se/sb/d/3806


Golvläggning
Grafisk kommunikation
Grafisk produktion
Grundläggande vård och omsorg
Gränssnittsdesign
Handel
Hantverk
Hantverkskunskap
Historia
Hotell
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Hund
Husbyggnad
Husbyggnad - specialyrken
Hygienkunskap
Hållbart samhälle
Hälsa
Häst
Idrott och hälsa
Industrirörteknik
Industritekniska processer
Information och kommunikation
Inköp och logistik
Installationsteknik
IT i vård och omsorg
Juridik

Järnvägsbyggnad
Järnvägsteknik
Karosseriteknik
Kemi
Klassisk grekiska - språk och kultur
Konferens och evenemang
Konst och kultur
Konstruktion
Kraft- och värmeteknik
Kyl- och värmepumpsteknik
Lackeringsteknik
Lager och terminal
Lantbruksdjur
Larm och säkerhetsteknik
Latin - språk och kultur
Ledarskap och organisation
Livsmedels- och näringskunskap
Ljudproduktion
Maskin och lastbilsteknik
Massage
Mat och dryck i kombination
Matematik
Matlagningskunskap
Medicin
Medicinsk teknik
Mediekommunikation         

http://www.skolverket.se/sb/d/3571
http://www.skolverket.se/sb/d/3571
http://www.skolverket.se/sb/d/3576
http://www.skolverket.se/sb/d/3576
http://www.skolverket.se/sb/d/3816
http://www.skolverket.se/sb/d/3816
http://www.skolverket.se/sb/d/3767
http://www.skolverket.se/sb/d/3767
http://www.skolverket.se/sb/d/3585
http://www.skolverket.se/sb/d/3585
http://www.skolverket.se/sb/d/3609
http://www.skolverket.se/sb/d/3609
http://www.skolverket.se/sb/d/3460
http://www.skolverket.se/sb/d/3460
http://www.skolverket.se/sb/d/3461
http://www.skolverket.se/sb/d/3461
http://www.skolverket.se/sb/d/3415
http://www.skolverket.se/sb/d/3415
http://www.skolverket.se/sb/d/3422
http://www.skolverket.se/sb/d/3422
http://www.skolverket.se/sb/d/3873
http://www.skolverket.se/sb/d/3873
http://www.skolverket.se/sb/d/3824
http://www.skolverket.se/sb/d/3824
http://www.skolverket.se/sb/d/3572
http://www.skolverket.se/sb/d/3572
http://www.skolverket.se/sb/d/3782
http://www.skolverket.se/sb/d/3782
http://www.skolverket.se/sb/d/3840
http://www.skolverket.se/sb/d/3840
http://www.skolverket.se/sb/d/3587
http://www.skolverket.se/sb/d/3587
http://www.skolverket.se/sb/d/3768
http://www.skolverket.se/sb/d/3768
http://www.skolverket.se/sb/d/3825
http://www.skolverket.se/sb/d/3825
http://www.skolverket.se/sb/d/3468
http://www.skolverket.se/sb/d/3468
http://www.skolverket.se/sb/d/3847
http://www.skolverket.se/sb/d/3847
http://www.skolverket.se/sb/d/3443
http://www.skolverket.se/sb/d/3443
http://www.skolverket.se/sb/d/3405
http://www.skolverket.se/sb/d/3405
http://www.skolverket.se/sb/d/3813
http://www.skolverket.se/sb/d/3813
http://www.skolverket.se/sb/d/3431
http://www.skolverket.se/sb/d/3431
http://www.skolverket.se/sb/d/3876
http://www.skolverket.se/sb/d/3876
http://www.skolverket.se/sb/d/3423
http://www.skolverket.se/sb/d/3423
http://www.skolverket.se/sb/d/3778
http://www.skolverket.se/sb/d/3778
http://www.skolverket.se/sb/d/3796
http://www.skolverket.se/sb/d/3796
http://www.skolverket.se/sb/d/3807
http://www.skolverket.se/sb/d/3807
http://www.skolverket.se/sb/d/3400
http://www.skolverket.se/sb/d/3400
http://www.skolverket.se/sb/d/3872
http://www.skolverket.se/sb/d/3872
http://www.skolverket.se/sb/d/3574
http://www.skolverket.se/sb/d/3574
http://www.skolverket.se/sb/d/3579
http://www.skolverket.se/sb/d/3579
http://www.skolverket.se/sb/d/3581
http://www.skolverket.se/sb/d/3581
http://www.skolverket.se/sb/d/3797
http://www.skolverket.se/sb/d/3797
http://www.skolverket.se/sb/d/3848
http://www.skolverket.se/sb/d/3848
http://www.skolverket.se/sb/d/3465
http://www.skolverket.se/sb/d/3465
http://www.skolverket.se/sb/d/3808
http://www.skolverket.se/sb/d/3808
http://www.skolverket.se/sb/d/3826
http://www.skolverket.se/sb/d/3826
http://www.skolverket.se/sb/d/3798
http://www.skolverket.se/sb/d/3798
http://www.skolverket.se/sb/d/3403
http://www.skolverket.se/sb/d/3403
http://www.skolverket.se/sb/d/3851
http://www.skolverket.se/sb/d/3851
http://www.skolverket.se/sb/d/3408
http://www.skolverket.se/sb/d/3408
http://www.skolverket.se/sb/d/3419
http://www.skolverket.se/sb/d/3419
http://www.skolverket.se/sb/d/3809
http://www.skolverket.se/sb/d/3809
http://www.skolverket.se/sb/d/3769
http://www.skolverket.se/sb/d/3769
http://www.skolverket.se/sb/d/3841
http://www.skolverket.se/sb/d/3841
http://www.skolverket.se/sb/d/3398
http://www.skolverket.se/sb/d/3398
http://www.skolverket.se/sb/d/3842
http://www.skolverket.se/sb/d/3842
http://www.skolverket.se/sb/d/3452
http://www.skolverket.se/sb/d/3452
http://www.skolverket.se/sb/d/3874
http://www.skolverket.se/sb/d/3874
http://www.skolverket.se/sb/d/3575
http://www.skolverket.se/sb/d/3575


Medieproduktion
Medier, samhälle och kommunikation
Mekatronik
Mobila arbetsmaskiner
Moderna språk
Modersmål
Motor- och röjmotorsåg
Mur- och putsverk
Musik
Musikteori
Måleri
Mat och butik
Måltids och branschkunskap
Människan
Människan i industrin
Människans språk
Människans säkerhet
Mät-, styr- och reglerteknik
Mönsterkonstruktion
Natur och landskapsvård
Naturbruk
Naturbrukets byggnader
Naturbruksteknik
Naturguidning
Naturkunskap
Naturvetenskaplig specialisering

Näthandel
Nätverksteknik
Odling
Odling i växthus
Pedagogik
Pedagogik i vård och omsorg
Pedagogiskt arbete
Personbilsteknik
Plåtslageriteknik
Processteknik
Produktionskunskap
Produktionsutrustning
Produktutveckling
Profilfördjupning
Programmering
Psykiatri
Psykologi
Religionskunskap
Rid- och körkunskap
Samhällskunskap
Sammanfogningsteknik
Serviceteknik - naturbruk
Serveringskunskap
Service och bemötande
Sjukvård
Skog, mark och vatten         

http://www.skolverket.se/sb/d/3420
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Skogsproduktion
Skötsel av utemiljöer
Socialt arbete
Sociologi
Specialidrott
Specialpedagogik
Stycknings- och charkuterikunskap
Support och servicearbete
Svenska
Svenska för döva
Svenska som andraspråk
Teckenspråk för döva
Svenskt teckenspråk för hörande
Systemkunskap
Teater
Teknik
Teknik i vård och omsorg
Teknisk isolering
Tillverkningsunderlag
Transportteknik
Trädgårdsanläggning
Träkonstruktioner
Träningslära
Turism
Tätskikt i våtrum
Utställningsdesign

Vatten- och miljöteknik
Vattenkraftteknik
Webbteknik
Ventilationsplåtslageri
Ventilationsteknik
Verktygs- och materialhantering
Visuell kommunikation
Vvs- teknik
Vård och omsorg
Växtkunskap
Yttre miljö

Den fortsatta processen 
17 maj-16 aug 2010
Remiss för i princip alla ämnesplaner.

Oktober 2010
Skolverket fastställer ämnesplanerna.

Konsekvensutredningar
Konsekvensutredningar presenteras om ca en vecka.
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De 12 yrkesprogrammen är:

• Barn- och fritidsprogrammet (här ingår Karaktärsämnen inom 
Barn- och fritidsprogrammet, Idrott och hälsa samt Special-idrott)

• Bygg- och anläggningsprogrammet (här ingår Karaktärs-
ämnen inom Bygg- och anläggningsprogrammet och Naturkunskap)

• El- och energiprogrammet (här ingår Karaktärsämnen inom El- 
och energiprogrammet)

• Fordons- och transportprogrammet(här ingår karaktärs-ämnen 
inom Fordons- och transportprogrammet)

• Handels- och administrationsprogrammet (här ingår 
karaktärsämnen inom Handels- och administrationsprogrammet)

• Hantverksprogrammet (här ingår karaktärsämnen inom 
Hantverksprogrammet)

• Hotell- och turismprogrammet( här ingår karaktärsämnen inom 
Hotell- och turismprogrammet)

• Industritekniska programmet (här ingår karaktärsämnen inom 
Industritekniska programmet)

• Naturbruksprogrammet (här ingår karaktärsämnen för 
Naturbruksprogrammet)

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet (här ingår karak-
tärsämnen inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet)

• VVS- och fastighetsprogrammet (här ingår karaktärs-ämnen 
inom VVS- och fastighetsprogrammet, Lärlingsutbildning och Sjöfart)

• Vård- och omsorgsprogrammet (här ingår karaktärs-ämnen inom 
vård- och omsorgsprogrammet, Modersmål och Tecken-språk för 
döva)

De sex högskoleförberedande programmen är:
• Ekonomiprogrammet (här ingår Ekonomiska ämnen, 
Entreprenörskap, juridiska ämnen och psykologi)

• Estetiska programmet (här ingår Estetiska ämnen, Svenska/
Svenska som andraspråk och Svenska för döva)

• Humanistiska programmet (här ingår Engelska, Engelska för 
döva , Filosofi, Klassiska språk, Moderna språk, Kulturhistoria och 
Teckenspråk för hörande)

• Naturvetenskapsprogrammet (här ingår Biologi, Fysik, Kemi och 
Matematik)

• Samhällsvetenskapsprogrammet (här ingår Karaktärs-ämnen 
inom Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, Geografi, Historia, 
Religionskunskap och Samhällskunskap)

• Teknikprogrammet (här ingår Karaktärsämnen inom 
Teknikprogrammet och datorteknik)                                           
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Lämna synpunkter på Skolverkets förslag till nya ämnesplaner 
samt ämnen och kurser i inriktningar och programfördjupningar

Ni bereds härmed möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets 
förslag till:
1. ämnesplaner.

Ämnesplanerna finns på Skolverkets webbplats 
www.skolverket.se/gy2011  under rubriken Programsidor. Lämna 
synpunkterna i respektive programs e-postlåda (adressen framgår 
under rubriken Kontakt på webbplatsen) eller i diskussionsforumen, 
som finns vid respektive program under rubriken Programsidor. 
Synpunkterna kan också skickas till den person som ansvarar för det 
program som tagit fram ämnesplanen (ansvarig person framgår under 
rubriken Kontakt på webbplatsen). Ställ synpunkterna till [namn på 
ansvarig person], Skolverket, 106 20 Stockholm.
Synpunkterna ska vara Skolverket tillhanda senast den 16 augusti 
2010.

Ni bereds även möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets förslag 
till:

2. ämnen och kurser i inriktningar för yrkesprogrammen och de hög 
skoleförberedande programmen,
3. ämnen och kurser i programfördjupningar för yrkesprogrammen och 
de högskoleförberedande programmen, samt
4. exempel på yrkesutgångar och programfördjupningspaket för 
yrkesprogrammen.

Ovanstående förslag framgår av programstrukturerna för respektive 
program. Programstrukturerna finns på Skolverkets webbplats 
www.skolverket.se/gy2011 under
rubriken Programsidor på varje programs sida. Lämna synpunkterna i 
respektive programs e-postlåda (adressen framgår under rubriken 
Kontakt på webbplatsen) eller i diskussionsforumen, som finns vid 
respektive program under rubriken Programsidor. Synpunkterna kan 
också skickas till den person som ansvarar för programmet (ansvarig 
person framgår under rubriken Kontakt på webbplatsen). Ställ syn-
punkterna till [namn på ansvarig person], Skolverket, 106 20 
Stockholm. 
Synpunkterna ska vara Skolverket tillhanda senast den 16 augusti 
2010.

Bakgrund ämnesplaner
Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta och fastställa ämnesplaner för 
gymnasieskolans ämnen. Ämnesplanerna för de gymnasiegemen 
samma ämnena ska dock fastsällas av regeringen. Ämnesplanerna 
ersätter dagens kursplaner och ska gälla för gymnasieskolan från 
hösten 2011. För den gymnasiala vuxenutbildningen planeras ämnes-
planerna gälla från den 1 juli 2012. Ämnesplanerna har i tidigare 
skeden presenterats på Skolverkets webbplats. Nu går Skolverkets 
förslag till ämnesplaner ut på formell remiss.
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Ämnesplanerna har en struktur med de tre rubrikerna syfte, centralt 
innehåll och kunskapskrav. Syftet gäller för ämnet som helhet medan 
centralt innehåll och kunskapskrav anges för varje kurs. Innan syftet 
presenteras en kort beskrivning av ämnet  eller kunskapsområdet.

Syftet är uppbyggt av två delar – en syftestext och en måltext. I 
syftestexten beskrivs vilka kunskaper som undervisningen i ämnet ska 
syfta till att eleverna utvecklar. Måltexten skrivs i en numrerad 
punktlista. Målen utgår från syftestexten och beskriver mer utförligt de 
ämnesspecifika kunskaper som eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla och som ska vara betygsgrundande. I syftestexten kan dock
anges också sådant som inte ska betygsättas.

Det centrala innehållet ska ringa in vilket innehåll undervisningen i 
kursen ska utgå ifrån. Det centrala innehållet ska vara den del i 
ämnesplanen som är mest konkret.

Kunskapskraven uttrycker vilka kunskaper som är godtagbara för de 
olika betygen E, C och A. Det ska finnas en tydlig koppling mellan 
målen för ämnet och kunskapskraven för kursen. I kunskapskraven ska 
tydligt framgå progressionen mellan betygsstegen E, C och A. 
Skolverket har valt att fetstila det som markerar progressionen mellan 
betygsstegen, så att denna tydligt ska framgå.

Skolverket har inte i uppdrag att skriva fram kunskapskrav för de 
mellanliggande betygen B och D. Enligt propositionen En ny betygs-
skala (prop. 2008/09:66) som riksdagen godkände 2009 gäller att D 
innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till 
övervägande del för A är uppfyllda.

Skolverket kommer att fortsätta arbeta med kunskapskraven under 
remisstiden. Skolverket kommer att fastställa ämnesplaner för alla 
ämnen utom de gymnasiegemensamma under oktober 2010. Rege-
ringen fastställer ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena.

Bakgrund programstrukturer
Riksdagen har fattat beslut om vilka ämnen som ska vara gymnasie-
gemensamma. Skolverket fastställer vilka kurser inom de gymnasie 
gemensamma ämnena som ska ingå i respektive program. Regeringen 
har fattat beslut om vilka karaktärsämnen som ska vara program-
gemensamma och om deras poängomfattning. Skolverket fastställer 
vilka kurser inom de programgemensamma ämnena som ska ingå i 
respektive program. Regeringen har också fattat beslut om namnen på 
inriktningarna.
I programstrukturerna som finns på Skolverkets webbplats är de redan 
beslutade namnen på ämnen och inriktningar markerade med rött. 
Dessa namn utgör därmed inte underlag för denna remiss. 
Däremot vill Skolverket ha synpunkter på ämnesplanernas innehåll.

Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta och fastställa ämnen och 
kurser i inriktningar och programfördjupningar samt att ge exempel på 
yrkesutgångar och programfördjupningspaket för yrkesprogram-men. 
Nu går Skolverkets förslag ut på formell remiss. I program-
strukturerna som finns på Skolverkets webbplats är förslagen marke-
rade med grönt. Dessa delar vill Skolverket ha in synpunkter på.

Några av de högskoleförberedande programmen presenterar också 
programfördjupningspaket. Dessa ska ses som exempel på hur skolor 
kan organisera sin verksamhet. De högskoleförberedande program-
mens programfördjupningspaket utgör inte underlag för remissen.
                      



Skolverket kommer att fastställa ämnen och kurser i inriktningar och 
programfördjupningar under oktober 2010.

Föreskrifter
Skolverket kommer under maj 2010 att presentera förslag till före-
skrifter till de ämnesplaner som Skolverket fastställer. Föreskrifterna 
läggs ut på Skolverkets webbplats och det är möjligt att lämna syn-
punkter även på dessa.

Konsekvensutredningar
Skolverket kommer under maj 2010 att presentera förslag till konse-
kvensutredningar med anledning av de förslag som Skolverket fram-
lägger. Konsekvensutredningarna läggs ut på Skolverkets webbplats 
och det är möjligt att lämna synpunkter även på dessa.

På Skolverkets vägnar
Peter Bohman    
Projektledare och undervisningsråd 

Cecilia Sandberg 
Projektledare och undervisningsråd

                     



Pedagogik. Gymnasiet. Skolverket 100517. 

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne nära knutet till psykologi, 
sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som en 
samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i 
vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och foku-
serar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarper-
spektiv.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet pedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika 
sammanhang samt om olika teorier som finns om detta. Eleverna ska 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur synen på kunskap och 
lärande förändrats och hur detta påverkat såväl fostran som 
undervisning. De ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur människor formas av och själva skapar sociala sammanhang, 
samhällen och kulturer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla kunskaper om hur värderingar och kunskaper skapas, lever 
kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och 
grupper av människor. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om människors liv och växande i olika miljöer.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om människors interaktion och kommunikation samt om 
pedagogiskt ledarskap. Undervisningen ska leda till att eleverna 
utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor i olika 
situationer och att skapa goda villkor för människors lärande och 
växande.
   I undervisningen ska olika arbetssätt användas som stimulerar 
problemlösning och handlingsberedskap och tillfällen ska ges för 
eleverna att medverka vid val av arbetsformer och innehåll. Genom 
fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna 
ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska 
sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och 

diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp och egna och andras 
handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges 
möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och 
använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet pedagogik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
 1. Kunskaper om människors lärande, liv och växande och om 
  olika villkor för detta samt om sociala och pedagogiska 
  sammanhang.
 2. Förmåga att använda pedagogiska begrepp, teorier och 
  teoretiska perspektiv.
 3. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 4. Förmåga att diskutera egna och andras syn på kunskap och 
  lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska 
  sammanhang.
 5. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att 
  möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
 6. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och 
  utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors 
  lärande och deltagande i olika situationer.

Kurser i ämnet... se Pedagogik

Lärande och utveckling, 100 poäng.
Människors miljöer, 100 poäng.
Barns lärande och växande, 100 poäng, som bygger på kursen lärande 
och utveckling och kursen människors miljöer.
Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng, som bygger på kursen 
pedagogiskt arbete.
Kommunikation, 100 poäng.
Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng.
Aktivitetsledarskap, 100 poäng, som kan läsas flera gånger med olika 
innehåll.

http://grgy.prod3.imcms.net/7570
http://grgy.prod3.imcms.net/7570
http://www.skolverket.se/sb/d/3466
http://www.skolverket.se/sb/d/3466


Pedagogiskt arbete. Gymnasiet. Skolverket 
100517.

Ämnet pedagogiskt arbete är tvärvetenskapligt och hämtar sin grund i 
pedagogik och didaktik med ett tydligt fokus på lärandets praktik. Det 
är också ett yrkesrelaterat kunskapsområde som behandlar pedago-
giska verksamheter, pedagogers arbete och institutioners roll i samhäl-
let. Ämnet   tar sin utgångspunkt i pedagogisk handling och i den 
pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet pedagogiskt arbete ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om olika pedagogiska verksamheter och förmåga 
att arbeta inom dessa utifrån   styrdokument, en demokratisk värde-
grund och överenskommelser om mänskliga rättigheter. Med utgångs-
punkt i detta ska undervisningen leda till att eleverna utveck-
lar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor utifrån ett etiskt 
och inkluderande förhållningssätt.  De ska också ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om lekens och skapande verksamheters betydelse 
för  människor lärande och växande och kunna använda dessa i sitt 
arbete. 
    I undervisningen ska  olika arbetssätt användas som stimulerar 
problemlösning och handlingsberedskap och eleverna ska ges tillfällen 
att medverka vid val av arbetsformer och innehåll. Genom fältstudier 
och   genom att medverka i olika verksamheter ska   eleverna 
ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska 
sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet   att reflektera över och 
diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp   och egna och andras 
handlingar och attityder. I undervisningen   ska eleverna också  ges 
möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och 

använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet pedagogiskt arbete ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
 2. Kunskaper om lek och skapande verksamheters betydelse 

för människors lärande och växande.
 3. Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom 

kunskapsområdet.
 4. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 5. Förmåga att diskutera egna och andras attityder samt 

diskutera handlingar i pedagogiska sammahang.
 6. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att 

möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
 7. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och 

utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors 
lärande och deltagande i olika situationer.

 8. Förmåga att arbeta utifrån de regelverk som styr pedagogiska 
verksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.

Kurser i ämnet... se Pedagogiskt arbete 

Dramapedagogik, 100 poäng.
Pedagogiskt arbete, 200 poäng, som bygger på kursen lärande och 
utveckling och kursen människors miljöer.
Skapande verksamhet, 100 poäng.

http://grgy.prod3.imcms.net/7570
http://grgy.prod3.imcms.net/7570
http://www.skolverket.se/sb/d/3467
http://www.skolverket.se/sb/d/3467


DN 25 maj 2010:

”Ännu en gång fuskar regeringen i 
betygsfrågan.”
“ Pedagogisk expertis: Regeringspartierna struntar i forsk-
ningen när de föreslår betyg från årskurs 6 i grundskolan. 
Regeringen förmår inte tydliggöra relationen mellan betyg och 
bedömning. Betyg är främst ett urvalsinstrument – ett slutom-
döme – medan bedömning för lärandet ska främja elevernas 
framtida utveckling. Betyg innehåller alltför komprimerad 
information för att kunna fungera som framåtsyftande feed-
back för eleven. De blir därför sällan de pedagogiska redskap 
som politikerna gör gällande. Betyg från sexan riskerar att inte 
alls ge den positiva effekt på elevernas kunskapsutveckling som 
regeringen säger sig vilja ha – utan kan tvärtom få effekten att 
eleverna upplever att det inte är lönt att anstränga sig, skriver 
Christian Lundahl och Anders Jönsson.”

    “Redan utredningen om en ny betygsskala (Ds 2008:13), som 
lämnade sitt betänkande efter ett års arbete, var en historiskt 
rekordsnabb betygsutredning. Dess syskonutredning om betyg från 
årskurs sex (Ds 2010:15), vilken verkat i knappt 6 månader, har nu 
genomförts med ännu snabbare fart. Detta kan jämföras med 
kraftsamlingen kring betyg i betygsutredningarna under 1930- och 
1940-talet, 1973 års betygsutredning som verkade i fyra år eller 
1990-talet när man arbetade med betygsfrågan under drygt två år, 
först i en expertkommitté och sedan i en parlamentarisk kommitté.
    Förutom hastigheten, kan man notera att samtliga nämnda 
utredningar, med undantag av utredningen om en ny betygs-
skala, har gjort någon form av konsekvensanalys med koppling 

till syn på barn, lärande, kunskap och samhällsutveckling. Den 
nya utredningen om betyg från årskurs sex gör vissa sådana 
konsekvensanalyser. Problemet är att dessa bygger på ”arbets-
gruppens bedömning” utifrån minst sagt ytligt undersökta 
sammanhang. Den korta referenslistan består i  huvudsak av 
myndighetstexter.
     Likt utredningen om en ny betygsskala har utredningen om 
betyg i årskurs sex tagits fram av departementstjänstemän. Likt 
utredningen om en ny betygsskala har de fått ett uppdrag att utreda 
hur de förändringar regeringen föreslagit ska genomföras, inte om. 
Dessa två egenheter skiljer den nuvarande regeringens två 
betygsutredningar från alla de som genomfördes under 1900-talet. 
Betygsfrågor brukar utredas antingen av parlamentariskt samman-
satta kommittéer eller av experter. Allt för att inte betygen ska an-
vändas till populism.
    På god teoretisk och empirisk grund menar vi att regeringens 
båda utredningar fuskar i betygsfrågan.
    För det första förmår man inte tydliggöra relationen mellan 
betyg och bedömning. Betyg är, och har alltid primärt varit, ett 
urvalsinstrument. Som sådant är betygens värde stort. Studier visar 
att betygen trots, eller tack vare, inslag av lärarsubjektivitet ofta är 
bättre prognosinstrument för studieframgång än enskilda tester och 
inträdesprov.
    Betyg är en bedömning av ett lärande som ägt rum. De kan 
egentligen liknas vid ett obduktionsprotokoll; ett slutomdöme. 
Bedömning för lärandet, vilket är mer likt läkarens diagnoser, 
ska främja den framtida utvecklingen och måste därför rymma 
information inte bara om den nuvarande hälsan, utan också om 
orsaker till tillståndet, ett mål att arbeta mot samt (och inte 
minst)  de faktiska strategierna för att nå dessa mål. Det vi talar 
om då är en typ av feedback som är betydligt mer informa-



tionsrik och förhoppningsvis också mer frekvent än betyg. 
Betyg kan aldrig ges tillräckligt ofta och innehåller alltför 
komprimerad information för att kunna fungera som feedback 
för lärandet. Den intressanta frågan, som regeringens båda 
utredningar inte ens kommer i närheten av, är således inte när 
och hur eleverna ska bedömas, utan hur bedömningen ska 
användas.
    För det andra menar vi att det finns gott om empiri som kan 
belysa när (om alls) betyg bör införas samt vilka de pedagogiska 
konsekvenserna kan tänkas bli. Problemet är att det inte finns så 
mycket forskning i Sverige som explicit handlar om ”betyg”. De 
utredande departementstjänstemännen har därför rätt när de skriver 
att det finns få studier om betyg och dess effekter på elevernas 
resultat. Men däremot finns tusentals vetenskapliga artiklar om 
feedback, assessement och grading, vilka är de vetenskapliga 
termerna för betyg och bedömning. I dessa artiklar redovisas 
mängder med evidensbaserad forskning. Denna forskning visar 
bland annat att såväl frekvensen som utformningen av feedback är 
avgörande för effekten på elevernas lärande.
    I de fall där feedback dels ges regelbundet, som en del av 
undervisningen, och dels ger information både om vad eleven gjort 
samt vad hon skulle kunna göra bättre framöver (så kallad 
feedforward), har man visat på stora positiva effekter för elevernas 
lärande – faktiskt bland de allra största överhuvudtaget när det 
gäller olika insatser i skolan. Bedömning som görs i syfte att stötta 
elevernas lärande, ger således positiva effekter som är långt större 
än till exempel nivågruppering eller läxor. De kanske allra största 
effekterna fås när eleverna själva engageras i bedömningen, genom 
att exempelvis lära sig bedöma det de själva – eller 
klasskamraterna – har gjort i förhållande till givna kriterier.

    När det gäller betyg är bilden annorlunda. Till skillnad från 
nyanserad feedback, innehåller betyg inte tillräckligt med 
information vare sig för att klargöra var man står eller vart man ska 
ta vägen härnäst, vilket gör att betyg sällan blir det pedagogiska 
redskap som man gärna vill göra gällande från politiskt håll.
    Tråkigt nog finns det dessutom en hel del  studier som tyder 
på att betyg inte bara är neutrala i  förhållande till elevernas 
lärande, utan till och med kan ge negativa effekter! Dessa 
effekter kan uppstå av olika anledningar, men tycks till stor del 
bero på att betygen påverkar elevernas självkänsla negativt. 
Att få låga betyg innebär således inte nödvändigtvis att eleven 
blir sporrad att anstränga sig mer, utan kan i stället få (och 
tycks ofta få)  effekten att eleven inte vill anstränga sig, 
eftersom det inte upplevs som lönt – ”jag kan ju ändå inte”.
    Tidigare betyg riskerar således att inte alls ge den positiva effekt 
på elevernas kunskapsutveckling som regeringen säger sig vilja ha, 
utan helt tvärtom. Dessa konsekvenser diskuteras emellertid inte 
alls i utredningen om betyg från årskurs sex.
    Vi ser således gärna mer bedömning i skolan, men som en 
integrerad del av undervisningen och kopplad till nyanserad 
feedback. Mot bakgrund av forskningsläget kring betyg och 
bedömning är det förstås frestande att ge regeringens betygsut-
redningar underkänt. I stället är vi forskningens resultat trogna och 
ger framåtsyftande feedback: Om målet är ökad kvalitet i elevernas 
kunskaper och att öka Sveriges konkurrenskraft som kunskaps-
ekonomi, bör först och främst det gamla betygssystemet utvärderas 
bättre. Vad lärare, föräldrar och elever tycker det vet vi, men har de 
rätt?
    Det finns inga belägg för att det nuvarande systemet vare sig 
främjar eller hämmar elevers kunskapsutveckling. I all god 
bedömning är felanalysen central. Därefter är det möjligt att 



utarbeta strategier för att nå målen. Nödvändigheten av en 
ökad tydlighet kring skolans mål och förväntningar skulle 
sannolikt bli en av slutsatserna från en sådan analys, i likhet 
med vad också regeringens betygsutredningar kommit fram till, 
men inte nödvändigtvis att betyg var bästa och enda sättet att 
åstadkomma denna tydlighet.
    En annan slutsats skulle troligen också bli att det krävs mång-
miljonsatsningar på lärares fortbildning i modern bedömning för 
lärandet, men också att dessa satsningar skulle visa sig verkligt 
lönsamma på lång sikt.

Christian Lundahl
fil dr i pedagogik, forskare vid Pedagogiska institutionen, Uppsala 
universitet
Anders Jönsson
fil dr i pedagogik, forskare vid Centrum för professionsstudier, 
Malmö högskola/
lektor vid Högskolan Kristianstad “

“REGERINGENS FÖRSLAG
Ur regeringens promemoria Ds 2010:15 ”Betyg från årskurs 6 i 
grundskolan”: Betyg i tidigare årskurser i den obligatoriska skolan 
ger – tillsammans med den information som ges till elever och 
föräldrar i utvecklingssamtalet, den individuella utvecklingsplanen 
med omdömen – ökade möjligheter till en systematisk uppföljning 
av elevernas kunskapsutveckling. En ytterligare effekt av att införa 
betyg tidigare är att det ställs tydligare krav på rektorer och lärare 
att vidta åtgärder för de elever som har kunskapsbrister och som 
behöver särskilt stöd i sin kunskapsutveckling. “



7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter 
i boendet.

DN 6 maj 2010:

“Och världen ser åt ett annat håll.”
“Diskrimineringen av romerna i Europa är en människorättsfråga 
i nivå med USA:s klassiska rasproblem. Lars Linder har läst en ny 
bok om en utsatt grupps alltmer tröstlösa situation. “

“TIO METER FRÅN MIN port sitter sedan en tid en ung kvinna och 
tigger. Hon intar en pose som hämtad från en medeltida madonnabild, 
ansiktet snett uppåtvänt, ögonen lidande. Det är utrycksfullt, men 
förmodligen malplacerat om man vill nå svala, protestantiska hjärtan.
    Om hörnet, framför Coop, sitter en alldeles för gammal kvinna och 
tigger hon också. Mellan dem, i korsningen, står en blid liten man och 
spelar fiol från morgon till kväll.
    Det mesta talar för att de är romer, alla tre, och de fanns inte där för 
ett år sedan.
    De är symtom på ett mänskligt problem som just nu är på väg att 
växa Europa över huvudet.
    I sydöstra Europa, främst Rumänien, lever en stor del av alla värl-
dens romer, kanske tio miljoner, under ofattbart svåra förhållanden. De 
är fattiga, diskriminerade och har en utbildningsstandard på u-lands-
nivå.
    Och världen ser bort.
    Att ge dem värdiga levnadsförhållanden är en första rangens männi-
skorättsfråga, fullt i nivå med det klassiska rasproblemet kring de svar-
ta i USA, som Gunnar Myrdal en gång slog larm om i boken "Ett 
amerikanskt dilemma". En titeljournalisten Irka Cederberg mycket av-
siktligt lånat till sin nya bok om romerna, "Född fördömd. Romerna - 
ett europeiskt dilemma".



    Det är en gedigen genomgång av romernas förhållande till det eu-
ropeiska majoritetssamhället från 1000-talet till i dag. En från början 
till slut mycket nedslående historia. Sedan flera år syns också nya 
stormsvalor på himlen. Ett alltför länge ihjältiget problem sprider sig 
nu som en röta från land till land, och allt tyder på att Europa står in- 
för en stor, gränsöverskridande minoritetskris. Framryckande extre- 
mister i allt fler länder börjar ropa på en slutgiltig lösning, det rycker 
oroväckande i världsdelens känsliga folkmordsnerv.

DET FINNS FLER likheter med USA. I Rumänien där de flesta ro-
mer i Europa en gång levde var de bokstavligen slavar fram till mitten 
av 1800-talet. Men i det individualistiska och rörliga Amerika fanns 
trots allt öppningar, i Östeuropa fastnade romerna efter frigiv-ningen i 
en tröstlöst ond cirkel av kollektivt förakt och utstötning. Ofta
tilläts de varken slå sig ner någonstans, gå i skola eller få jobb.
    Romernas ursprung är oklart, men enligt Irka Cederberg anser 
forskningen i dag att de härstammar från en indisk armé som om- 
kring år 1000 kom att isoleras i Anatolien i nuvarande Turkiet. Där-
ifrån fördrevs de efter hand av turkarna och hamnade kring Svarta ha-
vet.
    Efter folkvandringstiden har Europa, besatt av blod och jord, inte 
visat någon som helst misskund med folkgrupper som inte ansetts ha 
bofast hemortsrätt, och förr eller senare har de själva fått skulden för 
sitt påtvingade tillstånd.
    Även Sverige har med allt från inreseförbud till tvångssterilise-
ringar ett beklämmande förflutet i förhållande till romerna. Men det är 
den ännu rådande situationen i dagens Östeuropa som är tidens stora 
skamfläck. Romerna där hade stora förhoppningar på EU- medlem-
skapet, och inför de nya medlemsländernas inträde i unionen ställdes 
mycket riktigt krav och gavs löften. Medborgarrätt, bostäder, utbild-
ning.

    Men inte mycket hände, och i den ekonomiska krisens spår har nu 
både fattigdom och förföljelser tilltagit. Följden är att allt fler romer 
försöker utnyttja, sin nya rätt till fri rörlighet för att flytta till andra 
länder (romerna, har författaren Giinter Grass sagt, är de enda sanna 
européerna - de erkänner inga nationsgränser). Svaret har inte låtit 
vänta på sig: sedan många av dem sökt sig till Italien har rena pogro-
mer flammat upp och Silvio Berlusconi lät både registrera och tvångs-
utvisa dem utan att EU ingrep.
    I Helsingfors har man nyligen rivit en romsk bosättning, i Madrid 
rapporterades för bara en vecka sedan hur man inlett en evakuering av 
fyra stora romska områden i stadens utkanter (dock under civiliserade 
former, av allt att döma).

IRKA CEDERBERGS BOK är både engagerad och kunnig, men 
lider av ett besvärande problem: man får aldrig kontakt med de männi-
skor den ytterst handlar om. Romerna själva förblir i stort sett evigt 
ansiktslösa offer, något som skapar ett märkligt tomrum i skildringen.
     För hur repressiv omgivningen än må vara så är det för de flesta av 
världens minoriteter, svarta i USA såväl som samer eller aboriginer, 
främst den egna kampen och självinsikten som till sist väcker respekt 
och leder till befrielse. Så gott som alltid har de då också haft att slåss 
mot egna förtryckande och rigida strukturer som bidrar till att ce-
mentera dem i utanförskap och asocialitet.

MEN OM ROMERNAS egen strävan, vilja och eventuella försök till 
organisering och emancipation säger Irka Cederborg praktiskt taget 
ingenting. Hon har helt rätt i att romernas situation - möjligen vid 
sidan av den utomeuropeiska immigrationen - troligen blir Europas 
stora, moraliska ödesfråga i vårtid. Att EU hittills inte förmått hantera
den är direkt alarmerande.



    Tyvärr får romernas lidande i sin frånvaro i boken lite samma di-
stanserande effekt som den tiggande flickan med sitt ikonografiskt 
bedjande ansikte. Hon som vill väcka min medkänsla men gör mig till
betraktare.

LARS LINDER

lars.linder@dn.se “

“Irka Cederberg:  "Född fördömd. Romerna - ett europeiskt 
dilemma" Leopard förlag.”

mailto:lars.linder@dn.se
mailto:lars.linder@dn.se


7959 Sociala miljöer o verksamheter i 
allmänna grupper o d.

Svenska FN-förbundet.
Från Svenska FN-förbundets hemsida på Internet 14 april 2010.
Startsidan
Fred, säkerhet och nedrustning
Utveckling och fattigdomsbekämpning
Mänskliga rättigheter och demokrati
Internationell verksamhet
Insamlingsprojekt
Våra utbildningar
Ett starkare FN
FN-skolor
Tidningen Världshorisont
Material
Kalendarium
Verksamhetsberättelse / Årsredovisning
FN-förbundets kongress

Vad gör Svenska FN-förbundet?
 • Vi påverkar
 • Vi hjälper akut
 • Vi samlar in pengar
 • Vi granskar
 • Vi informerar
 • Vi samarbetar internationellt

Vi påverkar
    FN-förbundet är en medlemsorganisation. Ju fler vi blir desto större 
möjligheter har vi att påverka omvärlden och stoppa världens orätt-
visor. Genom radio, TV och tidningar gör vi våra åsikter kända och vi 
för en ständig dialog med makthavare och beslutsfattare i regering, 
riksdag och myndigheter. Bli medlem
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Vi hjälper akut
   FN-förbundet samlar in pengar för att finansiera livsavgörande 
humanitär FN-verksamhet. När en katastrof inträffar är ofta FN på 
plats först av alla organisationer. Du kan därför vara säker på att ditt 
bidrag gör skillnad. 
Skänk ett bidrag  Läs mer om våra insamlingsprojekt

Vi samlar in pengar
    Ett stöd till Svenska FN-förbundet är ett säkert sätt att ta ställning 
för freden och mot orättvisor.
    Tack vare ekonomiska bidrag från privatpersoner och företag kan vi 
röja världen från minor och ge barn skolmat så de kan ta sig ur ett liv i 
fattigdom.
Läs mer om vår kampanj Röj-en-mina
Läs mer om vår kampanj Skolmat blir kunskap

Vi granskar
    FN-förbundet granskar Sveriges agerande i FN. Vi ser till att den 
svenska regeringen uppfyller kraven i FN:s olika konventioner, och 
lämnar regelbundet in rapporter till FN:s granskningskommittéer. Vårt 
arbete ger FN bättre möjlighet att kritiskt granska Sverige och sätter 
samtidigt press på den svenska regeringen att göra mer.
Läs mer om paralellrapportering till FN:s granskningskommittéer

Vi informerar
    FN-förbundet informerar och utbildar alla som vill veta mer om FN. 
Vi producerar skolmaterial, faktaskrifter och annat material. Vi arran-
gerar seminarier, studiebesök, utbildningar och rollspel kring FN:s 
verksamhet.
Läs mer om våra utbildningar Se vad som är på gång i vår kalender
Besök vår butik

Vi samarbetar internationellt
    Ett internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och 
mer rättvis värld. Vi samarbetar bland annat med FN-förbunden i 
Georgien, DR Kongo och Tanzania för att bland annat stärka ung-
domars inflytande och stoppa spridningen av hiv/aids. Vi samverkar 
också med andra FN-förbund i FN-förbundens världsfederation, 
WFUNA, som har rådgivande status i FN:s ekonomiska och sociala 
råd, ECOSOC.
Läs mer om vårt internationella arbete
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796-799 Sport, idrott o d. Specialidrott. Gymnasiet.  Skolverket 100517.
Ämnet   specialidrott är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som 
behandlar frågor av relevans för en utveckling av idrottsutövande mot 
elitnivå genom specialisering inom en vald idrott.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet   specialidrott ska syfta till att eleverna ut-
vecklar den idrottsliga förmågan och ett etiskt förhållningssätt till 
idrott och det egna idrottsutövandet. Undervisningen ska behandla 
metoder och teorier för träning, människokroppens byggnad och 
funktion, energigivande processer, kost, mentala aspekter och andra 
faktorer av betydelse för prestationsförmågan. Därigenom ska under-
visningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, 
genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet. Under-
visningen   ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om människans beteende, som individ och som gruppmedlem, och om 
hur kroppsideal och andra värderingar  baserade på  kultur och kön 
framträder i miljöer som är kopplade till tränings- och tävlingsaktivi-
teter. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 
om idrottsrörelsens betydelse i samhället, dess framväxt, mål och 
omfattning nationellt och internationellt samt förmåga till ledarskap i 
träningsverksamhet och i andra funktioner inom idrottsrörelsen.
    Eleverna ska genom att medverka i olika verksamheter få inblick i 
och erfarenhet av elitidrott, utveckling av träning, idrottsrörel-
sen   i  samhället och ledarskap i olika sammanhang. Undervisningen 
ska ge eleverna möjlighet att reflektera över och diskutera verksam-
heterna samt egna och andras handlingar och attityder. Undervisningen 
ska motverka diskriminerande föreställningar om vad som är manligt 
och kvinnligt och därigenom bidra till ett jämställt och demokratiskt 



samhälle där kön, könsidentitet och olika fysiska förutsättningar 
respek-teras som grund för den egna livsstilen.

Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 1. Den idrottsliga förmågan inom vald idrott.
 2. Förmåga att använda träningsmetoder för att utveckla kvaliteter 

som uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 3. Förmåga att anpassa träning till etiska normer och regler för 

träning och idrottsliga aktiviter och för en hållbar utveckling i 
samhället.

 4. Förmåga att skapa goda villkor för sin egen och andras träning 
och tävling samt att stödja och stimulera andras utveckling i 
olika  tränings- och tävlingsaktiviteter och i andra verksam-
heter inom idrottsrörelsen.

 5. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och 
tävlingssammanhang utifrån idrottspsykologiska, idrottsfysio-
logiska och näringsfysiologiska teorier. 

 6. Kunskap om idrotts- och motionsmiljöers betydelse för presta-
tionsutveckling samt om hur skador och ohälsa förebyggs och 
behandlas.

 7. Kunskap om människors olika förutsättningar för fysisk aktivi-
tet och träning samt hur idrottsaktiviteter kan bedrivas till-
sammans och på lika villkor för att öka förutsättningarna för 
jämställdhet.

 8. Kunskap om olika kulturers värderingar i tränings- och täv-
lingssammanhang samt den betydelse etiska normer och regler 
har för idrottslig aktivitet och för samhället i övrigt.

 9. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera 
i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att kommu-
nicera, samarbeta och samverka. 

Kurser i ämnet... se Specialidrott

Idrottsspecialisering 1, 100 poäng.
Träningslära för elitidrott 1, 100 poäng.
Idrottsspeialicering 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrotts-
specialisering 1 samt kursen träningslära för elitidrott 1 eller kur-
sen träningslära 1.
Träningslära för elitidrott 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
tränings-lära för elitidrott 1 eller kursen träningslära 1.
Idrottsledarskap 1, 100 poäng.
Idrottsspecialisering 3, 100 poäng, som bygger på kursen idrotts-
specialisering 2 och kursen träningslära för elitidrott 2 eller kursen 
träningslära 2 samt kursen idrottsledarskap 1 eller kursen pedagogiskt 
ledarskap.
Idrottsledarskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsledarskap 
1 eller kursen pedagogiskt ledarskap.

http://www.skolverket.se/sb/d/3772
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Idrott och hälsa.  Gymnasiet.  Skolverket 100517.
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor 
betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. 
Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter 
och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen 
av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. 
Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och en hälsosam 
livsstil är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin 
hälsa.

Ämnets syfte
    Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna ut-
vecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra 
och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kropps-
liga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna ut-
vecklar intresse för och förmåga att  använda olika rörelseaktiviteter, 
utemiljöer och naturen som en källa till främst fysiskt men även 
psykiskt och socialt välbefinnande.
    Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och 
om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom under-
visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att han-
tera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervis-
ningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljö-
medvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i 
arbetsliv och samhälle.
   Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att 
alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska 
bidratill att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter 
utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna 

av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.
    Undervisningen ska motverka könsdiskriminerande föreställningar 
om vad som är manligt och kvinnligt och belysa konsekvenserna av 
olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och 
moral i relation till  motions- och idrottsutövande.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:
 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som 

befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
 • Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika 

förhållanden och miljöer.
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband 

med fysiska aktiviteter.
 • Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska 

aktiviteter och naturupplevelser.
 • Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om genus, jämställdhet 

och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
 • Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på 

ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt 
anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur 
miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

Kurser i ämnet... se Idrott och hälsa 
Idrott och hälsa 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper 
eller motsvarande..
Idrott och hälsa 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1.
Idrott och hälsa - specialisering, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3468
http://www.skolverket.se/sb/d/3468


Fritids- och idrottskunskap. Gymnasiet.  
Skolverket 100517.
Fritids- och idrottskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne med grund i 
fritidsvetenskap och idrottsvetenskap. I ämnet studeras fritid och idrott 
utifrån individ-, grupp och samhällsperspektiv.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fritids- och idrottkunskap ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om fritidens och idrottens betydelse för 
individer och samhället. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kun-
skaper om hur fritid och idrott har förändrats och om hur olika faktorer 
påvekar människors fria tid, fritidsvanor och fritidsaktiviteter. De ska 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om fritidssektorns villkor 
och förutsättningar samt om fritidsmiljöer och fritidsaktiviteter som 
mötesplatser för människor.
    I undervisningen ska olika arbetssätt användas som stimulerar pro-
blemlösning och handlingsberedskap och tillfällen ska ges för eleverna 
att medverka vid val av arbetsformer och innehåll. Genom fältstudier 
och   genom att medverka i olika verksamheter ska   eleverna 
ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska 
sammanhang. Eleverna   ska ges möjlighet   att reflektera över och 
diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp   och egna och andras 
handlingar och attityder. I undervisningen   ska eleverna också  ges 
möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och 
använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet fritids- och idrottskunskap ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om fritidens och idrottens betydelse för individer, 
grupper och samhälle.

 2. Kunskaper om människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter.
 3. Kunskaper om fritidssektorn, friskvårdssektorn och idrotts-

rörelsen.
 4. Kunskaper om olika föreningar, folkrörelser och organisa-

tioner.
 5. Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom kun-

skapsområdet.
 6. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 7. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder och 

värderingar inom ämnesområdet.

Kurser i ämnet... se Fritids- och idrottskunskap

Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3766
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Träningslära. Gymnasiet.  Skolverket 100517.
Ämnet träningslära är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har 
sin grund i humanbiologi och idrottsvetenskap. Ämnet handlar om hur 
kroppen påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssam-
manhang.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet träningslära ska syfta till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om kroppens byggnad och funktion samt hur 
den   påverkas av   träning. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om betydelsen av kost och fysisk aktivitet för att utveckla 
prestationsförmåga och en hälsofrämjande livsstil. Undervisningen ska 
leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda 
människor, individuellt och i grupp, i hälsofrämjande aktiviteter 
utifrån ett etiskt förhållningssätt. Vidare ska undervisningen ge elever-
na möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur kropps-
ideal är kopplade till olika uppfattningar om kön och identitet. 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om motionsmiljöers 
betydelse för motivation och förhållningssätt till träning. De ska också 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om att förebygga och behandla 
skador i samband med träning och förmåga att arbeta med detta.
    I  undervisningen ska  olika arbetssätt användas som stimulerar 
problemlösning och handlingsberedskap och tillfällen ska ges för 
eleverna att medverka vid val av arbetsformer och innehåll. Genom att 
medverka i  verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i 
och erfarenhet av olika hälsofrämjande arbetssätt. Eleverna ska också 
ges möjlighet att diskutera egna, andras och samhällens attityder och 
värderingar samt etiska frågor relaterade till träning och kroppsideal.

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi.
 2. Kunskaper om näringsfysiologi.
 3. Förmåga att diskutera egna, andras, samhällets och olika kul-

turers attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.
 4. Förmåga att använda olika träningsmetoder.
 5. Förmåga att förebygga och behandla skador och arbeta 

hälsofrämjande.
 6. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera anpassade och 

målstyrda träningsprogram.

Kurser i ämnet... se Träningslära

Träningslära 1, 100 poäng.
Träningslära 2, 100 poäng, som bygger på kursen träningslära 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3773
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Idrott och hälsa. Skolverkets länkskafferi. 
Idrott och hälsa Från Internet 20 april 2010.

Vaccinera klubben mot doping   från 13 år
Denna webbplats innehåller fakta om dopning och vad en idrottsklubb 
kan göra för att förebygga dopning. Sidan har även ett frågetest om 
dopning, som alla har nytta av att genomföra. Det finns även Pdf-filer 
att ladda ner med faktatexter. 

Drogportalen   från 13 år
Faktasidor och länkar om alkohol, narkotika, tobak, läkemedels-
missbruk, dopning och spelberoende. Dessutom kan du läsa 
nyhetsartiklar och hitta aktiviteter i kalendern. Drogportalen är ett 
samarbete mellan flertalet organisationer och myndigheter i Sverige. 

Svenska Dagbladets Bragdguld   från 10 år
SVD:s Bragdguld-medalj är en av de finaste utmärkelser en svensk 
idrottare kan få. Det utdelas till den svenska idrottare som gjort den 
största idrottsliga bragden under året som gått. Bragdguldet har delats 
ut sedan 1925. Här kan du läsa om alla tidigare bragdmedaljörer, och 
lite extra information om den senaste pristagaren. 

Svenska Orienteringsförbundet   från 10 år
Svenska Orienteringsförbundets officiella webbplats. Här hittar du 
historia, nyheter, tävlingar och statistik. Du hittar också 
orienteringsklubbar och kan ladda ner orienteringskartor från olika 
distrikt eller landskap i Sverige. 

Juniorsporten - Radiosporten SR   för 10-15 år
Här kan alla barn och unga som är intresserade av sport läsa om olika 
sporter, de stora sportstjärnorna, lyssna på intervjuer och hitta 
frågesporter, spel och tävlingar om idrott och sport. Insticksprogram, 
till exempel Real Player eller Windows Media Player, behövs på 
datorn för att lyssna. Flash Player behövs för att spela. 

Juniorsportens frågesporter/quiz   för 10-15 år
Här kan du som är sportintresserad testa dina kunskaper om sport och 
idrott. Det finns frågor av olika svårighetsgrad, även för dig som 
tycker att du är expert. 

The Olympic museum    från 10 år
I Lausanne i Schweiz ligger Internationella Olympiska Kommittén 
IOK:s högsäte och där finns också ett fantastiskt OS-museum som 
glädjande nog går att besöka även på nätet. Lär dig om den olympiska 
rörelsens 2000-åriga historia. Massvis av bilder och filmer, både nya 
och gamla. Läs också om klassiska och nutida idrottshjältar, rekord 
och idrottsbradger. 

Jerringpriset   från 10 år
Detta är den enda idrottsutmärkelsen i Sverige som röstas fram av det 
svenska folket. Därför tycker många idrottsmän att det är det finaste 
idrottspris man kan få. Priset delas ut på idrottsgalan i SVT. Här kan 
du se vilka idrottsmän som vunnit priset sedan 1979. Du kan även 
lyssna på intervjuer från Sveriges radio. t

Svenska Frisksportförbundet (SFF)   från 10 år
Svenska Frisksportförbundet bedriver drogfri verksamhet inom 
områdena hälsa, friluftsliv, idrottsverksamhet, kultur och miljövård. 
Här finns information om organisationen och dess ideologi, aktiviteter 
och historia. 

Anti-doping   för 13-15 år
Riksidrottsförbundets anti-dopinggrupp gör den här sidan som ger svar 
på vilka läkemedel som är förbjudna att använda i samband med idrott. 
Här hittar du också regler och föreskrifter inom dopingområdet. 

Friluftsfrämjandet - Tips och råd vid uteäventyr   från 13 år
Massor av praktiska råd vad gäller utrustning och säkerhet vid äventyr 
ute sommar och vinter. Hur långa längdskidor behöver jag? Hur tejpar 
jag bäst ett skavsår? Hur skyddar jag mig mot sol och kyla? När och 
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var är det störst risk för laviner? Klarar min sovsäck en övernattning 
på fjället? 

Drugsmart   från 13 år
Drugsmart innehåller faktasidor om tobak, alkohol, droger, dopning 
och spelberoende. Här finns även nyheter, debatter, recensioner och 
tävlingar. Du kan även läsa svar på frågor eller ställa egna frågor. 
Lärare som loggar in kan få tillgång till pedagogiska spel, verktygslåda 
med mera. Bakom informationen står CAN, Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning. 

Svensk Idrott   från 13 år
Här får du dagsfärska nyheter från Svensk Idrott som är 
Riksidrottsförbundets officiella tidskrift om svensk idrott och sport. 
Här finns ett artikelarkiv och möjlighet att ladda ner tidigare nummer i 
Pdf-format. 

Sveriges Riksidrottsmuseum   från 13 år
Sveriges Riksidrottsmuseum arbetar för att sprida kunskap om och 
intresse för idrottshistoria. Här kan du se månadens idrottshistoriska 
bild, person och föremål. Här finns även information om fasta och 
tillfälliga utställningar, samt adresser till andra idrottshistoriska 
museer. 

Svenska gång- och vandrarförbundet   från 10 år
Fakta om Svenska gång- och vandrarförbundet, samt information och 
statistik inom gångsport och tjejgåing. Du hittar vandringstips och tips 
om vandringsleder. 

Svenska Dragkampförbundet   från 13 år
Här presenteras sporten dragkamp. Det finns även en historik, nyheter, 
tävlingsprogram, bilder och filmklipp, med mera.
 Vandrarens webbsida   från 13 år
En sida skapad för dig som söker information och tips om lämpliga 

vandringsleder i Sverige och Europa. Det finns även litteraturtips om 
vandring, inköpsställen för kartor, vandrartidskrifter, utrustning, 
vandrarorganisationer och diskussionsgrupper. 

Bergslagsleden   från 13 år
Denna sida handlar om vandring och Bergslagsleden. Du får här 
information om vandring och tips på lämplig utrustning. Det finns 
även artiklar om Bergslagen och länkar till andra leder som cykel- och 
kanotleder 
Kanotleder i Sverige   från 13 år
Här presenteras ca 350 svenska kanotleder landskapsvis från Skåne till 
Lappland. Du får information om framkomlighet, svårighetsgrad, ev 
lyft mm. 

The Why Files   från 13 år
Vill du sätta dig in i vetenskapen bakom många olika företeelser som 
tas upp i tidningarnas nyheter? Varje vecka presenteras här en 
vetenskaplig artikel i ord och bild, utifrån en nyhetsrubrik i en tidning. 
Vill du se tidigare artiklar kan du titta i det välfyllda arkivet. Dessutom 
finns en lärarsida med lektionstips och länkar. 

Engelska lånord i svenska sportspalter   från 13 år
Här förklaras engelska lånord som ofta nämns i svenska sportspalter. 
De listas här alfabetiskt och du får en kort förklaring av varje ord. 

Riksidrottsförbundet - Riksidrottsgymnasier   för 13-15 år
Vad är ett idrottsgymnasium egentligen? Var finns de och hur bär man 
sig åt om man vill gå på ett av dem? Här får du svaren. 

Sportal   från 10 år
Den svenska versionen av en sportportal som utöver de vanligaste 
sporterna, fotboll och ishockey, även tar upp ett flertal andra. Vinter-
sport, Formel 1, basket, tennis m.fl. Nyheter, kalender och längre 
artiklar. 
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Eurosport   från 10 år
Eurosport är nog de sportkanaler som de flesta sportintresserade tittar 
på. Här är deras svenskspråkiga webbplats, ett bra komplement till 
kanalen. Här hittar du aktuella resultat och videoklipp i de flesta 
grenar, spel och tävlingar. Här hittar du även många idrottsbloggar du 
kan följa. Du kan även välja andra språk. 

Sports Illustrated for Kids - SIKIDs.com   från 10 år
En mer barninriktad version av Sports illustrated, en av världens mest 
kända sporttidningar. Här hittar du mycket om specifikt amerikanska 
sporter som baseboll, basketboll, ishockey och amerikansk fotboll, 
men även om andra idrotter. 

Drugnews   för 13-15 år
En sida som på ett lättförklarligt sätt låter oss ta del av 
skadeverkningar som är relaterade till brukande av olika droger. 
Intressant är att till varje drog som presenteras ges en överblick av vad 
lagen säger om brukandet av respektive drog. 

Sport - SVT   från 10 år
Här hittar du Sveriges televisions sportsidor. Du hittar många 
videoklipp från Sportspegeln om basket, fotboll, friidrott, golf, 
handboll, ishockey, hästsport, innebandy, motorsport, simning, skidor, 
tennis med mera. För att se videoinslagen behövs Windows Media 
Player eller RealPayer på datorn. 

PrimaVi – en portal om hälsa från 13 år
Den här webbplatsen handlar om bra matvanor, träning, idrott och 
hälsa. Här hittar du en mängd fakta, tips och råd om hur du skall må 
bättre. 

Dopingjouren   från 13 år
Dopingjouren är en rikstäckande telefonrådgivning ,som tillhör 
Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge, dit du kan ringa anonymt 
med dina frågor om dopning. Här hittar du också fakta om dopning, 

biverkningar, preparat samt frågor och svar och länkar. 

Sport - SVT Öppet arkiv   från 10 år
I SVT:s öppna arkiv på webben presenteras gamla TV-inslag om sport, 
från 1920-talet och framåt - fotboll, boxning, bandy, hockey, cykling, 
skidsport, friidrott och Vasaloppet med mera. Under rubriken En 
stjärna föds kan du även se våra stora idrottstjärnor som unga, till 
exempel Zlatan Ibrahimovic, Björn Borg, Mats Wilander och J-O 
Waldner som tonåringar. Windows Mediaplayer eller RealPlayer 
behövs på datorn. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18
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DN 15 juni 2010
“Danmark är VM:s tristaste lag”
“Grattis, Danmark. Ni toppar i alla fall den här listan så här 
långt: VM:s tristaste lag.”
 
FOTBOLLS-VM 2010 GRUPP E
Skadad Bendtner borde inte ha spelat
Hondas mål gav Japan en historisk seger
Danskt självmål hjälpte Holland på traven
Messi måttstock för japaner
Uchido till Schalke efter VM
Bendtner med från start mot Holland
Holland slåss mot sin historia
Danmark slåss mot skadorna
Bendtner kan missa premiären
Holland chansar med Robben

“Innsbruck 2008:
Den danske journalisten lutade sig mot mig i väntan på presskonfe-
rensen efter svenska uttåget och väste med inlevelse:
”Fy f-n vad Sverige spelar tråkigt”.

Johannesburg 2010:
Jag satte mig i Soccer City för att se rolig, fartfylld och fantasifull 
dansk dynamit.
Klart jag inte gjorde.
Danska laget har gått ner sig och är alldeles för beroende av Bendtner 
men jag hade ändå väntat mig mer. Mer passion, mer kamp, mer idéer.
Fick inget av det och det var bara att göra som Simon Poulsen när han 
nickat fram till 0–1.
Le åt eländet.
Det var ett sånt där skit-händer-mål, en snedträff med skallen och en 
ryggning av Agger i mål. 1–0 Holland. Danmark i brygga.

Och där låg Danmark kvar utan att ens försöka resa sig och det var de 
44 minuterna som tog upp Danmark i topp på listan över VM:s 
tristaste lag. Till och med före Grekland, Algeriet och Slovenien.
Det danska ickespelet och vuvuzelornas trötta tutande (de är som sagt 
inte lika störande för oss som tv:s bisvärmsljud för er) gjorde att jag 
gäspade käken ur led.
De danska spelarna var ännu tröttare, som om VM:s första halvlek 
sugit ur alla krafter.
Ingen ändring i taktiken, ingen desperation, ingen lust, ingen rörelse, 
ingen fantasi, inga B-planer och, som Orup säger, tiden bara gick.
Det danska anfallsspelet går ut på att Nicklas Bendtner ska lösa allt, 
men efter skadan är inte VM:s Bendtner en formtoppad Bendtner och 
efter en timme byttes han ut. Då hade han spelat oväntat länge. Då var 
det helt kört.
Danmark 2010 är alldeles för likt Sverige 2008. Ett lag som sett sina 
bästa dagar, en förbundskapten som suttit för länge och en stor spelare 
längst fram som ska vara lagets lösning.
Danmark gjorde en helt okej första halvlek och var bäst när spelet inte 
bara var raka långa bollar på Bendtner, utan när han fick bollen 
tidigare och kunde suga tag i den och spela vidare. Eller när spelet via 
kanterna sökte honom snett in i mitten, det var så Danmark tog sig 
fram till Bendtners nick i 27:e. Matchens bästa chans så långt.
När jag tog morgonpromenaden i Johannesburgs charmiga stadsdel 
Melville (en sydafrikansk fotograf beskrev den så att jag såg forna 
tiders flum-Söder framför mig) kändes det som en svensk morgon sent 
i augusti. Luften klar och frisk. Man vet att det blir en härlig 
sommardag, man vet att det inte är många kvar och även fast jag borde 
njuta är det då som mitt stora vemod rullar in.
Men på Melvilles restauranggator fanns bara framtid. Holländarna 
drack frukost och det var stora förväntningar och några timmar senare 
drog de orangea skarorna fram över de röda, dammande 
parkeringsfälten i östra Soweto och jag delade deras förväntan. Efteråt 
kan jag lätt konstatera två saker:
1) Holland levde inte upp till dessa.
2) Holland har lärt sig läxan.
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Riktiga mästerskapslirare bränner inte allt i början (ska jag vara orolig 
för mitt Tyskland) eftersom det inte delas ut guld i gruppspelet. I så 
fall hade Holland varit EM-etta 2008.
Det guldet tog dagens representant för totalfotbollen och det finns 
stora skillnader mot landet som påstås ha skapat den.
När Spanien spelar ser det så lätt ut, Holland i går skulle krångla till 
allt.
När Spanien spelar är de som inte har bollen i ständig rörelse, Holland 
i går var en som dribblade och många som tittade på. Inte konstigt att 
danska försvarstriangeln Christian Poulsen framför Simon Kjaer och 
Daniel Agger kunde stå och ha så bra koll på läget i första halvlek.
Holland spelade som om de kommit över Anders Limpars ännu 
osläppta instruktions-dvd ”En dragning för mycket”. Jag tappade 
räkningen på alla gånger holländarna kunde tagit med sig bollen i fart, 
i djupled, mot mål. Istället drog sig en van Persie, en Sneijder eller en 
holländare i mängden ur läget och letade upp en dansk att försöka dra.
Men Holland har Arjen Robben (vilken holländsk tidning blir först 
att ta honom till Robben Island) i reserv.
Och ett lag som kan kasta in Eljero Elia i 67:e måste man fortsätta att 
frukta. Den stackars backen Lars Jacobsen ska tacka alla fotbollsgudar 
för att Elia inte fick mer tid.
Danmark har aldrig misslyckats med att överleva ett gruppspel i VM 
och det här talar trots allt för att laget går vidare igen – lottningen. 
Med Japan och Kamerun har ingen kunnat kalla grupp E för dödens.
Till sist: När ”Lewis”  intervjuade folk till sin vuvuzela-text träffade vi 
en Lewis. Lynray höll på Ajax Cape Town och där spelar Hammarbys 
förre floppforward Nathan Paulse.
– En fantastisk spelare, sade Lynray Lewis.
Tänk vad märkliga saker man får uppleva under ett VM.

Johan Esk
johan.esk@dn.se “
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Språk. Gymnasiet. Skolverket 100517.

Människans språk
Ämnet människans språk har sin bas i språkvetenskapens olika grenar 
och behandlar språk ur flera aspekter. Utgångspunkten är språk i värl-
den idag och vad det innebär att kunna ett språk. Ämnet är en förbe-
redelse för och komplement till vidare språk- och kulturstudier.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet människans språk ska syfta till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om språk som system, kulturbärare och socialt 
fenomen. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveck-
la kunskaper om den mänskliga språkförmågan och språkanvändning 
samt behandla processer som språkinlärning och samband mellan 
språk, tanke och hjärna. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om olika språk i världen och vad som förenar dem respek-
tive skiljer dem åt.
    Eleverna ska få utveckla färdigheter i att praktiskt tillämpa kun-
skaper om språkliga system samt förmåga att analysera och diskutera 
språk och språkanvändning som kulturellt, politiskt och socialt feno-
men ur olika perspektiv, till exempel etnicitet och makt.  Därigenom 
ges eleverna möjlighet att utveckla en ökad språklig medvetenhet. 
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om språkets roll i interkulturell kommunikation samt förståelse av de 
möjligheter och utmaningar som språklig mångfald och flerspråkig 
kompetens innebär både för individ och samhälle.
    Undervisningen ska förena teori och praktik. Genom att studera 
språk såväl i närsamhället  som globalt  och genom att dra nytta av 
elevernas egna språkliga erfarenheter ska kunskaper om språkanvänd-

ning och språklig mångfald sättas in i ett sammanhang. Praktiska 
inslag som laborationer och undersökningar ger eleverna möjlighet att 
utveckla förståelse av till exempel språkinlärning och språkljud. 
Undervisningen i ämnet ska även innehålla praktisk problemlösning 
där eleverna får möjlighet att använda sina kunskaper om språkliga 
system i olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet människans språk ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om språk och språkfamiljer i världen.
 2. Förmåga att analysera språk med hjälp av kunskaper om 

språkens byggstenar och deras användning i olika språk.
 3. Kunskaper om den mänskliga språkförmågan, språkliga pro-

cesser, språkinlärning och sambandet mellan språk och 
tänkande.

 4. Förståelse av språklig mångfald och flerspråkighet ur ett 
individ- och samhällsperspektiv.

 5. Förmåga att använda begrepp, metoder och teorier som är rele-
vanta för kunskapsområdet.

 6. Färdigheter i att undersöka språkliga företeelser och lösa språk-
liga problem.

 7. Förmåga att diskutera och reflektera kring språk som kulturellt, 
politiskt och socialt fenomen samt kring språkets roll i inter-
kulturell kommunikation.

Kurser i ämnet... se Människans språk 
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Svenska
Ämnet svenska har sin vetenskapliga förankring främst i svenska språ-
ket och litteraturvetenskap. Språkfärdighet och textkunskap är viktigt i 
alla ämnen, men ämnet svenska har ett särskilt ansvar för att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur muntliga framställningar och texter kan 
skilja sig åt beroende på genre, syfte och mottagare samt hur tal och 
texter bör vara uppbyggda för att fungera väl i olika sammanhang.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med 
olika typer av text, såväl sakprosa som skönlitteratur. Eleverna ska ges 
möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det kulturellt särskiljande som 
det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till 
att eleverna utvecklar förmåga att använda litteratur som källa till 
självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 
tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya 
tankesätt och öppna nya perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till 
att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess 
uppbyggnad och ursprung samt förmåga att reflektera över olika typer 
av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt granskar informa-
tion från olika källor och medier.
    Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, lyssna, läsa och 
skriva och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska 
ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och 
tillägna sig de språkliga redskap som krävs för både vardags- och 
samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper 
om texter och skrivande som behövs i arbetslivet och för högre studier.
I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, lyssna, läsa 
och skriva. Elevernas produktion ska utgöra en väsentlig del av 
undervisningen. Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning 
ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar 

och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter 
efter egen värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få 
möta olika typer av skönlitteratur och sakprosatexter samt få sätta 
innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 
utbildningen.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:
    1. Förmåga att tala i grupp och inför andra på ett sätt som är 
 lämpligt i kommunikationssituationen samt delta på ett 
 konstruktivt sätt i diskussioner och förberedda samtal.
 2. Kunskaper om språkriktighet i text och om hur man utformar 

muntliga framställningar och texter för att de ska fungera väl i 
sitt sammanhang. Förmåga att producera välformulerade tal 
och texter av olika typer.

 3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på 
ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför 
muntlig och skriftlig framställning på ett sätt som tar hänsyn 
till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

 4. Förmåga att läsa och arbeta med sakprosatexter samt producera 
egna texter som tar sin utgångspunkt i det lästa.

 5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skön-
litterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i 
ett sammanhang.

 6. Kunskaper om genrer, berättartekniska och stilistiska drag, dels 
i skönlitteratur från olika tider, dels i olika medier.

 7. Förmåga att läsa och arbeta med skönlitteratur från olika tider 
och kulturer samt reflektera över litteraturen utifrån olika 
perspektiv.

 8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
 9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och i övriga Norden 

samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över 
olika former av språklig variation.

Kurser i ämnet... se Svenska

http://www.skolverket.se/sb/d/3445
http://www.skolverket.se/sb/d/3445


Svenska som andraspråk
Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än 
svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett 
rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare 
studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom 
språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra 
människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin 
flerspråkliga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt 
som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka 
sig.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att 
eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. 
Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen fler-
språkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett 
funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, 
producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, 
sakprosa, film och andra medier ska användas så att språket blir 
varierat, och innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter 
och kunskaper tas till vara. Flerspråkighet är en tillgång för såväl 
individen som samhället, och genom att jämföra språkkunskaper och 
språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla en bättre förståelse av vilken funktion språket har för 
kommunikation, tänkande och lärande.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket 
till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

 • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är 
relevant för kontexten.

 • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga 
normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur 
dessa samspelar i en kontext.

 • Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska 
innehållet i tal och texter.

 • Förmåga att läsa texter av olika slag.
 • Förmåga att läsa skönlitteratur i skilda former och från olika 

delar av världen, och att använda litteratur, film och andra 
bildmedier som källa till insikter om egna och andras 
erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar.

 • Kunskaper om hur språk kan användas på olika sätt, samt 
förmåga att reflektera över den egna språkanvändningen.

 • Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna 
modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, 
samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Kurser i ämnet... se Svenska som andraspråk
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Modersmål
Ämnets syfte
Ämnet modersmål syftar till att gynna elevernas språk- och identi-
tetsutveckling. Ett välutvecklat modersmål är av grundläggande   be-
tydelse för lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar 
förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till 
företeelser i omvärlden. Ämnet syftar till att göra eleverna aktivt 
tvåspråkiga och  detta gagnar även språkutvecklingen i svenska och 
andra språk. Språkliga uttrycksformer är redskap för att kunna verka i 
ett demokratiskt samhälle, där kulturer, livsåskådningar, generationer 
och språk möts. Elever som behärskar  sitt modersmål  är värdefulla 
tillgångar vid internationella kontakter i allmänhet och för att föra ut 
Sverige i världen. Ämnet utgår från att unga med flerfaldig kultur-
tillhörighet skapar sin identitet med  flera språk som medel. Ämnet 
modersmål syftar till att ge eleverna möjligheter och lust att söka sig 
till kultur i vid mening som en källa till kunskap och glädje.     
    Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i och om modersmålet. Undervisningen ska bidra 
till att eleverna i både tal och skrift utvecklar ett rikt språk, som ger 
självförtroende, trygghet i olika situationer och möjligheter att utveck-
la och uttrycka sin personlighet. Dessutom syftar undervisningen till 
att ge eleverna en förankring i både ursprungskulturen och den svens-
ka kulturen och till att stärka samhörigheten med den egna familjen. 
    Undervisningen i ämnet ska ge eleverna möjligheter att utveckla sitt 
språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med 
andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att 
utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skola och samhälle genom 
att den utgår från ett jämförande perspektiv på språk och kultur.

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Ett rikt ord- och begreppsförråd och förmåga att förstå moders-
målet och göra sig förstådd på det inom olika områden.

 2. Säkerhet i tal i olika genrer. Förmåga att delta aktivt i samtal, 
diskussioner och redovisningar samt muntligt kunna uttrycka 
tankar, känslor och åsikter.

 3. Säkerhet i skrift i olika genrer. Förmåga att skriva process-
inriktat, bearbeta sina texter utifrån egen reflektion och andras 
respons samt kunna ta hänsyn till mottagare och situation.

 4. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika 
tider samt texter i skilda genrer, som en källa till kunskap.

 5. Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av 
dess utveckling samt förmåga att på egen hand göra 
jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket. 

 6. Kunskaper om historia, kultur, geografiska områden och 
aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga 
att kunna göra jämförelser med svenska förhållanden.

 7. Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, 
tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

Kurser i ämnet... se  Modersmål
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Engelska
Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda 
områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i 
engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och 
kulturella sammanhang och att delta i   ett globaliserat   studie- och 
arbetsliv. Det kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade 
möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar 
språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda 
engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges 
möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 
sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna 
förmåga   innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk 
och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera 
sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk 
till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska 
eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och 
skrift och förmåga att uttrycka sig med allt större variation och 
komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen 
och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, 
samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar 
av världen där engelska används. Undervisningen ska stimulera 
elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att 
utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och 

stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna 
utvecklar  språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig 
språk i och utanför undervisningen.
    I undervisningen ska eleverna få möta talad och skriven engelska av 
olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och 
kunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift 
samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och 
tillsammans med andra, samt med stöd av olika hjälpmedel och 
medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för 
kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna 
utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig 
innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:

 1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka 
innehållet.

 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal 
och skrift.

 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

situationer.
 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang 
och delar av världen där engelska används.

Kurser i ämnet... se Engelska
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Moderna språk
Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd olika 
språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från 
skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom många 
skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. 
Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika 
sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat 
studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya 
perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större 
förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte
Undervisningen i moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar 
språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda 
språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges 
möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 
sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna 
förmåga innefattar dels reception, som   innebär att förstå talat språk 
och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera 
sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk 
till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska 
eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och 
skrift och förmåga att uttrycka sig med allt större variation och 
komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen 
och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, 
samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 
områden där språket används. Undervisningen ska stimulera elevernas 
nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla 

flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer 
varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna 
utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig 
språk i och utanför undervisningen. 
    I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av 
olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och 
kunskaper. Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera 
talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, 
samt med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska 
dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och 
lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur man 
söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för 
information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka 
innehållet.

 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal 
och skrift.

 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

situationer.
 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhälls-

frågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 
områden där språket används.

Kurser i ämnet... Moderna språk
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Klassisk grekiska - språk och kultur
Ämnet klassisk grekiska - språk och kultur är till sin karaktär ett 
humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har 
varit gemensamt språk för befolkningen i den östra delen av 
Medelhavsområdet under lång tid, och den antika grekiska kulturen 
har satt en bestående prägel på den kultur vi lever i idag. Den 
västerländska kulturen och tänkandet har formats av arvet från antik 
grekisk litteratur, filosofi, konst och arkitektur. Ämnet klassisk 
grekiska ? språk och kultur ger eleverna tillgång till detta arv.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet klassisk grekiska - språk och kultur ska syfta 
till att eleverna utvecklar grundläggande kunskaper om och i det 
grekiska språket och om den grekiska kulturen under antiken samt hur 
den har påverkat senare tiders kulturer. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla förståelse för andra tiders kulturer och 
bidra till ett fördjupat historiskt perspektiv men också ge perspektiv på 
vår egen tid. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet   att 
utveckla  kulturell och språklig medvetenhet och analysförmåga som 
grund för fortsatta studier inom såväl språk som andra ämnesområden.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i 
grekiskans ordförråd och grammatik, så att de kan läsa och förstå 
grekiska texter från antiken. Vidare ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om hur grekiskan har påverkat och 
fortfarande påverkar många andra språk. Undervisningen ska bidra till 
att eleverna utvecklar ett större ordförråd även i svenska, engelska och 
andra moderna språk, eftersom grekiskan är ursprunget till ett stort 
antal lånord i dessa språk. Vidare ska undervisningen leda till att 
eleverna utvecklar förmåga att analysera och beskriva språkliga 
företeelser.

    Läsningen av grekisk text är även en nyckel till kunskaper i antikens 
historia och kultur och är därför central i ämnet. För att bredda de 
kunskaper som texterna ger ska textläsningen kompletteras med 
grekiska texter i översättning samt annat material. I undervisningen 
ska eleverna även ges möjlighet att få både språkliga och kulturella 
upplevelser av olika slag.

Undervisningen i ämnet klassisk grekiska - språk och kultur ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att läsa, återge och tolka enkla grekiska texter av 
olika slag från antiken med hjälp av kunskaper om grekisk 
grammatik samt grekiskt ordförråd och uttal.

 2. Förmåga att beskriva och analysera det grekiska språket med 
hjälp av relevanta begrepp.

 3. Förmåga att resonera om samband mellan grekiska och 
moderna språk och förmåga att känna igen och förklara 
grekiska ord, orddelar, begrepp och uttryck i svenska, engelska 
och andra moderna språk.

 4. Kunskaper om det antika Greklands historia, kultur och 
samhällsliv samt förståelse av hur den grekiska kulturen har 
påverkat senare tiders kulturer i Europa och övriga världen.

 5. Förmåga att använda kunskaper om grekisk historia och kultur 
vid tolkningen av grekiska texter från antiken och av senare 
tiders litteratur, konst och idéer.

Kurser i ämnet.. se Klassisk grekiska - språk och kultur
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Latin -  språk och kultur
Ämnet latin - språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne 
som förenar språk- och kulturstudier. Latinet har varit modersmål och 
kommunikationsspråk för en stor del av Europas befolkning under 
drygt tvåtusen år och är i dag en sammanbindande länk mellan många 
länder i världen som förmedlare av ett gemensamt språkligt och 
kulturellt arv. Ämnet latin ? språk och kultur ger eleverna tillgång till 
detta arv.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet latin - språk och kultur ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om och i det latinska språket, om den 
romerska kulturen och om latinets roll som kulturbärare under olika 
tider. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse 
för andra tiders kulturer och bidra till ett fördjupat historiskt 
perspektiv, men också ge perspektiv på vår egen tid. I undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kulturell och språklig 
medvetenhet och analysförmåga, som grund för fortsatta studier inom 
såväl språk som andra ämnesområden.
   För att kunna läsa och förstå latinska texter från antiken, medeltiden, 
renässansen och från senare tider ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper i latinets ordförråd och grammatik. 
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om hur latinet har påverkat och fortfarande påverkar många andra 
språk. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett större 
ordförråd även i svenska, engelska och andra moderna språk, eftersom 
latinet är ursprunget till ett stort antal lånord i dessa språk. Vidare ska 
undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att analysera 
och beskriva språkliga företeelser.

    Läsningen av latinsk text är en nyckel till kunskaper i antikens och 
senare tiders västerländska historia och kultur och är därför central i 
undervisningen. För att bredda de kunskaper som texterna ger ska 
textläsningen kompletteras med annat material av olika slag. Vidare 
ska undervisningen visa hur det latinska språket och kulturen lever i 
det omgivande samhället. 

Undervisningen i ämnet latin - språk och kultur ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att läsa, återge och tolka latinska texter av olika slag 
och från olika tider med hjälp av kunskaper om latinsk 
grammatik samt latinskt ordförråd och uttal.

 2. Förmåga att beskriva och analysera det latinska språket med 
hjälp av relevanta begrepp.

 3. Kunskaper om latinets roll i de romanska språkens utveckling 
och latinets inflytande på svenska, engelska och andra moderna 
språk.

 4. Förmåga att resonera om samband mellan latin och moderna 
språk samt att känna igen och förklara latinska ord, orddelar, 
begrepp och uttryck i svenska, engelska och andra moderna 
språk.

 5. Kunskaper om romersk historia, kultur och samhällsliv samt 
förståelse av hur den romerska kulturen har påverkat senare 
tiders kulturer i Europa och övriga världen.

 6. Förmåga att sätta in de latinska texterna i ett större samman-
hang och att tolka både latinska texter och senare tiders 
litteratur, konst och idéer med hjälp av kunskaper om romersk 
historia och kultur.

Kurser i ämnet... se Latin - språk och kultur
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Svenska för döva
Ämnet svenska för döva har sin vetenskapliga förankring främst i 
tvåspråkighet, svenska språket och litteraturvetenskap. Språkfärdighet 
och textkunskap är viktigt i alla ämnen, men ämnet svenska har ett 
särskilt ansvar för att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika 
teckenspråkiga och skriftliga texter kan skilja sig åt beroende på genre, 
syfte och mottagare samt hur texter bör vara uppbyggda för att fungera 
väl i olika sammanhang.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet svenska för döva ska syfta till att eleverna 
utvecklar sin förmåga att kommunicera i skrift samt att läsa och arbeta 
med olika typer av  text,  såväl  sakprosa som skönlitteratur. Eleverna 
ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det kulturellt 
särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen 
ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda litteratur 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 
erfarenheter, livsvillkor, tankar   och föreställningsvärldar. Den ska 
utmana eleverna till nya tankesätt och öppna nya perspektiv. Vidare 
ska undervisningen leda vidare till att eleverna utvecklar kunskaper 
om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt förmåga 
att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen 
ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker 
och kritiskt granskar information från olika källor och medier.
    Undervisningen ska stimulera elevernas lust att kommunicera, läsa 
och skriva och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna 
ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och 
tillägna sig de språkliga redskap som krävs för både vardags- och 
samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper 
om texter och skrivande som behövs i arbetslivet och för högre studier.
I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att kommunicera, 
läsa och skriva. Elevernas produktion ska utgöra en väsentlig del av 
undervisningen. Undervisningen i skriftlig framställning ska ge 

eleverna tillfälle att värdera andras skriftliga texter samt bearbeta sina 
egna texter efter egen värdering och andras råd. Därigenom utvecklas 
elevernas medvetenhet om sin tvåspråkighet och sin egen och andras 
språkanvändning.
    I undervisningen kan stoff, till exempel val av skönlitteratur och 
sakprosatexter, anpassas efter elevernas intresse och valda studiein-
riktningar.

   Undervisningen i ämnet svenska för döva ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
    1. Kunskaper om språkriktighet i text och om hur man utformar 
 skriftliga texter för att de ska fungera väl i sitt sammanhang. 
 Förmåga att producera välformade och väl fungerande texter av 
 olika typer.
 2. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på 

ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför 
muntlig och skriftlig framställning på ett sätt som tar hänsyn 
till syfte, mottagare och kommunikationssituationen i övrigt.

 3. Förmåga att läsa och arbeta med sakprosatexter samt producera 
egna texter som tar sin utgångspunkt i det lästa.

 4. Kunskaper om centrala svenska och internationella skön-
litterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i 
ett sammanhang.

 5. Kunskaper om genrer, berättarteknik och stilistiska drag, dels i 
skönlitteratur från olika tider, dels i olika medier.

 6. Förmåga att läsa och arbeta med skönlitteratur från olika tider 
och kulturer samt reflektera över litteraturen utifrån olika 
perspektiv.

 7. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad i jämförelse 
med svenskt teckenspråk.

 8. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och i övriga Norden 
samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över 
olika former av språklig variation.

 9. Förmåga att jämföra svenskt teckenspråk och svenska.
Kurser i ämnet... se Svenska för döva
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Engelska för döva
Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda 
områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi.  Kunskaper 
i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kul-
turella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. 
Att ha kunskaper i flera språk kan dessutom ge nya perspektiv på 
omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för 
olika sätt att leva.
    I ämnet engelska för döva påverkas elevens språkutveckling både av 
att dövas inlärning av engelska sker helt visuellt och av att engelska i 
regel är det tredje språket. Eleven möter engelska endast via läsning, 
och inlärningen bygger på det språkliga inflöde som läsningen ger. Vid 
språkinlärningen måste eleven använda sitt första språk, svenskt 
teckenspråk, och sitt andra språk, svenska.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet engelska för döva ska syfta till att eleverna 
utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar 
använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska 
ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och menings-
fulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna 
förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå texter, dels 
produktion och interaktion som innebär att formulera sig och samspela 
med andra i skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, 
syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges 
möjlighet att utveckla språklig säkerhet och förmåga att uttrycka sig 
med allt större variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att använda  olika strategier för att 
stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkun-
skaperna inte räcker till.

    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, 
samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar 
av världen där engelska används. Undervisningen ska stimulera 
elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge  dem möjlighet att 
utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och 
stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna 
utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig 
språk i och utanför undervisningen.
    I undervisningen ska svenskt teckenspråk och skriven svenska 
användas som stöd för inlärningen. Engelska används i textstudier, 
skriftlig interaktion och egen skriftlig produktion. Ett aktivt kontrastivt 
arbetssätt, där skillnader och likheter mellan elevens olika språk lyfts 
fram, ska utgöra stöd för inlärningen. I undervisningen ska eleverna få 
möta skriven engelska av olika slag samt få sätta innehållet i relation 
till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att 
producera olika texter med stöd av olika hjälpmedel och interagera i 
skrift i form av direktkommunikation via olika medier. Undervis-
ningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, 
information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
för hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehållet i texter 
från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

      Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Förståelse av skriven engelska samt förmåga att tolka inne-

hållet.
 2. Förmåga att formulera sig o kommunicera på engelska i skrift.
 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 
 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

situationer. 
 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhälls-

frågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar 
av världen där engelska används. 

Kurser i ämnet... se Engelska för döva 
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Teckenspråk för döva
Ämnet teckenspråk för döva ska bidra till att eleverna utvecklar ett rikt 
språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och 
möjligheter att utveckla och uttrycka sin personlighet. Ett välutvecklat 
teckenspråk är av grundläggande betydelse för lärande i och utanför 
skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, 
värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet ska syfta till att göra eleverna aktivt tvåspråk-
iga med svenskt teckenspråk och svenska. Denna tvåspråkighet gagnar 
även utvecklingen i andra språk och ger större valmöjligheter i livet, 
både när det gäller vidare utbildning och ett aktivt deltagande i 
arbetsliv och samhälle.
  Undervisningen ska ge eleverna en förankring i både den 
teckenspråkiga kulturen och den svenska och ska utgå från att unga 
med flerfaldig kulturtillhörighet skapar sin identitet med språken som 
medel. Undervisningen ska ge eleverna möjligheter och lust att söka 
sig till kultur i vid mening som en källa till kunskap och glädje. Ge-
nom ett jämförande perspektiv på språk och kultur ska undervisningen 
bidra till att eleverna utvecklar ett interkulturellt förhållningssätt i 
skola och samhälle. 
    Undervisningen ska utveckla elevernas språkliga uttrycksformer. 
Med språket ska eleverna få redskap för att kunna förstå och verka i ett 
demokratiskt samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 
språk möts. Undervisningen i ämnet teckenspråk för döva ska omfatta 
både färdighetsorienterad och mer teoretiskt inriktad kunskap om 
tecken-språk, dess historia och kultur. Undervisningen i ämnet ska 
utveckla elevernas förmåga att tillägna sig, producera, tolka och 
reflektera över olika typer av teckenspråkiga texter och att använda sig 
av tolk i olika kommunikationssituationer. Språkfärdighet och 
textkunskap är viktigt i alla ämnen, men undervisningen i ämnet 
teckenspråk för döva ska ge eleverna särskild kunskap om de sätt på 
vilka teckenspråkiga texter kan skilja sig åt beroende på texttyp, syfte 

och mottagare samt hur en text bör vara uppbyggd och strukturerad för 
att fungera väl i olika sammanhang.
    Undervisningen i ämnet teckenspråk för döva ska erbjuda möjlighet 
till anpassning av stoff efter intresse och vald studieinriktning.
    Undervisningen i ämnet teckenspråk för döva ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
 1. Förmåga att delta i diskussioner och samtal på ett för 

situationen anpassat sätt samt att hålla teckenspråkiga anföran-
den inför andra på ett sätt som är anpassat till syfte, mottagare 
och kommunikationssituation i övrigt. 

 2.  Kunskap om hur teckenspråkiga texter utformas med hänsyn 
till texttyp, mottagare och situation, samt förmåga att 
producera olika typer av texter enligt de karaktäristiska drag 
som texttypen kräver. 

 3. Förmåga att avläsa, samtala om, kritiskt granska, analysera och 
tolka olika teckenspråkiga texter utifrån texternas särart.

 4. Förmåga att tillgodogöra sig texter, strukturera innehållet, 
sovra, referera och värdera samt förmåga att sammanställa 
information från olika källor. 

 5. Kunskap om och förmåga att reflektera över värderingar av 
språklig variation i svenska teckenspråket som hänger samman 
med individ och kommunikationssituation.

 6. Kunskap om döva och hörselskadades situation nationellt och 
internationellt över tid. Kunskap om teckenspråkets ställning 
och historia i Sverige, Norden och övriga världen, samt 
kännedom om det teckenspråkiga samarbetet i världen.

 7. Fördjupad kunskap om det svenska teckenspråkets form och 
struktur.

 8. Kunskap om tolketik och användning av teckenspråkstolk.
 9. Förmåga att använda svenskt teckenspråk och svenska 

parallellt i olika omfattning och på olika nivåer, samt kunna 
jämföra språken. I samband med detta ska eleverna utveckla 
kunskap om de speciella villkor som gäller för dövas och 
hörselskadades språkinlärning.

Kurser i ämnet... se Teckenspråk för döva
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Svenskt teckenspråk för hörande
Svenskt teckenspråk för hörande är modersmål för personer i Sverige 
som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i 
samhället använder det svenska teckenspråket som kommunika-
tionsmedel i skiftande sammanhang. Tecknade språk har samma språk-
liga grundstruktur som talade språk. Samtidigt skiljer sig tecknade 
språk från talade språk när det gäller bland annat uppbyggnad och 
grammatik.
    Kunskaper i teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika 
sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra tecken-
språksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där teckenspråk 
används. Att ha kunskaper i flera språk kan dessutom ge nya 
perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större 
förståelse för olika sätt att leva.
Ämnets syfte
   Undervisningen i svenskt teckenspråk för hörande ska syfta till att 
eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill 
och vågar använda teckenspråk i olika situationer och för skilda syften. 
Eleverna ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och 
meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ för-
måga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå 
svenskt teckenspråk både i möten med människor och teckenspråkiga 
texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig 
och samspela med andra på teckenspråk samt att anpassa sitt tecken-
språk till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervis-
ningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet 
och förmåga att uttrycka sig med allt större variation och komplexitet. 
Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda 
olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa 
problem när språkkunskaperna inte räcker till.

    Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, 
samhällsfrågor och kulturella företeelser i det teckenspråkiga sam-
hället och i andra sammanhang där teckenspråk används. Undervis-
ningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge 
dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk 
samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra 
till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur 
man lär sig språk i och utanför undervisningen.
   I undervisningen ska eleverna få möta varianter av svenskt 
teckenspråk och få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och 
kunskaper. Eleverna ska få interagera med andra och producera 
teckenspråkiga texter, på egen hand och tillsammans med andra samt 
med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra 
nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och 
lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man 
söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för 
information, kunskaper och upplevelser.
    Genom undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk för döva ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla följande:
    1. Förmåga att avläsa svenskt teckenspråk och olika slags 
 teckenspråkiga texter samt att tolka innehållet.
 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på svenskt 

teckenspråk.
 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

sammanhang.
 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, sam-

hällsfrågor och kulturella företeelser bland döva och andra 
teckenspråksanvändare i olika sammanhang och situationer, 
nationellt och internationellt.

Kurser i ämnet... se Svenskt teckenspråk för hörande
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Ordlistor och lexikon. 
Skolverkets länkskafferi.
Från Internet 20 april 2010. 
http://lankskafferiet.skolverket.se/teman/sidor/0_2_a6.html

About.com : Geography   från 13 år
Här hittar du information på engelska inom ämnet geografi - 
frågesporter och ett omfattande lexikon över geografiska termer. Det 
finns även geografispel, artiklar, kartor, översikter och blindkartor som 
du fritt får skriva ut och använda. Webbplatsen ägs av The New York 
Times Company. Observera att sidan innehåller mycket reklam! 

Acronym Finder   från 13 år
100 000-tals akronymer och förkortningar inom teknologi, 
datavetenskap, telekommunikationer och militärväsen

Albanska - Lexin bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig albanska ord med hjälp av bilder och ljud. Du kan 
få de albanska orden översatta till både svenska och engelska. Du 
behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Alex författarlexikon   från 10 år
Detta är en demoversion av ett mycket användbart författarlexikon 
som är en betaldatabas. Ett stort antal skolbibliotek och 
gymnasiebibliotek abonnerar på denna tjänst - kanske också ditt eget? 
De flesta folkbibliotek har den också, ofta via sin hemsida så att du 
kan logga in med ditt lånekortsnummer. I denna demo kan söka 
information om drygt 30 författare helt gratis. 

Alla dessa småkryp!   från 13 år
Massvis av bilder och fakta om småkryp, eller insekter som de heter. 
Lär dig vilka insektsgrupper som finns Sverige. Testa dina kunskaper 

om insekter i små frågetest och korsord. Du behöver ha javascript 
aktiverat i webbläsaren. Inga bilder får användas utan tillstånd. 

Amhariska - Lexin Bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig amhariska ord med hjälp av bilder och ljud. Du 
kan få de amhariska orden översatta till både svenska och engelska. 
Du behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Arabiska - Lexin bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig arabiska ord med hjälp av bilder och ljud. Du kan 
få de arabiska orden översatta till både svenska och engelska. Du 
behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Avmystifierade dataord   från 13 år
Här kan du slå upp olika datorord, termer och begrepp och få dem 
förklarade. 

Bildteman - ljud- och bildordlista       från 10 år
Vanliga ord på 16 olika språk förklaras här med bild och ljud. 
Skolverket har skapat sidan. Flash Player behövs på datorn. 

Bosniska - Lexin bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig bosniska ord med hjälp av bilder och ljud. Du kan 
få de bosniska orden översatta till både svenska och engelska. Du 
behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Computer Swedens språkwebb   från 13 år
Innehåller bland annat en mycket bra IT-ordlista där du kan söka 
betydelsen på olika datatermer. 

Dansk-svenska specialordlistor    från 13 år
Dansk-svenska ordlistor inom många olika ämnen och teman: fiske, 
svampar, EU, kläder, fåglar med mera. Du kan även söka i alla 
ordlistorna samtidigt. Ett privat översättningsföretag står bakom sidan. 
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Dari - Lexin bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig dari med hjälp av bilder och ljud. Du kan få orden 
översatta till både svenska och engelska. Du behöver 
insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

DictCat   från 10 år
Här kan du hitta språklexikon för många olika språk: svenska, 
engelska, afrikaans, cebuano, katalanska, tjeckiska, estniska, ungerska, 
lettiska, mongoliska, rumänska, slovakiska, swahili, tagalog och 
många fler. 

Digital bildbehandling - akronymer och förkortningar    från 13 år
En liten ordlista som förklarar olika akronymer och förkortningar inom 
området digital bildbehandling. 

Djurordlistan   från 10 år
Vill du veta vad ett djur heter på engelska, franska, latin eller svenska? 
Sök eller bläddra i denna djurordlista! 

EMU Lexin    från 10 år
Ett svenskt-danskt, danskt-svenskt lexikon. Man kan även lyssa på hur 
orden uttalas, om man har rätt insticksprogram på datorn, exempelvis 
QuickTime. 

Encyklopedi om invandring, integration och rasism   från 13 år
Denna encyklopedi är ett resultat av att invandrare, forskare, 
kulturarbetare och andra intresserade försöker samla kunskap om 
invandrare på ett enda ställe. Här förklaras mer än 185 olika termer 
och det finns länkar till faktatexter. Encyklopedin är ett projekt från 
Immigrant-institutet. 

Energilexikon   från 10 år
Här är ett lexikon där du kan slå upp och få förklaringar på ord som 
har med energi och energiproduktion att göra, till exempel olika slags 

begrepp, personer, företag och myndigheter. Bakom lexikonet står ett 
energiföretag. 

Energilexikon   från 13 år
Ett energilexikon från Svensk Energi. Det innehåller även en del bilder 
och länkar till andra informationssidor. 

Engelska fotbollstermer - BBC   för 10-15 år
För dig som ser på fotboll på engelska TV-kanaler eller läser engelska 
fotbollstidningar, kanske det är bra att ha en ordlista som förklarar just 
de fotbollstermer du hör eller läser? 

Engelska lånord i svenska sportspalter   från 13 år
Här förklaras engelska lånord som ofta nämns i svenska sportspalter. 
De listas här alfabetiskt och du får en kort förklaring av varje ord. 
Taggar: engelska, lexikon, ordböcker, ordlistor, svenska

ESL Slang Page   från 13 år
En ordlista med engelsk slang. Du får veta vad ordet betyder och 
dessutom får du exempel att läsa. 
Taggar: engelska, lexikon, ordböcker, ordförråd, ordlistor, slang

Etnografiskt ABC    från 10 år
En alfabetisk förteckning över ord och termer som används inom 
etnografin, vetenskapen om olika kulturer. Slå upp ord från Aboriginer 
till Voodoo. 

Filnamnsändelser och filtyper   från 10 år
Här får du veta vad de olika filändelserna och förkortningarna betyder, 
i de dokument och filer som finns i din dator. 

Filosofisk ordbok    från 13 år
En ordbok där du kan slå upp filosofiska termer. Termerna används 
inom filosofi, religion och i många andra sammanhang. Det finns 
också ett persongalleri med företrädesvis finska filosofer, som till 
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exempel Georg Henrik von Wright, samt texter om Finlands filosofi-
historia. 

Finska - Lexin bildteman     från 10 år
Här kan du lära dig finska ord med hjälp av bilder och ljud. Du kan få 
de finska orden översatta till både svenska och engelska. Du behöver 
insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Fish name translations         från 13 år
Här kan du se vad flera olika saltvattensfiskar heter på svenska, 
engelska, tyska, spanska, italienska, franska och latin. Det finns även 
bilder på några av dessa havsfiskar. 

FishBase - Fiskdatabas       från 13 år
En mycket stor databas över fiskar och fiskarter i världen, både 
sötvattenfiskar och saltvattenfiskar. Du kan få fram fakta om fisken, se 
bilder och läsa om var den lever. Du hittar också fiskfrågesporter, en 
fiskbiologikurs och mycket mer. Du kan söka på svenska och flera 
andra språk, men nästan alla texter i databasen är på engelska. 
Innehållet i fiskdatabasen är uppbyggt genom bidrag från ett stort antal 
forskare och fiskintresserade. 

Fornsvensk lexikalisk databas   från 13 år
I den här ordlistan kan du söka cirka 54.000 ord som är ca 1000 år 
gamla. Databasen baseras på "Ordbok öfver svenska medeltidsspråket" 
av K.F Söderwall och "Ordbok till samlingen af Sweriges gamla lagar" 
av C.J. Schlyter. Många av orden finns i bland annat Västgötalagen 
som du kan läsa om på projektet Källtext. 

Föremålslexikon över gamla redskap och föremål   från 10 år
En privatperson vid namn Marita Persson har fotograferat och 
beskrivit gamla lantbruksredskap och föremål som förr användes i 
svenska jordbruk och hem. Mangelbräde, mjölksil och smörkärna är 
några exempel på föremål. 

Företagsekonomiskt lexikon   från 13 år
Lexikonet innehåller mer än 800 ord som är relaterade till 
ämnesområdet. Bakom webbplatsen står en privatperson. 

Gaffapedia - Musiklexikon   från 13 år
Gaffapedia är ett fritt danskt musiklexikon som fungerar på samma 
sätt som Wikipedia - alla artiklar skapas och förbättras av användarna 
själva. Här kan du hitta information om en hel del musikartister och 
grupper. 

Glosor.eu    från 10 år
En bra tjänst för dig som vill öva på glosor på olika språk. Under 
Övningar hittar du glosövningar och språkspel. Även en ordbok med 
20 olika språk. Om du registrerar dig på sidan (gratis) kan du skapa 
dina egna glosförhör, gloslistor och övningar. Java behövs då på 
datorn. Exempel på språk: bulgariska, bosniska, kroatiska, serbiska, 
makedonska, estniska, lettiska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, 
portugisiska, rumänska, ukrainska och ungerska. 

A Glossary of Political Economy Terms   från 13 år
På webbplatsen kan du lära dig mer om svåra ekonomiska termer. De 
flesta uppslagsorden har även vidarelänkning till andra uppslagsord 
inom samma kategori. 

Grekiska - Lexin bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig grekiska ord med hjälp av bilder och ljud. Du kan 
få de grekiska orden översatta till både svenska och engelska. Du 
behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Guide to medieval terms   från 13 år
En ordbok över medeltida termer. Den kan vara bra att ha till hands 
om du läser en engelsk text om medeltiden. Här förklaras alla svåra 
ord. 
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Handelspolitiskt ABC - Kommerskollegium   från 13 år
Ett lexikon från Kommerskollegium med mer än 300 uppslagsord som 
berör handelspolitik. 

Hjärnan - Anatomisk atlas   från 13 år
Utforska människans hjärna! Här finns en hjärnatlas med en 
tredimensionell roterbar hjärnmodell och femtio interaktiva bilder. Du 
kan genomföra en dissektion av hjärnan, studera hur nervcellerna 
arbetar, ta del av några exempel på slaganfall/stroke med mera. Det 
finns även ett uppslagsverk med över 4000 relaterade sökord. Internet 
Explorer och tre insticksprogram behövs, ladda ner dem gratis på 
sidan. 

IANA Root Zone Database  
 från 13 år
Här kan du se en lista på alla nationella toppdomäner. Det är de 
domännamn på internet som används av länder och som slutar med 
landsändelse, till exempel .se för Sverige och .dk för Danmark.

The Internet Encyclopedia of Philosophy   från 15 år
En uppslagsbok över filosofer, filosofiska källtexter och filosofiska 
begrepp. Sök längs tidslinjen på Antiken eller Aristoteles. Sök även i 
ämnesordslistan för att hitta rätt ord. För elever på gymnasiet. 

Ismer   från 13 år
Här kan du slå upp och få förklarat i ett par korta meningar några 
vanliga och ovanliga "ismer" det vill säga riktningar, inom filosofi, 
konst, religion, politik med mera. Shockwave Player behövs på datorn. 
En privatperson står bakom sidan. 

Juridik på Internet   från 13 år
Information om juridiska frågor på ett lättförståeligt sätt. Du får bland 
annat veta vad den svenska allemansrätten innebär. Dessutom finns en 
juridisk ordlista som förklara juridiska begrepp och förordningar. Lär 
dig också om vad lagen säger i frågor om hyresrätt, bostadsrätt, arv, 

testamente, barn och vårdnadshavare, giftermål, partnerskap och 
samboavtal. En juridisk rådgivningsbyrå står bakom sidan. 

KemiGuidens uppslagsbok   från 13 år
På många arbetsplatser använder man kemiska produkter som kan vara 
farliga. Därför finns olika regler för hur dessa ska hanteras och 
användas. I denna uppslagsbok kan du ta reda på vilka 
säkerhetsföreskrifter som gäller för olika ämnen och vad man ska 
tänka på när man hanterar dessa. 

Landguiden - Länder i fickformat Online   från 13 år
Landguiden är en betaltjänst från Utrikespolitiska Institutet. 
Landguiden omfattar fakta om alla länder i världen. För att kunna 
använda denna tjänst måste din skola ha ett abonnemang och betala en 
avgift. Men om du klickar på knappen "Demo" och sedan på "Läs om 
ett land" kan du prova tjänsten gratis. Du kan då jämföra fakta och 
statistik mellan alla länder i världen. Du kan också läsa mycket 
utförlig information om två utvalda länder: Danmark och Tjeckien. Du 
kan även prova att titta i Världen faktabank som är en gratistjänst från 
Utrikespolitiska Institutet. 

Lingvistik.se   från 10 år
Här finns svenska synonymlexikon, svenska ordlistor, svenska 
stavningskontrollprogram och svenska språkkontrollprogram. Även en 
ordlista för att översätta svenska ord till engelska. 

Liten historisk-geografisk ordlista   från 10 år
När du läser historieböcker kan du ibland stöta på lite gammaldags 
ovanliga ord som till exempel aln, frälse, markland eller packhus. Här 
är en ordlista som förklarar betydelsen av 277 sådana ord, både från 
Sverige och från andra delar av världen. 

Liten ordbok i matematik   från 13 år
Här hittar du en matteordlista med ordförklaringar av ca 500 ord, ofta 
illustrerade med exempel och figurer. Ordboken ger förklaringar till 
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begrepp och termer inom matematiken och täcker in matematikämnets 
ordförråd på högstadiet. 
The Literary Encyclopedia   från 13 år
Ett litteraturlexikon till engelskspråkig litteratur över hela världen. Du 
kan söka alfabetisk på en författare eller en titel och få en massa 
information om författaren och även länkar till deras egna hemsidor. 
Det finns även många andra sökmöjligheter på denna sida. 

The Literary Encyclopedia   från 13 år
I detta litteraturvetenskapliga uppslagsverk kan du hitta information 
om författare, böcker, litterära ämnen och evenemang, med mera. Du 
kan även välja avancerad sökning med ytterligare sökmöjligheter. 

Litet Filosofiskt Lexikon   från 13 år
Undrar du över vad vissa filosofiska termer betyder? I så kanske den 
här webbplatsen kan besvara din fråga. Här hittar du korta förklaringar 
på många filosofiska termer samt korta presentationer av vissa 
filosofer. 
Little explorer       för 10-12 år
Ett engelskt språklexikon främst för yngre elever, där man får ordet 
förklarat med en bild. Du kan också få det engelska ordet översatt till 
tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och japanska. Det är 
som en hel liten uppslagsbok på nätet. 

Little explorers picture dictionary   för 10-15 år
Ordbok med bilder för barn med en alfabetisk förteckning från A-Z 
över ca 1000 engelska ord. Orden översätts till svenska och för en del 
ord finns länkar till pedagogiska webbplatser som rör just det ordet. 

London Slang   från 13 år
Här kan du slå upp engelsk slang i ett lexikon från A-Z. Dessutom 
finns en förteckning på slanguttryck som förekommer på film. Om du 
har hört ett slanguttryck som inte finns med i lexikonet kan du skicka 
in det hit. 

Lulesamiska - Lexin Bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig lulesamiska ord med hjälp av bilder och ljud. Du 
kan få de lulesamiska orden översatta till både svenska och engelska. 
Du behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Marinarkeologisk ordlista    från 10 år
Marinarkeologi är arkeologi under vatten, det vill säga när man gräver 
ut eller gör fynd i vattnet eller havet. I den här ordlistan kan du lära dig 
vad orden betyder som marinarkeologerna använder. 

Mat A-Ö - Ett matlexikon   från 10 år
Här finns en alfabetisk ordlista från A till Ö som rör livsmedel och 
matlagning. Välj en bokstav i den grå listen. På webbplatsen finns 
också information om kryddor, bakning, matallergier och näringslära 
med mera. ICA.se står bakom informationen. 

Mattebegrepp på 17 språk   från 10 år
Här kan du ta reda på vad matematiska termer heter på 17 olika språk. 
Sidan är en lärresurs för flerspråkiga användare, utvecklad av 
modersmålslärare och elever. Begreppsböckerna är fria att skriva ut 
som Pdf-filer och användas till skolarbete. 

Medeltidens och Vikingatidens ABC - Historiska världar    för 
10-15 år
Vem var Gardar Svavarsson och hur såg vikingatidens örslevar ut? I 
lexikonen Medeltidens ABC och Vikingatidens ABC kan du slå upp 
svåra ord och kända platser och personer från vikingatiden och 
medeltiden. 

Merriam-Webster Online   från 13 år
En nätbaserad utgåva av det engelska ordlexikonet Merriam-Webster's 
Collegiate Dictionary, 10th ed. Skriv in det ord eller den fras du vill slå 
upp, så kommer du direkt in i ordboken. 
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Merriam-Webster's Word of the Day   från 13 år
Här presenteras ett nytt engelskt ord varje dag, med uttal, definition, 
etymologi samt exempel på i vilket sammanhang man kan använda 
ordet i fråga. 

The Multilingual Birdsearch Engine            från 13 år
Vad heter fågeln "talgoxe" på engelska? Här kan du skriva in ett 
fågelnamn på ett språk och få det översatt till upp till arton andra 
främmande språk. 

Musiketnologiska termer och begrepp - ordlista   från 13 år
Hos Svenskt visarkiv finns en ordlista från a till ö över 
musiketnologiska termer. Varje ord förklaras med en liten notis och du 
får veta vad ordet betyder och var det kommer ifrån. 

Nationalencyklopedin - NE   från 10 år
NE.se innehåller hundratusentals uppslagsord och uppdateras hela 
tiden. En särskild avdelning - NE Skola - finns för skolan med 
fördjupningar och läxhjälp. Lär dig om den avdelningen i vanliga 
frågor om NE skola. NE innehåller även en svensk-engelsk ordbok, 
atlas med kartor, kunskaptester, korsord med mera. NE är en 
betaltjänst, som din skola kan abonnera på. Du har dock möjlighet att 
slå upp många sökord i en reklamfinansierad gratisupplaga. 

New Advent - The Catholic Encyclopedia   från 13 år
Katolsk uppslagsbok från A-Ö. Viktiga personer, platser, helgon, 
helger, traditioner och företeelser inom katolska kyrkan förr och nu. 

Nordkurdiska - Lexin bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig nordkurdiska ord (kurmanji) med hjälp av bilder 
och ljud. Du kan få de nordkurdiska orden översatta till både svenska 
och engelska. Du behöver insticksprogrammet Flash Player i 
webbläsaren. 

Nordsamiska - Lexin Bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig nordsamiska ord med hjälp av bilder och ljud. Du 
kan få de nordsamiska orden översatta till både svenska och engelska. 
Du behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Norstedts engelska ord    från 10 år
Ett engelsk-svenskt, svenskt-engelskt lexikon. Det går lika bra att 
använda på datorn som på mobilen. 

Nyfiken på energi   från 10 år
Här finns mycket fakta om energi. Läs om hur energi produceras, olika 
slags energikällor, se filmer om energins utveckling, energikällornas 
historia, hur framtidens energisystem kan fungera, eller slå upp ord i 
ett energilexikon. Sidan är gjord av ett kommersiellt energibolag. 

OneLook Dictionary Search   från 13 år
Sök på ett ord i detta engelskspråkiga mastodontlexikon så får du 
träffar ur många olika lexikon samtidigt. Detta är nyttigt om man vill 
jämföra olika beskrivningar av ord i olika lexikon, särskilt bra vid 
översättningsarbete. En lista över alla lexikon finns här. Områdena är 
bland annat datorer, naturvetenskap, medicin, teknik, sport, religion, 
affärer, akronymer (förkortningar) med mera. Sök i alla lexikon på en 
gång eller bara i vissa. 

Online English to Japanese to English Dictionary   från 13 år
En engelsk-japansk, japansk-engelsk ordlista. Här kan du slå upp vad 
japanska ord heter på engelska och vad engelska ord heter på japanska. 
Du måste alltså kunna engelska för att använda den här ordlistan. 
Webbplatsen innehåller reklam. 

Online nederländsk-svensk ordbok   från 13 år
En svensk-nederländsk / nederländsk-svensk ordbok. Du kan söka 
bland 20000 svenska ord och 21000 nederländska (holländska) ord. 
Det går även att söka efter olika böjningar och ordsammansättningar. 
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Om du klickar på Textöversättning så får du hela meningar översatta. 

Ordbok Svenska-Esperanto   från 13 år
En ordbok på svenska-esperanto. Skriv ett svenskt ord i sökfältet och 
få det översatt till esperanto. Detta är nätversionen av Ebbe Vilborgs 
Ordbok Svenska-Esperanto och innehåller 48000 ord. 
Taggar: esperanto, lexikon, ordböcker, ordlistor

Ordboken.de    från 10 år
En svensk-tysk ordbok med cirka 5000 ord. Skriv ett ord i sökfältet 
och få det översatt till svenska eller tyska. Sidan är gjord av en 
privatperson. 

Ordlista - Europeiska unionen   från 13 år
I ordlistan finns ungefär 220 termer om Europeiska unionen, dess 
institutioner och verksamhet. 

Ordlista, tips & tricks för digitala bilder och Photoshop   från 13 år
En alfabetisk ordlista med förklaringar av ord som ofta används vid 
digital bildredigering exempelvis i programmet Photoshop. Orden är 
på engelska men förklaras på svenska. Här finns även mängder av 
tekniska tips och tricks inom ämnet digital bildbehandling. 

Ordlistor med gamla svenska ord och dialekter   från 10 år
Här finns länkar till många ordlistor baserade på gamla svenska ord 
och på dialekter. 

Paginas IT-ordbok   från 13 år
På Paginas webbplats kan du söka datatermer i en IT-ordlista. 

Parlamentarisk ordbok   från 13 år
En uppslagsbok över ord som arbetsplenum, proposition, utskott och 
andra ord och uttryck som är knutna till regering och riksdag. 

Persiska - Lexin bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig persiska ord med hjälp av bilder och ljud. Du kan 
få de persiska orden översatta till både svenska och engelska. Du 
behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Phrasal Verb Page   från 13 år
En samling engelska verb och exempel. Det finns en ordförklaring till 
varje verb och du kan läsa korta texter som innehåller verbet. 

Referensboken.com   från 10 år
Här finns länkar till uppslagsverk, språklexikon, kartor, tidningar, 
böcker, ämnesguider och fakta om språk, bokbransch, bibliotek och 
skönlitterära författare. Här finns även en engelsk-svensk ordlista över 
förlagstermer. 

Regeringen och Regeringskansliet - Lättläst text   från 10 år
Lättläst information om hur Sveriges regering arbetar och hur svenska 
folket väljer riksdag. Läs också om Sveriges grundlagar och 
medlemsskapet i EU. Det finns också en ordlista för svåra ord. 

Rikstermbanken   från 13 år
Vill du veta vad ett ord heter eller betyder på ett visst fackspråk? I 
Rikstermbankens databas kan du söka facktermer och begrepp inom 
många olika fackområden och se vad de betyder. De flesta termerna är 
på svenska men det finns också termer på Sveriges minoritetsspråk och 
några andra språk. 

Rimlexikon - DbLex.com   från 10 år
Gillar du rap? Söker du ord som rimmar? Här finns ett rimlexikon där 
du kan söka på ett ord och få förslag på ord som rimmar. Lexikonet 
innehåller 50000 ord. Här finns även synonymlexikon och korsords-
lexikon. 

Ryska - Lexin bildteman     från 10 år
Här kan du lära dig ryska ord med hjälp av bilder och ljud. Du kan få 
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de ryska orden översatta till både svenska och engelska. Du behöver 
insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren.
 
Samiska - Sápmi   från 13 år
De flesta samer bor i ett område som kallas Sápmi. Här får du lära dig 
om det samiska språket, dess historia och dess olika dialekter. Det 
finns också ett litet språklexikon med tre samiska dialekter: 
nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Du kan även hitta 
information om Sápmi. 

The Sceptic's Dictionary   från 13 år
The Sceptic's Dictionary är ett uppslagsverk som diskuterar bland 
annat astrologi och dess olika beståndsdelar ur ett kritiskt perspektiv. 
Länkar till andra astrologisidor finns i slutet av uppslagsorden. Andra 
uppslagsord är t.ex. Bermudatriangeln, Bigfoot, Noaks Ark, vampyr 
och werewolf - varulvar. Engelskan kan vara något svårläst. 

Seriewikin   från 10 år
Seriefrämjandets uppslagsverk i wikiform om tecknade serier. Denna 
wiki är öppen för alla att utnyttja och medverka i artiklarna. Just nu 
(jan 2010) finns knappt 14000 artiklar. Sök på ett valfritt ord i 
sökrutan. 

SlangSite.com   från 13 år
Ett amerikanskt slanglexikon. Sök slanguttryck i ett alfabetiskt 
register. 

Spanska - Lexin bildteman     från 10 år
Här kan du lära dig spanska ord med hjälp av bilder och ljud. Du kan 
få de spanska orden översatta till både svenska och engelska. Du 
behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Spreadthesign.com         från 10 år
Ett internationellt teckenspråkslexikon. Slå upp ett ord och få det 

översatt till olika länders teckenspråk. Språken är svenska, ameri-
kanska (amerikansk engelska), finska, franska, ryska, spanska, tyska, 
litauiska, tjeckiska, turkiska och portugisiska. 

Språklexikon - Referensboken.com   från 13 år
Här är en länksamling över ordlistor och språklexikon för många olika 
språk. Här finns även länkar om språk - språkinlärning, svenska 
språket, dialekter, stavning, översättning, symboler, e-böcker, 
barnböcker med mera. 

Språkvårdsportalen   från 13 år
Språkvårdsgruppen är ett samarbetsorgan för organisationer med 
språkvårdande uppgifter. Här finner du en mängd länkar till olika 
svenska språkvårdsresurser, bland annat ordböcker, ordlistor och 
uppslagsverk. 

Den stora svenska ordlistan   från 10 år
En fri svensk ordlista som skapas av användarna. Du kan alltså själv 
medverka till att göra ordlistan bättre. Slå upp ett ord och få fram 
ordets betydelse, ordklass och böjningsform. 

Svensk-bulgarisk ordbok   från 13 år
En svensk-bulgarisk ordbok med 37870 ord. Här finns även 
information om det bulgariska språket och det kyrilliska alfabetet. 

Svensk-dansk ordbog    från 10 år
Denna ordlista översätter ord från svenska till danska och från danska 
till svenska. Här finns vanliga ord som används i vardagen och 
arbetslivet. 

Svensk-engelskt lexikon - Lexin    från 10 år
Ett sökbart svensk-engelskt lexikon och ordbok. Du kan slå upp 
svenska ord och få den engelska översättningen, samt information om 
uttal, ordböjning, ordklass med mera. 
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Svensk-finskt lexikon - Lexin    från 10 år
Du kan slå upp svenska ord och få reda på den finska översättningen 
och hur ordet uttalas. Du får också information om ordböjning, 
ordklass med mera. Du kan också slå upp ord på finska genom att välja 
"Slå upp ett finskt ord" i formuläret. 

Svensk-ryskt lexikon - Lexin   från 13 år
Svensk-ryskt, rysk-svenskt lexikon. 

Svensk-spanskt lexikon - Lexin   från 13 år
Svensk-spanskt/spansk-svenskt lexikon med spanskamerikanska 
varianter. 

Svensk-thailändskt lexikon    från 13 år
En thailändsk ordlista. Här kan söka på svenska ord och få dem 
översatta till thailändska. Orden visas både med latinska och 
thailändska tecken. Om du klickar på bläddra kan du även se alla 
orden i alfabetisk ordning. Här finns också ett tangentbord online med 
det thailändska alfabetet. Sidan finns även i en engelsk version. 

Svenska Akademiens ordbok   från 13 år
Detta är en omfattande sammanställning som beskriver det svenska 
språket från Gustav Vasas tid till vår egen. 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket   från 10 år
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) med 125 000 uppslagsord. 
Skriv in ett ord i sökrutan och få fram den inskannade boksidan där 
ordet finns. 

Svenska datatermgruppen   från 13 år
Råd och rekommendationer om aktuella datatermer från Svenska 
datatermgruppen som består av representanter för språkvården, 
medier, högskolor och företag inom databranschen. Se till exempel 
denna lista med nya datatermer. 

Svenska invektiv   från 10 år
Buffel, etternos och fyllhynda är några exempel på svenska invektiv 
(=skällsord, skymford, nedsättande ord) som användes förr i världen. 
Här finner du en gedigen samling ålderdomliga eller dialektala svenska 
invektiv med tillhörande ordförklaringar. Materialet bygger på boken 
"Svenska invektiv" som kom ut i sju upplagor 1963-65. 

Svenska språket   från 10 år
En blogg som samlar länkar kring svenska språket och språkvård. I 
högermenyn finner du länkar till och om: ordlistor, lexikon, skrivande, 
språkhumor, fornsvenska, retorik, samtalsteknik och grammatik med 
mera. Bloggen drivs av en privatperson. 

Svenska teckenspråket   från 10 år
Här hittar du digitala teckenspråklexikon. Till tecknen finns bilder och 
video som visar hur tecknet utförs. Här finns tecken inom mängd olika 
områden, som vardagstecken, siffror, landskap och orter, matematiska 
begrepp, sex och samlevnad, språkvetenskap, kyrkliga tecken, med 
flera. 

Svenska-Persiska - Lexika.se   från 10 år
Ett svensk-persiskt lexikon. Tjänsten är en betaltjänst, men du kan slå 
upp sex ord gratis. Här finns även ett engelskt-persiskt lexikon. Du har 
även möjlighet att söka på svenska och få svar på "Penglish", det vill 
säga persiska skrivet med latinska tecken. 

Svenskt - arabiskt lexikon - Lexin   från 13 år
Ett svenskt-arabiskt, arabiskt-svenskt lexikon. 

Sydkurdiska - Lexin bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig sydkurdiska ord (sorani) med hjälp av bilder och 
ljud. Du kan få de sydkurdiska orden översatta till både svenska och 
engelska. Du behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Sydsamiska - Lexin Bildteman    från 10 år
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Här kan du lära dig sydsamiska ord med hjälp av bilder och ljud. Du 
kan få de sydsamiska orden översatta till både svenska och engelska. 
Du behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Synlex - Folkets synonymlexikon   från 10 år
Folkets synonymlexikon har skapats av tusentals internetanvändare 
som frivilligt bidragit med synpunkter på olika ord. För att kunna 
använda detta lexikon måste man därför först svara på en fråga och på 
så sätt bidra till lexikonets utveckling. 

Synonymordbok på tyska    från 13 år
Tysk synonymordbok och parafrasverktyg. Sök på ett tyskt ord och få 
fram en synonym, eller skriv en mening på tyska och hitta nya sätt att 
uttrycka dig på. 

Søk i Bokmåls- og Nynorskordboka   från 13 år
Den här ordlistan översätter från bokmål till nynorska. 

Tandvård från 10 år
Här finns information om tänder, tandsjukdomar, behandlingar och det 
mesta som rör mun och tänder. Här finns också en tandvårdsordlista. 
Läs till exempel om mjölktänder, att borsta tänderna, flour, karies, hål i 
tänderna, visdomständer, tandreglering, muntorrhet, frätskador, 
rotfyllning, tandblekning, dålig andedräkt, herpes i munnen och 
tandläkarskräck. 

TERMIN ordbok   från 13 år
En sökbar ordlista från 1995 med samhällstermer på invandrarspråken 
turkiska och serbokroatiska. Du kan söka på ord, ämnesområde eller 
via ett register. 

Terminology Collection   från 13 år
Länkar till termlexikon inom olika ämnesområden och på olika språk. 
Du behöver aktivera javascript i din webbläsare. 

Tigrinja - Lexin Bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig ord på tigrinja med hjälp av bilder och ljud. Du 
kan få de tigrinjska orden översatta till både svenska och engelska. Du 
behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 
Turkiska - Lexin bildteman    från 10 år
Här kan du lära dig turkiska ord med hjälp av bilder och ljud. Du kan 
få de turkiska orden översatta till både svenska och engelska. Du 
behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Tyda.se    från 10 år
Ett svensk-engelskt, engelsk-svenskt lexikon med över 1.5 miljoner 
uppslagsord. Lexikonet utökas av användarna. Du får också hjälp att 
stava rätt, förslag på olika ord ges om du stavar fel. Du kan även 
lyssna på hur ordet ungefär ska uttalas. Orden läses upp med sk 
talsyntes. Du får göra 30 uppslagningar per vecka helt gratis. För fler 
än 30 ord på en vecka kostar det dock pengar. 

Tyskt förkortnings- och akronymlexikon   från 13 år
Om du skriver in en tysk förkortning eller akronym och får reda på vad 
den betyder eller är förkortning av. 

Ung Privatekonomi   från 13 år
Här kan du lära dig om att ta hand om din privatekonomi. Läs om hur 
du kan planera din ekonomi och om olika sparformer, aktier och 
aktieanalys. Det finns också en ekonomiordlista. Prova även att 
utforska aktietidsmaskinen om du har Flash Player på datorn. Bakom 
webbplatsen står Unga Aktiesparare, Aktiespararna, Fondbolagens 
Förening, Fondhandlareföreningen och NASDAQ OMX. 

Utrikes namnbok   från 13 år
Här kan du ladda ner Utrikes namnbok. I den står vad svenska 
myndigheter, organisationer, EU-organ, länder och EU-titlar heter på 
engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska. Utrikes namnbok 
är en Pdf-fil. 
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Vanliga banktermer   för 13-15 år
Här finner du de vanligaste ekonomiska termerna samt en förklaring 
på vad de olika orden betyder och innebär. 

Visual Dictionary Online   från 10 år
Ett engelskt visuellt bildlexikon indelat i olika områden. Sökträffarna 
ger dig bilder, texter och ljud där du kan lyssna på uttal. Skriv in ett 
sökord i rutan till vänster på sidan, eller välj ett tema. Det finns teman 
som astronomi, jorden, djur, kläder, kommunikation, sport med mera. 
Om du skriver en bokstav i taget i sökrutan får du förslag på ord. Här 
finns många glosor att lära sig inom olika teman. 

Wordsmyth Dictionary-Thesaurus   från 13 år
Skriv in ett engelskt ord och sökmaskinen ger en engelsk definition av 
ordets betydelse. Du får också hjälp med uttal, ordklasstillhörighet, 
synonymer och betydelsnära alternativ. 

Wortschatz Deutsch   från 13 år
Heltysk webbaserad ordbok med mer än nio miljoner ord och 
ordgrupper. När man slår upp ett ord får man exempel på 
användningar av ordet, synonymer och motsatsord. 

YAAS - Tyskt förkortningslexikon   för 13-15 år
Ett tyskt förkortningslexikon - du skriver in förkortningen och får veta 
betydelsen. 
Länkskafferiets affisc
Senast uppdaterad: 2010-04-13

Svenska. Skolverkets länkskafferi. 
Svenska Från Internet 20 april 2010.

Klarspråk   från 13 år
Skrivtips för dig som vill skriva en text som är lätt att läsa och förstå. 
Du kan även med hjälp av Klarspråkstestet testa en text som du själv 
skrivit och se hur begriplig den är. Regeringskanliet står bakom denna 
sida. 

Linguistics - PurposeGames   från 10 år
Här finns mängder av små språkspel där du kan kan öva på glosor och 
stavning på många olika språk. Spelen är gjorda av privatpersoner som 
registrerat sig på webbsidan. Du kan också skapa och ladda upp egna 
språkspel. Flash Player behövs på datorn. 

Webbgranska   från 10 år
Här kan du testa dina texter och få hjälp att hitta grammatiska fel och 
stavfel. Klistra in din text på sidan eller en länk till den webbsida som 
du vill granska. Tjänsten är utvecklad av Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm i samarbete med Stockholms Universitet. 

Lingvistik.se   från 10 år
Här finns svenska synonymlexikon, svenska ordlistor, svenska 
stavningskontrollprogram och svenska språkkontrollprogram. Även en 
ordlista för att översätta svenska ord till engelska. 

Synlex - Folkets synonymlexikon   från 10 år
Folkets synonymlexikon har skapats av tusentals internetanvändare 
som frivilligt bidragit med synpunkter på olika ord. För att kunna 
använda detta lexikon måste man därför först svara på en fråga och på 
så sätt bidra till lexikonets utveckling. 

DictCat   från 10 år
Här kan du hitta språklexikon för många olika språk: svenska,
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engelska, afrikaans, cebuano, katalanska, tjeckiska, estniska, ungerska, 
lettiska, mongoliska, rumänska, slovakiska, swahili, tagalog och 
många fler. 

Rosas bondgård - UR     upp till 9 år
Ett spel för dig som är cirka 5-9 år. Öva på språk och lär dig mer om 
bondgårdens djur genom att hjälpa bonden Rosa på hennes bondgård. 
Spelet finns på svenska, arabiska, finska, nordsamiska, spanska och 
turkiska. Utbildningsradions har skapat spelet. Du behöver Flash 
Player på datorn. 

Vad säger han?   för 10-12 år
Här kan du höra hur man pratade på forntiden i Sverige och Norden 
och gissa vad personen säger. Du får tre svar att välja mellan för varje 
fråga. Du behöver ha Flash Player i datorns webbläsare för att höra 
ljuden. 

Tunggung - UR   upp till 6 år
Öva dig på olika ord genom rim, rebusar och ljud. Passar bra för dig i 
förskolan. För att kunna spela behöver du Flash Player på datorn. 
Spelet är gjort av Utbildningsradion. 

Den stora svenska ordlistan   från 10 år
En fri svensk ordlista som skapas av användarna. Du kan alltså själv 
medverka till att göra ordlistan bättre. Slå upp ett ord och få fram 
ordets betydelse, ordklass och böjningsform. 

Bildteman - ljud- och bildordlista       från 10 år
Vanliga ord på 16 olika språk förklaras här med bild och ljud. 
Skolverket har skapat sidan. Flash Player behövs på datorn. 

Ordleken med Bella Bäver - SR Barnwebben   upp till 9 år
Ett ordspel för dig som är cirka 5-9 år. Sätt ihop ord till meningar och 
lyssna på hur de låter. Flash Player behövs i webbläsaren. 

Språket - Vetenskapsradion SR   från 10 år
Radioprogrammet 'Språket' i Sveriges Radios kanal P1 handlar om det 
svenska språket och språkvård. Här finns ett arkiv med tidigare sända 
program. För att lyssna behöver du insticksprogrammet Real Player. 
För att ladda ner poddradio behöver du till exempel Windows Media 
Player eller iTunes. 

Ordlistor med gamla svenska ord och dialekter   från 10 år
Här finns länkar till många ordlistor baserade på gamla svenska ord 
och på dialekter. 

Fornsvenska textbanken   från 13 år
Här finns fornsvenska texter från ca 1200 till 1750. Textbanken 
omfattar de fornsvenska lagarna, Birgittas uppenbarelser, 
Erikskrönikan och en rad helgonlegender, samt många andra 
fornsvenska texter. 

Mini Dictionary   från 10 år
En liten miniordlista med räkneord och enkla fraser i många av alla de 
språk som talas inom EU. Välj ett språk i menyn till vänster. Dra med 
muspekaren över bilden så får du en engelsk översättning. Flash Player 
behövs i webbläsaren. 

Barnbibblan   upp till 6 år
En läcker sida för dig som är cirka 4-6 år och inte läser så bra på egen 
hand! Här kan du titta och lyssna på rim och ramsor, sagor, sånger, 
sagofigurer, böcker och besöka en ABC-verkstad. Du behöver Flash 
Player på din dator. Barnbibblan är en del av webbplatsen Barnens 
bibliotek. 

Svenskundervisning på nätet - Svenska institutets länkar från 10 
år
Här har Svenska institutet samlat länkar till webbplatser som är bra för 
den som vill lära sig det svenska språket. Det finns även länkar med 
lektionsmaterial för lärare.
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 Namndatabasen   från 10 år
Här kan du söka efter ett visst förnamn eller efternamn och se hur 
många i Sverige som heter det. Databasen är gjord av Statiska 
Centralbyrån, SCB. 

Skånskan - dialekt i två länder   från 10 år
Här kan du läsa om den skånska dialektens historia ända från år 800 
till nutid. 

Svenska - Teacher on Demand   från 10 år
Här finns lektionsfilmer om svenska språket som olika svensklärare 
har gjort. Lär dig om alfabetet, grammatik, ordklasser, att skriva en 
berättelse, med mera. Flash Player behövs på datorn. 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket   från 10 år
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) med 125 000 uppslagsord. 
Skriv in ett ord i sökrutan och få fram den inskannade boksidan där 
ordet finns. 

Rikstermbanken   från 13 år
Vill du veta vad ett ord heter eller betyder på ett visst fackspråk? I 
Rikstermbankens databas kan du söka facktermer och begrepp inom 
många olika fackområden och se vad de betyder. De flesta termerna är 
på svenska men det finns också termer på Sveriges minoritetsspråk och 
några andra språk. 

Svenska - UR Ung   från 13 år
UR:s webbsidor för unga om svenska språket. Här kan du se delar av 
tv-program om svenska språket. De handlar om hur författare jobbar, 
språket i reklamen, att skriva låttexter och om alternativt berättande 
utan ord. Du kan också testa dig själv i en frågesport om förortsslang. 
Du behöver Windows Media Player eller Flip4Mac för att titta. 

Nationella minoritetsspråk - UR Ung   från 10 år
Här kan du läsa om tre av Sveriges fem nationella minoritetsspråk -

 romani, samiska och meänkieli (tornedalsfinska som talas av 
tornedalingar). Läs om de olika folkgruppernas och språkens historia 
samt vad några av orden betyder på svenska. 

Nordisk sprog     från 10 år
En webbsida om de nordiska språken. Här kan du lära dig de nordiska 
språken genom hiphop, rap och låttexter. Gör din egen hiphoplåt, skriv 
din egen raptext eller lyssna på någon av låtarna på sidan. Läs också 
om nordiska rapartister och lär dig om hip-hopens historia. Flash 
Player behövs på datorn. 

ABCD-låten - Kunskapshubben   upp till 9 år
En häftig sång som lär dig alfabetet. Filmen är gjord av lärare och 
elever på Årstaskolan i Stockholm. Flash Player behövs på datorn. 

Svenska - Kunskapshubben   för 10-15 år
Här finns filmer som lär dig om det svenska språket - grammatik, 
dialekter, kreativt skrivande med mera. Filmerna kan även laddas ner 
till en särskild mobiltelefon eller iPod. De är gjorda av lärare på 
Årstaskolan i Stockholm. 

Tyda.se    från 10 år
Ett svensk-engelskt, engelsk-svenskt lexikon med över 1.5 miljoner 
uppslagsord. Lexikonet utökas av användarna. Du får också hjälp att 
stava rätt, förslag på olika ord ges om du stavar fel. Du kan även 
lyssna på hur ordet ungefär ska uttalas. Orden läses upp med sk 
talsyntes. Du får göra 30 uppslagningar per vecka helt gratis. För fler 
än 30 ord på en vecka kostar det dock pengar. 

Rimstugan   från 10 år
Här kan du tävla om att skriva det bästa julklappsrimmet. Söker du bra 
julklappsrim till dina julklappar finns här också 127535 färdiga julrim 
för 52958 olika julklappar (dec 09). Sök rim för en julklapp du vill ge 
bort så får du ett färdigt rim och en julklappsetikett. 

http://www.scb.se/Pages/NameSearch____259432.aspx
http://www.scb.se/Pages/NameSearch____259432.aspx
http://www.ts.skane.se/fakta/skaanskan-dialekt-i-tvaa-lander
http://www.ts.skane.se/fakta/skaanskan-dialekt-i-tvaa-lander
http://www.teacherondemand.se/kategori/59/svenska.html
http://www.teacherondemand.se/kategori/59/svenska.html
http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
http://www.rikstermbanken.se/rtb/mainMenu.html;jsessionid=39F50C3B4A97901B567E64861B523314
http://www.rikstermbanken.se/rtb/mainMenu.html;jsessionid=39F50C3B4A97901B567E64861B523314
http://ur.se/Ung/Amnen/Svenska/
http://ur.se/Ung/Amnen/Svenska/
http://ur.se/Ung/Amnen/Svenska/Test-Havada/
http://ur.se/Ung/Amnen/Svenska/Test-Havada/
http://ur.se/Ung/Amnen/Sprak/Nationella-minoritetssprak/
http://ur.se/Ung/Amnen/Sprak/Nationella-minoritetssprak/
http://www.dr.dk/nordisksprog/se/forside/#
http://www.dr.dk/nordisksprog/se/forside/#
http://www.arstaskolan.se/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=173&video_id=163
http://www.arstaskolan.se/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=173&video_id=163
http://arstaskolan.se/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&Itemid=223&cat_id=32
http://arstaskolan.se/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&Itemid=223&cat_id=32
http://tyda.se/
http://tyda.se/
http://www.rimstugan.se/index.php
http://www.rimstugan.se/index.php
http://www.rimstugan.se/presents_search.php
http://www.rimstugan.se/presents_search.php


Alfabetet   upp till 9 år
Här kan du lära dig alfabetet i en film om varje bokstav. Flash Player 
behövs på datorn. 

Dikter - bibliotek.se   från 10 år
En databas med information om 52 000 dikter, av både svenska och 
utländska författare, där 7000 dikter och ramsor är för barn. Du får 
veta vem som skrivit dikten, vilket år den gavs ut och boknumret, som 
gör att biblioteket lätt kan hitta den. Kanske finns dikten sedan att låna 
på ditt skolbibliotek eller folkbibliotek? Stockholms stadsbibliotek står 
bakom databasen. 

Testa dina språkkunskaper - Goethe Tests            från 13 år
Testa ditt ordförråd på 25 olika språk. Välj enkel eller avancerad nivå 
på övningarna. Du behöver ha javascript aktiverat i datorns 
webbläsare. 

Storybird - Collaborative storytelling   från 7 år
Läs och bläddra i vackra digitala bilderböcker skapade av användarna, 
och skapa egna digitala bilderböcker. Man skaffar ett konto (gratis) 
och sedan väljer man vilka illustrationer man vill ha. Din text eller 
berättelse visas som en liten bok - som inloggade medlemmar kan 
kommentera! Flash Player behövs på datorn. 

Författarcentrum Öst   från 10 år
Här hittar du bland annat länkar till hemsidor och bloggar av svenska 
författare och en förmedling av författare som kan ge skolbesök. Det 
finns även skrivtips och skrivinspiration. Lärare kan få tips på projekt 
för verksamheten Skapande skola i åk 7-9. 

Språkrådet - Institutet för språk och folkminnen   från 13 år
Språkrådet ger råd i språkfrågor, ger ut ordböcker och 
skrivhandledningar samt tidskriften "Språkvård". Här hittar du också 
länkar till andra webbplatser om svenska och nordiska språk. 

Anglicismer i svenskan   från 13 år
Talar du svengelska? Här hittar du bra exempel på anglicismer, hur 
man undviker dem, och på det sättet förbättrar sitt svenska språk. 
Sidan är gjord av en privatperson. 

Barnens Polarbibliotek   för 10-12 år
Här kan du fråga en bibliotekarie om boktips, fakta eller information 
om något som du har svårt att hitta på egen hand. Du kan också läsa 
om olika författare eller gå en skrivarskola och lära dig att skriva 
dikter eller boktips. Du kan också skicka in egna dikter och boktips, 
spela memory och läsa artiklar i webbtidningen Flingan. 

Retoriksidan   från 13 år
Denna sida lär ut konsten att tala inför publik. Uppbyggnaden av ett tal 
och hur det ska framföras för att fånga åhörarna beskrivs också. 
Lyssna på kända tal av Churchill, Kennedy, Martin Luther King, Olof 
Palme, Ronald Reagan, Mona Sahlin, Earl Spencer vid Dianas 
begravning, Bill Clinton, Tony Blair och kung Carl XVI Gustaf. Talen 
illustreras med ljudfiler. Insticksprogram behövs i webbläsaren för att 
lyssna. 

Skrivkurs, stilistik   från 13 år
Här är en kurs i fritt skrivande. Du får lära dig hur man skriver texter, 
berättelser, noveller och uppsatser. Du får tips kring berättarteknik, 
grammatik, meningsbyggnad, personskildring, stilknep, samt exempel 
från litteraturen. 

Språkrådets frågelåda   från 10 år
Här kan du söka efter svar på tidigare ställda språkfrågor. Skriv in ett 
ord som din fråga handlar om eller välj en kategori som passar ihop 
med din fråga 

Militära indelningsverket och den indelte soldaten   från 13 år
Indelningsverket var ett system för att upprätthålla Sverige som en 
krigsmakt med soldater. Det avskaffades 1901 och ersattes då med 
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allmän värnplikt. Här får du veta mer om hur soldaterna som ingick i 
systemet levde och hade det. En privatperson har gjort webbsidan. 

Svenska Akademiens ordbok   från 13 år
Detta är en omfattande sammanställning som beskriver det svenska 
språket från Gustav Vasas tid till vår egen. 

Juniorjournalisten    för 10-15 år
Denna lilla kurs i att skriva journalistiskt och arbeta på en tidning ges 
på svenska av Tidningarnas förbund i Finland. Registera dig genom att 
skriva ditt namn, användarnamn och ett påhittat lösenord på sidan och 
logga in direkt, e-post behöver ej anges. Flash Player behövs på 
datorn. 

TT-språket   från 13 år
TT-språket är ett mycket bra hjälpmedel om du vill undvika att göra 
språkliga fel. Här kan du läsa om när du bör använda stor bokstav, hur 
olika förkortningar skrivs, skillnaden mellan att angripa och att anhålla 
eller hur man böjer ordet centrum. 

Fornsvensk lexikalisk databas   från 13 år
I den här ordlistan kan du söka cirka 54.000 ord som är ca 1000 år 
gamla. Databasen baseras på "Ordbok öfver svenska medeltidsspråket" 
av K.F Söderwall och "Ordbok till samlingen af Sweriges gamla lagar" 
av C.J. Schlyter. Många av orden finns i bland annat Västgötalagen 
som du kan läsa om på projektet Källtext. 

Myndigheternas skrivregler (Pdf-fil)   från 13 år
Här finns boken Myndigheternas skrivregler (Pdf-fil). När skall det 
vara stor bokstav? Vilka regler gäller vid avstavning? Hur förkortar 
man i löpande text? Frågorna är många när det gäller hur man 
använder språket. 

Vad betyder namnet?   från 10 år
Mata in ditt förnamn så får du veta ditt namns betydelse och hur

vanligt det är. Historiska museet har gjort den här databasen. 

Argus.nu   från 13 år
Argus är en webbplats gjord som en hyllning till litteraturen, 
skrivandet och böckernas värld. Under fliken Skrivarlänkar och 
rubriken Författare och poeter, efternamn... hittar du mängder av 
författares hemsidor presenterade i alfabetisk ordning. Du hittar även 
länkar med boktips om romaner och andra böcker, skrivarskolor för 
kreativt skrivande, nätbokhandlar och mycket mera. På webbplatsen 
hittar du även medlemmarnas egna noveller, dikter och följetonger att 
läsa. Du kan även registera dig gratis och publicera dina egna texter 
och få konstruktiv kritik av andra. 

Engelska lånord i svenska sportspalter   från 13 år
Här förklaras engelska lånord som ofta nämns i svenska sportspalter. 
De listas här alfabetiskt och du får en kort förklaring av varje ord. 

Terminology Collection   från 13 år
Länkar till termlexikon inom olika ämnesområden och på olika språk. 
Du behöver aktivera javascript i din webbläsare. 

Leonis slanglexikon   från 13 år
Ett slanglexikon över i första hand slanguttryck från Södermalm i 
Stockholm och från mitten av 1900-talet. Du kan söka alfabetiskt på 
slangordet eller på det rikssvenska ordet. Det finns också en berättelse 
på slang, liksom ett antal fotografier från 1940-talet. 

SOFI   från 13 år
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) är en statlig myndighet vars 
uppgift är att på vetenskaplig grund öka kunskaperna om dialekter, 
folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn. Detta gör man 
genom att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material inom 
ovanstående områden. 
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Avigsidan   från 10 år
En både rolig och lärorik sida över språkliga tokigheter, dit man själv 
kan skicka in bidrag. Du hittar felskrivningar i böcker och tidningar 
liksom olika TV-kommentatorers grodor. Du hittar även klassiska 
sportgrodor här. 

Ordfronts förlags författarporträtt   från 13 år
En webbplats om förlaget Ordfronts författare. Här hittar du även allt 
om Ordfronts bokutgivning, samt information om hur ett manus skall 
se ut om du vill skicka in det till förlaget.

Språkvårdsportalen   från 13 år
Språkvårdsgruppen är ett samarbetsorgan för organisationer med 
språkvårdande uppgifter. Här finner du en mängd länkar till olika 
svenska språkvårdsresurser, bland annat ordböcker, ordlistor och 
uppslagsverk. 

Namnlängden   från 10 år
Från och med 2001 har de svenska almanackorna en ny namnlängd. 
Många nya namn finns numera med. Här kan du läsa namnen i 
alfabetisk ordning och datumordning och du kan även få reda på vad 
namnen betyder. 

Namnstatistik   från 10 år
Statistiska centralbyråns namnstatistik. Vilka förnamn är vanligast 
bland pojkar och flickor de senaste åren. Vilka är de vanligaste mans- 
och kvinnonamnen och vilka efternamn. Allt detta hittar du här. 

Svenska språket   från 10 år
En blogg som samlar länkar kring svenska språket och språkvård. I 
högermenyn finner du länkar till och om: ordlistor, lexikon, skrivande, 
språkhumor, fornsvenska, retorik, samtalsteknik och grammatik med 
mera. Bloggen drivs av en privatperson. 

Våra svenska dialekter   från 10 år
Ibland tror man att dialekter är något som håller på att dö ut, men här 
kan du lyssna (Wav eller Mp3-filer) till 100 olika dialektprover från 
hela landet och från Åbolandet. Dessa är inspelade åren 1998-2000. 
Du får texten både som dialekt och som vanlig svenska. Det finns 
också beskrivningar av vad en dialekt är och lite information om varje 
landskap. 

SR International        från 10 år
SR International är en kanal i Sveriges radio som sänder nyheter och 
radioprogram på 19 svenska minoritets- och invandrarspråk. Du kan 
lyssna direkt på webbplatsen och läsa nyheter. Real Player behövs i 
webbläsaren för att kunna lyssna. 

Tidningen till klassen - Finland   från 10 år
Dygnet runt på tidningen berättar hur man arbetar på en dagstidning. 
Man kan också använda gamla tidningar till konst! Förslag till lärare 
finns under Pedagogiskt material, med bland annat information om 
storyline och en serieskola. 

Sockerdricka.nu   från 13 år
En litterärt forum för alla som tycker om dikter och poesi och kanske 
skriver eller vill skriva själv. Publicera dig själv här på några minuter, 
läs andras texter och kommentera! Du kan även läsa dagböcker, 
noveller och recensioner och publicera dina egna. För att publicera 
dina texter behöver du registrera dig (gratis) på sidan och logga in. 

Rimrum   upp till 9 år
I Rimrum kan du lära dig alfabetet och lyssna och hitta rimmet i rim-
karaoke. Man kan också bygga ord, spela rim-memory, hitta paret och 
pussla. En bra sida att öva sitt svenska språk på. Sidan passar bra för 
dig som är cirka 5 till 9 år. Flash Player behövs på datorn. Det finns 
även 10 radioprogram i serien Rimramsor, som kan lånas av din lärare 
från närmaste AV-central. 
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Feliga ord   för 10-15 år
I många fall slarvar vi med uttalet av vissa ord och efter ett tag så tror 
vi att de verkligen uttalas och stavas på detta sätt. Här försöker man 
rätta till detta genom visa både det riktiga ordet och stavningen jämfört 
med det felaktiga. 

Skrivarskolan   från 10 år
Tidningen Göteborgsposten (GP) har denna sida för dig som vill lära 
dig skriva som en journalist. Kursen sker i form av olika lektionspass. 
Om du väljer en kurs och sedan klickar på "Testa dig själv" finns även 
frågetester inom ämnet journalistik. Det finns också en ordlista och 
vidare länkar på journalistområdet. 

Nyordlista   från 10 år
Här är Språkrådets (f.d. Språknämndens) årliga sammanställning av 
nya ord i det svenska språket. Här finner du nya inneord som man bara 
måste känna till. Exempel på ord som blir allt vanligare är t.ex. googla, 
mobbla, blogga och inbäddad journalist. 

Lathund för webbskribenter   från 13 år
Alltmer information publiceras på webbsidor. Denna webbplats är ett 
bra redskap för den som arbetar med webbtexter. Här hittar du 
konkreta råd om det mesta när det gäller att utforma en webbsida, från 
helhetsstruktur till textnivå. Justitiedepartementet står bakom sidan. 

Anki Skrutts formidabla skrivtips   från 13 år
Här hittar du en mängd lättillgängliga och tänkvärda tips för dig som 
gärna vill kunna skriva lite bättre. Här finns skrivövningar och även en 
del om hur man tar och ger konstruktiv kritik, samt även några av 
hennes dikter. 

Skrivihop - särskrivningar   från 10 år
De som gjort den här sidan vill att vi skall sluta skriva isär ord som 
egentligen är sammansatta. Skumtomte skall skrivas skumtomte och 
inte skum tomte, rökfritt ska skrivas rökfritt och inte rök fritt! Här 

finns roliga exempel på felaktigt språkbruk, fakta om särskrivningar 
och ett diskussionsforum. 

Modersmålsundervisningen i Södertälje   från 13 år
En webbplats för dig som har arabiska som modersmål och vill träna 
på det arabiska språket eller på det svenska språket. På sajten finns 
språkövningar och fakta om det arabiska språket. Webbplatsen är gjord 
av en modermålslärare i Södertälje. Du kan behöva insticksprogram i 
webbläsaren som Flash Player och Windows Media Player. Det finns 
även Powerpoint-filer på sidan.

Mitt Sverige - UR   från 10 år
TV-programmet "Mitt Sverige" handlar om svenska språket för alla 
som är tvåspråkiga. Det handlar om de olika uttryck och kulturella 
egenheter som svenskan har. Ett språk är mer än bara ett språk och här 
får du reda på kulturen bakom språket. Här finns också frågesporter 
(javascript måste vara aktiverat på datorn). UR har gjort programmet 
som även har lärarhandledning. 

Bokmärket   för 10-15 år
Wahlströms förlag ger boktips inom olika genrer som sport, spänning, 
djur, med mera. Här hittar du även en liten kort skrivarskola och 
författarporträtt för deras bokutgivning. Du kan även rösta fram en 
topplista eller göra egna boktips. 

Skrivregler   från 13 år
En sida om skrivregler. Här får reda på hur du formulerar dig korrekt. 
Sidan tar upp det mesta du behöver veta för att läsaren skall förstå din 
text. Lär dig styckeindelning, punkt, komma, svåra uttryck, hur du 
skriver förkortningar med mera. 

Svensk grammatik - Fritext skrivhjälp   från 13 år
Här får du reda på grunderna i den svenska grammatiken och lite till. 
Läs till exempel mer under Formlära om vad substantiv, verb, adjektiv, 
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pronomen, adverb, konjunktioner, prepositioner och interjektioner är 
för något. 

Hur skriver man?   från 13 år
Här får du tips om hur du skriver olika typer av texter. Här får du 
bland annat reda hur man formulerar olika typer av brev, jobbansökan, 
pressmeddelanden, protokoll, myndighetsbrev eller en text som skall 
publiceras digitalt. 

Arabiska skolan   från 13 år
Här kan du lära dig arabiska och arabiska alfabetet. På sidan finns även 
en grundkurs i svenska för arabisktalande. Kursen är gjord av en 
modersmålslärare i Huddinge. För att kunna använda vissa delar av 
sidan krävs Flash Player. 

Rimlexikon - DbLex.com   från 10 år
Gillar du rap? Söker du ord som rimmar? Här finns ett rimlexikon där 
du kan söka på ett ord och få förslag på ord som rimmar. Lexikonet 
innehåller 50000 ord. Här finns även synonymlexikon och 
korsordslexikon. 

Animationsteman - Lexin   från 10 år
Här kan du se korta filmklipp och lära dig vanliga svenska ord. Det är 
ord som används i vardagen. Du kan också lyssna på ordens uttal. Det 
är ord som förklaras från svenska till svenska. Du behöver ha Flash 
Player på datorn. 

Ordlista.se   från 13 år
En länksamling med ordlistor inom de flesta ämnen, exempelvis 
naturvetenskap, astronomi, religon, mytologi, språk, teknik och IT, 
mat och dryck, och rimlexikon. Webbplatsen är ett initiativ av 
privatpersoner i samarbete med ett företag. 

Sebran   upp till 9 år

Sebran är ett gratis datorprogram som hjälper barn att lära sig läsa och 
räkna, på ett lekfullt sätt. Man måste ladda ner hela programmet på en 
dator som med operativsystemet Windows för att det ska fungera. 

Vokabula   från 13 år
Vokabula är ett gratis datorprogram som lär dig allmänbildning och 
svåra svenska ord. Här finns tusentals ordkunskapsfrågor och 
allmänbildningsfrågor, uppdelade på 20 ämnen. Programmet måste 
laddas ner och installeras på datorn. Kanske kan du få hjälp av en 
lärare, IT-assistent eller annan vuxen att installera det? Du behöver ha 
en dator med Windows. 

Särskrivning   för 10-15 år
Särskrivning är ett datorprogram som kan hjälpa dig att öva på om ord 
skall skrivas isär eller ihop. Skall det till exempel heta antikaffär eller 
antik affär? Programmet är gratis. Man måste ladda ner och installera 
det på datorn, det här är en direktlänk till att göra det. Kanske kan du 
få hjälp av en lärare, IT-assistent eller annan vuxen att installera det? 
Operativsystem Windows 95, 98, NT, 2000 eller XP krävs på datorn 
för att programmet ska fungera. 

Språklexikon - Referensboken.com   från 13 år
Här är en länksamling över ordlistor och språklexikon för många olika 
språk. Här finns även länkar om språk - språkinlärning, svenska 
språket, dialekter, stavning, översättning, symboler, e-böcker, 
barnböcker med mera. 

Film - Ung - UR   från 13 år
Bli inspirerad av olika teman kring filmproduktion. Med en 
mediaspelare för att titta på film på datorn kan du titta på filmer här. 
Lärarhandledning för filmproduktion finns också. 

Europeiska språkdagen         från 13 år
Den 26 september varje år är det den europeiska språkdagen. Här finns 
information om firandet i Sverige och i andra europeiska länder, och 
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tips på hur ni kan fira språkdagen på din skola. Det finns också ett litet 
språkspel som fungerar som en frågesport. För att spela krävs att 
javascript är aktiverat i webbläsaren. Det finns även en text (Pdf-fil) på 
engelska med statistik kring språk och flerspråkighet i Europa. 

LIX räknare   från 13 år
LIX är en förkortning av ordet läsbarhetsindex. LIX används för att se 
hur lätt eller svår en text är att läsa. På den här sidan kan du klistra in 
din egen eller någon annans text på svenska och se hur svår eller lätt 
den är att läsa. 

Libers glosmaskin        från 10 år
I Libers glosmaskin kan du öva på glosor från flera olika läroböcker. 
Det finns övningar i svenska som andraspråk, engelska, tyska, franska, 
spanska och italienska. Flash Player behövs på datorn. Åldersnivåerna 
är år 4-9 i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Retorik.se - mötesplatsen för retorikintresserade   från 13 år
Konsten att tala väl kallas retorik. Här kan du läsa om och lyssna på 
kända personers klassiska tal och lära dig att hålla tal själv. Sidan 
innehåller även nyheter och artiklar inom ämnet, roliga tidningsgrodor 
med mera. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18

Engelska. Skolverkets länkskafferi. 
Engelska Från Internet 20 april 2010.

Chihuahua - daily online word puzzle   från 10 år
Skapa så många engelska ord du kan av bokstäverna. Välj bokstäver i 
x:et - klicka på gröna pilen när du skapat ett ord. Du kan även få orden 
förklarade på engelska och höra hur de uttalas. Solution ger lösningen 
om du har registrerat dig på sidan, annars visas lösningen dagen efter. 
Du behöver aktivera Java i datorns webbläsare. Längre ner på sidan 
finns fler ordspel. 

Directgov Kids   för 10-15 år
Träna din engelska och ditt engelska ordförråd på ett roligt sätt! 
Vandra runt i en stad och besök polisstationen, brandstationen, 
sporthallen, skolan, och massor av andra ställen. Lär dig om platserna 
och människorna genom att spela olika spel, lyssna och läsa 
berättelser. Du får lyssna till allting på engelska, samtidigt som du kan 
läsa texten. Om det är något ord du inte förstår kan du gå till "Meaning 
Machine" och få ordet förklarat på engelska. Flash Player behövs på 
datorn. 

Phonetics     från 13 år
Den här sidan lär dig uttal på engelska, spanska och tyska, illustrerat 
med rörliga bilder och ljud. För att kunna använda webbplatsen 
behöver du insticksprogrammet Flash Player 7 eller senare versioner i 
webbläsaren. 

Engelska fotbollstermer - BBC   för 10-15 år
För dig som ser på fotboll på engelska TV-kanaler eller läser engelska 
fotbollstidningar, kanske det är bra att ha en ordlista som förklarar just 
de fotbollstermer du hör eller läser? 

Glosor.eu    från 10 år
En bra tjänst för dig som vill öva på glosor på olika språk. Under
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Övningar hittar du glosövningar och språkspel. Även en ordbok med 
20 olika språk. Om du registrerar dig på sidan (gratis) kan du skapa 
dina egna glosförhör, gloslistor och övningar. Java behövs då på 
datorn. Exempel på språk: bulgariska, bosniska, kroatiska, serbiska, 
makedonska, estniska, lettiska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, 
portugisiska, rumänska, ukrainska och ungerska. 

Virtual Language Centre   från 10 år
Har kan du träna engelska på olika svårighetsnivåer. Här finns 
övningar i grammatik, ordförråd, synonymer och läsning. Du kan även 
lösa korsord och öva din engelska genom olika spel. 

Alan Cooper's Homonyms   från 13 år
Homonymer är ord som uttalas likadant men som betyder olika saker. 
Här finns en lista på engelska homonymer. 

DictCat   från 10 år
Här kan du hitta språklexikon för många olika språk: svenska, 
engelska, afrikaans, cebuano, katalanska, tjeckiska, estniska, ungerska, 
lettiska, mongoliska, rumänska, slovakiska, swahili, tagalog och 
många fler. 

Selingua i Java    från 10 år
Selingua är ett språkspel där du tävlar mot dig själv genom att träna 
ordkunskap, verb och glosor. Du kan välja olika svårighetsgrader och 
efteråt får du veta ditt resultat. Du kan öva från svenska till engelska, 
från engelska till svenska eller svenska-tyska, svenska-franska, 
svenska-spanska och tvärtom. Du behöver ha Java på datorn. 

TIME for Kids - Games   för 10-15 år
Här kan du öva din engelska och lära dig allt möjligt genom 
frågesporter och spel inom många ämnen. TIME for Kids är tidskriften 
TIME:s utgåva för barn. Du behöver ha Flash Player på datorn. 

Through the Wild Web Woods        för 10-15 år
Ett spel där du ska ta dig genom WWW - the Wild Web Woods - och 
klara olika äventyr och faror och nå fram till E-City. På vägen får du 
träna din engelska och samtidigt lära dig surfa på internet på ett säkert 
sätt och bli en klok användare av internet. Flash Player behövs på 
datorn. 

21Classes - Cooperative Learning - Get your Students Blogging   
från 10 år
Du och din klass kan skapa en egen klassblogg här - och skriva, filma 
och publicera era egna texter och videor! Dessutom kan ni få respons 
på era texter och filmklipp från de som läser och ser det ni skrivit och 
filmat. Ni tränar er både språkligt och kommunikativt. Tjänsten är 
kostnadsfri. Registering krävs. 

Games - Word Central   för 10-15 år
Här kan du träna ditt engelska ordförråd genom att spela olika spel. 
Instickprogrammet Flash Player behövs i datorns webbläsare. 

Barnens egen språkskola - Globala klassrummet      för 10-15 år
Om den här sidan ser konstig ut - välj ett språk längst ner på sidan så 
rättar det till sig. Bekanta dig med andra språk genom att se filmsnuttar 
med barn och ungdomar från olika länder. Du lär dig säga några ord 
på: arabiska, bengali, engelska, hebreiska, hindi, luganda, luo, nepali, 
portugisiska, quechua, romani, spanska, swahili, thai, urdu och 
vietnamesiska. Windows Media Player eller Quick Time behövs i 
webbläsaren. The world's children's prize for the rights of the child 
(WCPRC) står bakom webbplatsen. 

Mini Dictionary   från 10 år
En liten miniordlista med räkneord och enkla fraser i många av alla de 
språk som talas inom EU. Välj ett språk i menyn till vänster. Dra med 
muspekaren över bilden så får du en engelsk översättning. Flash Player 
behövs i webbläsaren. 
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Crossword Puzzle   från 13 år
Här kan du träna ditt ordförråd på engelska genom att lösa korsord. 

English Vocabulary Game - Free Rice   från 13 år
Tävla med dig själv och träna ditt engelska ordförråd! Samtidigt som 
du lär dig nya engelska ord och utökar din vokabulär, donerar du ris 
till fattiga länder varje gång du svarar rätt. Denna webbplats är ett led i 
FN:s fattigdomsbekämpning. 

Word Search   för 10-15 år
Här tränar du ord på engelska som tillhör bollsporten baseboll. Leta 
ord i rutnätet på tid! Du får direkt veta om du gör rätt och antalet 
poäng du samlar. Flash Player behövs på datorn. 

The Great Race - A Short Story   för 10-12 år
Här får du titta och lyssna på en kort berättelse på engelska, och 
samtidigt kan du läsa texten. Efteråt kan du arbeta med ett arbetsblad 
(Pdf.fil) där du tränar ord och uttryck på engelska som du just hört och 
läst. Flash Player behövs på datorn. 

Franny's Words   för 10-12 år
Här får du lära dig enkla engelska ord genom att lyssna, läsa och peka. 
Orden och uttalet är på australisk engelska. Flash Player behövs på 
datorn. 

Crossword Challenge   för 10-15 år
Här kan du träna ditt engelska ordförråd genom att lösa korsord. 

Textris   för 10-12 år
Textris är ett spel där du tränar ditt engelska ordförråd. Välj först 
ämnesord, svårighetsgrad och hastighet. Observera att du måste välja 
flera ämnen! Därefter visas olika ord och du ska sortera dessa ord i rätt 
kolumn, på tid! Hur snabb är du? Flash Player behövs i webbläsaren. 

The Alphabet - Teacher on Demand   för 10-12 år
Träna det engelska alfabetet genom att se en liten film. Du får höra hur 
man uttalar varje bokstav i alfabetet och se en bild på ett ord som 
börjar på bokstaven. Du får även lyssna till ordet och se hur det stavas. 

Audiogrammar    för 10-15 år
En hörövning för att träna din engelska. Klicka på personerna och 
lyssna. Jämför de ofullständiga meningarna under bilderna - endast en 
mening passar till vad varje person säger. Försök göra meningarna 
fullständiga genom att klicka på de tomma fälten tills rätt ord visas. På 
så sätt bygger du upp meningarna med det du hör. Flash Player behövs 
i webbläsaren. 

Word stress   för 13-15 år
Här får du höra olika engelska ord läsas upp. Du ska sedan med hjälp 
av en röd markering visa var i ordet huvudbetoningen ligger. Flash 
Player behövs i webbläsaren. 

Burger Writer    för 10-15 år
Skapa grammatiskt korrekta meningar genom att välja ord i rätt 
ordföljd från de olika "hamburgerlagren", anknutna till den bild du ser 
till vänster. Börja med att välja ord från översta lagret och sen från de 
två nedre lagren. Dra dina ord längst ned på bilden. När du skapat en 
mening trycker du på Start. Om du gjort rätt får du en hamburgare i 
belöning, och hela meningen läses upp! På så sätt får du även höra det 
rätta uttalet. Flash Player behövs på datorn. 

Catch your bus    för 10-15 år
En hörövning där du tränar hörförståelse på engelska om klockslag 
och tider. Du ska hinna med bussen vars avgångstid syns i rutan. Välj 
den väg som tar dig till stationen just det klockslag bussen avgår. Flash 
Player behövs på datorn. 
A virtual walk in London    för 10-15 år
Ta en promenad i London; börja vid British Museum. Din uppgift är 
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att ta dig till Covent Garden Market med hjälp av de instruktioner du 
får på engelska. Lyssna ordentligt! Du får även information om olika 
platser, byggnader och annat som du möter på vägen. 

Common Background    för 10-15 år
En hörövning för att träna engelsk hörförståelse. Lyssna till 
presentationer av åtta personer. Du får bland annat veta deras bakgrund 
och hobby. Para ihop personerna två och två, välj de två som liknar 
varann mest. Flash Player behövs på datorn. 

Comparison in action   för 10-15 år
Träna på komparation av adjektiv på engelska i denna hörövning. 
Klicka på personerna och lyssna på hur de beskrivs. Dra sedan 
personerna och placera dem i rätt ordningsföljd (exempelvis youngest-
oldest, shortest-tallest). Du kan lyssna på beskrivningarna så många 
gånger som du behöver. Flash Player krävs i webbläsaren. 

Finding Your Way Around in Helsinki    för 10-15 år
En hörövning i engelsk hörförståelse där du lär dig hitta i Helsingfors 
centrum med hjälp av en ”talande karta”. Din uppgift är att som turist 
ta dig fram på kartan med hjälp av olika instruktioner. Till exempel: 
”Gå från hamnen till Salutorget och köp glass.”, ”Visa var Kiasma, 
museet för nutidskonst ligger”. Längs vägen får du se bilder på 
byggnader. Övningen är indelad i två olika kartvandringar. Flash 
Player behövs på datorn. 

Gatuintervju    från 10 år
En hörövning där du får du öva din engelska hörförståelse. Följ 
instruktionerna på sidan. Efter övningen kan du träna vidare genom att 
själv formulera egna frågor och intervjua dina klasskamrater om olika 
ämnen. Flash Player behövs på datorn. 

Kitchen Computer - Nyhetsrapport på engelska    från 13 år
En ganska avancerad engelsk hörövning för att träna hörförståelse, 
ordföljd och ordförråd. Lyssna på en nyhetsuppläsning om 

uppfinningen av "köksdatorn". Du kan lyssna på en liten bit i taget. 
Det finns sedan fyra övningar: sant/falskt, ordkunskap, synonymer och 
återskapa uppläsningen genom att para ihop meningarna i rätt ordning. 
I sista övningen måste du lyssna så att du får höra alla ord i 
meningarna. Flash Player behövs på datorn. 

A Cooks Day    från 13 år
En hörövning på engelska där du får lyssna på en videointervju med en 
kock. Utifrån den här intervjun ska du sedan fylla i hans schema för 
dagen genom att dra rätt aktivitet till rätt klockslag. Du kan arbeta med 
detta samtidigt som du lyssnar, eller vänta tills att du lyssnat klart på 
hela intervjun. Du kan även stanna videon mitt i och lyssna på hela 
videon många gånger om. Flash Player behövs på datorn. 

Numbers - sifferspelet   för 10-15 år
Klicka på de fem röda rutorna längst ned, så får du höra olika siffror 
på engelska. Du ska sedan dra siffrorna till rätt ruta efter den gröna 
siffran, så att det bildas tre efterföljande siffror i rätt ordning. Flash 
Player behövs på datorn. 

Flying with prepositions   för 10-15 år
Träna hörförståelse och att använda rätt preposition på engelska. 
Klicka på "Play" och välj det uttryck som passar ihop med vad planet 
gör. Efter varje flygning klickar du på "Kolla" för att se om du har 
gjort rätt. Flash Player behövs i webbläsaren. 

Telefonsvararen    för 10-12 år
Lyssna på tre personers meddelanden på telefonsvararen. Lista ut 
vilken mötestid som passar för alla tre. Klicka sedan fram denna tid 
som svar. Flash Player behövs i webbläsaren. 

Sentence snooker   för 10-15 år
Träna meningsbyggnad på engelska! I detta ordspel ska du på förhand 
tänka ut en strategi för vilka ord på de övre raderna som kan passa in i 
raderna längre ner. Om du klickar på en boll faller den ner till raden 
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under, men du kan inte få bollen att hoppa upp igen. Flash Player 
behövs i webbläsaren. 

Telefonfraser    för 10-15 år
Klicka på telefonsvararna och lyssna på meddelandena. Du ska sedan 
återskapa (större delen av) dessa meningar genom att klicka fram rätt 
ord i följd i de tomma rutorna. Du klickar flera gånger på varje ruta 
tills att du får fram rätt ord. Lyssna gärna flera gånger på 
telefonmeddelandena så att du kan bilda de rätta meningarna. Flash 
Player behövs på datorn. 

Sentence stress and meaning   för 10-15 år
Här får du öva på hur betoningen i meningen bestämmer betydelsen. 
Flash Player behövs i webbläsaren. 

Test i engelska   från 13 år
Ett kunskapstest i engelsk ordkunskap, läsförståelse och grammatik, 
för själv mäta din kunskaper. Testet tar ungefär en timme, därefter får 
du ditt resultat. Du behöver inte göra hela testet vid samma tillfälle. 
Du får ett lösenord, så att du kan avbryta och fortsätta senare vid ett 
annat tillfälle. Bakom testet står bland annat Utbildningsförvaltningen 
i Stockholm. 

Book2 - Free audio files for learning langugaes            från 10 år
Här finns gratis språkkurser för nybörjare, i 41 språk! Det är 100 sidor 
enkla meningar per språk och mp3-filer att lyssna på. Mp3-filerna är 
licensierade under Creative Commons-licens (texterna har dock inte 
licens). Exempel på språk är: bosniska, bulgariska, estniska, georgiska, 
hebreiska, hindi, indonesiska, koreanska, kroatiska, lettiska, litauiska, 
makedonska, polska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, 
tjeckiska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska, vitryska. 

Pick a Pumpkin   för 7-9 år
Här kan du skapa en egen halloweenpumpa. En enkel övning i engelsk 
läsförståelse. Flash Player behövs på datorn.

Norstedts engelska ord    från 10 år
Ett engelsk-svenskt, svenskt-engelskt lexikon. Det går lika bra att 
använda på datorn som på mobilen. 

Big Words   från 13 år
Spela Big Words-spelet! Detta är en frågesport i engelsk ordkunskap. 
Genom att svara på frågor får du bokstäver i belöning. Bilda sedan ett 
ord av de bokstäver du samlat. Du kan också skicka in ditt resultat och 
delta i en tävling där man kan vinna ett lexikon. Flash Player behövs i 
webbläsaren. 

Tyda.se    från 10 år
Ett svensk-engelskt, engelsk-svenskt lexikon med över 1.5 miljoner 
uppslagsord. Lexikonet utökas av användarna. Du får också hjälp att 
stava rätt, förslag på olika ord ges om du stavar fel. Du kan även 
lyssna på hur ordet ungefär ska uttalas. Orden läses upp med sk 
talsyntes. Du får göra 30 uppslagningar per vecka helt gratis. För fler 
än 30 ord på en vecka kostar det dock pengar. 

Visual Dictionary Online   från 10 år
Ett engelskt visuellt bildlexikon indelat i olika områden. Sökträffarna 
ger dig bilder, texter och ljud där du kan lyssna på uttal. Skriv in ett 
sökord i rutan till vänster på sidan, eller välj ett tema. Det finns teman 
som astronomi, jorden, djur, kläder, kommunikation, sport med mera. 
Om du skriver en bokstav i taget i sökrutan får du förslag på ord. Här 
finns många glosor att lära sig inom olika teman.

Beat the Keeper: Keep your English up to date 1   från 10 år
I spelet tränar du din förståelse av nya engelska ord och uttryck. Innan 
du börjar kan du lära dig mer om nya ord och uttryck på denna sida: 
Keep your English up to date 1. Ta också del av spelinstruktionerna 
innan du börjar. Du kan välja olika svårighetsgrad på spelet. Flash 
Player behövs på datorn. 

Storybird - Collaborative storytelling   från 7 år

http://www03.edu.fi/svenska/laromedel/engelska/08_telephone_phrases/
http://www03.edu.fi/svenska/laromedel/engelska/08_telephone_phrases/
http://www03.edu.fi/svenska/laromedel/engelska/08_sentence_stress/
http://www03.edu.fi/svenska/laromedel/engelska/08_sentence_stress/
http://www.kunskapstester.se/engelskaTest/frameset.asp
http://www.kunskapstester.se/engelskaTest/frameset.asp
http://www.kunskapstester.se/kontakt.asp
http://www.kunskapstester.se/kontakt.asp
http://www.goethe-verlag.com/book2/SV/INDEX.HTM
http://www.goethe-verlag.com/book2/SV/INDEX.HTM
http://www.starfall.com/n/holiday/halloween/load.htm?f&n=main
http://www.starfall.com/n/holiday/halloween/load.htm?f&n=main
http://m.norstedtsord.se./readmore.pml;jsessionid=E02624227667B92765C3B60E364A12B8.uw-portal1
http://m.norstedtsord.se./readmore.pml;jsessionid=E02624227667B92765C3B60E364A12B8.uw-portal1
http://www.ur.se/Ung/Amnen/Sprak/Engelska/Big-Words/
http://www.ur.se/Ung/Amnen/Sprak/Engelska/Big-Words/
http://tyda.se/
http://tyda.se/
http://visual.merriam-webster.com/
http://visual.merriam-webster.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/quizzes/2009/11/091130_btk_kyeutd1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/quizzes/2009/11/091130_btk_kyeutd1.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1728_uptodate/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1728_uptodate/index.shtml
http://storybird.com/
http://storybird.com/


Läs och bläddra i vackra digitala bilderböcker skapade av användarna, 
och skapa egna digitala bilderböcker. Man skaffar ett konto (gratis) 
och sedan väljer man vilka illustrationer man vill ha. Din text eller 
berättelse visas som en liten bok - som inloggade medlemmar kan 
kommentera! Flash Player behövs på datorn. 

Letter sounds   för 7-9 år
Träna på engelska alfabetet genom att hitta rätt begynnelsebokstav i 
ord - och lyssna på hur orden uttalas. Shockwave Player behövs på 
datorn. 

Wiz Quiz   för 7-12 år
Här kan du träna din engelska hos Ben Friendly. Det finns korsord, 
små frågesporter, memory, ordlekar, korta tv-klipp med så kallade 
"blunders", och vykort som du kan skicka till dina vänner. UR står 
bakom sidan. Flash Player behövs på datorn. 

Learn about Poland   för 10-12 år
Här kan du lyssna på en röst som berättar om landet Polen på engelska 
eller polska. Förstår du engelskan? För att lyssna på engelska måste du 
klicka på den engelska flaggan i underkanten. När du lyssnat finns små 
aktiviteter och enkla spel. Flash Player behövs på datorn. 

Listen to CBeebies!   upp till 9 år
En radio med korta berättelser på engelska att lyssna på. Dessutom 
finns det några roliga aktiviteter. 

OneLook Dictionary Search   från 13 år
Sök på ett ord i detta engelskspråkiga mastodontlexikon så får du 
träffar ur många olika lexikon samtidigt. Detta är nyttigt om man vill 
jämföra olika beskrivningar av ord i olika lexikon, särskilt bra vid 
översättningsarbete. En lista över alla lexikon finns här. Områdena är 
bland annat datorer, naturvetenskap, medicin, teknik, sport, religion, 
affärer, akronymer (förkortningar) med mera. Sök i alla lexikon på en 
gång eller bara i vissa. 

Little explorers picture dictionary   för 10-15 år
Ordbok med bilder för barn med en alfabetisk förteckning från A-Z 
över ca 1000 engelska ord. Orden översätts till svenska och för en del 
ord finns länkar till pedagogiska webbplatser som rör just det ordet. 

Svensk-engelskt lexikon - Lexin    från 10 år
Ett sökbart svensk-engelskt lexikon och ordbok. Du kan slå upp 
svenska ord och få den engelska översättningen, samt information om 
uttal, ordböjning, ordklass med mera. 

Literature - What Makes a Good Short Story?   från 13 år
Här finns många bra råd till den som vill lära sig skriva noveller. Hur 
man bygger upp handlingen, skapar karaktärer och gör målande 
miljöbeskrivningar. Här behandlas också berättarperspektiv, tema och 
hur man kan analysera noveller. Här finns även en novell att läsa som 
belyser de litterära grepp man lär ut. Man kan också själv skriva en 
novell efter givna ramar vad gäller tid, miljö och personer och sedan 
skicka in denna. 

Wordsmyth Dictionary-Thesaurus   från 13 år
Skriv in ett engelskt ord och sökmaskinen ger en engelsk definition av 
ordets betydelse. Du får också hjälp med uttal, ordklasstillhörighet, 
synonymer och betydelsnära alternativ. 

English Tongue Twisters       från 10 år
En tungvrickare är en mening som är svår att uttala om man försöker 
säga den snabbt! Här finns nästan 200 klassiska engelska tungvrickare. 
Öva ditt engelska ordförråd och uttal på ett roligt sätt! 

Crazy Web Tales    för 13-15 år
En sida där du kan få hjälp att skriva tokiga, roliga korta berättelser på 
engelska. 

Word Central   från 13 år
Här kan du slå upp engelska ord och få dem förklarade på engelska.
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 Skriv in ditt ord i rutan längst upp på sidan. Du kan även få 
synonymer och höra hur de uttalas och skapa ett eget lexikon. 
Dessutom presenteras dagens ord, och du kan öva ordförrådet i olika 
spel. Du behöver ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

ESL Slang Page   från 13 år
En ordlista med engelsk slang. Du får veta vad ordet betyder och 
dessutom får du exempel att läsa. 

Phrasal Verb Page   från 13 år
En samling engelska verb och exempel. Det finns en ordförklaring till 
varje verb och du kan läsa korta texter som innehåller verbet. 

ESL Idiom Page   från 13 år
En samling engelska idiom (uttryck och talesätt) och exempel. Du kan 
läsa korta texter som innehåller idiom och du får dem även förklarade. 

Acronym Finder   från 13 år
100 000-tals akronymer och förkortningar inom teknologi, 
datavetenskap, telekommunikationer och militärväsen.

Selingua       från 13 år
Selingua är ett gratis datorprogram med språkövningar i engelska, 
tyska, franska och spanska. Du kan öva ordkunskap, glosor, böjningar 
av verb med mera. Du kan även skapa dina egna ordlistor och korsord. 
Selingua ska laddas ner och installeras på datorn (för Windows). 
Kanske kan du be en lärare, IT-assistent eller annan vuxen om hjälp? 
Annars kan man prova en Java-version som fungerar direkt i 
webbläsaren och på alla datorer. 

TIME for Kids   för 10-15 år
TIME for Kids är tidskriften TIME:s utgåva för barn. Här finns fakta 
om världen, lärorika frågesporter och spel, bilder, reportage, intervjuer 
och lärarmaterial. Ämnena är bland annat naturvetenskap, matematik, 
språk och samhällskunskap. Här finns även sidan Homework helper. 

Du behöver Flash player på datorn för att spela. 

Engelska lånord i svenska sportspalter   från 13 år
Här förklaras engelska lånord som ofta nämns i svenska sportspalter. 
De listas här alfabetiskt och du får en kort förklaring av varje ord. 

Puzzlemaker   från 13 år
Här kan du skapa egna korsord på engelska. Om du behöver hjälp 
finns en hjälpsida. Så här enkelt gör du ett vanligt korsord. Instruktion. 
Lycka till! 

WordNet - a Lexical Database for English   från 13 år
En engelsk ordbok där man kan söka synonymer till engelska ord. 
Dessutom kan man få en kort förklaring till ordet. 

Terminology Collection   från 13 år
Länkar till termlexikon inom olika ämnesområden och på olika språk. 
Du behöver aktivera javascript i din webbläsare. 

The Internet Grammar   från 13 år
En engelsk grammatikbok med alfabetiskt index. På de ställen som är 
markerade med ett "e" finns det tillhörande övningar. 

Guide to medieval terms   från 13 år
En ordbok över medeltida termer. Den kan vara bra att ha till hands 
om du läser en engelsk text om medeltiden. Här förklaras alla svåra 
ord. 

Elvis Presley   från 10 år
Den officiella Elvis Presley-sidan med biografi, diskografi, filmografi 
och mycket annat. Elvis skulle ha fyllt 75 år år 2010, men han dog 
redan 1977. Särskilt undervisningsmaterial finns i matematik och en 
lärarhandledning (Pdf-fil) som kan passa för lektioner i musik och 
engelska. I avdelningen Elvis Kids kan du lyssna på smakprov av hans 
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låtar, om du har Real Player på datorn (och nätverksport 8080 ska vara 
öppen). 

Kids' Space   för 10-12 år
Här kan du lyssna på och läsa elevers egna berättelser på engelska och 
se deras teckningar som de laddat upp på sajten. Du kan också skicka 
in dina egna teckningar och berättelser. För dig och din lärare finns 
rubriken Classwork, där ni kan få hjälp med detta. 

MysteryNet's - Kids Mysteries   från 13 år
Spännande mysterier att läsa och försöka att lösa. Om du går bet på att 
hitta lösningen så finns ett facit. 

BritKid   från 13 år
Lär känna några ungdomar som kommer från olika länder genom att 
delta i ett rollspel. På så sätt får du besöka deras hem, möta deras 
vänner och ta del av deras erfarenheter. Temat för webbplatsen är olika 
kulturer, religion och rasism. Samtidigt som du spelar får du också ett 
tillfälle att träna din engelska. 

Tungeknekkjarar / Tungeknekkere   från 13 år
Norska tungvrickare med engelsk översättning. 

Learning English - Ask about English   från 13 år
Om du har en engelsk språkfråga, så kan du skriva in din fråga här. 
Svaret söks i ett arkiv med besvarade frågor. Vill du se olika rubriker 
på frågorna kan du göra det här. 

Quiznet - Learning English   för 13-15 år
Varje torsdag presenteras på denna sida en ny frågesport som omfattar 
språkriktighet och ord. Du kan även ta del av tidigare frågor i arkivet. 

Editing Word Traps and Grammar Quirks   från 13 år
En sida med bra engelska språktips om att undvika vanliga fällor och 
att använda rätt ord vid rätt tillfälle, exempel på verb och vilken 

preposition som följer. Dessutom finns här språkregler för bl a 
skiljetecken, stor och liten bokstav. 

Crosswords    för 10-15 år
Här kan du träna ditt engelska ordförråd genom att lösa korsord. 
Korsorden fungerar tyvärr inte om du har webbläsaren Netscape 6. 

Glosmaskinen   för 13-15 år
Här kan du öva engelska glosor. Du behöver ha javascript aktiverat i 
datorns webbläsare för att det ska fungera. Glosmaskinen fungerar 
tyvärr inte i Windows XP och i webbläsaren Netscape 6. 

Wacky Web Tales   för 10-12 år
Här kan du skapa korta berättelser på engelska. Fyll i ord i ett 
formulär. Det finns olika teman. 'Noun' betyder substantiv och 
'Adjective' betyder adjektiv. Klicka sedan på klar och efter en liten 
stund kan du läsa din berättelse. Du behöver ha javascript aktiverat i 
datorns webbläsare. 

Översättning med Babelfish       från 13 år
Babel Fish är en tjänst från AltaVista som maskinöversätter texter och 
hela webbsidor mellan 12 språk: engelska, tyska, franska, spanska, 
nederländska (holländska), italienska, grekiska, portugisiska, ryska, 
kinesiska, japanska och koreanska. 

ePals Classroom Exchange      från 13 år
Här kan du hitta brevvänner och brevväxla via e-post på 132 olika 
språk med elever i 191 länder. Svara på brev i en ämneslista eller sök 
upp en skolklass via en världskarta. Här finns också en tjänst som 
hjälper dig att översätta ord mellan engelska, franska, spanska, tyska, 
italienska, portugisiska, kinesiska och japanska. Man behöver 
registrera sig (gratis) på sidan och logga in. OBS! En del kontak-
tuppgifter i tjänsten är inaktuella. 
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SR International        från 10 år
SR International är en kanal i Sveriges radio som sänder nyheter och 
radioprogram på 19 svenska minoritets- och invandrarspråk. Du kan 
lyssna direkt på webbplatsen och läsa nyheter. Real Player behövs i 
webbläsaren för att kunna lyssna. 

The Internet Picture Dictionary: English   för 10-15 år
Här kan du öva din engelska. Det finns en illustrerad ordlista på sidan 
och du kan spela olika spel. För att kunna använda alla funktioner på 
sidan så måste du ha Flash Player installerat, och ha javascript 
aktiverat i datorns webbläsare. 

Little explorer       för 10-12 år
Ett engelskt språklexikon främst för yngre elever, där man får ordet 
förklarat med en bild. Du kan också få det engelska ordet översatt till 
tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och japanska. Det är 
som en hel liten uppslagsbok på nätet. 

Help > Stay Safe   för 10-12 år
Här finns en tecknad film där du ska svara på frågor. Du får samtidigt 
bra råd och tips på hur du surfar säkert på internet. Klarar du 
engelskan? Du kan också skriva ut ett faktablad på engelska med 
regler att komma ihåg för att surfa säkert. BBC står bakom sidan. 

Utrikes namnbok   från 13 år
Här kan du ladda ner Utrikes namnbok. I den står vad svenska 
myndigheter, organisationer, EU-organ, länder och EU-titlar heter på 
engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska. Utrikes namnbok 
är en Pdf-fil. 

Eddan - The invincible sword of the Elf-smith   från 13 år
Här kan du lyssna till en sexton timmar lång symfoni, en musikalisk 
version av det medeltida isländska verket Eddan. Du kan även 
samtidigt läsa texten på engelska i olika delar om du vill. Kompositör 

är Mats Wendt. Windows Media Player behövs på datorn för att kunna 
lyssna. 

Guardian och Observer   från 13 år
De engelska tidningarna Guardian och Observer har en innehållsrik 
webbplats med mycket material som kan användas i skolarbetet. Här 
finns dagliga nyheter på engelska, bland annat under temat utbildning 
och e-learning, samt en språkavdelning med artiklar och lektioner att 
läsa eller lyssna på. Här finns också en guide över världens bästa 
nyhetskällor på internet och ett nyhetskryss. Ofta uppdaterade 
upplagor i Pdf-format finns också. 

English-Zone.com: Grammar Zone   från 13 år
Här kan du träna engelsk grammatik. Det finns förklaringar, övningar 
och frågor som du kan rätta direkt efteråt. Du kan bland annat öva 
adjektiv, adverb, obestämd artikel, presens, futurum, plural och 
prepositioner. Många övningar är gratis, men för att få tillgång till 
allihop måste man betala en avgift. Du behöver ha javascript aktiverat 
i datorns webbläsare. 

English-Zone.com: Verb Zone   från 13 år
Här kan du öva engelska verb, bland annat oregelbundna verb, verb 
med preposition samt infinitiv. Här finns förklaringar, övningar och 
frågor som du kan rätta direkt efteråt. Många övningar är gratis, men 
för att få tillgång till samtliga måste man betala en avgift. Du behöver 
ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

English-Zone.com: Spelling zone   från 13 år
Här kan du lära dig att stava bättre på engelska. Det finns förklaringar, 
övningar och frågor som du kan rätta direkt efteråt. Öva plural-
stavning, ord som stavas med stor bokstav och stavning av ord som 
kompareras med mera. Många övningar är gratis, men för att få 
tillgång till samtliga måste man betala en avgift. Du behöver ha 
javascript aktiverat i datorns webbläsare. 
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English-Zone.com: Vocabulary Zone   från 13 år
Här kan du öva ditt engelska ordförråd. Det finns övningar i olika 
svårighetsgrad, frågesport och små spel. Många övningar är gratis, 
men för att få tillgång till samtliga måste man betala en avgift. Du 
behöver ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

English-Zone.com: Idioms Zone   från 13 år
Här får du förklarat vad ett idiom är. Dessutom finns idiom 
presenterade, samt övningar och frågesporter där du kan testa vilka 
idiom du kan. Många övningar kan du testa gratis, men för att ta del av 
samtliga måste man betala en avgift. Du behöver ha javascript 
aktiverat i datorns webbläsare. 

London Slang   från 13 år
Här kan du slå upp engelsk slang i ett lexikon från A-Z. Dessutom 
finns en förteckning på slanguttryck som förekommer på film. Om du 
har hört ett slanguttryck som inte finns med i lexikonet kan du skicka 
in det hit. 

Word Confusion   för 10-15 år
Här kan du träna engelska glosor. Klicka på rätt ord i den gula rutan. 
Svårighetsgrad väljer du genom att klicka på "Easier" eller "Harder". 

SlangSite.com   från 13 år
Ett amerikanskt slanglexikon. Sök slanguttryck i ett alfabetiskt 
register. 

Kids' castle   för 10-12 år
Hur såg ett engelskt slott ut på 1400-talet och hur levde man där? 
Klicka på olika ställen på bilden så får du se hur det såg ut inuti köket 
eller i fängelsehålan. Teckningar och texter är baserade på hur det såg 
ut på Nottingham Castle 1480. 

Weekly Reader Classroom Magazines   för 10-15 år
En webbtidskrift för skolan med nyheter på engelska. Här finns även 
andra texter, intervjuer och olika små spel där du kan träna din 
engelska. Flash Player behövs på datorn för att spela. Särskilt 
lärarmaterial finns på sidan. Att prenumerera på papperstidskriften 
kostar pengar. 

Lizzy Visits the Sculpture Garden   för 10-15 år
En berättelse på engelska som läses upp, samtidigt som du själv kan 
läsa texten. Lizzy och Gordon tittar på skulpturer med sin mamma, på 
National Gallery of Art i Washington, USA. Klicka dig fram för att 
komma vidare i berättelsen. Tilläggsprogrammet Quicktime behövs för 
att kunna lyssna. 

Net Learn Languages - Crosswords & Quizzes   från 13 år
Här kan du lösa enkla korsord och leka ordlekar på engelska. Du 
behöver aktivera javascript i datorns webläsare. 

SPRK English - UR   från 10 år
På Utbildningsradions sida SPRK kan du öva engelska genom att spela 
spel, chatta, skicka vykort med mera. Du kan också hitta bra länkar till 
andra roliga sajter. Flash Player behövs på datorn. 

Interesting Things for ESL Students   från 13 år
Här finns många roliga språkövningar för dig som läser engelska som 
andraspråk. Du kan bland annat öva grammatik, ordförråd och 
stavning. Dessutom finns många bra spel och ordlekar. Du behöver ha 
javascript aktiverat i datorns webbläsare för att kunna spela en del av 
spelen. Tilläggsprogrammet Flash Player behövs även på datorn för en 
del av spelen. 

Lord of the Flies   från 13 år
Om du har läst boken Flugornas Herre av William Golding så kan du 
här spela "the Lord of the Flies Game". Du får bland annat läsa citat ur 
boken, försöka känna igen de olika personerna och arbeta med citat, 
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symboler och symbolik. Bra språkträning, allt är på engelska - så se till 
att du har en engelsk ordbok med dig. Flash Player behövs på datorn. 

Go Yoyo go!   upp till 9 år
Ett spel för dig som är cirka 5-9 år. Träffa Grandpa, Yoyo, Dusty och 
Daisy. På vinden där de bor finns massor av saker att leka med. 
Samtidigt tränar du din engelska och lär dig nya ord. Flash Player 
behövs på datorn. 

Online English to Japanese to English Dictionary   från 13 år
En engelsk-japansk, japansk-engelsk ordlista. Här kan du slå upp vad 
japanska ord heter på engelska och vad engelska ord heter på japanska. 
Du måste alltså kunna engelska för att använda den här ordlistan. 
Webbplatsen innehåller reklam. 

Storytime - CBeebies   för 10-12 år
Här kan du läsa och lyssna på engelska berättelser. Ibland får du vara 
med och markera eller peka på saker för att berättelsen ska fortsätta. 
Det ger dig både hörövning och träning i läsförståelse. Flash Player 
behövs på datorn. 

CBeebies Games   upp till 9 år
En sida för dig som är cirka 5-9 år. Här kan du spela enkla spel på 
engelska. Lek med siffror, färger, former och mycket annat. Flash 
Player behövs på datorn. 

Starfall.com   för 10-12 år
Träna engelsk läs- och hörförståelse. Här finns små övningar - 
alfabetet, klockan, datum, former, med mera. Du får både läsa och 
lyssna för att förstå hur du ska arbeta. Här finns även sagor, fabler, 
serier och berättelser. Flash Player behövs på datorn. 

Interglot       från 10 år
Ett lexikon som översätter svenska ord till engelska, tyska, spanska, 
franska, nederländska (holländska) och tvärtom. Här får man också 

hjälp med synonymer. 

What are they saying? British edition - UR   från 10 år
På UR:s hemsida kan du spela detta spel där du får öva dig på engelsk 
slang. Du får höra en mening och ska säga vad den betyder. Flash 
Player behövs på datorn. 

What are they saying? American edition - UR   från 10 år
På UR:s hemsida kan du spela detta spel där du får träna på 
amerikansk slang. Du får höra en mening och ska säga vad den 
betyder. Flash Player behövs på datorn. 

Magnetic Words   för 10-15 år
Här kan du forma en egen liten dikt på engelska genom att klicka och 
flytta runt olika ord - det fungerar precis som kylskåpspoesi. Du 
behöver ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

Scary Poems - Write a Scary Poem (Pdf-fil)   för 10-15 år
Lär dig skriva kusliga, skrämmande dikter på engelska! Läs först några 
läskiga dikter skrivna av skolelever i England. Sedan får du hjälp med 
att tolka och förstå innehållet i dikterna. Slutligen skriver du din egen 
dikt med hjälp av föreslagna ord. 

Creative Writing - Kids on the net   för 10-12 år
Här kan du skapa egna berättelser på engelska. Fyll i engelska ord på 
arbetsbladen som du hittar mitt på sidan under rubriken Instant Stories. 
Sedan skapas en hel berättelse av dina ord. Du kan välja att skriva 
olika slags berättelser, till exempel om drakar, riddare och spöken. 
Javascript måste vara aktiverat i datorns webbläsare för att det ska 
fungera. 

How to Write a Book Review   för 10-15 år
Här får du fem punkter som kan vara bra att tänka på om du ska skriva 
en bokrecension på engelska. 
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Jennifer's language page   från 10 år
Behöver du snabbt översätta ett vanligt ord eller en kortare fras till ett 
annat språk? Här hittar du hälsnings- och artighetsfraser på hundratals 
språk. Här finns en översättning av ordet "hej" till 800 olika språk. 
Andra vanliga ord och fraser är exempelvis "ja", "nej", "välkommen", 
"hejdå", "tack" och "hur mår du?". 

Sephonics   från 13 år
Sephonics 1.0 är ett datorprogram med övningar och spel där du lär 
dig engelskt uttal och det fonetiska alfabetet. Programmet är gratis 
(freeware) och finns endast för Windows. Läs mer om innehållet här. 
Man behöver ladda ner och installera programmet på datorn. Kanske 
kan du få hjälp av en lärare, IT-assistent eller annan vuxen? 

Way with words   från 13 år
Här kan du på träna din engelska många olika sätt. Bland annat kan du 
delta interaktivt och få hjälp med att förstå dikter av engelska 
författare. Du kan också läsa och lyssna på prosa i form av 
skönlitteratur och drama, och ta del av olika miljöer. Dessutom finns 
övningar i ordkunskap, stavning och synonymer. Flash Player behövs i 
webbläsaren. 

Libers glosmaskin        från 10 år
I Libers glosmaskin kan du öva på glosor från flera olika läroböcker. 
Det finns övningar i svenska som andraspråk, engelska, tyska, franska, 
spanska och italienska. Flash Player behövs på datorn. Åldersnivåerna 
är år 4-9 i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18

Språkval. Skolverkets länkskafferi. 
Språkval Från Internet 20 april 2010.

Katten musen tiotusen - UR     upp till 9 år
Rolig mattesajt på flera språk för dig som är cirka 5-9 år. Ta hjälp av 
den lekfulla musen och hitta skojiga lekar. Gissa gåtor, bygg torn, lär 
dig dela lika, eller hitta rätt form. Mattespelen är roliga och enkla. 
Sidan finns på svenska, arabiska, finska, samiska, spanska, sorani 
(sydkurdiska) och turkiska. Flash Player behövs på datorn. 

La Vie culturelle   för 13-15 år
Här kan du träna franska genom interaktiva övningar. Fyll i orden i de 
tomma rutorna. Dessutom får du samtidigt kunskaper om Frankrikes 
kulturliv - TV, film, musik och teater är några exempel. För att lyssna 
behövs Real Player på datorn. Sidan är skapad av en fransklärare i 
New York. 

L'Héritage culturel   för 13-15 år
En sida där du kan träna franska genom interaktiva övningar och 
samtidigt få kunskaper om Frankrikes kulturella arv. Här finns vackra 
bilder av klassiska byggnader. En bra länklista till de stora franska 
museerna finns också. För att lyssna behövs Real Player på datorn. 
Sidan är skapad av en fransklärare i New York. 

La Religion   för 13-15 år
Här kan du träna din franska på ett roligt sätt genom interaktiva 
övningar. I Frankrike är majoriteten av invånarna katoliker och 
religionen präglar mycket av det dagliga livet. Läs mer om detta på 
den här sidan. Fyll i rätt svar i rutorna, och du kan även lyssna om du 
har Real Player på datorn. Sidan är skapad av en fransklärare i New 
York. 

Deutsche Grammatik    från 13 år
Här kan du läsa om tysk grammatik. Flash Player och Real Player 
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behövs på datorn. 

Wir in Berlin - Språk / Tyska / UR    från 13 år
Hemsidan för Utbildningsradions tyska TV-serie "Wir in Berlin". I 
programmet möter du tyska ungdomar som berättar hur det är att leva i 
Berlin. Det finns även filmsnuttar från serien med ungdomarnas 
berättelser om staden. Windows Media Player behövs på datorn för att 
se filmklippen. Du kan även spela ett spel där du på tid skall para ihop 
bilder i ett fotoalbum från olika platser i Berlin med det rätta tyska 
namnet. Flash Player behövs på datorn för att spela. 

Phonetics     från 13 år
Den här sidan lär dig uttal på engelska, spanska och tyska, illustrerat 
med rörliga bilder och ljud. För att kunna använda webbplatsen 
behöver du insticksprogrammet Flash Player 7 eller senare versioner i 
webbläsaren. 

Glosor.eu    från 10 år
En bra tjänst för dig som vill öva på glosor på olika språk. Under 
Övningar hittar du glosövningar och språkspel. Även en ordbok med 
20 olika språk. Om du registrerar dig på sidan (gratis) kan du skapa 
dina egna glosförhör, gloslistor och övningar. Java behövs då på 
datorn. Exempel på språk: bulgariska, bosniska, kroatiska, serbiska, 
makedonska, estniska, lettiska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, 
portugisiska, rumänska, ukrainska och ungerska. 

DictCat   från 10 år
Här kan du hitta språklexikon för många olika språk: svenska, 
engelska, afrikaans, cebuano, katalanska, tjeckiska, estniska, ungerska, 
lettiska, mongoliska, rumänska, slovakiska, swahili, tagalog och 
många fler. 

Kreuzworträtsel zum Deutsch lernen   från 13 år
Här kan du lösa korsord på tyska. För att kunna använda sidan behöver 
du insticksprogrammet Java på datorn.

Selingua i Java    från 10 år
Selingua är ett språkspel där du tävlar mot dig själv genom att träna 
ordkunskap, verb och glosor. Du kan välja olika svårighetsgrader och 
efteråt får du veta ditt resultat. Du kan öva från svenska till engelska, 
från engelska till svenska eller svenska-tyska, svenska-franska, 
svenska-spanska och tvärtom. Du behöver ha Java på datorn. 

Online German Course    från 13 år
Här finns 20000 grammatiska språkövningar i tyska att träna på! Det är 
gratis och du behöver inte registera dig på sidan. Klicka på 
'Framework of Reference', 'Book' eller 'Topic'. 

Rosas bondgård - UR     upp till 9 år
Ett spel för dig som är cirka 5-9 år. Öva på språk och lär dig mer om 
bondgårdens djur genom att hjälpa bonden Rosa på hennes bondgård. 
Spelet finns på svenska, arabiska, finska, nordsamiska, spanska och 
turkiska. Utbildningsradions har skapat spelet. Du behöver Flash 
Player på datorn. 

Synonymordbok på tyska    från 13 år
Tysk synonymordbok och parafrasverktyg. Sök på ett tyskt ord och få 
fram en synonym, eller skriv en mening på tyska och hitta nya sätt att 
uttrycka dig på. 

Konjugationsrally - Bonjour de France   från 15 år
Kan du böja franska verb i presens indikativ? Här finns ett spel för 
träning av konjugationer inom det franska språket. Du behöver Flash 
Player på datorn. 

BBC Language Lab - French Games    för 10-12 år
"Parle-vous français?" I så fall är det här en rolig sida för nybörjare! 
Här finns roliga spel där du kan träna din franska. Lär dig siffror och 
enkla fraser i det franska språket. Du behöver grundläggande 
kunskaper i engelska för att navigera. Flash Player behövs på datorn. 
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Andra övningar i spanska    från 10 år
Här finns många språkövningar och spel för dig som läser spanska. 
Träna ditt ordförråd och grammatik, spela memory, hänga gubbe, lös 
korsord med mera. Sidan är gjord av en spansklärare. Du behöver ha 
Java installerat på datorn och funktionen javascript aktiverad i 
webbläsaren. 

Språksida - Franska TV 5   från 13 år
En språksida från franska kanalen TV 5. Här finns interaktiva hör- och 
skrivövningar, korsord, fransk-engelsk ordbok med mera. Du bör ha 
studerat franska i några år för att ha fullt utbyte av sidan. 

French Language Course Pages   från 13 år
Grundkurs i franska med möjlighet att träna vardagsfranska. Sidan 
kräver att man har bra kunskaper i engelska för att tillgodogöra sig 
innehållet. Ett särskilt insticksprogram behövs i webbläsaren, läs mer 
om det på den här sidan. 

Magiska skrinet - barnprogram på minoritetsspråken   för 7-12 år
Lyssna på radioberättelser för barn, på finska, jiddisch, romani, 
samiska och tornedalsfinska (meänkieli). Berättelserna är klassiska 
sagor och myter från de olika kulturerna. Man kan också lära sig ord 
av Radioapan som testar de olika språken. Du behöver Windows 
Media Player eller Real Player i webbläsaren. 

Spanska - Lexin bildteman     från 10 år
Här kan du lära dig spanska ord med hjälp av bilder och ljud. Du kan 
få de spanska orden översatta till både svenska och engelska. Du 
behöver insticksprogrammet Flash Player i webbläsaren. 

Barnens egen språkskola - Globala klassrummet      för 10-15 år
Om den här sidan ser konstig ut - välj ett språk längst ner på sidan så 
rättar det till sig. Bekanta dig med andra språk genom att se filmsnuttar 
med barn och ungdomar från olika länder. Du lär dig säga några ord 
på: arabiska, bengali, engelska, hebreiska, hindi, luganda, luo, nepali, 

portugisiska, quechua, romani, spanska, swahili, thai, urdu och 
vietnamesiska. Windows Media Player eller Quick Time behövs i 
webbläsaren. The world's children's prize for the rights of the child 
(WCPRC) står bakom webbplatsen. 

Ordboken.de    från 10 år
En svensk-tysk ordbok med cirka 5000 ord. Skriv ett ord i sökfältet 
och få det översatt till svenska eller tyska. Sidan är gjord av en 
privatperson. 

eSpanorama: Onlineövningar för att träna spanska på nätet   från 
13 år
Här finns en del gratis resurser och övningar för dig som vill lära dig 
spanska. Exempelvis olika språkövningar och länkar till användbara 
webbsidor och datorprogram. Vissa delar av webbplatsen kräver dock 
avgiftsbelagd inloggning. 

Online resources for Spanish language learning    från 10 år
Här finns många länkar till övningar, lexikon, spel och frågesporter, 
filmer, mp3-filer och läroböcker för att lära sig det spanska språket. 

Tyska - Teacher on Demand    från 13 år
Här finns filmer om tyska språket som olika lärare har gjort. Om 
bestämd artikel i ackusativ och dativ, personliga pronomen, en 
berättelse på tyska att lyssna på om ett tyskt levnadsöde under andra 
världskriget, med mera. 

Vocabulaire du corps   för 10-15 år
Ett bra hjälpmedel med övningar för dig som läser nybörjarfranska. 
Här kan du träna in vad kroppens olika delar heter. Lär genom att 
klicka på "Vocabulaire" och testa sedan dina nya kunskaper genom att 
klicka på "Exercice". Flash Player behövs på datorn. 

Vocabulaire de la famille   för 10-15 år
Ett bra hjälpmedel med övningar för dig som läser nybörjarfranska.
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 Här kan du träna på vad de olika personerna i familjen heter. Lär 
genom att klicka på "Vocabulaire" och testa sedan dina kunskaper 
genom klicka på "Exercice". Flash Player behövs på datorn. 

Les numéros   för 10-15 år
Ett bra hjälpmedel med övningar för dig som läser nybörjarfranska. 
Här kan du träna på de franska räkneorden! Lär först genom att klicka 
på "Vocabulaire" och testa sedan dina kunskaper genom att klicka på 
"Exercice". Flash Player behövs på datorn. 

A La Gare     från 13 år
Träna på att prata franska när du är på järnvägsstationen för att köpa 
biljetter och resa. Lyssna till dialoger och testa dina kunskaper! Lite 
förkunskaper kan krävas för de här övningarna. Shockwave Player 
behövs i webbläsaren. Sidan kan ta en liten stund att ladda. 

Ma Maison   för 10-15 år
Ett bra hjälpmedel med övningar för dig som läser nybörjarfranska. 
Här kan du träna på vad de olika rummen i ett hem heter! Lär först 
genom att klicka på "Vocabulaire" och testa sedan dina kunskaper 
genom att klicka på "Exercice". Flash Player behövs på datorn. 

Les heures   för 10-15 år
Ett bra hjälpmedel med övningar för dig som läser nybörjarfranska. 
Här kan du träna på vad klockan är! Lär först genom att klicka på 
"Vocabulaire" och testa sedan dina kunskaper genom att klicka på 
"Exercice". Flash Player behövs på datorn. 

L'Alphabet   för 10-15 år
Ett bra hjälpmedel med övningar för dig som läser nybörjarfranska. 
Här kan du träna på uttal av det franska alfabetet! Lär först genom att 
klicka på "Vocabulaire" och testa sedan dina kunskaper genom att 
klicka på "Exercice". Flash Player behövs på datorn. 

Les Animaux   för 10-15 år
Ett bra hjälpmedel med övningar för dig som läser nybörjarfranska. 
Här kan du träna på vad olika vilda och tama djur heter! Lär först 
genom att klicka på "Vocabulaire" och testa sedan dina kunskaper 
genom att klicka på "Exercice". Flash Player behövs på datorn. 

Spanska - UR Ung    från 13 år
Här finns alla tv-och radioprogram om spanska från UR. Det finns 
också flera spanskövningar och språkträningsspel. Du kan titta och 
lyssna på programmen genom UR Play. 

Tyska - Kunskapshubben    för 10-12 år
Här finns två filmer för att träna dina kunskaper i tyska. Se sagan om 
Rödluvan och lär dig klockan på tyska. Filmerna är gjorda av elever 
och lärare på Årstaskolan i Stockholm. Flash Player behövs på datorn 
för att titta. 

Webbmatte.se - Grundskolan 6-9      för 10-15 år
Ett stödmaterial i matematik för flerspråkiga elever på 8 olika språk: 
svenska, engelska, arabiska, persiska, polska, ryska, somaliska och 
spanska. Lär dig om olika räknesätt, procent, ekvationer, geometri, 
tabeller och diagram med mera. Handledning för elever och lärare 
finns under rubriken "Hur används materialet?". Bakom materialet står 
Stockholms stad i samarbete med Skolverket. 

Spanska - Kunskapshubben   för 13-15 år
Här kan du titta på filmer och lära dig spanska språket i olika filmer 
om bokstäver, siffror, grammatik med mera. Filmerna kan även laddas 
ner till en särskild mobiltelefon eller iPod. De är gjorda av lärare på 
Årstaskolan i Stockholm. 

Book2 - Free audio files for learning langugaes            från 10 år
Här finns gratis språkkurser för nybörjare, i 41 språk! Det är 100 sidor 
enkla meningar per språk och mp3-filer att lyssna på. Mp3-filerna är 
licensierade under Creative Commons-licens (texterna har dock inte 
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licens). Exempel på språk är: bosniska, bulgariska, estniska, georgiska, 
hebreiska, hindi, indonesiska, koreanska, kroatiska, lettiska, litauiska, 
makedonska, polska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, 
tjeckiska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska, vitryska. 

Anaconda en francais - UR    från 13 år
Detta är en riktigt fullmatad webbplats för dig som studerar franska! 
Se program om Frankrike och människor där. Listor över glosor finns 
också, samt övningar, tester, språkspel och mycket annat som rör det 
franska språket. Hela sajten är anpassad till interaktiva skrivtavlor, om 
ni har en sådan i klassrummet. Under rubriken Tableaux interactifs 
finns en avdelning för lärare. Flash Player och Real Player behövs på 
datorn. 

Book2 - Franska för nybörjare    från 10 år
Ett roligt och lätt sätt att träna nybörjarfraser i franska. Sidan är 
uppbyggd som en bok med en tydlig meny där de 100 kapitlenas 
innehåll presenteras på svenska och på franska. Du kan både läsa och 
lyssna. Ljudfilerna finns även i mp3-format nedladdningsbara och 
licensierade under en Creative Commons-licens (laddas ner i en zip-fil, 
90 MB). För villkoren läs mer på licenssidan. Observera att licensen 
inte gäller texterna utan endast ljuden. 

LernNetz Deutsch    från 13 år
Ett webbaserat läromedel i tyska. Du kan arbeta i din egen takt, lösa 
uppgifter, hitta lexikon, lära dig glosor och litegrann om hur man lever 
i Tyskland. Vissa övningar kräver att du har aktiverat javascript i 
datorns webbläsare. För att lyssna behövs Real Player. 

Alltag in Deutschland    för 13-15 år
Läser du tyska i skolan? Här kan du träna genom att läsa om tyskars 
liv, tankar, känslor, vardag och intressen. Det finns också övningar och 
en engelsk översättning av textena. 

Virelangues françaises   från 13 år

En tungvrickare är en mening som är svår att uttala riktigt om man 
försöker säga den snabbt! Här finns 75 stycken klassiska franska 
tungvrickare att öva sig på. 

Le Monde   från 15 år
Webbversion av den rikstäckande franska dagstidningen Le Monde 
med färska nyheter, artiklar och reportage. Främst för gymnasieskolan 
och elever som kan franska. 

Les pages de Paris   för 13-15 år
All information om Paris som du kan tänkas behöva för ett besök i 
Frankrikes huvudstad. Vilka museer och sevärdheter finns det och 
vilka öppettider gäller? Vad händer den här månaden i Paris? Vilka 
hotell kan jag välja på och vilka utställningar kan jag titta på? Här 
finns också kartor över buss- och metro-trafiken, information om 
berömda kaféer, butiker och massor av information från turistbyrån. 

Internet Familia, Animales   från 13 år
Foton och korta beskrivningar på spanska av olika djur, även 
förhistoriska. Inkluderar en avdelning om husdjur. Lämplig för dem 
som läst spanska några år. Klicka på "Animales" i menyn. 

don Gerardo    från 13 år
Många övningar i spanska språket, grammatik, korsord, spel med 
mera. Det finns även en del för de som använder A&W:s läromedel 
Claro, Mira, Por Supuesto eller Bonniers läromedelsserie Vale. Du 
behöver ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

Todo Sobre España     från 13 år
Information om och bilder från Spanien, dess kultur, regioner och om 
de intressantaste städerna. 

Selingua       från 13 år
Selingua är ett gratis datorprogram med språkövningar i engelska, 
tyska, franska och spanska. Du kan öva ordkunskap, glosor, böjningar 
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av verb med mera. Du kan även skapa dina egna ordlistor och korsord. 
Selingua ska laddas ner och installeras på datorn (för Windows). 
Kanske kan du be en lärare, IT-assistent eller annan vuxen om hjälp? 
Annars kan man prova en Java-version som fungerar direkt i 
webbläsaren och på alla datorer. 

19th-century German Stories-Tyska 1800-tals berättelserfrån 13år
Korta välkända berättelser på tyska från slutet av 1700-talet och 1800-
talet. Många är även översatta till engelska. När du läst berättelserna 
kan du svara på olika frågor från berättelserna. 

Svenska-spanska - Goethe tests   från 13 år
Här kan du testa ditt spanska ordförråd. 

Goethe Tests, svenska-tyska   från 13 år
Test av det tyska ordförrådet. Välj enkel eller avancerad nivå. Du 
behöver ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

Spansklärarföreningen i Västra Sverige    från 13 år
Föreningen främjar och bevakar spanskans ställning som 
undervisningsämne i Sverige. Information om föreningen och en 
mycket omfattande kategoriserad länksamling med spanskspråkiga 
webbplatser. 

Spanish Grammar Exercises   från 13 år
Här finns interaktiva grammatikövningar i spanska med facit. Du 
behöver ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

YAAS - Tyskt förkortningslexikon   för 13-15 år
Ett tyskt förkortningslexikon - du skriver in förkortningen och får veta 
betydelsen. 

Tyskt förkortnings- och akronymlexikon   från 13 år
Om du skriver in en tysk förkortning eller akronym och får reda på vad 
den betyder eller är förkortning av. 

Spansk världsatlas - HRW atlas mundial    från 13 år
Spansk världsatlas. Vad heter olika länder och städer på spanska? Här 
hittar du också en hel del information om de olika länderna. 

Franska verb    för 13-15 år
Den här franska länken hjälper dig att böja franska verb och ger även 
möjligheter att översätta från och till franska. 

Bonjour de France!   från 15 år
Sida för träning av franska språket. Interaktiva övningar för grammatik 
och ordförråd. Prova till exempel konjugationsrally! Du behöver Flash 
Player på datorn, samt ha javascript aktiverat i webbläsaren. 

Översättning med Babelfish       från 13 år
Babel Fish är en tjänst från AltaVista som maskinöversätter texter och 
hela webbsidor mellan 12 språk: engelska, tyska, franska, spanska, 
nederländska (holländska), italienska, grekiska, portugisiska, ryska, 
kinesiska, japanska och koreanska. 

Svensk-spanskt lexikon - Lexin   från 13 år
Svensk-spanskt/spansk-svenskt lexikon med spanskamerikanska 
varianter. 

ePals Classroom Exchange      från 13 år
Här kan du hitta brevvänner och brevväxla via e-post på 132 olika 
språk med elever i 191 länder. Svara på brev i en ämneslista eller sök 
upp en skolklass via en världskarta. Här finns också en tjänst som 
hjälper dig att översätta ord mellan engelska, franska, spanska, tyska, 
italienska, portugisiska, kinesiska och japanska. Man behöver 
registrera sig (gratis) på sidan och logga in. OBS! En del 
kontaktuppgifter i tjänsten är inaktuella. 

SR International        från 10 år
SR International är en kanal i Sveriges radio som sänder nyheter och 
radioprogram på 19 svenska minoritets- och invandrarspråk. Du kan 
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lyssna direkt på webbplatsen och läsa nyheter. Real Player behövs i 
webbläsaren för att kunna lyssna. 

Wortschatz Deutsch   från 13 år
Heltysk webbaserad ordbok med mer än nio miljoner ord och 
ordgrupper. När man slår upp ett ord får man exempel på 
användningar av ordet, synonymer och motsatsord. 

BBC Language Lab    för 10-15 år
"Parle-vous français?" I så fall är det här en rolig sida för nybörjare! 
Lär dig siffror och enkla fraser i det franska språket. Du behöver 
grundläggande kunskaper i engelska för att navigera. Här finns även en 
del roliga spel. Flash Player behövs på datorn. 

Little explorer       för 10-12 år
Ett engelskt språklexikon främst för yngre elever, där man får ordet 
förklarat med en bild. Du kan också få det engelska ordet översatt till 
tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och japanska. Det är 
som en hel liten uppslagsbok på nätet. 

Accord, franskövningar   från 13 år
Här finns självrättande uppgifter av typen lucktexter. Bra metod att 
träna och öka sitt franska ordförråd. Innehåller två olika nivåer. Du 
behöver ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

L'ENCYCLOPÉDIE DE LÁGORA   från 13 år
Omfattande och mycket innehållsrikt uppslagsverk på franska. 
Webplatsen är indelad i kategorier och blir därmed lätt att söka på. 

Utrikes namnbok   från 13 år
Här kan du ladda ner Utrikes namnbok. I den står vad svenska 
myndigheter, organisationer, EU-organ, länder och EU-titlar heter på 
engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska. Utrikes namnbok 
är en Pdf-fil. 

Learn Spanish: A Free Online Tutorial   från 13 år
Här finns gratis resurser för att träna spanska - uttal, ordförråd och 
grammatik. Du kan även hitta olika frågesporter och ord som är bra att 
kunna när du reser. Flash Player behövs på datorn. Du behöver även ha 
javascript aktiverat i datorns webbläsare för att frågesporten ska 
fungera. 

BBC Languages: French steps    för 13-15 år
Nybörjarkurs i vardagsfranska med bild, text och ljud. Kräver viss 
kunskap i engelska för att användas. Här finns roliga övningar, enklare 
frågesporter med mera. Flash Player behövs på datorn. 

Dictionnaire des synonymes   från 13 år
Fransk synonymordlista med ca. 50.000 vanliga franska ord och ca. 
400.000 förslag på synonymer! 

SPRK Français - UR   för 13-15 år
Den franska delen av UR:s webbplats SPRK erbjuder olika 
avdelningar som t.ex. frågesport, musik och möjlighet att skicka 
franska vykort. Utbildningsradions webbplats SPRK ger möjlighet för 
dig som läser ett nytt språk att på ett roligt sätt testa dina kunskaper. 

Civilisation francaise   från 13 år
En webbplats där man ges möjlighet att aktivt träna franska språket. 
Läsning av texter och inlärning stimuleras genom bilder, ljud och 
filmklipp. Här finns också en interaktiv karta över Frankrike med 
mängder av information. Sidan är lämplig för dig som läst franska 
några år. 

Info Junior - Le journal des kids par les kids   för 10-15 år
Den perfekta sidan för dig som söker enkla franska texter. Texterna är 
skrivna av ungdomar, för ungdomar. Texterna handlar om historia, 
sport, djur, resor och mycket annat. Texterna görs lättlästa då de 
innehåller många fotografier och illustrationer. 

http://wortschatz.uni-leipzig.de/
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryfrench/index_flash.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryfrench/index_flash.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryfrench/games_all.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryfrench/games_all.shtml
http://www.littleexplorers.com/DictionaryA.html
http://www.littleexplorers.com/DictionaryA.html
http://www.didieraccord.com/
http://www.didieraccord.com/
http://agora.qc.ca/encyclopedie.nsf
http://agora.qc.ca/encyclopedie.nsf
http://www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/79673
http://www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/79673
http://www.studyspanish.com/freesite.htm
http://www.studyspanish.com/freesite.htm
http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/
http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
http://www.ur.se/sprk/franska/index.php
http://www.ur.se/sprk/franska/index.php
http://www.cortland.edu/flteach/civ/
http://www.cortland.edu/flteach/civ/
http://www.infojunior.com/index.html
http://www.infojunior.com/index.html


Apprendre le francais!   för 13-15 år
Apprendre le francais med hjälp av kommissarie Duflair. En 
spännande och lärorik sida där man tränar sin franska genom att följa 
med och hjälpa kommissarie Duflair att lösa olika kriminalgåtor. 

Les symbols   för 13-15 år
Här finns interaktiva övningar där man kan träna sin franska genom att 
använda typiskt franska symboler. Kräver Real Player för att lyssna. 

L'Europe   för 13-15 år
En interaktiv webbsida där du kan träna franska och dessutom få 
kunskaper om EU och Europa. Här finns övningar där man får lyssna 
och skriva, samt en klickbar europakarta. Du behöver Real Player på 
datorn, och ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

Franska alfabetet   för 10-12 år
Ett mycket bra sätt att lära sig det franska alfabetets uttal. Klicka på 
bokstaven och den hörs tydligt och med korrekt franskt uttal. Du 
behöver Flash Player i webbläsaren. 

Tysk grammatik - Tyskland.com    från 13 år
Här kan du testa dina kunskaper i tysk grammatik. Genom ett enkelt 
knapptryck får du sedan frågorna rättade. Du måste ha grundkunskaper 
i tyska för att kunna göra testet. Du behöver ha javascript aktiverat i 
datorns webbläsare. 

L'Histoire för 13-15 år
En webbsida där man via interaktiva övningar tränar franska språket 
och dessutom får veta huvuddragen i Frankrikes historia. Du behöver 
ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. För att lyssna behövs Real 
Player. 

Fransk ordkunskap   för 10-15 år
En bra sida där man tränar sitt grundläggande franska ordförråd genom 
övningar som fungerar som en slags frågesport. Man kan välja 

områden som till exempel musik, sport, mat, årstider och mycket 
annat. Välj ingång under rubrikerna Fiche 1 till Fiche 5. Du behöver 
ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

SPRK Deutsch - UR   från 13 år
Här kan du testa dina kunskaper i tyska och lära dig nya ord. Här finns 
spel, möjlighet att skicka tyska vykort med mera. Sidan är gjord av 
Utbildningsradions ungdomsredaktion. Flash Player behövs på daotrn. 

Spanskkurser på internet - Linguaweb    från 13 år
På den här sidan finns övningar i spanska glosor där du ska vända på 
olika kort. Här finns även ett spanskt tangentbord, spanska lexikon och 
en "talande glosdatabas"! Du behöver ha javascript aktiverat i datorns 
webbläsare för kortövningen och Real Player för att lyssna på uttal i 
glosdatabasen. Sidan finns även i en engelsk version. 

The Internet Picture Dictionary: French    för 10-15 år
Här ges tillfälle att öka sitt franska ordförråd på ett roligt sätt. Orden är 
ordnade i ämnesområden som till exempel djur, kläder och sport. Varje 
ord är illustrerat med en bild. För att kunna använda alla funktioner på 
sidan behöver du ha Flash Player på datorn, och ha javascript aktiverat 
i datorns webbläsare. 

The Internet Picture Dictionary: Spanish    för 10-15 år
På den här webbsidan kan du öva på din spanska. Det finns en 
illustrerad ordlista på sidan och du kan spela olika spel. För att kunna 
använda alla funktioner på sidan så måste du ha Flash Player 
installerat, och ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. 

Jetzt.de   från 13 år
Tidningen Süddeutsche Zeitung som ges ut i München, erbjuder 
ungdomsbilagan Jetzt.de en gång i veckan. Ungdomar medverkar här 
med egna texter. Det finns också olika forum där man kan diskutera 
musik, film, litteratur och mycket annat, om man kan tyska. 
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http://www.ur.se/sprk/tyska/
http://www.ur.se/sprk/tyska/
http://www.linguaweb.com/company/gratis.htm
http://www.linguaweb.com/company/gratis.htm
http://www.linguaweb.com/company_en/gratis.htm
http://www.linguaweb.com/company_en/gratis.htm
http://www.pdictionary.com/french/
http://www.pdictionary.com/french/
http://www.pdictionary.com/spanish/
http://www.pdictionary.com/spanish/
http://jetzt.sueddeutsche.de/
http://jetzt.sueddeutsche.de/


La Consommation et la cuisine   för 13-15 år
En webbsida där du tränar franska språket genom interaktiva övningar 
och samtidigt lär dig mycket om den goda franska maten. Du behöver 
ha javascript aktiverat i datorns webbläsare. För att lyssna behövs Real 
Player. 

Les Vacances   för 13-15 år
Frankrike är ett mycket stort turistland. På denna sida ges Du 
möjlighet att lära dig saker om Frankrike som turistland. Du ges också 
möjlighet att träna franska genom interaktiva hör och läsövningar. 

Interglot       från 10 år
Ett lexikon som översätter svenska ord till engelska, tyska, spanska, 
franska, nederländska (holländska) och tvärtom. Här får man också 
hjälp med synonymer. 

Libers glosmaskin        från 10 år
I Libers glosmaskin kan du öva på glosor från flera olika läroböcker. 
Det finns övningar i svenska som andraspråk, engelska, tyska, franska, 
spanska och italienska. Flash Player behövs på datorn. Åldersnivåerna 
är år 4-9 i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18

http://www.cortland.edu/flteach/civ/cuisin/cuisin.htm
http://www.cortland.edu/flteach/civ/cuisin/cuisin.htm
http://www.cortland.edu/flteach/civ/vacance/vacan.htm
http://www.cortland.edu/flteach/civ/vacance/vacan.htm
http://www.interglot.com/
http://www.interglot.com/
http://glosmaskin.liber.se/
http://glosmaskin.liber.se/


81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 
motsvarar 82/89.



82/89 Skönlitteratur på olika språk.

82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur.
84 Fransk skönlitteratur o d.
85 Italiensk skönlitteratur o d.
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d.



9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän 
historia. Biografi.



90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. 
Blandade ämnen.



Medier, samhälle och kommunikation.
Gymnasiet. Skolverket 100517.
Ämnet medier, samhälle och kommunikation är tvärvetenskapligt och 
har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik-
vetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar mediernas roll i 
samhället och mediernas historiska utveckling med utgångspunkt i 
traditionella massmedier, men även nya medieformer ska behandlas 
utifrån medielandskapets förändringar. I ämnet ingår även betydelse-
fulla delar i den lagstiftning och de etiska regler som förekommer 
inom medieområdet och de principiella resonemangen bakom dessa. 
Ämnet behandlar också vilka strategier och drivkrafter som styr olika 
aktörers kommunikation i samhället. En stark internationell anknyt-
ning är utmärkande för kommunikationsområdet och därför präglas 
ämnet av ett internationellt perspektiv.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska 
syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation ur ett 
samhällsperspektiv. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet 
att arbeta med historiska skeenden som referensram till nutida 
förhållanden för att på så sätt ges möjlighet att utveckla  historiska 
perspektiv på massmediers utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att 
utreda, undersöka och beskriva komplexa mediesammanhang, till 
exempel mediernas konvergens och de nya sociala mediernas 
betydelse. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om mediernas påverkan på samhället och mediernas roll i 
den demokratiska processen samt hur olika ägarintressen skaffar sig 
makt att påverka och styra innehållet i media. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om mediernas roll i 
olika länder och ländernas ekonomiska och institutionella förutsätt-
ningar för mediernas utveckling. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att studera och använda olika massmedieteorier   för att 
analysera och strukturera masskommunikation. 

    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur man använder olika kanaler för att söka information, kritiskt 
kunna granska dessa och de budskap som framförs genom dem samt 
kunna dra slutsatser utifrån analys och granskning. Dessutom ska 
undervisningen ge eleverna möjlighet att praktiskt formulera medie-
budskap och att uttrycka olika uppfattningar om massmedier såväl 
muntligt och skriftligt som med modern teknik.
Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om den historiska bakgrunden till dagens 
  mediesituation, mediernas roll i samhället och deras betydelse 
  för utvecklingen av demokratin och samtidskulturen.
 2. Förmåga att redogöra för och analysera svensk och 
  internationell mediestruktur samt pågående förändringar inom 
  medie- och kommunikationsområdet.
 3. Förmåga att använda grundläggande vetenskaplig  
  kommunikationsteori för att analysera sambanden och 
  samspelet mellan människor, medier och samhälle.
 4. Förmåga att redogöra för och diskutera lagstiftning och etiska 
  regler inom medieområdet samt bakgrunden och motiven till 
  deras utformning.
 5. Förmåga att kritiskt granska värderingar och attityder i 
  mediernas budskap.
 6. Kunskaper om olika ägarintressen och deras möjligheter att 
  påverka innehållet i medier samt vilka konsekvenser det får för 
  opinionsbildningen i samhället.
 7. Förmåga att använda digitala medietillämpningar och olika 
  källor för att söka, granska, tolka och värdera information samt 
  förmåga att presentera resultat och mediebudskap med hjälp av 
  varierande uttrycksformer. 
Kurser i ämnet... se Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 poäng.
Medier, samhälle och kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på 
kursen medier, samhälle och kommunikation 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3418
http://www.skolverket.se/sb/d/3418


Mediekommunikation. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informatio-
nens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet 
studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska 
metoder och modeller och ämnet omfattar såväl teoretiska som prak-
tiska moment. I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, 
och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation 
riktad till avgränsade målgrupper formuleras.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om samspelet mellan individer och medier, och 
om den process som sker mellan sändare och mottagare av ett bud-
skap. Eleverna ska ges möjlighet att via relevant teknik utveckla sin 
språkförmåga samt att formulera och presentera olika typer av 
information. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om källkritik och förståelse för hur semiotik, retorik och 
dramaturgi används när budskap formuleras. Genom undervisningen 
ska eleverna också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållnings-
sätt till medier genom att belysa och problematisera journalistikens, 
informa-´tionens och reklamens verksamhet, innehåll och uttrycks-
former.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda medie-
teoretiska modeller och analysmetoder för att studera hur olika medier 
riktas mot specifika målgrupper. I undervisningen ska eleverna även 
ges möjlighet att arbeta med kvalitativa och kvantitativa undersök-
ningar i samband med kommunikation med olika målgrupper. Dess-
utom ska eleverna ges möjlighet att skriva och utforma olika 

journalistiska, informations- och reklamtexter samt muntligt framföra 
ett budskap och presentera olika innehåll och resultat med modern 
teknik.

Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
 1. Kunskaper om grundläggande vetenskapliga metoder och 
  modeller inom kommunikationsvetenskapen för att analysera 
  och beskiva olika steg i kommunikationsprocessen.
 2. Förmåga att analysera och beskriva vilken genomslagskraft ett 
  budskaps uttryck och utformning har på olika målgrupper samt 
  utvärdera hur olika budskap tas emot och tolkas.
 3. Förmåga att bedöma olika mediers styrkor och svagheter i 
  förhållande till en given målgrupp.
 4. Färdigheter i att använda språket och i att framställa texter 
  grundade på fakta och saklighet samt kunskaper om hur 
  man varierar språket och väljer rätt uttryck beroende på 
  målgrupp.
 5. Färdigheter i att producera och förmedla information för att nå 
  ut med ett givet budskap till en specifik målgrupp.
 6. Kunskaper om och färdigheter i att utforma och genomföra 
  marknads- och attitydundersökningar samt att analysera och 
  presentera resultatet.
 7. Förmåga att använda olika kanaler för att söka information 
  samt att kritiskt kunna granska och värdera dessa.
 8. Kunskaper om lagstiftning, etiska regler och internationella 
  överenskommelser som berör kommunikation via medier.

Kurser i ämnet... se Mediekommunikation

Journalistik, reklam och information 1, 100 poäng.
Journalistik, reklam och information 2, 100 poäng, som bygger på 
kursen journalistik, reklam och information 1, 100 poäng.
Textkommunikation, 100 poäng. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3575
http://www.skolverket.se/sb/d/3575


Medieproduktion. Gymnasiet. Skolverket 
100517.
Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kun-
skapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som 
ligger till grund för medieproduktioner inom medieområdet och det 
estetiska området. Hur produkterna gestaltas och utformas är till-
sammans med etiska frågor centrala inslag i ämnet. Ämnet behandlar 
områdets   utveckling även   i   ett internationellt perspektiv eftersom 
medieproduktioner ofta har en global spridning.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet medieproduktion ska syfta till att eleverna 
utvecklar teoretiska och praktiska kunskaper om produktionspro-
cessens olika steg där frågor om produktinnehåll, marknad, målgrupp 
och i vilket sammanhang produkten publiceras ingår. Undervisningen 
ska   leda till att eleverna genom praktiskt arbete utvecklar förståelse 
för hur medieproduktioner skapas. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan innehåll, form 
och funktion samt förmåga att samarbeta. Undervisningen ska också 
problematisera olika syften, till exempel att överföra   värderingar, 
sprida åsikter, informera och förklara skeenden eller göra reklam för 
en viss produkt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
text-, bild- och ljudarbete för att kunna omsätta egna och andras idéer 
till färdiga produktioner. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att pröva alternativa tillvägagångssätt för att utveckla sin kreativitet.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån teoretiska 
kunskaper om produktionsprocessen praktiskt få framställa olika 
medieproduktioner,   prova olika roller,   utveckla samarbetsförmågan 
och hålla uppsatta tidsramar. Eleverna ska ges  möjlighet att pröva 

retoriska och kreativa berättargrepp vid muntlig, skriftlig och visuell 
framställning.

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge  eleverna förutsätt-
ningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra medieproduktioner från idé 
  till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med 
  hjälp av modern teknik.
 2. Kunskaper om olika roller och de ingående stegen i arbetet 
  med medieproduktioner samt hur dessa samverkar.
 3. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna tidsramar.
 4. Kunskaper om begrepp, teorier och modeller som beskriver hur 
  budskap formuleras.
 5. Kunskaper om och färdigheter i att använda text, bild och ljud i 
  samverkan så att dessa gemensamt bygger upp och förstärker 
  ett budskap.
 6. Förmåga att analysera och utvärdera medieproduktioner med 
  avseende på den färdiga produkten, produktionens olika led 
  och målgrupp.

Kurser i ämnet... se Medieproduktion

Medieproduktion 1, 100 poäng.
Medieproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
medieproduktion 1.

http://www.skolverket.se/sb/d/3420
http://www.skolverket.se/sb/d/3420


Visuell kommunikation. Gymnasiet. 
Skolverket 100517.
Ämnet visuell kommunikation är ett aktualitetsämne inriktat mot sam-
hällets nutida användning av fotografiska och rörliga bilder, men det 
ger också ett historiskt perspektiv på visuella kommunikationsformer, 
från grottmålningar via den egyptiska bildkonsten till dagens masspro-
ducerade och massdistribuerade bilder. Bildanvändningen i samhället 
spänner över ett brett område, med både offentlig och privat bild-
produktion och bildkonsumtion. Tillsammans visar denna mångfald ett 
samhälles visuella kultur. Ämnet behandlar hur fotografier och rörliga 
bilder samverkar med text och ljud. Inom ämnet studeras också det 
system av tecken och symboler som bär bilders budskap och hur bilder 
interagerar med text och ljud i kommunikativa sammanhang.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om vår tids bildkommunikation och hur 
könsroller, samhällsutveckling, religion, politik och kulturer har pre-
senterats visuellt genom historien. Undervisningen ska ge eleverna 
möjligheter att utveckla kunskaper om bildens språkliga dimensioner 
och hur visuella uttryck skapar mening. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förståelse för både avsändarens och betraktarens perspektiv 
vid visuell kommunikation. Bilden och den visuella kommunikationen 
i media påverkar vår uppfattning om oss själva, våra medmänniskor 
och omvärlden. Därför är avläsning, analys och tolkning av visuellt 
kanaliserade budskap och hur dessa presenteras centrala i ämnet. 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
bildens estetik, hur färg och form påverkar betraktandet och bildens 
förmåga att interagera med ljud.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda teoretiska 
modeller och begrepp för bildanalys och bildtolkning. Dessutom ska 
eleverna ges möjlighet att praktiskt arbeta med fotografiets och den 
rörliga bildens uttryck och kommunikativa möjligheter i samband 
framställning av bilder för olika sammanhang. Eleverna ska även ges 
möjlighet   att undersöka hur samverkan mellan bilder, texter och 
formgivning kan förstärka budskap och upplevelser.

Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om  fotografiets och den rörliga bildens språk och 
  funktioner i olika samhällen och tider.
 2. Förmåga att med hjälp av bildteoretiska begrepp, teorier och 
  modeller problematisera visuellt medierad kommunikation.
 3. Kunskaper om den visuella kulturens påverkan på människor.
 4. Kunskaper om hur bildelement används av avsändare för att 
  kommunicera betydelser samt hur dessa betydelser uppfattas 
  utifrån betraktares förkunskaper och värderingar.
 5. Färdigheter i att framställa, utforma och förmedla olika typer 
  av visuella budskap.

Kurser i ämnet... se Visuell kommunikation

Visuell kommunikation, 100 poäng.

http://www.skolverket.se/sb/d/3578
http://www.skolverket.se/sb/d/3578


91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 
motsvarar 93/99.



Geografi. Gymnasiet. Skolverket 100517.
Geografi
Ämnet geografi har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka 
och veta mer om sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet 
integrerar naturvetenskap och samhällsvetenskap för att förstå jorden 
som en föränderlig helhet och människans roll i den. I ämnet behand-
las  människans livsvillkor, naturmiljö, samhälle och miljöförändringar 
samt deras inbördes samband i olika delar av världen över tid. För att 
möta lokala och globala utmaningar behövs, förutom allmänna geogra-
fiska kunskaper och verktyg, även angreppssätt som samhällets sårbar-
het och resiliens, politisk ekologi, ekologiska fotavtryck och eko-
systemstjänster. I samband med frågor om livsvillkor och hållbar 
utveckling analyseras till exempel konsekvenser av en klimatförändrad 
värld, tillgång till vattenresurser och odlingsbar mark, naturresurs-
användning och resurskonflikter, social rättvisa och solidaritet samt 
perspektiv som kön, sexualitet, klass och etnicitet.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om jorden som ett sammanflätat komplext system. Denna 
systemsyn är nödvändig för att kunna beskriva och analysera rumsliga 
mönster och processer som visar samspel mellan människa, samhälle 
och natur. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ut-
veckla kunskaper om jordens varierande livsmiljöer, deras föränder-
lighet, resurser och sårbarhet, samt om möjligheter och problem med 
att möjliggöra hållbar utveckling. Undervisningen ska leda till att 
eleverna utvecklar en geografisk referensram där fakta om och 
förståelse av egen och andras livsmiljö är central.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att samla in, bearbeta, 
kritiskt tolka och värdera rumsliga data samt att formulera och visu-

alisera resultat i form av texter, kartor, bilder, modeller, tabeller och 
diagram. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
samhällets behov av olika rumsliga data samt om hur stora informa-
tionsmängder kan hanteras med hjälp av digitala geografiska verktyg 
som geografiska informationssystem (gis).  Fältstudier, exkursioner, 
laborationer och övningar utgör en viktig grund för att observera, 
identifiera, kategorisera händelser och förändringar i omvärlden. 

Undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att  
utveckla följande:
    1. Kunskaper om geografiska processer och geografins 
 begrepp, teorier och modeller.
 2. Förmåga att använda en systemsyn som integrerar 

naturvetenskap och samhällsvetenskap för att undersöka natur- 
och kulturlandskap och deras inbördes samband över tid.

 3. Förmåga att kombinera vetenskaplig geografisk information 
med värdefrågor och etiska överväganden i analys av 
människans livsvillkor.

 4. Förmåga att undersöka och värdera olika sätt att agera i frågor 
om hållbar utveckling med hjälp av geografiska kunskaper.

 5. Kunskaper om vardagliga företeelser i närmiljön och hur de 
kan relateras till andra platser på jorden.

 6. Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och 
tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att granska, 
tolka, värdera och förmedla geografisk information.

 7. Kunskaper om samhällets behov av rumslig information och 
hur det kan tillgodoses.

 8. Färdigheter i att använda digitala geografiska verktyg för att 
analysera och visualisera rumsliga förhållanden.

Kurser i ämnet..... se    Geografi

http://www.skolverket.se/sb/d/3416
http://www.skolverket.se/sb/d/3416


Geografi. Skolverkets länkskafferi. 
Geografi Från Internet 20 april 2010.

Det nya Europa (Pdf-fil)   från 13 år
Om globalisering och om kultur, historia och framtidsdrömmar i elva 
europeiska länder. Till denna Pdf-fil hör en lärarhandledning med 
förslag till lektionsupplägg och ett häfte med övningsfrågor. Ett 
skolmaterial från Svenskt Näringsliv framtaget i samarbete med 
gymnasielärare. 

Europa: en upptäcktsfärd         för 10-15 år
Lär dig mer om Europa och EU. Här kan du utforska Europa via olika 
ämnesområden, exempelvis klimat, jordbruket, havet, språk och kända 
européer. Till varje kapitel hör ett test. Sidan finns på alla officiella 
EU-språk. 

EU - en överblick   från 10 år
Här får du en snabb överblick och lättläst information om EU. Du kan 
lära dig om EU genom att testa "Europa på 12 lektioner". Du får veta 
vad EU är till för, gör och hur EU fungerar. Även kartor och 
beskrivningar av medlemsländerna, europastatistik, EU-historia, 
Europahymnen, fanan och en översikt över lagar som ligger till grund 
för EU. 

Eurooppa   från 13 år
Testa dina kunskaper om Europa i ett roligt frågespel! Spelet är 
upplagt som "Vem vill bli miljonär" med tre "livlinor". Det är inte lätt 
att komma hela vägen! Bakom spelet står det finländska företaget 
Älypää Oy. Flash Player behövs på datorn. 

Barn i Europa - UR   för 10-12 år
Här kan du öva dig på EU-ländernas placering i Europa, flaggor och 
huvudstäder. Du kan också läsa om barn i olika EU-länder och vad de 
tänker och gör. Slutligen finns möjlighet att gissa vilket språk som

 talas, men det är lite svårare... Flash Player behövs i webbläsaren. 

Nationella helgdagar          från 10 år
Här finns många filmer som visar både gamla och nya TV-inslag om 
firande av nationella helgdagar i olika länder i Europa. Det är inslag 
ända från 1920-talet fram till idag. Det är ett EU-projekt som ger oss 
tillgång till filmmaterial ur TV-arkiv över hela Europa. Du kan välja 
filmer på olika språk: svenska, engelska, tyska, franska, danska, 
italienska, holländska, grekiska och ungerska. Flash Player behövs på 
datorn för att se filmerna. 

Med luftskepp över EU - ThinkLinks   för 13-15 år
Spelet är gjort på den tiden då EU bestod av 15 länder. Res genom EU-
länderna, besvara frågor om de olika länderna, samla flaggor och ta dig 
vidare genom Europa. Ha gärna en kartbok bredvid dig, eftersom du 
reser genom att följa longituder och latituder. Du behöver ha javascript 
aktiverat i webbläsaren. 

Europas länder          från 13 år
Korta fakta om Europeiska unionens medlemsländer. Du finner även 
länkar till ländernas officiella webbplatser och portaler i den nationella 
förvaltningen med information om statschef, regering och 
utrikesministerium. Dessutom finns länkar till övriga europeiska 
länder utanför EU och deras regeringars officiella webbplatser. 

BBC News   från 13 år
BBC News presenterar nyheter och väder från olika kontinenter och 
länder i världen. Under den här ingången finns nyheter från Europa. 
Välj annars den världsdel du är intresserad av, så dyker de största 
nyheterna upp. Längre ner på sidan kan du välja olika länder och få 
fakta presenterad om landet. RealPlayer eller Mediaplayer behövs på 
datorn för ljud och video. 

Sverige och Europa - Lättläst text   för 10-12 år
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Här hittar du alla Sveriges kommuner listade i bokstavsordning och 
storleksordning, samt länkar till kommunernas hemsidor. Du hittar 
även korta fakta om Europas länder: huvudstad, valuta, högsta berg, 
angränsande länder med mera. Informationen är lätt att läsa. 

Europa Go!          från 10 år
10 interaktiva spel om Europa! Här kan du studera Europa på ett roligt 
sätt! Peka med musen på ställen i rummet. Olika menyer fälls då ner 
och du väljer spel genom dessa. Europeiska kommissionen står bakom 
webbplatsen. 

PurposeGames   från 10 år
Här finns mängder av små enkla geografispel på enkel engelska om du 
vill träna geografiska namn. Du ska exempelvis placera ut rätt land, 
huvudstad, storstad, floder, sjöar, hav, öar, berg och öknar på en 
världskarta. Det kan också vara Sveriges landskap, delstater i USA, 
provinser, regioner och kantoner i Frankrike, Schweiz, Kanada med 
mera. Flash Player behövs på datorn. 

Länder och regioner   från 13 år
Här kan du läsa om Sveriges politiska förbindelser och 
handelsförbindelser med olika länder i världen. Du hittar även 
kortfattad information om landets historia och politiska situation. 
Bakom informationen står Regeringskansliet. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18
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92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d DN Söndag 16 maj 2010:

“Daniel Westling är idrottspedagog.”
“Namn: Olof Daniel Westling.

Ålder: 36 år, fyller nästa gång den 15 september.

Bakgrund och  uppväxt: Född i  Örebro. Son till förre socialchefen i 
Sandvikens kommun Olle Westling och posttjänstemannen Ewa West-
ling. Familjen flyttade till Ockelbo när Daniel var i femårsåldern och 
bosatte sig i ett kedjehus på Smältvägen. Daniel har en storasyter som 
heter Anna.

Daniel flyttade från Ockelbo 1994. Han gick ut högstadiet på Pers-
lundaskolan, gick social linje på gymnasiet i Sandviken och tog stu-
denten 1991 Daniel spelade ishockey för Ockelbo IF och senare i 
Hofors HC.

Han gjorde sin värnplikt på I14 i Gävle och fick toppbetyg. Åren 
1994-1996 gick han på Lillsveds folkhögskola på Värmdö och utbil-
dade sig till idrottspedagog. Därefter arbetade han som personlig 
tränare och år 2000 köpte han in sig i en gymkedja Master training.
    Det var på Master training som han 2002 träffade kronprinsessan 
Victoria. Så småningom blev de sammanboende, 2008, i en av flyg-
larna på Drottningholms slott (officiellt han i Pagebyggnaden, hon i 
Sjöflygeln.)

Aktuell: Gifter sig den 19 juni med Victoria Bernadotte. Han får efter 
vigseln titeln Prins Daniel, Hertig av Västergötland. Den 27 maj 2009 
fick Daniel Westling en ny njure inopererad, donerad av sin far.



Framtiden: Daniel blir en officiell medlem av kungahuset. Ett av hans 
första jobb: att fira Bernadottefamiljens inträde i den svenska kunga-
längden. Den 21 augusti är det tvåhundra år sedan Karl XIV Johan 
blev kung.

Daniel Westling har avvecklat sina styrelse- och vd-uppdrag, men är 
fortfarande delägare i flera företag.
Prinsutbildning: Sedan januari 2010 utbildar sig Daniel Westling till 
prins, l det ingår att plugga hovets organisation och ceremonier, liksom 
monarkins historia. Dessutom studier i statskunskap, riksdagens och 
regeringens arbete, statlig och kommunal förvaltning, svensk historia 
och kultur. Daniel får också fräscha upp sin engelska.

Källor: Wikipedia, hovet, Sajter Sveriges Radio, SvD, DN, Radio 
Gävleborg.”
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Historia
Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som 
behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. 
Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl 
handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av 
dessa.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar sitt 
historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att 
använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Ge-
nom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin histo-
riska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för 
att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att 
se historisk utveckling ur olika perspektiv. Eleverna ska ges möjlighet 
att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar utifrån arbete 
med historiska begrepp, frågeställningar och förklaringar. Eleverna ska 
också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnads-
villkor och förklara kvinnors och mäns roller i samhällsförändringar 
samt utveckla insikt i att varje tids kvinnor och män förstås utifrån sin 
tids villkor och värderingar. Undervisningen ska leda till att eleverna 
utvecklar förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig   inför 
framtiden. Historia är ett ständigt aktuellt ämne som används för att 
både påverka samhällsförändringar och skapa identiteter. Undervis-
ningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur 
olika människor och grupper i tid och rum har använt historien.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med histo-
riska begrepp, frågeställningar och olika samband i tid och rum för att 
utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med 

historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska 
ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor 
samt använda olika teorier som förklarar historiska förändrings-
processer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycks-
former, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 
informationsteknik.

Undervisningen i ämnet historia ska ge   eleverna förutsättningar 
att utveckla följande:
 1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser 
  och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. 
 2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå 
  nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. 
 3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att 
  formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska 
  fråge-ställningar utifrån olika perspektiv. 
 4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån 
  källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande 
  uttrycks-former.  
 5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera olika former av 
  historiebruk.

Kurser i ämnet ..... se Historia

http://www.skolverket.se/sb/d/3415
http://www.skolverket.se/sb/d/3415


Historia. Skolverkets länkskafferi. 
Historia  Från Internet 20 april 2010.

Det tysta landet   från 13 år
Här får du veta mer om vad som hände i våra grannländer på andra 
sidan Östersjön och bakom järnridån under det kalla kriget. Bakom 
webbplatsen står Föreningen för upplysning om kommunismen, en 
partipolitiskt oberoende förening vars syfte är att att sprida 
grundläggande kunskaper om kommunismen. Medverkande är en rad 
forskare, experter och författare i ämnet. 

Historia - Lättläst text   för 10-12 år
Här hittar du några lättlästa texter om stenåldern, bronsåldern, 
järnåldern och medeltiden i Skandinavien. Historiska museet står 
bakom informationen. 

PragInfo - Allt om Prag   från 13 år
Nyfiken på Prag? Här hittar du information om Prag, samt om Prag 
och Tjeckiens historia, kungar, presidenter, viktiga årtal, högtider, 
matkultur med mera. Navigera via de två menyraderna överst på sidan 
- så visas nya rubriker i vänstermenyn. För skolarbeten är rubrikerna 
'Historia', 'Fakta', 'Kultur' och 'Värt att se' extra värdefulla. Bakom 
webbplatsen står ett företag i Lund. 

Kalmarunionen    för 10-15 år
Kalmarunionen inleddes 1389 då drottning Margareta blev drottning 
över Danmark, Norge och Sverige. Det var en orolig period med 
många unionsstrider, bland annat det kända Engelbrektsupproret. Här 
informerar Kalmar läns museum.
Museum box   för 10-15 år
Om du är ganska bra på engelska kan du skapa ditt eget webbmuseum 
här! Beskriv en person, händelse eller tidsperiod med texter, bilder och 
filmer som du placerar i olika boxar (glöm inte att kolla copyright om 
materialet inte är ditt eget). Se några exempel här! Lärarhandledning 

finns. För att spara din museibox behöver du registrera dig på sidan. 
Flash Player behövs på datorn. 

Folkmord och brott mot mänskligheten   från 10 år
Här finns artiklar och skolmaterial om folkmord och brott mot 
mänskligheten som begåtts under historien. Läs bland annat om 
Förintelsen och folkmorden i Rwanda, Srebrenica, Armenien och 
mordet på kurder i Irak, Anfal. Forum för levande historia, en statlig 
myndighet, står bakom informationen och informerar även om sin 
verksamhet. 

LIFE - tidskrift   från 13 år
Via Google böcker kan du bläddra i gamla nummer av fototidskriften 
LIFE ända från 1935 till 1970-talet. Här finns mängder av bilder som 
blivit historiska. Skriv in ord som war eller Europe, eller personer, 
händelser, platser, kultur eller vad som helst. Skriv ditt sökord i 
vänstermarginalen eller sök via söktipsen för varje nummer. Man kan 
se på en karta vilka orter som finns nämnda i tidskriften. Observera 
upphovsrättsskyddet! Det går också att söka i bildarkivet. 

Kalmarunionen - Terra Scaniae   från 10 år
Här kan du läsa mer om Kalmarunionen och om dess betydelse, 
framför allt för Skånes historia. Kalmarunionen fick sitt namn efter ett 
möte i Kalmar 1397 då drottning Margareta utsåg en gemensam kung 
för Sverige, Norge och Danmark: Erik av Pommern. 

Östeuropa - Kooperation utan gränser   från 13 år
En svensk biståndsorganisation ger här korta fakta om olika länder i 
Östeuropa och om sitt biståndsarbete i dessa länder. Man arbetar bland 
annat med hiv-bekämpning, hållbar utveckling, jämställdhet och 
katastrofhjälp. 
Video bank - Wide angle   från 13 år
Här får du se korta dokumentärfilmer från olika delar av världen och 
lära dig mer om global historia. Försök svara på de frågor som hör till 
varje film. Sök även filmer via tema. Filmerna tar avstamp i 
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nutidshistoria och nutida globala frågor, för att skapa ett intresse för 
historia längre bakåt i tiden. Filmerna är producerade för elever i USA, 
av New York's Educational and Community Outreach Department. För 
att se filmerna behövs exempelvis Quicktime, RealPlayer eller 
Windows Media Player på datorn. 

Om Makedonien - Sweden Abroad   från 13 år
Korta fakta om Makedonien. Även kort information om Makedoniens 
historia och politik och om Sveriges förbindelser med landet (se 
rubriken Innehållsförteckning). Under rubriken Reseinformation får du 
information om att resa dit. Bakom informationen står Sveriges 
ambassad. 

Världens konflikter - SVT   från 13 år
I programserien Världens konflikter från SVT försöker man berätta 
bakgrunden till några av världens stora konflikter. Här kan du se 
programmen när de har visats i TV. Läs också mer om de konflikter 
och länder som skildras i programmen: Afghanistan, Algeriet, 
Nordirland, Colombia, Somalia, Sri Lanka, Kosovo, Kongo, Darfur, 
Thailand och Tjetjenien. Du hittar viktiga årtal i ländernas historia 
samt källor. Programmen ligger kvar i 30 dagar efter seriens slut. 

Sök i Historiska museets samlingar   från 13 år
Via den här söktjänsten hittar du tusentals bilder på föremål från 
Historiska museets samlingar. Bilderna har Creative Commons-licens 
och får användas i undervisningen, om inte annat anges intill bilden. 
Om du registrerar dig med e-postadress får du tillgång till fler 
funktioner. 

Länder - Mölndals Stadsbiblioteks länkkatalog   från 13 år
Ett stort urval länkar om världens länder från Mölndals Stadsbiblioteks 
länklista. Man kan söka land i en lista över länder, via en karta eller 
bläddra sig fram bland länkarna. Just nu är Haiti ett land som många 
söker information om. 

Landguiden - Länder i fickformat Online   från 13 år
Landguiden är en betaltjänst från Utrikespolitiska Institutet. 
Landguiden omfattar fakta om alla länder i världen. För att kunna 
använda denna tjänst måste din skola ha ett abonnemang och betala en 
avgift. Men om du klickar på knappen "Demo" och sedan på "Läs om 
ett land" kan du prova tjänsten gratis. Du kan då jämföra fakta och 
statistik mellan alla länder i världen. Du kan också läsa mycket 
utförlig information om två utvalda länder: Danmark och Tjeckien. Du 
kan även prova att titta i Världen faktabank som är en gratistjänst från 
Utrikespolitiska Institutet. 

How Stuff Works   från 13 år
Lär dig här om allt mellan himmel och jord - dels om hur saker 
fungerar i vår vardag, dels inom ämnen som geografi och historia. Vill 
du veta hur en TV, CD eller flygplansmotor fungerar? Eller hur en en 
elektrisk skruvmejsel ser ut inuti? En sökning på det aktuella ordet 
'Haiti' ger just nu 54 träffar, där du bland annat kan läsa om Haitis 
historia och geografi. Visste du förresten att zomibes ursprungligen 
kommer från Haiti? 

Populär historia   från 10 år
På tidskriften Populär historias hemsida hittar du artiklar, nyheter, 
intervjuer, frågesporter, länktips med mera. Klicka på Dagens datum så 
får du läsa vad som hände i historien just idag. 

Country Studies   från 13 år
Presentationer av ca 100 länder utifrån politiskt, socialt, kulturellt och 
ekonomiskt perspektiv. 

Drottning Margareta   för 10-15 år
Margareta var unionsdrottning i Sverige 1353-1412. Här beskrivs hon 
både som person och regent. Även Kalmarunionen och samtida 
makthavare, som Erik av Pommern, beskrivs. Webbsidan är gjord av 
lärare och bibliotekarier från Stockholms universitet. 
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Engelbrekt Engelbrektsson (1390-talet-1436)   för 13-15 år
Sveriges regent och bondeledare Engelbrekt Engelbrektsson har haft 
betydelse för den svenska nationalismens framväxt. Här beskrivs 
personen Engelbrekt, Engelbrektsupproret och Erik av Pommerns 
inflytande under denna tid. Webbsidan är gjord av lärare och 
bibliotekarier vid Stockholms universitet. 

WIZ - WorldInfoZone   från 13 år
Här kan du få mycket information, bilder och korta fakta om många av 
världens länder. Många namn, städer och olika geografiska platser är 
klickbara i texterna, vilket innebär att det finns mer information om 
dem att hämta. 

Fråga Lund om historia   från 10 år
Här kan du ställa frågor till historiker och ibland också få tips på 
länkar där du kan läsa mer om ämnet. Du kan också läsa andras frågor 
och svar på sidan. Frågorna besvaras av Historiska institutionen på 
Lunds universitet. 

Geographia Homepage   från 13 år
På webbplatsen kan du få information om ett antal länder och områden 
i världen. De presenteras med fina bilder och berättelser om olika 
äventyr som man kan göra i landet. 

Liten historisk-geografisk ordlista   från 10 år
När du läser historieböcker kan du ibland stöta på lite gammaldags 
ovanliga ord som till exempel aln, frälse, markland eller packhus. Här 
är en ordlista som förklarar betydelsen av 277 sådana ord, både från 
Sverige och från andra delar av världen. 
World & News   för 10-15 år
Här kan du ta reda på mer om världen. Läs om världens länder, 
nyheter om världens länder, världsgeografi, världshistoria, länders 
historia, religioner, krig, olyckor och katastrofer som händer runt om i 
världen. 

The British Museum   från 10 år
På British Museums webbplats finns en särskild ingång för barn under 
rubriken Explore. Här kan du söka föremål från många historiska 
världskulturer och platser i världen. Man kan också göra rundturer i 
museet och hitta fördjupningar inom olika teman som pengar, tid, djur, 
skrifthistoria och synen på homosexualitet och könsroller genom 
tiderna. 

Svenska museifönstret   från 10 år
I den här portalen ger hundratals svenska museer dig information för 
skolarbetet. Det kan vara texter, bilder, fotografier, filmer, ljud och 
multimedia. Sök i sökrutan eller bläddra dig fram under rubriken 
Kategorisök. I den alfabetiska länklistan kan du se vilka museer som 
har särskilda skolsidor. Hitta också museer via en karta med Sveriges 
landskap. 

Historiedetektiven - fallet med det okända skelettet   för 10-12 år
Gillar du att spela äventyrsspel? Spelet handlar om en flicka som har 
en detektivbyrå och får i uppdrag av arkeologer att spåra identiteten 
hos ett skelett. Hon måste söka fram rätt information för att lösa fallet. 
Till sin hjälp har hon de olika instanser i staden som erbjuder 
information om historia. Flash Player behövs på datorn för att spela. 

Statens Museer för världskultur    från 13 år
Detta är en gemensam webbplats för Etnografiska museet, Medelhavs-
museet, Östasiatiska Museet i Stockholm och Världskulturmuseet i 
Göteborg. Här kan man nå de olika museerenas egna webbplatser med 
utställningar och samlingar. 

Lars Hammaréns historiehemsida   från 13 år
Uppsatser, kartor och kartövningar inom ämnet historia. Läs bland 
annat om forntiden, antiken, första och andra världskriget, kalla kriget, 
situationen på Balkan och i Baltikum. Några avsnitt handlar även om 
Sveriges historia. Sidan är skapad av gymnasielärare Lars Hammarén, 
medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. 
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1905: Norge, Sverige & unionen    för 13-15 år
2005 var det hundra år sedan unionen mellan Sverige och Norge 
upplöstes. Den här webbresursen handlar om unionstiden och 
innehåller en tidslinje, temaartiklar och några tidningar och dokument 
från 1905. De flesta texterna liksom skolsidorna och 
lärarhandledningen är skrivna på norska och anpassade efter norsk 
skola. 

Historiska museet   från 10 år
Historiska museets webbplats har mycket information inom historia 
och arkeologi som passar skolan. Här finns länkar till utställningar, 
museisamlingar, en bilddatabas, en namndatabas, tjänsten Fråga 
historikern och många andra bra resurser. För lärare finns 
Lärarrummet. 

Frågesporter i historia - Populär historia   från 13 år
Tycker du att det är roligt med historia? Vill du testa dina kunskaper? 
Tidningen Populär historia har massor av frågesporter i historia på sin 
webbplats! 

Historiesajten   för 10-15 år
Detta är en privat webbplats där du kan få information om historiska 
personer och händelser. Under rubriken Historiska ämnen hittar du till 
exempel fakta om Stockholms blodbad, Linköpings blodbad, 
Kalabaliken i Bender och Dackefejden. Det finns också en användbar 
ordlista, informaton om svenska slott och ett porträttgalleri. 

Ramp om historia   för 10-15 år
Det här är hemsidan till programserien som har sänts i tre omgångar på 
TV, senast vårterminen 2005. Du får bra och illustrerad information 
om viktiga händelser och konflikter i historien. 

Historia   för 10-15 år
Staffan Castegren berättar om fyra hundra års historia, från 1450-1850. 
Här finns också listor över svenska regenter och statsministrar, danska 

och engelska regenter, brittiska premiärministrar och amerikanska 
presidenter. Listorna över regenter är dock inte uppdaterade på några 
år. 

Unionsupplösningen 1905   för 13-15 år
Fakta och historik om unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 
1905 kan du läsa om på Karlstads kommuns hemsida. 

Senast uppdaterad: 2010-04-18
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93 Allmänt om allmän historia. Världs- och 
forntidshistoria.



94 Medeltidens o nya tidens historia i 
allmänhet och i Europa.

DN 18 juni 2010:

“Snabbguide: Den svenska monarkins 
historia.”

“Från medeltidens valkungadöme till dagens kvinnliga tronföljd.

1000-talet Kungadömet börjar växa fram. Erik Segersäll anses vara 
Sveriges första kung. Sverige börjar stabiliseras geografiskt som ett 
sammanhållet rike. Det släktbaserade lokalsamhället ersätts av em-
bryot till en centraliserad statsmakt. Kungamaktens utveckling hänger 
också samman med att Sverige kristnas. Under medeltiden är Sverige 
ett valkungadöme där maktstrider avgör tronföljden.

1100- och 1200-talen Ätternas maktkamp. Fram till början av 1200-
talet konkurrerar de erikska och sverkerska ätterna om tronen. Sedan 
tar folkungaätten över. Under Magnus Ladulås stärks kungamakten 
samtidigt som ett råd av stormän blir både ett stöd och en motvikt till 
konungen. Kyrkan är självständig men samverkar ofta med kungen.

1300-talet Aristokratin gör motstånd. Seklet inleds med inre strider i 
den härskande dynastin som kulminerar i Nyköpings gästabud där 
kung Birger tar död på sina bröder. Därefter växer motsättningarna 
mellan kungen och adeln. Stormännens väldiga landinnehav ger dem 
stor makt. Motsättningen leder efter många förvecklingar fram till att 
Sverige ingår union med Norge och Danmark under drottning Marga-
reta.



1400-talet Monarkin försvagas. Fientligheterna mellan kungen och 
adeln fortsätter. Tillsammans med böndernas missnöje med kungens 
skattepolitik leder det 1434 till Engelbrektsupproret. Kungamakten är 
sedan starkt försvagad. I praktiken styr rådsaristokratin som dock är 
splittrad i fejder mellan släkterna Oxenstierna och Vasa. Periodvis står 
tronen tom. De självägande bönderna växer till en maktfaktor.

1500-tal Sverige blir ett arvkungadöme. Gustaf Vasa erövrar tronen 
1523. Med stor beslutsamhet centraliserar han Sverige under sin spira. 
Kyrkan blir av med stora egendomar och inkomstkällor som dras in till 
staten. Genom reformationen bryts påvens makt i Sverige. Byråkratin 
centraliseras. Regionala uppror slås ner brutalt. Sverige blir ett arv-
kungadöme. Ärftliga län och hertigdömen införs för att säkra Vasa-
ättens position.

1600-tal: Krigarkungar med bönder i riksdagen. Under stormakts-
tiden expanderar den svenska kungens makt på kontinenten och i 
österled. Kungens roll som militär ledare förstärks. Från Gustaf II 
Adolfs tid får riksdagen större inflytande. Även bönderna är represen-
terade, vilket är unikt i Europa. Kungen kan använda bönderna som 
motvikt mot adeln. Gustaf II Adolf efterträds av Kristina som 
abdikerar 1654 och blir katolik.

1700-tal: Från enväldet till frihetstiden och envälde igen. Mot 
slutet av 1600-talet samlas allt mer makt i kungens händer. Styret ska 
effektiviseras för att rädda det militärt och ekonomiskt hårt pressade 
landet. När Karl XII faller för en kula vid fronten 1718 kollapsar den 
svenska stormakten. Därefter följder den så kallade frihetstiden, där 
riksdagen och aristokratin i rådet tar över mycket av makten. Gustav 
III stärker dock kungamakten igen. Hovet blir en motor i kulturlivet. 
En adlig konspiration låter mörda kungen 1792.

1800-tal: Fred och maktdelning. Gustav IV Adolf avsätts och 
Sverige får en ny regeringsform. Den bygger på maktdelning mellan 
kungamakt och riksdag samt mellan lagstiftande, verkställande och 
dömande makt. Kungens inflytande är dock fortsatt stort. Napoleons 
marskalk Jean Baptiste Bernadotte äntrar den svenska tronen. Sverige 
inleder en fredlig epok. Kungarna kommer sedan allt mer i konflikt 
med en liberal opinion som vill ha frihet för åsikter och företagande.

1900-tal: Regenten förlorar sin makt. Seklet inleds med att Norge 
lämnar unionen och väljer en egen kung. Under försvarsstriden före 
första världskriget gör kungamakten sitt sista skarpa politiska utspel. 
Gustaf V håller borggårdstalet där han stödjer kraven på upprustning 
och den liberale statsministern Staaf tvingas avgå. 1917 avskaffas 
kungens politiska makt i praktiken genom att parlamentarismen får sitt 
genombrott. Det dröjer dock till 1974 innan grundlagen bekräftar 
detta. 1980 blir kvinnlig tronföljd tillåtet.

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se “
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95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. DN 31 maj 2010:

"Tvåstatslösning enda alternativet.”
“TEL AVIV. Israel  måste erkänna en självständig palestinsk stat 
och avsluta ockupationen. l nästa steg ska en stor del av bosätt-
ningarna på Västbanken utrymmas. Det säger den israeliske Ka-
dimapolitikern och före detta försvarsministern Shaul Mofaz i en 
DN-intervju.”

“I TJUGO ÅR HAR VI FÖRSÖKT att lösa alla de stora frågorna på 
samma gång. Vi måste ta det stegvis i stället och börja med de frågor 
där vi står nära varandra. Samtidigt ska vi diskutera de svåra frågorna, 
säger Shaul Mofaz.
    Vi sitter på hans favoritfik i Tel Aviv. Han har beställt en Caesarsal-
lad och kaffe. Hans biffige livvakt sitter en bit bort.
    Shaul Mofaz var under fyra år chef för den israeliska militären, IDF, 
och han har varit försvarsminister. Många anser att det var Shaul 
Mofaz som krossade den andra palestinska intifadan med sin hårda 
politik.
    -Men när det gäller politik och fredsprocessen ligger jag till vänster, 
säger Shaul Mofaz.

HAN HAR DELTAGIT i alla fredsprocesser från Osloavtalen och 
framåt. Och nu, samtidigt som amerikanerna arbetar med förberedelser
för nya fredssamtal, har han skrivit en egen fredsplan. Den har vunnit 
gehör inom den amerikanska administrationen. Mofaz räknas som 
andreman i Israels största oppositionsparti Kadima, men hans ord
väger ändå tungt.
    -Vårt primära mål måste vara att bevara Israel som en självständig, 
judisk stat. Det kan vi bara genom en tvåstatslösning.
    Enligt Shaul Mofaz ska två processer pågå samtidigt.



    -Först måste vi erkänna en palestinsk stat, med provisoriska gränser, 
som består av Gaza och 60 procent av Västbanken. Vi måste se till att 
det råder total rörelsefrihet inom det området.
    Den palestinske premiärministern Salam Fayyad lägger just nu 
grunden för en palestinsk stat. Samtidigt ska vi diskutera de perma-
nenta gränsdragningarna, Jerusalems status, flyktingarnas rätt att 
återvända och vattentillgångarna.
     Shaul Mofaz tror att Israel kan evakuera 60 000 av de 300 000 bo-
sättare som finns på Västbanken inom två år och att förhandlingarna 
under samma tid ska ha nått resultat.
    Han föreslår att den palestinska staten ska vara lika stor som den var
1967, men säger att gränserna inte kommer att vara desamma. För-
handlingarna kommer att handla om att byta land med varandra.
    -Ser parterna resultat på en gång kommer stämningen att förändras. 
Jag förstår att parterna har svårt att tro på framsteg. Vi måste visa pa-
lestinierna att vi går att lita på.

TIDEN ÄR KNAPP, menar Mofaz.
    -Det iranska hotet överskuggar allt. Dels pågår en radikalisering av 
Gaza som påskyndas av Iran, som har band till flera av terrororganisa-
tionerna där, dels pågår en upprustning av Hizbollahs styrkor i södra 
Libanon. För att kunna kväsa det iranska hotet måste vi få med oss de 
moderata arabländerna. Det kan vi inte så länge palestinierna lever 
under ockupation.
    Men, det finns två frågor där Shaul Mofaz är pessimistisk om en 
enkel lösning. Den ena är Jerusalems status och den andra är 
flyktingarnas rätt att återvända till Israel.
    - Ingen regering i Israel kommer att gå med på att dela Jerusalem. 
Där, precis som när det gäller flyktingarna, måste vi hitta nya kreativa 
lösningar, under internationellt överseende.Två faktorer gör att förut-
sättningarna för fred är bättre än på länge.

    -Nu har den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu börjat 
prata om en tvåstatslösning, det är nytt. Den amerikanske presidenten 
har också bestämt sig för att göra framsteg i fredsprocessen. Jag tror 
att det finns en känsla av att vi inte kan lämna över den här konflikten 
till nästa generation.

Nathalie Beser nathalie.beser@dn.se 
DNs korrespondent“

“ Andreman i Kadima
Shaul Mofaz  är född i Iran 1948 och kom till Israel 1957. Han bor i 
Tel Aviv, är gift och har fyra barn.
Karriär: Blev militär 1966 och tjänstgjorde som fallskärmsjägare i 
sexdagarskriget. Har haft flera höga positioner inom det militära. Blev 
1998 chef för det israeliska försvaret.
Försvarsminister november 2002-maj 2006. l mars 2006 valdes han 
in i parlamentet för mittenpartiet Kadima och blev vice premiär-
minister fram till mars 2009.
Aktuell: Andreman i Kadima, det största israeliska partiet med 28 av 
de 120 platserna i parlamentet, knesset. l valet om ledarskapet inom 
Kadima vann Tzipi Livni med 1,1 procentenhet över Shaul Mofaz. DN

Förberedande samtal
Det amerikanska sändebudet George Mitchell reser just nu fram och 
tillbaka mellan Israel och Västbanken för att förbereda för nya freds-
samtal mellan parterna.Fyra månader ska förberedelserna ta. l ett första 
steg handlar det om att komma fram till vilka frågor som ska tas upp.
Enligt israelernas premiärminister Benjamin Netanyahu har hans 
samtal med Mitchell hittills handlat om vattenresurser och om eventu-
ella eftergifter som Israel kan tänka sig gentemot palestinierna.
Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas säger att han med 
Mitchell diskuterat de palestinska flyktingarnas rätt att återvända och
gränsdragningarna.            DN”
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DN 11 juni 2010:

”Tvåstatslösningen är Israels sista livlina”
“Ship to Gaza är ett exempel på den enorma solidaritet som finns 
mellan Europas folk och palestinierna. Lärdomen av detta är att 
palestinierna måste ändra strategi  för att kunna få frihet. Den dag 
de kräver israeliskt medborgarskap för befolkningen i de 
ockuperade områdena - och Israel vägrar – den dagen blir Israel 
en apartheidstat, skriver statsvetaren Nidal Kersh.”

     “Ship to Gaza har som mål att slutgiltigt häva den illegala blocka-
den av Gaza, som innebär att inga varor eller människor har rätt att ta 
sig in eller ut ur Gaza utan tillstånd från Israel. Om projektet lyckas 
kommer det givetvis att innebära vissa förbättringar för det palestinska 
folket, men huvudproblemet kvarstår. Tvåstatslösningen på konflikten 
mellan Israel och palestinierna kommer aldrig leda till en hållbar fred. 
Tvåstatslösningen är Israels sista livlina som gör att de kan fortsätta 
legitimera sina brott mot mänskligheten.
    Den eventuella segern för Ship to Gaza har redan tillägnats 
Hamas av svenska medier. Det här möjliggör för Israel att effektivt 
svärta ner den humanitära hjälpaktionen. Att Ship to Gaza genomför 
sina aktioner för att hjälpa befolkningen i Gaza borde ingen kunna 
ifrågasätta, men det görs. Hamas, som har som uttalat mål att utrota 
staten Israel, kommer aldrig att kunna vinna någon legitimitet. Deras 
existens i Gaza är en, för Israel, tacksam plågoande. Den gör att Israel 
kan hävda att Palestina/Israel-konflikten aldrig går att lösa eftersom 
det inte finns någon partner för fred.
    Problemet med Israel/Palestina-konflikten är just att den inte 
existerar. Det finns inget Palestina, Israel finns. Därför är det viktigt att 
sluta prata om en tvåstatslösning. I praktiken håller dock en tvåstats-
lösning på att ta form, en påtvingad lösning som inte innefattar några 

kompromisser från Israels sida. Den lösningen är ett Palestina 
omringat av murar och säkerhetsstängsel och en sådan lösning kan inte 
leda till en hållbar fred.
    Den israeliske professorn Arnon Soffer, som under flera år var 
rådgivare åt Ariel Sharon i frågor gällande det ”demografiska hot”  som 
palestinierna utgör, målar upp en skrämmande framtidsbild i en 
intervju i Jerusalem Post 2004: ”När 2,5 miljoner människor bor i ett 
avstängt Gaza, kommer det att bli en humanitär katastrof. De männi-
skorna kommer att bli ännu värre djur än vad de är i dag, med hjälp av 
ett fundamentalistiskt islam. Trycket mot våra gränser kommer att bli 
ohyggligt. Det kommer att bli ett fruktansvärt krig. Så, om vi vill 
överleva kommer vi att behöva döda och döda och döda. Dygnet runt, 
varenda dag.”
    Palestiniernas största bidragsgivare är EU. Palestiniernas viktigaste 
vänner är européerna. Ship to Gaza är ett exempel på den enorma 
solidaritet som finns mellan Europas folk och palestinierna. Lärdomen 
av detta är att palestinierna måste ändra strategi för kunna få frihet. 
Demonstranter i åtskilliga länder i Europa har länge skanderat "Israel 
Apartheid" och "Bojkotta Israel!". Men så länge den officiella kampen 
inte ändras från en nationalistisk kamp till en kamp om rättigheter ekar 
dessa slagord tomt. Israel är bara en apartheidstat om palestinierna i de 
ockuperade områdena kämpar för ett medborgarskap. Om man vill få 
igenom en bojkott mot Israel måste kampen ta en ny väg: kamp om 
medborgarskap.
     Ship to Gaza har visat att åtta skepp med förnödenheter har 
skapat mer sympatier för palestiniernas sak än vad Hamas folkrätts-
vidriga raketer och självmordsbombningar någonsin skulle kunna 
göra. Palestiniernas kamp är legitim och den måste föras med legitima 
medel. Det går inte att möta övervåld med våld. Ifall palestinierna i 
Europa anammar en ny strategi kommer palestinierna på de ocku-
perade områdena att följa efter. 



   Professor Edward Said presenterade, efter Osloprocessens samman-
brott, ”den tredje vägen”. Han menade att lösningen för israeler och 
araber är att skapa mer rättvisa. Man måste blicka framåt, inte bakåt. 
Landet kan aldrig bli som det var före 1967 och än mindre som det var 
före 1948. De orättvisor som har gjorts kan inte göras ogjorda, men 
mer rättvisa skulle kunna reparera det, inte mer orättvisa.
     I dag bor det nära en och en halv miljon araber i Israel . Den dag de 
kräver medborgarskap för befolkningen i de ockuperade områdena och 
Israel vägrar, blir Israel en apartheidstat. Israel kan slingra sig undan 
vilka gränser som ett framtida Palestina ska ha, men kan inte officiellt 
säga att de inte vill ge palestinier ett medborgarskap. Israels oro är att 
palestinierna ger upp hoppet om egen stat, och i stället påbörjar en 
kamp om rättigheter. Ehud Olmert uttryckte oron för det under sin tid 
som premiärminister när han till den israeliska tidningen Haaretz sa: 
”Om dagen kommer då tvåstatslösningen kollapsar och vi står inför en 
kamp för lika rösträtt även för palestinier av sydafrikansk modell, i det 
ögonblicket är den israeliska staten historia.”
    Nu protesterar människor över hela världen mot Israels över-
grepp mot den fredliga hjälpsändningen och kräver oberoende utred-
ningar av stormningen av fartygen. Men även om den illegala och 
inhumana blockaden hävs, tack vare den uppmärksamhet Ship to Gaza 
lyckats åstadkomma och den negativa publicitet Israel ådragit sig, 
kommer inte situationen för palestinierna att förbättras. Den solidaritet 
som bevisligen finns för det palestinska folket måste omvandlas i 
konstruktiv handling. Alla kan skriva på att människor har ett lika 
värde. Låt oss sluta vifta med palestinska flaggor och i stället kräva 
israeliskt medborgarskap för alla palestinier i de ockuperade 
områdena.

Nidal Kersh
statsvetare, svensk och israelisk medborgare “

“Konflikten Israel-Palestina   
Här släpps fångarna av Israel
FN fördömer Israel
Se israelisk militär borda skeppen i ”Frihetsflottan” 
Se de nya bilderna från Gazabordningen
Israel uppmanar turister bojkotta Turkiet
Israels regering varnade marinen för räd på internationellt vatten
Soldaterna slipper civil domstol
Abbas ställer Obama inför balansakt
Brittiska uppgifter: Israel kan tänka sig lätta på blockaden
Hjälpsändningen har inte nått Gaza
Knivar och blod togs bort från foton
Israelisk militär utreder dödsräden
Iran redo att militärt hjälpa Gazafartyg
Bildt kräver FN-deltagande
Stjärnorna bojkottar Israel
EU föreslås kontrollera Gazalast
Iran säger sig vara redo att assistera Gazafartyg
Ny ”Frihetsflotta” ska sjösättas
Jerusalem-nej till internationell utredning
Påven orolig för Mellanöstern
Aktivisterna från ”Rachel Corrie” släpps
Israel: Skepp till Gaza kan komma att tillåtas
Britter skickar 19 miljoner pund till Gaza
Barak vill inte utreda soldaters roll
FN-chefen vill ha utredning av räd
Gaza-aktivister förda till flygplats
Protester efter skeppsbordning
Kyrkan kräver att blockaden hävs
BAKGRUND/FAKTA
Cement till Gaza
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Elva svenskar på fartygen
ANALYSER
”Alliansen mellan Turkiet och Israel är över”
Räden mot Gazakonvojen kan få positiva konsekvenser menar 
experter
”Aktivisternas motstånd kan knappast ha varit en spontan 
försvarsaktion”
OPINION/DEBATT
Uri Avnery: Dagen då Israel förlorade sina sista vänner
Patrik Öhberg svarar: Vinthagens avståndstagande från 
antisemitismen gör inte något större intryck
Stellan Vinthagen: Mahathir Mohamed finansierar inte Ship to 
Gaza
Henning Mankell: Ambassadören sliter uttalandet ur sitt 
sammanhang.
”Judehatande finansiär bakom Gazakonvojen”
Jackie Jakubowski.: En nation med posttraumatisk    stress
”Irans båtar stjälper den palestinska saken”
Ulf Carmesund: Solidaritet och samarbetet provocerar?
DISKUTERA
Chatt om konflikten kring Gazakonvojen
Diskutera Gazakonvojen  “
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DN12 juni 2010:

”Bara respekt för folkrätten kan få igång 
fredsprocessen”
“Folkrättsexpert: FN:s säkerhetsråd har ett tungt ansvar för att 
tillämpa folkrätten med samma kraft och konsekvens i Mellan-
östern som man gör på andra håll. I frågan om ”Ship to Gaza” 
står fredens folkrätt mot sjökrigets lagar. Oavsett vilken upp-
fattning man har är det som inträffat fullständigt oacceptabelt. 
För att den process som ändå är på gång ska bära frukt bör nu 
Säkerhetsrådet, med stöd av FN-stadgans Kapitel VII, beordra 
Israel att stoppa de olagliga bosättningarna på Västbanken, 
tillsätta en internationell opartiskt utredning om vad som hände 
”Ship to Gaza” och begära att Internationella brottmålsdomstolen 
utreder de israeliska och palestinska parternas agerande under 
kriget i Gaza vid årsskiftet 2008-2009. De goda krafterna på båda 
sidor måste stödjas, skriver Hans Corell.”

    “Den senaste tidens händelser i samband med Israels ingripande mot 
de fartyg som deltog i operationen ”Ship to Gaza” har utlöst en 
intensiv debatt i medier världen över. Den israeliska regeringen och 
militären har med rätta kritiserats, inte minst i israeliska medier.
    I debatten har framförts argumentet att det är fredens folkrätt 
som gäller. Israel får därför inte borda andra nationers fartyg 
utanför territorialgränsen. Från Israels sida hävdas att man har 
rätt att tillämpa sjökrigets lagar om blockad och rätt att stoppa 
fartyg redan på internationellt vatten.
    Oavsett vilken uppfattning man har i denna fråga är det som 
inträffat fullständigt oacceptabelt. En opartisk utredning måste 
genomföras genom FN:s säkerhetsråd.

     Det är emellertid utomordentligt viktigt att det som hänt sätts in i 
ett större sammanhang. Vad vi bevittnat är ”bara”  det senaste inslaget i 
ett mönster som har sin grund i att andra stater inte tillämpar folkrätten 
med tillräcklig kraft och konsekvens i Mellanöstern. Här använder 
man inte samma måttstock som på andra håll. Kritiken måste framför 
allt riktas mot FN:s säkerhetsråd och dess fem permanenta 
medlemmar.
    Israel har utan tvekan ett legitimt intresse av att skydda sig mot 
angrepp från Gaza och rätt att förhindra att vapen förs in i området. 
Hamas agerande måste här med kraft fördömas, och de som är an-
svariga för raketattackerna måste ställas inför rätta.
    Men lika viktigt är det att Israels agerande utreds på ett 
opartiskt sätt. Vi minns den så kallade Goldstone-kommissionens 
förslag från september 2009: FN:s säkerhetsråd bör uppdra åt den 
internationella brottmålsdomstolen (ICC) att utreda parternas 
agerande under kriget i Gaza. Men av detta har det hittills inte 
blivit något, och den intensiva diskussionen om kriget har nu 
klingat av.
    Och det är just detta som är typiskt i Mellanöstern. Vem talar 
till  exempel i dag om Israels i  och för sig legitima men fullständigt 
oproportionerliga försvarsattack mot Libanon år 2006? I åratal 
har utvecklingen i  Mellanöstern tillåtits fortsätta och försvåra en 
tvåstatslösning och fred i regionen.
    Palestiniernas situation blir alltmer ohållbar. Syns ens en ljusning 
vid horisonten? En nödvändig förutsättning för fred är att Israel ändrar 
sin politik. Men Israel måste också ha en trovärdig motpart. En 
stötesten här är palestiniernas notoriska oförmåga att uppträda 
organiserat. Splittringen mellan Fatah och Hamas har allvarligt skadat 
palestiniernas sak.
    Men här har också andra aktörer anledning att fråga sig om de 
handlat klokt. Hur kunde till exempel Europa och USA begå en sådan 



dundermiss som man gjorde när Hamas vann valen i Gaza år 2006? 
Valobservatörerna hade rapporterat att valen genomförts i demokratisk 
ordning. Trots detta drog man bara ner gardinen och avbröt biståndet 
till Gaza. Hamas fick inte ens en chans.
     Hade det inte varit klokare att sätta in en kraftfull diplomatisk 
offensiv mot Hamas: Om ni är beredda att uppträda som det 
anstår en demokrati, kommer vi att ge er allt stöd. Men ett 
oeftergivligt krav är att raketangreppen mot Israel upphör och att 
ni accepterar en tvåstatslösning och Israels rätt att existera.
    I vilken ända skall man då börja? Enligt min mening är den enda 
realistiska vägen att tillämpa folkrätten och särskilt FN-stadgan med 
konsekvens.
    Låt oss för ett ögonblick föreställa oss Mellanöstern någonstans i 
Afrika söder om Sahara. Vilket land hade då stått först på barrikaderna 
och krävt att bosättningar på ockuperad mark skulle avvecklas och att 
misstänkta krigsförbrytare skulle ställas inför rätta? Rätt svar: 
Amerikas Förenta Stater.
    FN:s säkerhetsråd har med USA:s goda minne begärt att 
åklagaren i ICC skall undersöka situationen i Sudan. Trots förslag 
härom, har rådet inte förmått fatta ett sådant beslut beträffande 
Gaza.
    Efter president Obamas tal i Kairo i juni 2009, då han bland 
annat tog upp bosättningarna, var vi nog många som hoppades på 
en markant förändring i USA:s politik visavi Israel. Men hur 
mycket har hänt?
    Den amerikanske generalen David Petraeus framhöll för någon tid 
sedan att USA:s politik visavi Israel sätter USA:s säkerhet i fara. 
Kanske detta får effekt? President Obamas ord på West Point den 22 
maj om behovet av att skapa starkare internationella normer och 
institutioner är en välkommen markering mot företrädarens förakt för 
att agera multilateralt.

    För att få i gång fredsprocessen i Mellanöstern måste de goda 
krafterna i Israel stödjas. Många israeler tar avstånd från regeringens 
politik. Inför mitt senaste besök i regionen i år läste jag ”The holocaust 
is over – we must rise from its ashes”. Boken är skriven av Avraham 
Burg, tidigare talman i Israels parlament (Knesset). Hans kritik av den 
israeliska regeringens politik – och inte bara den nuvarande – är 
förödande.
    Vi får aldrig någonsin glömma Förintelsen. Men hur skall vi hedra 
dess offer? Det borde vara självklart! Genom att vi alla utan undantag 
respekterar de internationella regler som vi förhandlat fram för att 
hindra att sådana tragedier upprepas, främst FN-stadgan, reglerna om 
de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten.
    Det är också viktigt att åstadkomma en förändring av pale-
stiniernas villkor utan att Israels säkerhet sätts i fara. Den nuvar-
ande situation i  Gaza är oacceptabel och måste lösas snabbt och 
konstruktivt.
    På längre sikt måste palestinierna få hjälp med att upprätta de 
institutioner som är nödvändiga i en demokratisk rättsstat. En tvåstats-
lösning är beroende av att palestinierna på ett trovärdigt och effektivt 
sätt kan upprätthålla lag och ordning på sitt territorium.
    Låt oss hoppas att den process som ändå är på gång kommer att bära 
frukt. Men då måste huvudaktörerna agera konsekvent vid tillämpning 
av folkrätten.
    Säkerhetsrådet bör därför nu med stöd av FN-stadgans Kapitel VII:
• Beordra Israel att sätta stopp för de olagliga bortsättningarna på Väst-
banken och att lägga fram en plan för avveckling av de existerande;
• Tillsätta en internationell opartisk utredning om vad som hände när 
fartygen som ingick i ”Ship to Gaza” bordades;
• Begära att åklagaren vid ICC skall utreda båda parternas agerande 
under kriget i Gaza i december 2008 och januari 2009.



Men det kommer inte att ske, invänder någon. Naivt! USA kommer 
aldrig att gå med på detta. Svaret är uppenbart: för er egen säkerhets 
skull, för att gagna säkerheten i Mellanöstern och därmed i världen, för 
att stödja de goda krafterna på ömse sidor.
    Ett sådant agerande, rättsenligt och opartiskt, skulle också vara 
ett första steg mot en annan atmosfär i  hela regionen. Kanske 
skulle det till och med leda till att Iran får en regering som hör 
hemma på 2000-talet.
    Här faller också ansvaret tungt på Europa som måste ta sig samman 
och bidra med en samlad och kraftfull insats för att leda utvecklingen i 
rätt riktning.

Hans Corell  “

“HANS CORELL
Är ordförande i styrelsen för Raoul Wallenberginstitutet för 
mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Han var rättschef i 
justitiedepartementet 1981–1984, i utrikesdepartementet 1984–1994 
och i Förenta Nationerna 1994–2004.

Läs mer av Hans Corell på hans hemsida, www.havc.se:
FN-reformen: “Who Needs Reforming the Most: The UN or Its 
Members”. Säkerhetsrådets ansvar: ”Security Council Reform: Rule of 
Law More Important Than Additional Members”. Några ord vid en 
manifestation för fred mellan Israel och Palestina den 10 januari 
2009.”

http://www.havc.se
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DN 11 juni 2010:

“Japan varnar för ekonomisk kollaps”
“Japans nye premiärminister Naoto Kan varnar för att det finns 
risk för ekonomisk kollaps om inte landet får bukt med sin 
statsskuld som nu närmar sig 200 procent av BNP.”

“– Vårt lands utestående skulder är enorma, sade center-vänster-
ledaren i sitt första politiska tal sedan han blev vald för en vecka 
sedan.

– Våra offentliga finanser är de sämsta som något utvecklat land har, 
fortsatte han.

Skuldberget har växt under decennier av stimulanser i kombination 
med låga skatter.

TT-AFP “
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DN 11 juni 2010:

“En världsdel av vinnare”
“Afrika är mer än någonsin möjligheternas kontinent. Men 
skillnaderna är stora mellan afrikanska länder. På flera håll, men 
inte alla, ser utsikterna lovande ut när det gäller ekonomisk 
utveckling. Förebilden är, i allt högre grad, Asien.”

    “Grundtonen när Afrika kommer på tal har länge varit pessimism. 
Vad som uppmärksammas mest är krig och kaos, utifrån fiaskon som 
Somalia eller Zimbabwe.
     Detta skymmer att åtskilliga afrikanska länder har klarat sig relativt 
väl genom de senaste årens globala kris, även om 2009 blev ett 
bottenår. De flesta är fattiga, men utan att det råder utbredd nöd – och 
under 2000-talet har de ekonomiska förhållandena gradvis blivit bättre.
    Nu innebär fotbolls-VM i Sydafrika att omvärldens uppmärksamhet 
riktas mot hela kontinenten. Då blir det också tydligt att dagens 
afrikanska länder är allt mer integrerade i den globala ekonomin.
    Det ensidiga beroendet av tidigare kolonialmakter har ersatts av ett 
sammansatt mönster: Kina spelar en viktig roll som investerare och 
handelspartner, men liknande gäller även Brasilien och Sydkorea.
    Jakten på råvaror har avgörande betydelse. Särskilt i fråga om 
mineraler är Afrika rikt på sådant som övriga världen behöver. Risken 
för ytterligare rovdrift är påtaglig i länder med svag statsmakt och 
korrumperade ledare, såsom Nigeria eller Sudan.
    Riktigt så illa behöver det inte gå: diamantrika Botswana har i dag 
tio gånger högre medelinkomst än Zambia, som inte har hjälpts av 
dess stora koppartillgångar. Svårigheten ligger delvis i att bredda nä-
ringslivet till fler områden, vid sidan om utvinningen av naturresurser, 
och att få i gång en vidareförädling. När det gäller industrialisering lig-



ger Sydafrika långt framme och fler kan följa efter, med Asien som en 
förebild.
    I den nyutkomna boken ”Afrika – en kontinents ekonomiska och 
sociala historia”  (SNS Förlag) spekulerar författarna Ellen Hillbom 
och Erik Green, båda ekonomiska historiker, om framtiden: ”Kanske 
kommer Afrika om ett par årtionden att påminna om Asien, med en 
grupp mycket rika länder, en grupp medelinkomstländer och en grupp 
fattiga länder”, skriver de. Följden kommer i så fall att bli ökade 
klyftor, samtidigt som den mycket utbredda fattigdomen successivt 
försvinner.
    Vid presentationen av sin bok gissade Ellen Hillbom och Erik 
Green att Etiopien och Gabon tillhör de fattiga länder som kan ta ett 
stort steg uppåt. Mauretanien och Tchad bedömdes däremot ha dåliga 
förutsättningar och riskerar att stanna kvar runt nuvarande nivå.
    Men alla länder har möjligheter och frågan blir därför hur man tar 
vara på dem. Det går inte utan institutioner som marknadsekonomi och 
fungerande rättsstat. Utbildning är en nyckelfråga, liksom sparande 
och investeringar, om man vill flytta uppåt mot mer avancerade 
produkter eller tjänster.
    Detta kräver ett långt tidsperspektiv, med stora risker för bakslag: att 
bygga upp ekonomin tar decennier, medan inbördeskrig och vanstyre 
mycket snabbt raserar allt. Klyftor av olika slag – både mellan länder 
och bland deras egen befolkning – kan väntas bli större, när den 
ekonomiska utvecklingen tar fart. Det dröjer innan ett ökat välstånd 
når hela befolkningen, särskilt när stora delar av ekonomin fortfarande 
befinner sig i stagnation.
    Afrika är förvisso en världsdel, men utan särskilt mycket som är 
gemensamt. I allt högre grad gäller det att se varje afrikanskt land för 
sig, utifrån dess egna förutsättningar. Flera av dem, men långt ifrån 
alla, kommer att bli vinnare.
Johan Schück   johan.schuck@dn.se “

DN 11 juni 2010:
“Bafokengfolket bjuder in till VM-fest”
“PHOKENG.Fotbolls-VM drar besökare från hela världen till 
Sydafrika – ett land som samtidigt är en minivärld i sig. Mitt i 
denna smältdegel bor det lokala bafokengfolket som tack vare 
upptäckten av en värdefull platinafyndighet kunnat satsa på 
skolor och välfärd.”

    “VM-arenan i Rustenburg, där engelska landslaget har sitt hem 
under fotbolls-VM, är den enda av de syd-afrikanska arenorna som 
ligger i en liten by på landet. Värd för arenan står bafokengfolket, ett 
av de mest lyckosamma folken i Afrika.
    Till skillnad från de flesta skolbarn i Sydafrika får 6-åriga Phenyo 
Molotso ett mål lagad mat i skolan varje dag, och hon äter förnöjt från 
lunchtallriken med kyckling, ris och grönsaker. Få skolor i landet har 
råd att servera sina elever lunch. Särskilt på landsbygden saknar 
många skolor till och med läromedel och ibland också lärare.
    – Många andra sydafrikaner önskar att de också tillhörde bafokeng-
folket, säger Phenyo Molotsos lärarinna Johanna Magale med ett brett 
men nästan generat leende.
    Finns det någon folkgrupp som tveklöst funnit sin skatt i den 
demokratiska sydafrikanska regnbågsnationen så är det bafokeng-
folket, ättlingar till den framsynte kungen Kgosi Mokgatle. I slutet av 
1800-talet skickade han sina arbetsföra undersåtar till den stora 
diamantgruvan i Kimberly och förtjänsten använde han till att med 
hjälp av tyska missionärer köpa tillbaka den mark som stulits från 
folket av kolonialister. Under den torra, snårtäckta marken ligger i dag 
en av världens rikaste reserver på platinum, mer värdefullt än guld.                                
– Det här är samägd mark till nytta för hela bafokengfolket  framhåller 
nuvarande kungen Kgosi Leruo Molotlegi, kungadömets 36:e kung.

    Under apartheidåren förbjöds bafokengfolket att utveckla sin egen 
mark, och först sedan man löst en mångårig tvist med gruvbolaget 
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Impala Platinum 1999 kunde bafokengfolket använda sin del i vinsten 
från platinumutvinningen för egen del. Nu driver man ett ambitiöst 
projekt för att uppgradera den statliga servicen i området, så att 
bafokengfolket i dag bland annat har ett glänsande kommunhus, gratis 
vatten och el för alla invånare, egen polis, ett av landets få 
mottagningar för våldtagna kvinnor, en elitskola under uppbyggnad 
och lunchmat i skolorna.
    – Utbildning är vår främsta prioritet, samt sjukvård och matför-
sörjning. Mat gör att folk är friska och när de är friska kan de tänka 
ordentligt. Därefter följer infrastruktur och annat, säger Joseph Rapet-
sana, ordförande i bafokengfolkets styrande traditionella råd.
    En av bafokengfolkets största satsningar på senare år har varit 
fotbolls-VM. För motsvarande 110 miljoner kronor har man upp-
graderat den egna lokala stadion, så att den nu är en av landets 10 VM-
arenor. Det är inte en av de mest spektakulära arenorna, men det är den 
enda som ligger i en liten by ute på landsbygden. Man har också byggt 
ett modernt och lyxigt sportcampus, där det engelska landslaget slagit 
sig ner för VM-turneringen. Tanken är att det i framtiden ska fostra 
såväl lokal talang som hyras ut till utländska idrottare för tränings-
läger.
     – Nu inför VM har vi haft en del extra arbetstillfällen och annat, 
och efter VM tror jag fortfarande att det blir mer eftersom vi kan få hit 
andra matcher och så, spår 30-årige gruvarbetaren Kevin Homa.
    Man anstränger sig verkligen för att göra VM till en fest för såväl 
lokalbefolkningen som det engelska landslaget och alla andra utländ-
ska besökare. På toaletterna i kommunhuset hänger ett nyhetsbrev som 
uppdateras varje dag, där personalen kan läsa VM-fakta och uppmanas 
att välkomna besökare med särskild ”bafokengvärme”.
    – Här i skolan har vi fotbollströjor på oss på fredagar, vi har hängt 
fram flaggor och barnen blåser i sina vuvuzelor, berättar lärarinnan 
Johanna Magale.
    Bafokengfolkets ledare är väl medvetna om att varken gruvan eller 
den nuvarande rikedomen kommer att räcka för alltid. Därför har man 
precis investerat motsvarande 460 miljoner kronor i en supermodern 

elitskola. Där är tanken att de 800 eleverna, varav 70 procent måste 
vara bafokeng, ska få en förstklassig utbildning som annars bara är 
tillgänglig för de allra rikaste privateleverna i Sydafrika i dag. Kanske 
kommer lilla Phenyo Molotso att studera där en dag. Hennes dröm är 
att bli polis. Bland hennes kamrater finns också ett stort antal 
aspirerande sjuksköterskor. Kanske finns där också ett blivande 
fotbollsproffs.
     – Vi har serverat skollunch i tre år nu, och barnen är inte längre 
bråkiga eller sjuka, berättar lärarinnan Johanna Magale.

Anna Koblanck
anna.koblanck@dn.se “

“KUNG MOLOTLEGI LEDER FOLKGRUPPEN
• Bafokengfolket är cirka 300.000 personer som lever i 29 byar 
omkring huvudorten Phokeng, en by strax utanför Rustenburg i 
nordvästra Sydafrika.
• Bafokengfolket leds av drygt 40-årige kung Kgosi Leruo Molotlegi, 
nationens 36:e kung. Kgosi betyder kung på setswana, bafokengfolkets 
språk som också är det officiella språket i intilliggande Botswana.
• Bafokengfolket styrs av ett traditionellt råd, som rådgör med 
invånarna i en rad mindre bymöten innan det tar viktiga beslut. De 
egna insatserna i området ersätter inte statlig service, utan ”förstärker” 
den.
• För några år sedan bytte bafokengfolket sin rätt till en löpande del i 
vinsten från platinumgruvan till aktier i gruvbolaget Impala Platinum, 
och nu har man en bred aktieportfölj värd motsvarande 4,3 miljarder 
kronor.
• Royal Bafokeng Stadium har plats för 38.646 åskådare och ligger 
1.250 meter över havsnivå. Här spelas 5 gruppspelsmatcher, och en 
match i andra omgången.“
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DN 11 juni 2010:
“Afrika tillåts inte bli för bra”
“SOWETO.I dag kommer Sydafrikas hälsning att synas och höras 
i alla länder. Mandelas magi och fansens vuvuzelas. Fotbolls-
världen har aldrig sett eller hört något liknande. Den välvilliga 
världen vill  ha en VM-succé. Men den rika fotbollsvärlden vill 
knappast att Afrika blir för starkt i framtiden.”

    “I dag börjar VM men festen har pågått länge. I onsdags hamnade 
jag på fotbollsvärldens största förfest.
    En buss skulle komma lastad med Sydafrikas VM-lag och vi var 
tusentals som väntade (kanske 20.000, kanske 200.000 jag har hört allt 
däremellen) och i väntan dansades diski på Sandtons gator i Johannes-
burg och över hela festen låg en kompakt ljudmatta från vuvuzelas.
    På tv har jag hört fotbollsdebattörer (alla i landslagströja, så klart) 
säga att om Sydafrika slår Mexiko kommer det att låta som om en 
vulkan exploderar. Det stämmer. 
    Man kan hata eller älska vuvuzelan men man kan inte stänga av 
dess ljud här i Afrikas första VM-stad.
    Så i väntan på fotbollsbussen bestämde jag mig. Det var bara att 
älska den. Det vara bara att njuta av att vara med och mitt i det där, 
uppskatta upplevelsen av all glädje och förväntan i allas ögon. Det var 
ett jäkla liv i korsningen Rivona Road/Maude Street och det blir ett 
underbart liv i Soccer Citys gryta idag.
    Bussen kom och där satt förbundskapten Parreira inklämd och såg 
tagen ut men undrade mest hur lång tid det skulle ta, han ville helst 
träna. Bredvid sig hade han den vite backen Booth och hans ögon var 
glansiga. Bredvid mig hade jag en svart supporter och hennes ögon 
hade redan svämmat över. Solen sken och jag rös.
    Alla kunde känna samma sak. Vi var nära något magiskt. Något 
stort. Något historiskt. Vi var nära 2010, 11 juni, 16.00.
    Det var Nelson Mandela som fixade VM-festen till Sydafrika. Det 
var också Mandela som insåg att rugby-VM 1995 kunde skapa broar 

mellan svart och vitt på ett sätt politiken inte skulle klara.
    Madiba (Mandelas namn här) spred sin speciella magi över laget 
som trotsade alla odds. Laget vann VM, fast det inte skulle gå. Det fick 
hela Sydafrika att jubla för det tidigare så hatade vita landslaget (bara 
Chester Williams var svart ) fast det skulle vara omöjligt.
    Den störste rugbystjärnan då var vite Francois Pienaar.
    Den störste fotbollsstjärnan nu är svarte Steven Pienaar.
   Fotbollens Pienaar och hans landslag har redan från början stöd 
från vita och svarta, unga och gamla, män och kvinnor. Blandningen 
som fyllde gatorna i väntan på fotbollsbussen var slående.
    Men när Mandela i dag är på plats och blickar ner mot fotbollslaget 
Bafana Bafana ser han att färgerna finns kvar i sportens traditioner. 
Booth startar troligen inte och då är ingen spelare i laget vit. Och när 
rugbylaget Springboks i morgon möter Frankrike i Kapstaden är 
nästan samtliga spelare vita.
    När jag åker till och från huset vi hyr i medelklassområdet Melville 
är apartheidregimens osynliga murar borta. Istället har det byggts upp 
såna som är omöjliga att missa. Jag har aldrig varit i en stad där så 
många hus ligger bakom murar eller grindar, vi har elstängsel på 
muren runt vårt hus.
     Anna Koblanck har varit DN:s korrespondent här i sex år och 
beskriver Sydafrika som en blandning av första och tredje världen.
    På många håll i  Afrika finns bara den tredje. Fotboll föder 
drömmen om att lämna den.
    I Europa har frågan länge varit varför Afrikas lag aldrig lyckas i 
VM? På slutet har frågan förvandlats till: Kan man bunta ihop en 
kontinent så där?
    Det gör de här. När jag läser tidningar och magasin och följer 
radioprogram och tv-debatter ställs samma fråga här som i Europa. 
Och svaren är samma. För dålig organisation, lagmoral och taktiskt 
kunnande. Och för stor snurr på förbundskaptener. Svennis är den 
fjärde i Elfenbenskusten på fyra år, Lagerbäck den tredje i Nigeria på 
två år.



    Man får inte glömma det mest självklara. I svaga länder finns inte en 
stabil grund för fotbollen och de styrande vill för ofta vara med och 
peta i landslagen. Det gör varken fotbollen eller landslagen starkare.
   Johannesburg blev en gång stad bara för att det fanns guld att 
gräva fram här. Nu är Afrika fotbollsvärldens guldgruva. Unga och 
billiga spelare lämnar Afrika och säljs vidare av europeiska klubbar 
när de blivit äldre, bättre och dyrare. Vinsten går sällan tillbaka till 
klubbar i Afrika.
   Mer än hälften av alla fotbollsproffs i Rumänien kommer från 
Afrika, enligt The Guardian, i Schweiz och Ukraina är det en tredjedel.
Strömmen av billig arbetskraft fortsätter att strömma från Afrika och 
det enda som kan hindra det är att kontinentens länder blir rikare, 
starkare och mer stabila. Då kommer ländernas fotbollsrörelser att bli 
mer organiserade, spelarna stannar längre och blir dyrare när de flyttar 
till Europa.
    Därför är frågan som inte ställs högt i Europa: Hur stark får 
Afrikas fotboll bli? Hur mycket vill den rika fotbollsvärlden att 
strukturerna ändras?
    Till sist: Ljudet från VM-premiären kommer att spridas från 
förstaden Soweto, det är där jag skriver det här. Det var härifrån ANC-
kampen fördes och det var också här landets tidiga fotbollsrebeller 
skapade de första lagen i protest mot helvita fotbollsligor.
    I dag är världens mest kända förstad en plats för rika och fattiga. 
Shoppingcenter och skjul. Och en splitter ny VM-arena. Den ser ut 
som en gigantisk afrikansk gryta. Det kommer att vara glödhett här i 
eftermiddag.
   Och ett herrans liv. Ett underbart liv.

Johan Esk
johan.esk@dn.se “

mailto:johan.esk@dn.se
mailto:johan.esk@dn.se


97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- 
och Mellanamerika.



98 Medeltidens o nya tidens historia i 
Sydamerika.



99 Medeltiden o nya tiden: Australien. 
Oceanien. Rymden.



Sven Wimnell 8 mars 2010 :
Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av 
klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za.
http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
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188 50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Naturvetenskapsprogrammet 
190 51  Matematik
  Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan.
194 52  Astronomi, rymdforskning
195 53  Fysik o d
  Remissversion av ny kursplan i fysik i grundskolan.
199 54  Kemi o d
  Remissversion av ny kursplan i kemi i grundskolan.
203 55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
  Från  statistisk årsbok 2010: Geografiska uppgifter  
204 56  Paleontologi, arkeologi o d
205 57  Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära mm
  Remissversion av ny  kursplan i biologi i grundskolan.
 58  Botanik.
 59  Zoologi



209 6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
210 60  Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
211 61  Hälso- o sjukvårdsverks., räddning od. Veterinärverks.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Vård- och omsorgsprogrammet
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: 
  Hälso- och sjukvård
  Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. se område 7951
  MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Vård efter behov och inte efter plånbok.
  Här är vårt alternativ till Filippa Reinfeldts Vårdval.
  De flesta är nöjda med sin vårdcentral.
  Effektivare missbruksvård sparar pengar och räddar liv.
  Mödradödligheten är en av vår tids stora skandaler.
227 62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
  Remissversion av ny kursplan i teknik i grundskolan.
  Förslag till nytt gymnasieprogram. Teknikprogrammet 
233 63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
  Förslag till nytt gymnasieprogram. Naturbruksprogrammet
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Jordbruk, skogsbruk och fiske
237 64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
238 641  Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
  Livsmedelsverket.
247 643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Hotell- och turismprogrammet
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Boende, byggande och bebyggelse. 
  Överenskommelse om bostadspolitiken mellan 

  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  
  Med rättvisa skatteregler kan vi få fler hyresrätter.
257 644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  El- och energiprogrammet 
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Vvs- och fastighetsprogrammet
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Energi
   Energimyndigheten.
  Boverket och Naturvårdsverket. Se område 71.
  Vi ska bygga 2 000 nya vindkraftverk på tio år
  Fusion inom två år.
283 645  Användning av inventarier o d.
  Remissversion av ny kursplan i hem- och     
  konsumentkunskap i grundskolan.
286 646  Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
287 647  Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
  Från  statistisk årsbok 2010: Hushållens ekonomi 
  Konsumentverkets hushållsbudgetar:för 2009    
  +bostadskostnader mm.
289    648  Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
  Två av tre vill ha kvar Rut-avdraget.
        Rut-avdrag lågprioriterad valfråga.
292 649  Personvård: barn, hemsjukvård.
293 65  Administration, distribution, kommunikation, 
  organisation o d.
294 651  Kontorsarbete o d. Datoranvändning
295 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
  SKL. Sveriges Kommuner och Landsting.
  Kommuner, landsting och regioner
  Statliga myndigheter mm.



316 6525-6529 Militära verksamheter od.
  Enighet i utrikespolitiken.
  En rättvis värld är möjlig. 
  Rödgrön plattform för Sveriges säkerhets- och 
  försvarspolitik.
  En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens 
  länder.
  Det är bra att de rödgröna gjort en så pass helomfattande 
  genomgång av problem i världen.
342  Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.
  Världens länder.
348 653  Handelsverksamheter.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Handels- och administrationsprogrammet
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Handel med varor och tjänster 
  Priser och konsumtion
352 654  Telekommunikationsverksamheter.
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Informations-och kommunikationsteknik
353 655  Förlagsverksamheter o d.
       Nu måste Bonnier våga möta kritiken om monopol
357 656  Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Fordons- och transportprogrammet 
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Transporter och kommunikationer
  Följ vinterkaoset.
362 657  Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Ekonomiprogrammet

  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Offentlig ekonomi
  Finansmarknad
  Socialförsäkring
  Försäkringskassan.
  ISF Inspektionen för socialförsäkringen.
  Hög tid för en ny sjukförsäkring – en överenskommelse 
  mellan S, V och MP
        TCO: ”Större hänsyn måste tas till individen”
389 658  Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
  Arbetsmarknad.
  Statistisk årsbok för Sverige 2010. 
  Arbetsmarknad
  Näringsverksamhet
  Arbetsförmedlingen.
  Fackföreningarna, företagarna och arbetsförmedlingen.
        Så här vill vi förändra regelverket för A-kassan.
  Nya förslag för starkare arbetslinje för nyanlända.
400 659  Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
401 66/68 Tillverkning av varor
  Förslag till nytt gymnasieprogram. Hantverksprogrammet 
  Förslag till nytt gymnasieprogram. 
  Industritekniska programmet
  Här framställs ”fel” etanol på rätt sätt.
  Extrasnål Saab 9-3 snart klar.
 66  Tillverkning av kemivaror o d
 67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
 68  Tillverkning av komplexvaror
407 69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
  Förslag till nya gymnasieutbildningar.
  Bygg- och anläggningsprogrammet.



409     7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
410 70  Allmänt om konst och kultur.
  Förslag till nytt gymnasieprogram. Estetiska programmet
413 71  Övergripande planering av fysiska miljöer +
413 72  Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Miljö och väder
  Boverket
  Naturvårdsverket.
  Ny världsordning ett måste efter debaclet i Köpenhamn.
446 73  Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
447 74  Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 
  Inredning
  Remissversion av ny kursplan i slöjd i grundskolan
450 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
  Remissversion av ny kursplan i bild i grundskolan.
452 78  Musik ( konserter o d 792)
  Remissversion av ny kursplan i musik i grundskolan.
455 79  Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  verksamheter. 
  Sport
  Innehållet i en bok om moderna samhällsteorier.
  Innehåll i en bok om sociologi.
  Något om verksamheterna i område 79.
463 7911-7913 Seder och bruk .
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: 
  Kultur och fritid Tio-i-topp
466 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
468 792  Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
469 793  Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
469 794  Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

470 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
471 7951 Sociologi. Socialvård. 
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Socialtjänst
  Socialstyrelsen
  Statens folkhälsoinstitut.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Barn- och fritidsprogrammet
488 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Om brott och kriminalvård: Rättsväsende
  Richard Wilkinson och Kate Pickett: Jämlikhetsanden. 
  Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre.
  Sjuka klyftor.
  Behovet av rättvisa.
  Förslag till feministisk plattform.
  Kvinnodagens stormiga historia.
  EU och Sverige måste agera mot övergreppen på kvinnor.
  Nyanlända ska lära om Sverige.
503 7957 Undervisning o d.
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Utbildning och forskning
  Skolverket.
   Skolinspektionen.
511  Från skolverkets hemsida 22 februari 2001.
  Omfattande insatser för den nya skolan
  Kursplaner och kunskapskrav för grundskolan
  Stora förändringar i nya gymnasieskolan
516  Skolverket om gymnasieskolan.
  Redovisning 2010-02-15  Dnr 2009:520
  Sammanfattning av Skolverkets förslag
  Från bilagorna några kommentarer. 



559  Skolverkets förslag är trångsynt.
  Lämplighetsprov för lärare kan införas
  Alla lärarutbildningar måste söka ny examensrätt.
  Skolämnet historia är en strikt manlig angelägenhet.
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia.
573  Högskoleverket.
579  Forskning.se Aktörer inom forskning & utveckling (FoU)
589 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
  Segregationen klyver Stockholm.
592 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
593 796- 799 Sport, idrott o d.
  Remissversion av ny kursplan i idrott och hälsa i 
  grundskolan.
  Jörgen Brink vann årets Vasalopp.

596 8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
597 80  Språk. Språkliga verksamheter. 
  802-809 motsvarar 82-89.
  Remissversion av ny kursplan i svenska i grundskolan.
  Remissversion av ny kursplan i modersmål i grundskolan.
  Remissversion av ny kursplan i svenska som andraspråk i 
  grundskolan.
  Remissversion av ny kursplan i engelska i grundskolan.
  Remissversion av ny kursplan i moderna språk i 
  grundskolan.
  Remissversion av ny kursplan i teckenspråk för hörande i 
  grundskolan.
614 81  Litteraturvetenskap-historia. 812-819 motsvarar 82-89.
 82/89 Skönlitteratur på olika språk
 82  Engelsk skönlitteratur o d.
 83  Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur

 84  Fransk skönlitteratur o d
 85  Italiensk skönlitteratur o d
 86  Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
 87  Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
 88  Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
 89  Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

615 9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
616 90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
  Viktigast är att utveckla journalistiken.
618 91  Allm. geografi, reseskildringar. 
  913-919 motsvarar 93-99.
  Remissversion av ny kursplan i geografi i grundskolan.
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Internationella översikter
622 92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
622 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
  Remissversion av ny kursplan i historia i grundskolan.
 93  Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
 94  Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
 95  Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
 96  Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
 97  Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
 98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
 99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 
 
626  Innehållsförteckning till: Sven Wimnell 30 januari 2010: 
  Planering, klimat och välfärdsfördelning. 
  http://wimnell.com/omr36-39za.pdf (I en del utskick har 
  klickning felaktigt fört till omr7914b.pdf, det är rättat nu)

http://wimnell.com/omr36-39za.pdf
http://wimnell.com/omr36-39za.pdf


Sven Wimnell 10 april 2010 :
En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. 
Grundskolan. Universitet och Högskolor.

http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

Innehåll:
Sid        Alla områden innehåller avsnitt om universitet och 
        högskolor, som inte anges i innehållsförteckningen.

   7 1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

   8 10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande     
  värderingar.
  Samhällsplaneringens problem.
  Hur ska man kunna förbättra världen?
  SW Klassifikationssystem för verksamheter.
        Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
        och har nu adressen  http://wimnell.com 
  15 101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
  16 102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
         Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
        Länkskafferiet.
  21 103  Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
        Skolans värdegrund och uppdrag
                   Skolans övergripande mål och riktlinjer.
  29 104  Övergripande filosofiska verksamheter om samband
        Om samband.
  45   105   Övergripande om forskning  
        Utbildningar, studenter och professorer/professurer vid 
        universitet och högskolor. En utredning.

  Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige.
  Brev till universitet och högskolor 041114.
  Alla har ej svarat den 14 dec 2004.
  Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter.
  060220. Svar.
  Sortering av professorer.
  Klassifikationssystem för verksamheter.
  Kommentarer i april 2010.

  68 106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
  Sammanställningar från offentlig statistik om yrken och 
  näringar mm.
  70 107  Övergripande filosofier om utbildning o d.
        Skolverkets förslag till läroplan för grundskolan.
  79 108  Samhällskunskap. 
        Skolverkets förslag till kursplan i samhällskunskap i    
        grundskolan
  85 109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
        Skolverkets förslag till kursplan i historia i grundskolan.

  91 11/19 Individernas inre verkligheter.
        Tänkesätt, moral o d i de inre verkligheterna.
        Korruption: Finlands sak är vår.
         Här men inte där.
        Opinionsmätningar och mediernas sju dödssynder.
         Rörligare väljare kräver nya sätt att mäta opinionen.
 11  Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
 12  Individens visioner, framtidsvisioner o d.
 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
 14  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
 15  Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
 16  Individens logik. Vetenskpsteori o d.
 17  Individens moral och uppfattningar om moral.
 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com


105 2  Religiösa verksamheter o d
        Skolverkets förslag till kursplan i religionskunskap i    
        grundskolan.
        Min Gud dras i smutsen av präster och biskopar
 20  Övergripande religiösa verksamheter o d
 21  Allmän religionsvetenskap
 22/28 Kristna religioner
 29  Icke kristna religioner o d

114 3  Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
115 31  Statistik och demografi
117 32  Statsvetenskap
  Lättare tappa fotfästet nära makten.
  Kaos utan partipiska.
  Vad får politikerna att tro att ändamålen helgar medlen?
        Dags att diskutera vem som ska efterträda Victoria.
125 33  Nationalekonomi, internationell ekonomi
128 34  Lagar o förordningar, traktat, juridik
  Lagrummet.
136 35  De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
137 351  Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
  Riksdagens utskott och EU-nämnden.
 352  Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

 utomlands)
 353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
 354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
154 36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
154        Socialdemokraterna.
181        Vänsterpartiet.
191             Miljöpartiet.

208        Moderaterna.
214        Folkpartiet.
216        Centerpartiet.
220        Kristdemokraterna.
 36... om individernas kroppsliga förhållanden.
 37... om utbildning o d.
 38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
 39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d

228 4  Sambandsforskningsverksamheter.
 40.  Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

230 5  Naturforskning. Matematikverksamheter.
231 50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
233 51  Matematik
        Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan
240 52  Astronomi, rymdforskning
242 53  Fysik o d
        Skolverkets förslag till kursplan i fysik i grundskolan
250 54  Kemi o d
        Skolverkets förslag till kursplan i kemi i grundskolan.
258 55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
261 56  Paleontologi, arkeologi o d
263 57  Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

 ärftlighet.
        Skolverkets förslag till kursplan i biologi i grundskolan
273 58  Botanik.
275 59  Zoologi



277 6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
278 60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

 verksamheter
279 61  Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 

 Veterinärverksamheter.
        En resa till människans innersta.
  Kemikalieinspektionens produktregister.
341 62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
        Skolverkets förslag till kursplan i teknik i grundskolan.
  KTH. Kungliga Tekniska högskolan.
409 63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
        Regeringen om Jordbruk, skogsbruk och fiske. 
  Statens jordbruksverk.
  Skogsstyrelsen.
        Fiskeriverket.

449 64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
450 641  Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
       Området söder om Sahara hotas av svält i år.
        Jamie Oliver möter motstånd i USA.
454 643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
455 644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
456 645  Användning av inventarier o d.
        Skolverkets förslag till kursplan i hem- och 
        konsumentkunskap i grundskolan
459 646  Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
        Svenskarnas duschvanor kartlagda.
460 647  Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
        Konsumentverkets hushållsbudgetar
        för 2009 +bostadskostnader mm. 
        De flesta sparar till bröllopet.

462 648  Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
463 649  Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

464 65  Administration, distribution, kommunikation, 
 organisation o d

465 651  Kontorsarbete o d. Datoranvändning
 6520-
469 6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
 6525-
471 6529 Militära verksamheter
        Försvarsmakten.
        Försvarshögskolan.
        Folke Bernadotteakademin.
        Så här löser vi Sveriges problem med helikoptrarna.
        Långt till en värld utan kärnvapen.
496 653  Handelsverksamheter.
        Exportrådet. Swedish Trade Council.
501 654  Telekommunikationsverksamheter.
                   Svenskarna och Internet.
         Nytt FN-organ ska begränsa ditt Internetanvändande.
509 655  Förlagsverksamheter o d.
  Om bokförlag.
511 656  Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
         Transportstyrelsen.
521 657  Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
  Riksbanken.
  Finansinspektionen.
  Riksrevisionen.
        Konjunkturinstitutet.
        Staten och kapitalet bör skapa nya fonder.
  Stefan de Vylder: Världens springnota



567 658  Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
 Arbetsmarknad.

        Arbetsmiljöverket.
        Fackföreningarna, företagarna och                
        arbetsförmedlingen.
       Ingen strejk inom handeln.
        Fakta om löner och arbetstider. 
        Utgiven 2008 av Svenskt Näringsliv.
        Tillväxtverket.
586 659  Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

588 66/68 Tillverkning av varor
 66  Tillverkning av kemivaror o d
 67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
 68  Tillverkning av komplexvaror
589 69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
       

590 7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
591 70  Allmänt om konst och kultur.
593 71+  Övergripande planering av fysiska miljöer
 72  Formgivning av byggnader och anläggningar, 

 arkitektur
  Vägar ur kaoset. Mats Lundahl om Haiti efter       
                   jordbävningen.
  FN tar nya tag i klimatfrågan.
        KTH. Kungliga Tekniska Högskolan.
603    73     Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
604  74  Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 

 Inredning.
        Skolverkets förslag till kursplan i slöjd i grundskolan.

611 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.
        Skolverkets förslag till kursplan i bild i grundskolan.
618 78  Musik ( konserter o d 792)
        Skolverkets förslag till kursplan i musik i grundskolan.


625 79  Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
 verksamheter.Sport.

  Något om verksamheterna i område 79.
 7911-
627 7913 Seder och bruk.
 7914-
630 7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
632 792  Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
        Ny digital teknik förändrar teatern.
641 793  Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
642 794  Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

643 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
644 7951 Sociologi. Socialvård. 
 7952-
649 7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
       Sverige måste återta sin roll som biståndsnation.
653 7957 Undervisning o d.
        Skolverket har redovisat sina förslag till nya kursplaner för 
        grundskolan, specialskolan och sameskolan.
678    7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
678  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
679  796-799 Sport, idrott o d.
        Skolverkets förslag till kursplan i idrott och hälsa i   
                   grundskolan.



684  8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
685  80  Språk.Språkliga verksamheter. 
   802-809 motsvarar 82-89.
        Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan.
        Skolverkets förslag till kursplan i svenska som andraspråk 
         i grundskolan.
        Skolverkets förslag till kursplan i modersmål i    
        grundskolan.
        Skolverkets förslag till kursplan i engelska i grundskolan.
        Skolverkets förslag till kursplan i moderna språk i     
        grundskolan.
        Skolverkets förslag till kursplan i teckenspråk för hörande 
        i grundskolan.
713 81  Litteraturvetenskap - historia. 
   812-819 motsvarar 82-89.
716 82/89 Skönlitteratur på olika språk
 82  Engelsk skönlitteratur o d.
 83  Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
 84  Fransk skönlitteratur o d
 85  Italiensk skönlitteratur o d
 86  Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
 87  Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
 88  Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
 89  Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

717 9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
718 90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
  Journalistförbundet.
721 91  Allmän geografi, reseskildringar. 
   913-919 motsvarar 93-99.
        Skolverkets förslag till kursplan i geografi i grundskolan.
727 92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
728 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
         Skolverkets förslag till kursplan i historia i grundskolan.
 93  Allmänt om allmän historia. Världs- och 

 forntidshistoria
 94  Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 

 Europa
 95  Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
 96  Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
 97  Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

 Mellanamerika
 98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
 99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

735  Innehållsförteckning till: Sven Wimnell 30 januari 2010: 
  Planering, klimat och välfärdsfördelning. 
  http://wimnell.com/omr36-39za.pdf

740-745 Innehållsförteckning till:Sven Wimnell 8 mars 2010 :
        Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration 
        av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 
        36-39za. http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

http://wimnell.com/omr36-39za.pdf
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Sven Wimnell 25 oktober 2010 :
En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, 
grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Innehåll:
Sid        
   7 1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

   8 10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande     
  värderingar.
  Samhällsplaneringens problem.
  Hur ska man kunna förbättra världen?
  SW Klassifikationssystem för verksamheter.
        Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
        och har nu adressen  http://wimnell.com 
  15 101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

  16 102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
         Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
        Länkskafferiet.

  20 103  Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
        Skolans värdegrund och uppdrag
        Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
                   Värderingar.
                   Folkhälsomål.
                   Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
                   FN:s Konvention om barnets rättigheter.
                   De mänskliga rättigheterna.
                   Rio-deklarationen om miljö och utveckling, 
                   Agenda 21. 1992.

  47   104   Övergripande filosofiska verksamheter om samband
        Om samband.

  63   105   Övergripande om forskning  
                  Se område 105 i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

  64 106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
  Sammanställningar från offentlig statistik om yrken och 
  näringar mm.

  66 107  Övergripande filosofier om utbildning o d.
        Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen  
                   och fritidshemmet  utfärdad den 7 oktober 2010. 
                   Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation

                   Gymnasiet se http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

  77 108  Samhällskunskap. 
        Kursplan  samhällskunskap i grundskolan

  82 109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
        Kursplan historia i grundskolan.

  87 11/19 Individernas inre verkligheter.
        Tänkesätt, moral o d i de inre verkligheterna.
         11     Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
 12   Individens visioner, framtidsvisioner o d.
 13  Individens känslor, värderingar od. Estetik.
 14  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
 15   Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
 16   Individens logik. Vetenskpsteori o d.
 17   Individens moral och uppfattningar om moral.
 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

http://wimnell.com/omr36-39zc
http://wimnell.com/omr36-39zc
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com
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   90 2  Religiösa verksamheter o d
        Kursplan religionskunskap i grundskolan.
         20      Övergripande religiösa verksamheter o d
 21  Allmän religionsvetenskap
 22/28 Kristna religioner
 29  Icke kristna religioner o d

  94 3  Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
  94 31  Statistik och demografi

  95 32  Statsvetenskap
  SVT:s Valu  Väljarströmmar i valet

106 33  Nationalekonomi, internationell ekonomi
                   Inåtvänd supermakt (Kina)

108 34  Lagar o förordningar, traktat, juridik
  Lagrummet.

112 35  De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

113 351  Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
        Ledamöter & partier
                   Öppnande av riksmötet
                   Regeringsförklaring
                   Riksdagens utskott och EU-nämnden.
                   Debatt med anledning av budgetpropositionen

218 352  Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
 utomlands)

219 353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
                   Statsministern och statsråden
                   Statsrådens ansvarsområden 
                   Budgetpropositionen för 2011

245 354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
                   Förenta Nationerna, FN.
                   Europeiska kommissionen.
                   Europaparlamentet

256 36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
256             Politikernas värdegrund.
260             Alliansens valmanifest 2010-2014.
291             Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010
312             VALMANIFEST för Centerpartiet 2010-2014
328             Kristdemokraternas valmanifest 2010.I
336             SOCIALDEMOKRATERNAS, VÄNSTERPARTIETS        
                   OCH MILJÖPARTIETS PLATTFORM 2011 – 2014 
347             Miljöpartiets valmanifest 2010.
353             Vänsterpartiet. Valplattform 2010
359             Sverige demokraternas kontrakt 2010 - 2014
364             Nu har Sverige blivit ett två-tredjedelssamhälle
365             Konsumentverkets hushålls-budgetar: för 2010     
                   +bostadskostnader mm.
369             Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
370             Staten och arbetsmarknaden- summering av tre års  
                   granskningar.
         36...  om individernas kroppsliga förhållanden.
 37... om utbildning o d.

http://svt.se/2.139744/
http://svt.se/2.139744/


 38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
 39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d
380 4  Sambandsforskningsverksamheter.
 40.  Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

380 5  Naturforskning. Matematikverksamheter.
380 50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap

381 51  Matematik
        Kursplan matematik i grundskola

386 52  Astronomi, rymdforskning
387 53  Fysik o d
        Kursplan fysik i grundskolan

391 54  Kemi o d
        Kursplan  kemi i grundskolan.

395 55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
395 56  Paleontologi, arkeologi o d

396 57  Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 
 ärftlighet.

        Kursplan biologi i grundskolan

400 58  Botanik.
400 59  Zoologi

400 6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

400 60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska 
 verksamheter

400 61  Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
 Veterinärverksamheter.

401 62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
        Kursplan teknik i grundskolan.
 
404 63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

405 64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
                   Kursplan hem- och konsumentkunskap i grundskolan

405 641  Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
405 643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
405 644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
405 645  Användning av inventarier o d.
405 646  Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
405 647  Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
405 648  Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
463 649  Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

408 65  Administration, distribution, kommunikation, 
 organisation o d

408 651  Kontorsarbete o d. Datoranvändning

409 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
                   SKL. Sveriges Kommuner och Landsting.
429             Regeringens myndigheter.

461 6525-6529 Militära verksamheter



461 653  Handelsverksamheter.
461   654    Telekommunikationsverksamheter.
461   655    Förlagsverksamheter o d.
461 656  Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
461   657    Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.

462 658  Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.   
                   Arbetsmarknad.
        Staten och arbetsmarknaden- summering av tre års
                   granskningar.

472   659    Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

472 66/68 Tillverkning av varor
 66  Tillverkning av kemivaror o d
 67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
 68  Tillverkning av komplexvaror

472 69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

472  7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
472 70  Allmänt om konst och kultur.

473 71  Övergripande planering av fysiska miljöer
                   Vem tar hand om samhällsplaneringen?

475 72  Formgivning av byggnader och anläggningar, 
 arkitektur

475    73     Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning

476  74  Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 
 Inredning.

        Kursplan slöjd i grundskolan.
479 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.
        Kursplan bild i grundskolan.

482 78  Musik ( konserter o d 792)
        Kursplan i musik i grundskolan.

482 79  Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
 verksamheter.Sport.

482 7911-7913 Seder och bruk.
482 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
482 792  Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.        
482 793  Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
482 794  Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

482 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
482 7951 Sociologi. Socialvård. 
482 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
      .
486 7957 Undervisning o d.
        Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen  
                   och fritidshemmet utfärdad den 7 oktober 2010.
                   Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation
                   Kunskapskanalen. 18 oktober 2010.

497    7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
497  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d



498  796-799 Sport, idrott o d.
        Kursplan idrott och hälsa i   grundskolan.

501  8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
502  80  Språk.Språkliga verksamheter. 
   802-809 motsvarar 82-89.
        Kursplan svenska i grundskolan.
        Kursplan svenska som andraspråk i grundskolan.
        Kursplan modersmål i grundskolan.
        Kursplan  engelska i grundskolan.
        Kursplan moderna språk i grundskolan.
        Kursplan teckenspråk för hörande i grundskolan.

521 81  Litteraturvetenskap - historia. 
   812-819 motsvarar 82-89.
521 82/89 Skönlitteratur på olika språk
 82  Engelsk skönlitteratur o d.
 83  Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
 84  Fransk skönlitteratur o d
 85  Italiensk skönlitteratur o d
 86  Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
 87  Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
 88  Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
 89  Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

521 9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
521 90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
  .
522 91  Allmän geografi, reseskildringar. 
   913-919 motsvarar 93-99.

        Kursplan  geografi i grundskolan.

526 92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
527 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
         93      Allmänt om allmän historia. Världs- och   
                   forntidshistoria
 94  Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 

 Europa
 95  Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
 96  Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
 97  Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

 Mellanamerika
 98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
 99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 
527             Kursplan historia i grundskolan.
531             Mänskliga rättigheter i världens länder.

                  Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

                  Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

       Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf 
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