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Sveriges historia: 13000 f.Kr-600 e.Kr.
av Stig Welinder.  Sveriges historia (del 1)

De första människorna i högan nord satt för fjorton eller femton tusen 
år sedan på några öar på västkusten vid randen av ett ishav och vid 
några småsjöar - nästan med inlandsisens rand inom synhåll - där nu 
Skåne ligger. 
De sista resterna av isen såg jägare-samlare i Jämtland och Norrbotten 
smälta bort 7500-7000 f.Kr. På 500-talet e.Kr. satt välbeställda bonde-
släkter, hövdingar och småkungar på gårdar från Öresund i söder till 
trakten av Skuleberget i norr. Deras arbetsfolk ärjade kornåkrar, valla-
de boskap, smälte fram järn och dukade gästabudsbord med brons-
kittlar och glasbägare från verkstäder på kontinenten och Brittiska 
öarna. Under de många årtusendena däremellan vimlar Sveriges 
historias första band av högst olikartade människor, som alla levt sina 
liv inom det område som nu råkar vara kungariket Sverige. Det var 
långt innan något Sverige fanns. De många och annorlunda männi-
skorna är - för oss - föremål och platser; arkeologiska utgrävningar 
som blivit magasin och arkiv, och de synliga fornlämningarna i land-
skapet. På bokens sidor har de tysta och stumma föremålen och 
platserna blivit ord och text. De berättar historia före den skrivna 
historien om avlägsna och annorlunda människor. 

Under våren 2010 inviger Historiska museet en utställning om Sveri-
ges historia som tar sin början i 1000-talet. utställningen beräknas pågå 
i cirka fem år och är nära knuten till bokverket.  Besök museets sida 
om utställningen. Sveriges Historia – ett samarbete mellan Historiska 
museet, och Norstedts förlag  
Provläs

Sveriges historia: 600-1350
av Dick Harrison.   Sveriges historia (del 2)

Det här är historien om hur Sverige grundades under en 750 år lång 
process som inleddes på 600-talet. Då bestod landet av självstyrande 
bygder och landskap som på 1100-talet enades under en kung. Riket 
stärktes sedan under Birger Jarl och hans söner. 

Den röda tråden i andra volymen av Sveriges historia är det svenska 
rikets uppkomst. När boken börjar, år 600, finns inte ens en tillstym-
melse till riksorganisation. Det område som motsvarar dagens Sverige 
består av självstyrande bygder med sinsemellan mycket stora ekono-
miska och sociala skillnader. När boken slutar, omkring 1350, har allt 
förändrats; den gamla bygdemakten har fått vika för en expansiv 
riksmakt med kung, drottning och råd. Under ledning av Birger Jarl 
och hans familj har det svenska politiska systemet formats till en 
medeltida monarki med kyrka, frälse, städer, kungamakt och allmoge. 

Historien om hur riket skapades är berättelsen om hur ett flertal 
företeelser från den europeiska kontinenten och Brittiska öarna fördes 
in i landet och började prägla kulturen, ibland med fredliga medel, 
ibland med våld. Till det nya hörde så skilda element som kristendo-
men, skatteväsendet, riddarväsendet, stads- och befästningsbyggandet, 
myntväsendet och den kontinentala jordbruksteknologin. Mötet mellan 
allt det nya och allt det gamla var inte sällan dramatisk och blodig, och 
det är inte märkligt att epoken i efterhand har blivit föremål för 
omfattande mytbildning. I synnerhet seklerna mellan 800 och 1100 - 
vikingatiden - har omgetts av ett närmast romantiskt skimmer som har 
försvårat för oss att inse hur stora och djupgående förändringarna var. 

Detta är historien om de bönder, präster, änkor, krigare, handelsmän 
och invandrare som byggde upp riket, som gav Sverige en riksidentitet 
som ännu består. 
Provläs

http://www.historiska.se/sverigeshistoria
http://www.historiska.se/sverigeshistoria
http://www.historiska.se/template/Page.aspx?id=23671
http://www.historiska.se/template/Page.aspx?id=23671
http://www.historiska.se/template/Page.aspx?id=23671
http://www.historiska.se/template/Page.aspx?id=23671
http://www.smakprov.se/smakprov.php?isbn=9789113023762&l=norstedts
http://www.smakprov.se/smakprov.php?isbn=9789113023762&l=norstedts
http://www.smakprov.se/smakprov.php?isbn=9789113023779&l=norstedts
http://www.smakprov.se/smakprov.php?isbn=9789113023779&l=norstedts


Sveriges historia: 1350-1600

av Bo Eriksson  Sveriges historia (del 3)

I mitten av 1300-talet drabbades Sverige av den värsta katastrofen i 
landets historia. Digerdöden, som förhärjade landet år 1350, blev den 
första av många pestepidemier som drog fram över Europa under 
senmedeltiden. 

Mellan 1350 och 1420 sjönk folkmängden i Sverige med långt mer än 
hälften. Åkrar lades öde, betesmarker bredde ut sig och kampen om 
rikets resurser hårdnade. Kungar, drottningar, fogdar, stormän, sjö-
rövare och upproriska bönder kastades in i en spiral av våld som under 
vissa perioder urartade till ren anarki. 

Kort tid efter det att den senmedeltida politiska krisen kulminerade 
under 1500-talets två första decennier inleddes en remarkabel demo-
grafisk och politisk återhämtning som har kommit att förknippas med 
Gustav Vasa och hans söner. I traditionell svensk historia har detta 
uppfattats som en vattendelare mellan medeltiden och den nya tiden, 
men vi intar en annan ståndpunkt. De långa linjerna mellan det sena 
1300-talets och det tidiga 1600-talets samhälle betonas, med tonvikt på 
folkmängd, agrara näringar och politisk kultur. De stora historiska 
strukturerna speglas i enskilda individer - i vanliga svenskar som 
rycktes med av pesternas, krigens och det nya maktsamhällets kon-
vulsioner. 

I tredje volymen av Sveriges historia skildras ett litet, fattigt land i 
Europas utkant som drabbades av en närmast omänsklig hemsökelse 
men likväl överlevde. 
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Sveriges historia: 1600-1721
av Nils Erik Villstrand. Sveriges historia (del 4)

Drottning Kristina ansåg att hennes Sverige var fyrkantigt och inte 
avlångt. Sverige växte på 1600-talet ut till ett Östersjövälde och en 
betydande maktfaktor på den europeiska arenan. Samtidigt fanns det 
svenska ambitioner att få fotfäste på andra kontinenter. 

Hur var det möjligt att en statsbildning i periferin blev en europeisk 
stormakt och varför fick stormaktstiden ett så abrupt slut? I fjärde 
volymen av Sveriges historia ägnas stor uppmärksamhet åt vardagen 
hemma i Sverige för vanliga bönder och borgare, män och kvinnor i 
skuggan av de nära nog ständiga krig som fördes under en tid som i 
klimathistorien kallas lilla istiden. I ett bistert klimat blev utmarken en 
viktig resurs i bondens ekonomi, när kronans krav på resurser blev allt 
svårare att undgå. Staten blev starkare och förvaltningen byggdes ut så 
att den blev den mest effektiva i hela Europa och intressant för grann-
staterna att kopiera. 

Ett intressant drag i Sveriges 1600-tal är öppenheten. Personer med 
kontakter, kunskap och kapital flyttade in och uppkomlingen kunde 
kröna sin framgång med ett adelskap. Religionen var en ständigt när-
varande tolkningsram och kyrkan hade en stark position i ett Sverige 
där den rena läran stod i centrum. Mot slutet av seklet blev kungen 
enväldig men i förhållandet mellan styrande och styrda fanns ändå rum 
för en dialog som fångat forskarnas intresse. 
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Sveriges historia: 1721-1830
av Elisabeth Mansén.  Sveriges historia (del 5)

Det femte bandet av Sveriges historia spänner över perioden 1721 till 
1830. Om sextonhundratalet är stramt och barocktungt i mångas ögon, 
så framställs artonhundratalet ofta som dynamiskt och moraliserande. 
Däremellan ligger sjuttonhundratalet, slitet och solkigt, men omsvär-
mat av Bellmans visor och omslingrat av rokokons blomstergirlander. 

Flera revolutioner sker under sjuttonhundratalet, ett sekel fullt av 
försök, högtflygande planer, vittfamnande reformförslag, udda idéer 
och nya visioner. Frihet är seklets ideal och man provar nya vägar, i 
teorin såväl som i praktiken. Sverige utvecklar tidens mest avancerade 
folkrepresentation och toleransen för olika uppfattningar i politiska 
och religiösa frågor ökar. Livet i fredstid medför nya ideal. 

Småskalig industri startas runt om i landet. Naturaliekabinett och 
kuriosasamlingar vittnar om att naturen står i fokus för intresset som 
både nytta och nöje. Vetenskapen blomstrar med Linné i spetsen. 
Konst och kultur premieras vid Gustav III:s hov. Cajsa Warg sprider 
kokkonstens dofter och Bellman skildrar stadslivets larm. Resandet 
blir på modet som aldrig förr, men Ostindiska kompaniets import av 
lyxvaror väcker en häftig debatt om moral och livsstil. 

Samtalet blir sjuttonhundratalets existensform. Nya röster hörs på 
kaffehus och krogar, i politiska diskussioner, i pressen och den fram-
växande offentligheten. Men mycket sker i skymundan, i brev och 
dagböcker eller i handskrivna pamfletter som undgår censuren. Där 
skildras vardagen, men också intresset för ockultism, alkemi och 
ordensväsende. Under seklets gång växer en ny tid fram i människors 
tankevärld. 

Provläs

Sveriges historia: 1830-1920
av Bo Stråth. Sveriges historia (del 6)

Tiden från 1830 till 1920 präglades av tron på att framtiden kunde 
gestaltas genom skapande politik och ekonomiska framsteg. Men 
framtidstron innebar inte att perioden var en lång raksträcka till det 
demokratiska genombrottet 1920.

Motsättningarna var tidvis starka och flera olika framtidsscenarier 
tävlade med varandra under starka intressekonflikter. Utgången av 
konflikterna var absolut inte given på förhand. En konfliktlinje gällde 
kungamakt eller folkmakt. Andra motsättningar gällde hur fattigfrågan 
skulle lösas, fördelningskampen mellan arbete och kapital i det fram-
växande industrisamhället, bildningsfrågan och statskyrkans religiösa 
och politiska auktoritet. Feminismen tog form och vann i styrka under 
perioden.

Här beskrivs också Sveriges definitiva etablerande som en småstat 
efter tidigare århundradens stormaktsprägel. Detta sker mot bakgrund 
av en dynamisk europeisk geopolitik med växande motsättningar 
mellan Ryssland, Storbritannien och från 1871 Tyskland, där det gällde 
för Sverige att hitta en position i Östersjöområdet. En viktig del av den 
geopolitiska orienteringen gällde unionen Sverige-Norge (1814-1905).

Bandet består av tre delar: 
1. Det långsamma letandet efter kompromisser på politiska konflikter 
som på sikt ledde till framväxten av en kompromisskultur för inre 
konsolidering.
2. De ekonomiska framstegen och fördelningskonflikterna, härunder 
också befolkningens förändringar vad gäller storlek, tillväxt och 
förvärvsarbete i spåren av industrialisering och urbanisering.
3. Det kulturella formandet av Sverige med vetenskap och konst. 
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Sveriges historia: 1920-1965
av Yvonne Hirdman, Jenny Björkman, Urban Lundberg.  (del 7)

"Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbaka-
satta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den 
andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den 
starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet 
råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora 
folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla 
sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privil-
egierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och 
plundrade."

Det är Per Albin Hansson som talar. Han leder det socialdemokratiska 
partiet i opposition 1928 och utnyttjar det borgerliga ordet "folkhem" 
för att fylla det med ett socialdemokratiskt innehåll. Och tittar vi på 
den svenska historien mellan 1920 och 1965 ser vi en utveckling som 
Per Albin nog skulle ha gillat: siffrorna för livslängd, reallöneökning, 
semesterveckor, utbildningsgrad, bostadsstorlek, pensioner och val-
deltagande har ökat markant, medan de för arbetslöshet, fattigdom och 
tbc har sjunkit rejält.

Detta land uppe i norr som dessutom - av klokhet eller feghet - klarade 
sig undan andra världskriget, och som redan av sin samtid betraktades 
med såväl avund som djup misstro. Sverige tog den förnuftiga medel-
vägen mellan kapitalism och kommunism, skrev amerikanen Marquis 
Childs beundrande, medan den österrikiske ekonomen Friedrich von 
Hayeck varnade för att samma väg kunde leda till träldom.

Gårdagen tolkas ju alltid i ljuset av nutiden, vilket innebär att histori-
kernas frågor och forskningsområden varierat från tid till annan. Likt 
årsringar på ett träd avlöser de olika inriktningarna varandra: intresset 
har i takt med tiden fokuserat på politisk historia, facklig historia, 
social historia, kvinnohistoria, genushistoria. Att fånga in alla dessa 
berättelser och perspektiv, att söka skriva en översiktlig men ändå 
vetenskapligt tillförlitlig historia har varit författarnas strävan eftersom 
det är en historia värd lära känna.
Provläs

Sveriges historia: 1965-2012
av Kjell Östberg, Jenny Andersson.  Sveriges historia (del 8)

Den sista delen av serien Sveriges historia börjar under 1960-talets 
gyllene rekordår när den svenska modellen väckte internationell 
uppmärksamhet. "Paradiset, det måste väl vara som Sverige, fast med 
mera sol", utbrast den franske presidenten George Pompidou vid 
denna tid.

Men tiderna förändras. Vi lever i en nutid där världen och Sverige 
drabbats av en djup ekonomisk kris vars konsekvenser ingen kan 
överblicka. Under tiden har Sveriges roll i världen förändrats genom 
murens fall, 11 september, invandring och internet, globalisering och 
EU-anslutning.

Utvecklingen spänner från  en statlig TV-kanal till hundratals i para-
bolen, från 44-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav till borgerliga 
alliansregeringar, från du-reformer till ny-niande, från vänstertrafik till 
högertrafik. Däremellan ryms finansboomar och IT-bubblor, Ingemar 
Stenmark och Zlatan, vänstervindar och högervågor, u-båtar, 4 okto-
berkampanjer, stödstrumpor, ABBA, Olof Palme och Lisbeth Salander, 
kärnkraftsomröstning, FRA-lagen, proggen och partnerskapslagar.

Finns det en kontinuitet i denna utveckling eller har Sverige förändrats 
i grunden under ett turbulent halvsekel? Tillhör folkhemmet historien? 
Det är den grundläggande fråga som styr framställningen i det 
avslutande bandet av Sveriges historia.
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Vänstervåg. Högervåg.
Av Hans Norebrink, född 1950, personuppgifter se sidan 218.

“Det fanns ett land och en tid som kanske var det bästa mänskligheten 
åstadkommit någonsin hittills – Sverige på 70-talet. Men det var inget 
idealland och från vänstern och arbetarklassen kom kritik och krav på 
förbättringar. Högern och borgarklassen hakade på kritiken, men hade 
helt andra förslag på ”förbättringar”.

Dom vann. Det visar den åttonde och sista delen i förlaget Norstedts 
imponerande historieverk om Sverige. Vår nutids historia. Som även 
kan läsas utan att ha läst de tidigare sju banden.

I Sverige och i hela västvärlden markerade åren kring 1980 vänster-
vågens övergång i högervåg. Från socialdemokrati, växande välfärds-
stat och keynesianism – alltså statligt reglerad blandekonomi. Till ny-
liberalism, ständiga sociala nedskärningar, privatiseringar och avreg-
leringar. Från tro på nationell demokratisk politik till tro på EUropeisk 
och global fri marknad (läs gärna ekonomidiktatur och anarkistiskt 
oreglerad marknad, min sura kommentar).

År 1980 var jämlikheten som störst, sedan dess har klassklyftorna åter 
ökat snabbt. Detta på grund av systemskiftet från kollektivism till 
individualism, från betoning på jämlikhet till betoning på frihet (läs 
orättvis hierarkisk elitism, min nya sura kommentar). Från marknaden 
underordnad staten, till staten underordnad marknaden. Och från 
näringslivet som samhällets tjänare, till samhället som näringslivets 
tjänare (mina generaliseringar).

Allt detta dock inom den västliga liberala demokratins och kapitalis-
mens ramar – det var ett skifte från välfärdskapitalism till marknads-

kapitalism. Och under hela efterkrigstidens gyllene tre decennier av 
ständig tillväxt rådde konsensus (samsyn) från höger till reformvänster 
om keynesianism och välfärd (i olika grad, och i USA förstås mindre).

Även de borgerliga partierna i Sverige stod fram till 1980 i stort 
bakom den starka staten och folkhemsbygget. Det som då kunde yttras 
från center- och folkpartihåll låter som värsta vänsterspråket idag.

Ser man ut över världen markerade det långa 80-talet (från slutet av 
70-talet till början av 90-talet) nergången och slutet för tre (påstådda) 
vägar till socialismen; den östliga ”kommunismen”, den västliga 
socialdemokratin, och den brokiga sydliga tredjevärlden-socialismen. I 
alla tre formerna bevarades och/eller återuppstod det klassamhälle man 
(officiellt i alla fall) ville mildra/avskaffa i nya ofta statsbyråkratiska 
klassformer. Följt av växande marknadsliberalism.

Den svenska socialdemokratin flirtade med socialismen på 30- och 40-
talen, men valde sedan ”funktionssocialism”, alltså statlig reglering av 
kapitalismen.

Statligt ägande av näringslivet var aldrig stort i Sverige, och när de 
borgerliga kom till makten genomförde de fler socialiseringar än 
socialdemokratin. Sverige framställdes i debatten ofta som ett 
modelland, men välfärdsstaten var ett generellt fenomen i västvärlden. 
Det unika med Sverige var den offentliga sektorns och därmed 
skatternas storlek.

Redan när socialdemokratin återtog makten 1982 hade marknads-
tänkandet trängt in i partiet – och både finansminister Kjell-Olof Feldt 
och statsminister Olof Palme var drivande i omläggningen. Som 
kronan på verket avskaffade socialdemokratin 2001 portalparagrafen i 



partiprogrammet – den om att lägga bestämmanderätten över produk-
tionsmedlen i hela folkets händer.

Sedan 80-talet har såväl socialdemokraterna som borgarpartierna 
alltmer marknadsanpassats. De senare har varit något mer pådrivande, 
men deras ”reformer” har i efterhand accepterats av socialdemokratin. 
Men i motsats till i andra länder har såväl socialdemokratin som 
borgerliga partier skyndat långsamt med avvecklingen av välfärdssta-
ten. Och stora delar av den finns ännu kvar – i mager ”osthyvelnedsku-
ren” form.

”Sveriges historia 1965-2012” har allt detta som rödblå tråd som 
följande citat ur den 500-sidiga boken visar:

”Man kan hävda att det är just vindkantringen i den idépolitiska grun-
den kring välfärdsstaten som är den dominerande förändringen i 
svensk politik under decennierna från 60-talet och framåt. Under 
denna tid förändrades problemformuleringen kring välfärdsstaten i 
grunden. Tankevärlden bakom det så kallade starka samhället, en slo-
gan myntat av socialdemokratin vid 50-tlets slut, kom till vägs ände.”

Det är omtumlande och fascinerande att läsa om sin egen tids historia 
– jag blev politiskt aktiv vid 13 års ålder (1963, jag är 50-talist) och 
har så fortsatt i olika vänsterformer i ett halvt sekel. Luckor i händelse-
flödet fylls i av denna välmatade historiebok, detaljer inordnar sig i 
mönster, och i stort känner jag mig nöjd med boken.

Samtidigt känner jag mig skakad, sorgsen och sentimental inför vad 
som gått förlorat – och rädd och uppgiven inför vilka försämringar och 
prövningar som väntar framöver. När jag var ung maoist hade jag inte 
kunnat föreställa mig att jag skulle bli folkhem(s)nostalgisk på gamla 
dar…

Med ”realsocialismens” död efter murens fall, och socialdemokratins 
förvandling till ett vanligt marknadsanpassat mittenparti inriktat på att 
vinna storstadsmedelklassen, så kan ”den enda vägens” marsch höger-
ut fortsätta i avsaknad av hotande alternativ till världskapitalismen 
(även islamisterna är ju ekonomiska nyliberaler.

Därmed fortsätter den triumferande deterministiska tillväxt- och 
framstegsideologin som hotar klimat, miljö och finansvärld. I fram-
tiden skymtar ett civilisationssammanbrott i Ekonomi, Energi och 
Ekologi (mina framtidsmardrömmar).

Om vi istället (återigen via boken) blickar bakåt i historien var 
folkhemstanken en välfärdsnationalistisk idé som socialkonservativa 
och socialliberala förde fram kring förrförra sekelskiftet. Från 30-talet 
och framåt övertogs det av socialdemokratin, och dess trygghetsbygge 
inom kapitalismens ramar, och dess korporativa klassamarbete SAP-
LO-SAF kom att accepteras av även näringslivet och de borgerliga 
partierna.

Vad var det då som hände som bröt den här utvecklingen, enligt bo-
ken? Varför 60-70-talens radikaliseringsvåg? Och varför följdes de av 
idag dryga tre decennier av liberal konservativ motreaktion under 
monetarismens och nyliberalismens banér?

Först 60-talet. Med stigande välfärd, resor, och bättre kommunikatio-
ner öppnades världen för inte minst ungdomar, studenter och intellek-
tuella. Vietnam och andra väst- och östimperialistiska dominans/
kolonialkrig och stormaktsockupationer av små nationer kom i blick-
punkten.

De unga fick pengar och bildade nya ungdomliga subkulturer. Arbetar-
klassens barn vällde in på de expanderande universiteten och fick nya 



idéer och vyer. De växande förväntningarnas revolution skapade stän-
digt nya krav på reformer.

Samtidigt växte kritiken mot den ”ofärdiga välfärden”. Mot kvarvaran-
de klassklyftor, pampvälde, statscentralism, byråkratisering, enparti-
dominan(s), myndighetsöversitteri, institutionsövergrepp, flyttlass-
politik, hårdnande krav i arbetslivet politikerbesserwisseri, (delar av 
denna kritik spann nyliberalhögern senare vidare på).

Liksom kritiken mot socialdemokratins svek mot sina ursprungliga 
proletära frihetsmål att via den reformistiska vägen bygga ett folkligt 
socialistiskt samhälle med jämlikhet i ägande och makt, och med ett 
demokratiskt samhällsägt näringsliv. Marxismen fick ett nytt uppsving.

Den nya tidsandan påverkade även arbetarklassen som på 70-talet bröt 
mot Saltsjöbadsandans toppstyrda lugna klassamarbete genom en rad 
vilda strejker (med början i den stora gruvarbetarstrejken). Via LO och 
SAP pressade man fram en mängd arbetslivsreformer, däribland MBL 
(medbestämmandelagen).

Det som oroade näringslivet och borgerligheten mer var dock att man 
under årtiondets lågkonjunkturer och oljechocker pressade fram, i 
deras ögon, alltför höga löner. Som inte tog hänsyn till företags- och 
samhällsekonomi. Kunde man längre lita på (klass)samarbetet med 
den politisk-fackliga arbetarrörelsen?

Än värre blev det när kravet på löntagarfonder antogs av LO och SAP. 
Taget på allvar skulle dessa fonder leda till att arbetarklassen på lång 
sikt skulle ta över företagen. Förverkligade skulle de i framtiden (möj-
ligen) tänkas kunna skapa just den decentraliserade, självförvaltande 
och direktdemokratiska socialism som delar av vänstern i facket, SSU 
och partiet (s) hade luftat i debatter.

Men att tro att tigern (kapitalismen) snällt skulle acceptera att man bit 
för bit skar av dess svans var förstås naivt (min kommentar). Löntagar-
fonderna mobiliserade därför på allvar borgerligheten till motattack 
och blev en black om foten för socialdemokratin.

Samtidigt var de goda efterkrigsåren över (extra goda för Sverige som 
hade en oförstörd produktionsapparat 1945). Den hade tillsammans 
med en relativt nationell ekonomi utgjort folkhemmets och välfärds-
statens materiella grund.

Via exportindustrin var vi samtidigt en del av en internationell mark-
nad där Sverige nu mötte allt hårdare konkurrens. Hela svenska in-
dustrigrenar gick i graven (teko, varv etcetera). Detta försvagade dess-
utom industriarbetarklassen som hade varit den socialdemokratiska 
(och kommunistiska) politisk-fackliga arbetarrörelsens sociala (klass)
bas.

Med arbetarklassen försvagad, ”orimliga” arbetarkrav på makt och 
resurser, nationalstaten allt mer irrelevant, ekonomisk kris, och inter-
nationell konkurrens såg inte företagarklassen längre några större 
fördelar med samarbetet med arbetarklassen.

Tvärtom såg de det som nödvändigt att stoppa/minska arbetarnas krav 
och öka företagens och företagsledarnas vinster. Radikaliseringsvågen 
(vänsterns) bäddade för den borgerliga motoffensiven (högerns), där 
klassamarbetet övergick i klasskonflikt ovanifrån.

Om man nu kan kalla det så när den ena partnern (arbetarklassen) 
gradvis kom att passiviseras och avpolitiseras. Ja, så till den milda 
grad att inte ens dagens nedskärningar, arbetslöshet och bostadsbrist 
förmår mobilisera (arbetar)ungdomar till en gemensam och samlad 
kamp för sina rättigheter (min uppgivna kommentar).



På 70-talet var många ungdomar desto mer engagerade i den nya 
utomparlamentariska vänstern av trotskistiskt, maoistiskt och annat 
märke. Denna bokstavsvänster, som märktes långt över sin numerär i 
politik och kultur är alldeles för styvmoderligt behandlad i boken.

”Mitt” dåtida maoiststalinstiska parti KPML(r)  – eller Kommunistiska 
partiet som det heter idag – nämns inte ens trots dess höga svansföring 
i dåtidens Göteborg, och trots sjukhusspionskandalen (ett SAP-SÄPO-
samarbete) där jag och mina kamrater på Sahlgrenska sjukhuset olag-
ligt åsiktsregistrerades (ett exempel på Stockholmsfixering i boken).

”När det var som bäst i Sverige ropade ni på revolution, men var finns 
ni i vänstern idag när ni behövs ute på arbetsplatserna?” Det frågar 
mig idag flera arbetskamrater på sjukhuset.

Nu var det ju tur att arbetarklassen inte lyssnade till våra maoistiska 
kulturrevolutionära locktoner på 70-talet eftersom vi maoister repre-
senterade en politiskt misslyckad återvändsgränd.

Kina var inte alls det idealland vi och andra inbillade oss (informatio-
nen om regimen var önsketänkande skönmålad och kunskapsmässigt 
begränsad då). Och som arbetarklassen (men inte vi då) insåg hade de 
det bättre med sossestyre än de skulle ha haft det med maoistdiktatu-
rens hårda ofria nya klassamhälle (mina efterkloka kommentarer).

Vänsterpartiet var länge ett alternativt arbetarklassparti. Men vilka 
representerade den nya 70-talsvänstern egentligen, då de var som mest 
aktiva när arbetarklassen hade det som bäst, och minskade starkt när 
arbetarklassen fick det allt sämre?

Min hypotes är att nyvänstern i stor utsträckning var en ”ungmedel-
klassidealistisk” ny subkultur av ungdomar. Den växande tjänste-
manna-medelklassen lutade länge åt socialdemokratin. Av dess barn 
radikaliserade många tillsammans med arbetarklasstudenter på väg in i 
medelklassen.

Från slutet av 70-talet började dock medelklassen (ihop med de blivan-
de moderaterna och näringslivet) att svänga till höger – en process som 
ännu fortskrider. Medelklassradikalismen klingade av och vi fick alla 
dessa svikare som förborgerligades och bytte politisk kamp mot per-
sonlig karriär, helt i tidsandans tecken (väldigt mycket mina besvikna 
kommentarer).

Vad finns det då för mer förklaringar, än de som redan nämnts, till 
arbetarklassens stora försvagning – utan vilken högervågen knappast 
hade varit möjlig?
Ur boken kan man sålla fram att arbetarklassen blivit något mindre, 
och gått från vita, manliga, privatanställda (stor)industriarbetare, till 
fler ”etniska”, kvinnliga, offentliganställda vård-service-tjänstearbe-
tare på mindre arbetsenheter. Deltid, arbetslöshet, anställningsotrygg-
het och prekariat (osäkert anställda) är andra faktorer som på olika sätt 
underminerat arbetarklassens politiska och fackliga klassmedvetande.

Liksom att en del arbetare som upplever sig som den ekonomiska 
(kris)utvecklingens förlorare vänt sig till högerpopulismens med dess 
inskränkt nationalistiska kritik av invandring, mångkultur och globali-
seringsvåg.

Detta är en farlig utveckling vi ser i hela västvärlden. När kapitalismen 
nu börjat krisa igen (speciellt i södra och östra Europa) finns få till-
räckligt starka och för vanligt folk trovärdiga vänsteralternativ. Där-



emot finns en växande nyfascism med enkla och falska lösningar på 
sitt populistiska smörgåsbord (min oro).

* Utvecklingen i Sverige under perioden exemplifieras klart av klass-
klyftornas storlek. Se bokens siffror: ”Den ekonomiska eliten tjänade 
26 industriarbetarlöner 1950, nio i slutet av 70-talet…Idag tjänar 
makteliten femtio gånger mer än industriarbetare”.

”Den politiska eliten tjänade 1980 tre gånger mer än en genomsnittlig 
industriarbetare, 2012 sju gånger mer.”  Allt färre ur arbetarklassen 
deltar dessutom i den allt mer medelklass-professionaliserade politi-
ken. Arbetarklassen har förlorat såväl resurser som makt.

* Näringslivet (SAF) ställde stora krav på politiska förändringar på 70-
talet. Så här gick det enligt boken: ”Att det mesta i detta program idag 
är genomfört säger något om genomslaget för de nya idéerna”. Och 
visar också på – som boken om och om igen påpekar – socialdemokra-
tins enorma och konsekventa högervridning (mina ord om denna ut-
veckling).
* Boken och min recension har i stort följt klassperspektivet (stat mot 
marknad, höger mot vänster, nyliberalism mot keynesianism). Men det 
har även under tiden skett framsteg för kvinnor, feminism och hbtq-
rörelsen.

* Svagt i boken om miljö-klimat.  Även du-reformen från 1968 förbi-
gås. Den borde påminnas om idag då många unga börjat ”nia” igen 
(vilket retar gallfeber på mig, ska vi börja dela upp kvinnor i fru och 
fröken också? Använda yrkestitlar i tilltal á la gamla pilsnerfilmer 
igen? Hur långt ska vi backa?).

Hans Norebrink “

DN 22 dec 2013: Peter Wolodarski: 

“Blunda inte för hatet och hetsen i Sverige.”
”Hotet mot demokratin”. Så löd rubriken på DN:s förstasida strax 
före millennieskiftet. De orden fortsätter att vara aktuella.”

“Det var en unik presshistorisk aktion. Aldrig tidigare hade exakt sam-
ma nyhetsreportage publicerats samtidigt i Aftonbladet, Dagens Nyhe-
ter, Expressen och Svenska Dagbladet.
Men den 30 november 1999 var läget speciellt. Tidigare det året hade 
syndikalisten Björn Söderberg mördats utanför sitt hem i Sätra. Ett 
journalistpar i Nacka hade fått sin bil söndersprängd. Och i Malexan-
der sköts två poliser till döds efter ett bankrån.
Det handlade om högerextremt våld som riktade sig mot demokratins 
kärna: rättsstaten, det politiska engagemanget, den fria opinionsbild-
ningen och journalistiken.
”Rädslan sprider sig och slår rot. I rättsväsendet och bland vittnen, i 
politiken och på redaktionerna”, skrev de fyra chefredaktörerna när de 
skulle motivera sitt samarbete. ”Vi tänker inte låta oss skrämmas till 
tystnad”, fortsatte de.
14 år senare sker åter en mobilisering i Sverige mot rasism och 
högerextremism. När tusentals människor i dag samlas för att prote-
stera görs det i en tid av växande hot, misstro och rädsla. Den utlösan-
de faktorn var förra helgens nazistiska angrepp på en demonstration i 
Stockholmsförorten Kärrtorp, men händelsen speglar något större.
Känslan är tydlig: debatten har hårdnat och förråats. Hatet på nätet har 
flyttat fram sina positioner. Som DN:s reporter Niklas Orrenius och 
fotograf Anders Hansson visar i sitt omskakande reportage i dagens 
tidning (sid 8–12) tar sig orden också våldsamma uttryck.



Samtidigt påminner den historiska publiceringen 1999 om att hotet 
från extremister inte är nytt. Och det var inte nytt för fjorton år sedan 
heller, även om rubrikerna och proportionerna kunde ge det intrycket.
I själva verket var hatets män väl så aktiva i skarven mellan 1980- och 
90-talen, vilket Stieg Larsson och Anna-Lena Lodenius belyste i sin 
viktiga bok Extremhögern för 20 år sedan. Skinheads marscherade i 
Stockholm, flyktingförläggningar sattes i brand och lasermannen rikta-
de sitt vapen mot slumpvisa invandrare. Man kunde med fog tala om 
hatets renässans i flera europeiska länder, inte bara i Sverige.
Den mediala mobiliseringen kom dock först mot slutet av 1999 – 
delvis framdriven av förfärande uppgifter om gärningsmännen i 
Malexander.
Men lika hastigt som de fyra rikstidningarna inledde sitt samarbete, 
lika snabbt avtog också uppmärksamheten. Den unika publiceringen 
följdes av en segdragen tystnad, bortsett från några smärre avvikelser.
Annat kom emellan. Inte minst 11 september 2001 bidrog till en 
perspektivförskjutning mot radikal islamism, som det dominerande 
hotet. När hemska saker inträffade blev muslimska extremister ofta 
snabbt huvudmisstänkta, också den julidag 2011 då Anders Behring 
Breivik parkerade sin skåpbil vid regeringshögkvarteret i centrala 
Oslo.
Dagens antinazistiska manifestation inger hopp om förändring. Men 
ingen bör intala sig att hotet är nytt, bara för att det på sistone visat sitt 
fula tryne i Sveriges huvudstad.
När samma nazistiska gruppering demonstrerade på Östermalm i bör-
jan av november – för övrigt samma dag som minnet av kristallnatten 
högtidlighölls – var det ett led i en rad liknande aktioner på senare år.
Skillnaden är att dessa fått betydligt mindre utrymme i massmedierna.

I bildarkiven finns emellertid gott om otäck dokumentation:
– Den 30 november 2009 tågade ett 50-tal personer förbi Sveriges 
riksdag .
– I juni samma år deltog samma gruppering i en manifestation i 
Skellefteå, som övergick i kravaller.
– 2008 grep polisen en stor grupp nynazister på Gärdet i Stockholm.
– 2008 utbröt bråk på Drottninggatan i Stockholm i samband med en 
demonstration om Kosovos självständighet.
Nynazister började inte marschera på våra gator 2013, utan har under 
lång tid ägnat sig åt att manifestera sin ideologi.
Det har sällan synts i offentligheten, därför att medier ogärna velat ge 
en begränsad grupp uppmärksamhet, men hatsammankomsterna har 
likväl arrangerats. Den aktuella grupperingen löper ur den vit makt-
miljö som gjorde sig gällande redan på 80-talet.
Sen händer något dramatiskt, precis som 1999, och extremismen blir 
åter huvudnyhet.
Juridiskt sett har polisen små möjligheter att neka nazisterna demon-
strationstillstånd. Såväl vår egen grundlag som Europakonventionen 
(numera införd i svensk lag) skyddar allas rättigheter på denna punkt, 
om inte tydliga ordningsskäl står i vägen.
I Österrike förvägrade myndigheterna en SS-förening att marschera 
vid en judisk begravningsplats – det ledde till att den österrikiska 
staten fälldes i Europadomstolen.
Det starka grundlagsskyddet kan te sig provocerande när nazister går 
med facklor genom centrala Stockholm, särskilt ett historiskt datum 
som den 9 november. Men sett till historien finns det goda skäl till att 
inte låta polisen göra politiska förhandsbedömningar av demonstra-



tioner – på 20- och 30-talen drabbades den demokratiska vänstern i 
Sverige av just sådana inskränkningar.
Däremot måste hatiska handlingar och uttryck bekämpas med betyd-
ligt större beslutsamhet än i dag. När nazistiska grupper lär sig att 
kringgå lagens definition av hets mot folkgrupp får rättssamhället inte 
förhålla sig passivt till den vidare kontexten. Ett hatbrott år 2013 kan 
inte begränsas till Hitlerhälsningar eller ”Sieg heil”. Om polisen inte 
anser sig ha stöd för att ingripa mot tydliga former av antisemitism, 
islamfobi och hat mot homosexuella, då måste riksdagen modernisera 
lagstiftningen.
Samma sak gäller näthatet: Sverige skadar sitt internationella rykte 
genom att inte ingripa mer systematiskt mot dem som använder digita-
la kanaler för att hetsa mot enskilda och minoriteter.
Vad gör Säpo? Hur länge till ska Säkerhetspolisen i Sverige ignorera 
angreppen på personer som verkar i demokratins centrum, men som 
inte ingår i en snäv krets av partiledare och ministrar?
”Hotet mot demokratin” var den stora rubriken på DN:s förstasida den 
30 november 1999. Det upphörde inte.

Peter Wolodarski,  peter.wolodarski@dn.se

Undervisningen i skolan måste förbättras.
Högervridningen, våldet och allt annat elände gör att man måste 
förbättra undervisningen  i skolan. Religionskunskapen bör änd-
ras till Religion och levnadskunskap, Samhällskunskapen behöver 
bli mycket bättre och Hemkunskapen behöver utökas. Med rätta 
förbättringar blir barnen lyckligare som barn och sedan som 
vuxna och demokratin förbättras.

Religion och levnadskunskap.  
Tanken med att bygga ut religionsämnet är att religionsämnet är litet 
och skulle tåla en komplettering. Litet är kanske ämnet i Sverige, men 
det är stort i världen, stort i Mellanöstern, Nordafrika och andra länder   
med Islam, stort i USA med bl a högerextrema religiösa fundamenta-
lister som hotar ruinera USA, stort i Sydamerika och stort i de flesta 
länder utom Norden och kommunistiska länder som Ryssland och 
Kina. I Sverige förekommer religiösa problem bland invandrare. I 
Ryssland har religion trätt fram efter Sovjetunionens fall. Påvedömet 
är kvar.

Religioner har i Sverige på senare tid blivit mer problematiska än tidi-
gare. Religioner behöver en motvikt bestående av filosofi och psyko-
logi o d som föreslås som komplettering i ämnet Religionskunskap i 
grundskolan.  Även på gymnasiet behövs samma kompletteringar.

Gymnasiegemensamma ämnen: Engelska, Historia,  Idrott och hälsa,
Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap,
Svenska/svenska som andraspråk.

Förr fanns högre allmänna läroverk. Cirka 5 % av årgångarna barn 
gick där och resten i folkskolan. På gymnasiet kunde finnas en lektor 
som var präst och hade hand om religionsundervisningen (kristendom 
var ämnet då). Han skötte också undervisningen i filosofi, som bestod 
av tre ämnen: filosofi, logik och psykologi. 

Filsofiämnet var inte obligatoriskt, i en klass på reallinjen med 25 ele-
ver kunde det vara bara  två som läste filosofi. Filosofiämnet är fort-
farande inte obligatoriskt på gymnasiet och hela efterkrigstiden har en 
stor del av dem som gått där och efteråt på högskolor och universitet  
inte fått någon utbildning i filosofi och psykologi. Många av dem har 
blivit chefer och män i staten - utan utbilding i filosofi och psykologi, 
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men väl i religion. Det är inte bra. Det gamla filosofiämnet är nu 
uppdelat på filosofi och psykologi.

De första gymnasierna kom till i början på 1600-talet och hade då 
uppgiften att förbereda för prästutbildning och utbildning av tjänste-
män i staten. Religion hade en stark ställning. Den allmänna folksko-
lan kom till 1842 och sköttes till en början i stor utsträckning av präs-
ter och andra kyrkans män. Barn skulle bli religiösa med kristlig tro. 
Gymnasierna utvecklades vartefter med nya ämnen, reallinjer tillkom, 
och flickor fick börja gå på gymnasierna på 1920-talet. Biskoparna var 
högsta chefer för läroverken. Med tiden togs biskoparnas ledarskap 
bort.

Folkskolan växte vartefter och de nuvarande grundskolorna och gym-
nasierna kom till i slutet på 1900-talet. Statskyrkan har avskaffats och 
och kristendomskunskapen har ändrats till religionskunskap. Man får 
nu inte undervisa i religion så att barnen blir religiösa utan bara om 
religion. 

Man bör komma ihåg att religioner med gudars styrningar tillkom 
under forntiden och att deras betydelse har minskat och nu mer och 
mer ersätts av demokrati där människorna är  ansvariga för styrning 
och utveckling.  Religionerna är visserligen ännu av stor betydelse, 
men de är i dagens situation ändå av marginell  betydelse. 

Att  i Sverige ha ett obligariskt ämne som bara handlar om religion är 
att tillmäta religionerna för stor betydelse. Viktigare är värdsliga 
problem och kunskaperna om dem förtjänar större uppmärksamhet. Att 
komplettera religionsämnet med mer aktuella saker är lämpligt. Det 
gör att ämnets beteckning Religionskunskap inte passar utan bör 
ersättas av något mer rättvisande.

Man kan inte bara ändra till “Livsåskådning”, “Filosofi” eller “Psyko-
logi”, det blir för snävt och missvisande. 

Ämnet Samhällskunskap har sina lärare  utbildade på Statsvetenskap-
liga institutioner, Det som behöver tillkomma ligger närmare religio-
nerna och därför kan det vara bra att lägga det tillkommande till-
sammans med religion,  i ett ämne Religion och levnadskunskap.  

Om religionsämnet ombildas till ett ämne med  filosofi och psykologi 
kommer det ämnet att innehålla många universitetsämnen. Av ämnena 
kan man anse att religionen var först och om man lägger ämnena i en 
kronologisk och logisk ordning kan man börja med religion:  

Religion och levnadskunskap.      (Barnen lär också föräldrarna)

1.   Religionskunskap.
2.   Filosofihistoria.
3.   Idé-och lärdomshistoria.
4.   Vetenskapshistoria
5.   Utbildnings- och skolhistoria. 
6.   Skolverkets läroplan för grundskolan.
7.   Arkiv-och bibliotekskunskap.
8.   Individernas kunskaper och erfarenheter.
9.   Framtidsplanering. För Sverige och världen för kroppsliga och 
      psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer, med 
      samhällsbeskrivning, sambandsforskning och demokratins krav.
10.  Estetik och värderingar.
11.  Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
12.  Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklingspsykologi.
13.  Socialpsykologi.
14.  Sociologi och informationskunskap.
15.  Logik och vetenskapsteori.
16.  Etik och moral.
       Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbildningsnivå-
erna. Enklare för lägre klasser och mer utvecklade för  högre.



Från http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf                DN 15 april 2013:
“Ämneslärare saknar utbildning för att
undervisa”
“Ämneslärare på svenska grund- och gymnasieskolor saknar i
stor omfattning utbildning i de ämnen de undervisar i. Det visar
en unik granskning av Skolverket av drygt 100 000 lärares utbild-
ningsnivå. I teknik hade bara 7 procent av lärarna på grundskolan
tillräcklig utbildning, och i fysik 13 procent.”

“ I en av de största registerstudier som Skolverket någonsin gjort har 
man kartlagt inom vilka årskurser och i vilka ämnen lärare undervisar i 
kopplat till deras ämnesutbildning.
Resultatet är slående: många lärare saknar utbildning i de ämnen de 
undervisar i.
I grundskolan har till exempel 50 procent av de lärare som undervisar i 
fysik ingen utbildning i ämnet alls, och bara 13 procent har tillräcklig 
utbildning enligt de krav som lärarlegitimationen kräver. Övriga har 
utbildning men inte tillräcklig.
I kemi är motsvarande siffror 48 respektive 16 procent och i teknik 70 
respektive 7 procent.
Per Kornhall, skolstrateg i Upplands Väsby kommun och författaren 
till boken ”Barnexperimentet” om den svenska skolan, kallar resultatet 
för skrämmande.
– För mig kom det som en chock att det är så dåligt ställt med utbilda-
de ämneslärare i fysik och kemi. När det gäller teknik har jag haft 
kännedom om hur illa det är ställt från tidigare utredningar som bara 
gällt teknik, säger han.
Mest anmärkningsvärda är granskningens resultat när det gäller natur-
orienterande ämnen i grundskolan. Men situationen är liknande inom 
grundskolan även när det gäller samhällskunskap, vissa moderna språk 

samt hem- och konsumentkunskap på grundskolan.
På gymnasiet är klyftan mellan högskoleutbildning och de ämnen 
lärarna undervisar i störst inom naturkunskap och teknik.
Att det ser ut så här riskerar att ställa till stora problem när kraven på 
lärarlegitimation börjar gälla i december i år. Risken finns att eleverna 
står utan behöriga lärare.
Per Kornhall ifrågasätter att kommunerna kommer att klara av att 
hantera den enorma bristen på vissa ämneslärare.
– Det räcker inte att skjuta över ansvaret på kommunerna. Nu vill det 
till att staten också tar sitt ansvar, säger han.
Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, ser med stor oro på 
hur skolorna ska klara av att anställa behöriga ämneslärare i samband 
med att lärarlegitimationerna införs. I synnerhet som återväxten av 
exempelvis no-lärare är nästan lika med noll på lärarutbildningarna.
– Under många år ansåg politiker både på riksnivå och kommunal nivå 
att ämneskunskaperna inte var relevanta. De ansåg att det räckte att 
man var utbildad lärare. När det gällde friskolorna fick de till och med 
undantag från det i lagen i början av 1990-talet. Det räckte med att 
man var vuxen och intresserad. När jag förde fram ämnets betydelse så 
sågs det som att jag pratade om fackliga särintressen. Men det handlar 
ju om elevernas rätt till utbildade lärare, säger hon.
SCB har samlat in uppgifter från oktober 2011 och jämfört dessa med 
utbildningsuppgifter från 1962 och framåt. Det är första gången som 
SCB granskar lärarnas ämnesutbildning på en sådan detaljnivå.
– Däremot har vi inte analyserat varför det skiljer så mycket på be-
hörigheten hos lärarna i de olika ämnena, säger José Luys Berrospi, 
undervisningsråd och statistiker på Skolverket.
Resultatet baserar sig på uppgifter för totalt 103 220 lärare och har 
publicerats i bilagorna till Skolverkets rapport ”Beskrivande data 
2012. Förskola, skola och vuxenutbildning”.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “
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Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter 
undervisningsämne i grundskolans årskurs 7‐9 läsåret 2011/2012

Här är läget värst! ! ! ! Ingen utbildning i ämnet
Ämne !! ! ! ! Tillräcklig utbildning i ämnet
Moderna språk/övriga * ! ! 1    ! 99
Modersmål ! ! ! ! 4! 90         
Teknik !! ! ! ! 7! 70
Geografi ! ! ! ! 12! 67
Fysik ! ! ! ! ! 13! 50
Samhällskunskap ! ! ! 15! 58
Kemi ! ! ! ! ! 16! 48
Bild ! ! ! ! ! 21! 75
Moderna språk, spanska ! ! 22! 76
Hem‐och konsumentkunskap ! 22! 72
Religion ! ! ! ! 26! 51
Samhällsorienterade ämnen !! 30! 62

Här är läget bättre! ! ! ! Ingen utbildning i ämnet
Ämne !! ! ! ! Tillräcklig utbildning i ämnet
Engelska ! ! ! ! 53! 38
Idrott och hälsa ! ! ! 50! 42
Svenska ! ! ! ! 49! 31
Matematik ! ! ! ! 49! 34
Naturorienterade ämnen ! ! 46! 43
Moderna språk/tyska !! ! 45! 53
Moderna språk/franska ! ! 44! 54
Historia ! ! ! ! 42! 40
Biologi ! ! ! ! 39! 39
Musik !! ! ! ! 32! 50
Slöjd ! ! ! ! ! 32! 65

* Exempelvis italienska och kinesiska
Källa: Skolverket 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter 
undervisningsämne i gymnasiet läsåret 2011/2012

Här är läget värst! ! ! ! Ingen utbildning i ämnet
Ämne !! ! ! ! Tillräcklig utbildning i ämnet
Modersmål ! ! ! ! 4! 93
Moderna språk/övriga * ! ! 8! 90
Naturkunskap ! ! ! 9! 89
Teknik !! ! ! ! 9! 77
Moderna språk/spanska ! ! 23! 68
Moderna språk/franska ! ! 24! 54
Modernaspråk/tyska ! ! ! 26! 54
Filosofi ! ! ! ! 30! 44
Kemi ! ! ! ! ! 33! 33
Geografi ! ! ! ! 34! 38

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter 
undervisningsämne i gymnasiet läsåret 2011/2012

Här är läget bättre! ! ! ! Ingen utbildning i ämnet
Ämne !! ! ! ! Tillräcklig utbildning i ämnet
Historia ! ! ! ! 62! 19
Religionskunskap ! ! ! 50! 27
Engelska ! ! ! ! 47! 27
Psykologi ! ! ! ! 44! 34
Svenska ! ! ! ! 43! 23
Samhällskunskap ! ! ! 42! 35
Idrott och hälsa ! ! ! 39! 47
Fysik ! ! ! ! ! 38! 27
Matematik ! ! ! ! 37! 31 

* Exempelvis italienska och kinesiska
Källa: Skolverket



Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter 
undervisningsämne i grundskolans årskurs 7‐9 läsåret 2011/2012

Här är läget värst! ! ! ! Ingen utbildning i ämnet
Ämne !! ! ! ! Tillräcklig utbildning i ämnet
Moderna språk/övriga * ! ! 1    ! 99
Modersmål ! ! ! ! 4! 90         
Teknik !! ! ! ! 7! 70
Geografi ! ! ! ! 12! 67
Fysik ! ! ! ! ! 13! 50
Samhällskunskap " " " 15" 58
Kemi ! ! ! ! ! 16! 48
Bild ! ! ! ! ! 21! 75
Moderna språk, spanska ! ! 22! 76
Hem‐och konsumentkunskap " 22" 72
Religion " " " " 26" 51
Samhällsorienterade ämnen !! 30! 62

Det är regeringen som har makten över kursplanerna, och rege-
ringspartierna tycker då att de är bra. Socialdemokraterna har 
anledning granska kursplanerna, men gör det tydligen inte. Alla 
kursplaner har säkerligen brister, men isynnerhet Samhällskun-
skapen och Hem- och konsumentkunskapen. Med den låga be-
hörigheten och de ofullständiga och vaga kursplanerna i dessa 
ämnen kan eleverna inte få de kunskaper de behöver. Utbild-
ningen i levnadskunskap på filosofisk-psykologisk nivå är nära 
obefintlig. Religionsämnet bör utvidgas till ett ämne Religion och 
levnadskunskap. 

Vad som lärs ut i skolorna kan vanliga väljare inte få något be-
grepp om. Lärarna får själva välja vad de vill lära ut. De väljer 
sina läroböcker, men behöver inte använda läroböcker. De väljer 
hos bokförlagen som bestämmer vilka böcker de vill göra, Skol-
verket lägger sig inte i det.

Från Skolverkets hemsida 11 maj 2013:
“Tema SO”
“ Forskning har visat att en bra SO-undervisning ställer krav på 
lärarens förmåga att anpassa metoder till ämnesområde, situatio-
ner och elevgrupper samtidigt som uppdaterade ämneskunskaper 
är avgörande i en värld i förändring. Kärnan i SO-ämnena, det 
som eleverna ska ha med sig som samhällsmedborgare, förändras 
i takt med att omvärlden och samhällets värderingar ändras. Det 
har skett en stark utveckling av den didaktiska forskningen inom 
historia, samhällskunskap, religion och geografi de senaste åren, 
men många frågor kvarstår om SO-undervisningens effekter i 
praktiken.

Tema SO i undervisningen är producerat av frilansjournalisten Helene 
Gustafsson i samarbete med Anna Sandström,redaktör på forskning.se.
Vetenskaplig faktagranskning: Anders Broman, lektor i statsvetenskap 
och forskare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik vid Karlstad universitet. 
Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan 
och forskning.se. Senast granskad: 2012-11-26 
Innehållsansvar:Utvecklingsavdelningen “

Tema SO
Vad är SO-ämnenas didaktik? 
Vilken är SO-ämnenas kärna?
Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
Vilka undervisningsmetoder lämpar sig bäst för de olika SO-ämnena? 
Vilka metoder främjar elevens måluppfyllelse? 
Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper? 
Hur uppnås likvärdig bedömning inom SO? 
Hur har SO-ämnena utvecklats över tid? 
Är forskarna överens?
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“Hur viktiga är SO-ämnena ur ett 
samhälleligt perspektiv?”

“ Skolan har ett uppdrag att förmedla och förankra de mänskliga 
rättigheterna och det svenska samhällets grundläggande demokra-
tiska värderingar hos eleverna.

Det är emellertid hela skolan mer än enskilda ämnen som har ansvaret 
för detta, vilket den nya skollagen och de nya läroplanerna tydligt gett 
uttryck för. Dock finns det kvar vissa skrivningar i skolans styrmedel 
som betonar enskilda ämnens ansvar för delar i detta.

Baskunskaper viktiga för samtal och val
Det är viktigt att det finns vissa baskunskaper hos medborgarna som 
kan utgöra referenspunkter för samtal om samhällets förändring, för 
politiska samtal och för deltagande i samhällslivet. Sett ur individens 
perspektiv är samhällsämnena viktiga för att kunna "hitta" i det kom-
plexa samhälle och den globaliserade värld vi lever i - individen ska 
kunna välja sin väg i samhället.

Alla skolämnen befinner sig förstås i en samhällskontext vilken kan 
förändras över tid. Men det finns mycket som talar för att SO- ämnena 
har en tydligare koppling till de förmågor och egenskaper som efter-
strävas vid en viss tidpunkt än andra ämnen.

Kursplanen för gymnasiet ger samhällskunskapsundervisningen ett 
ansvar för att individerna ska kunna och vilja vara aktiva i samhälls-
livet bland annat genom att kunna bemöta det stora informationsflödet 
med ett kritiskt förhållningssätt.

Ideala egenskaper för senmoderna medborgaren
Dansk forskning har visat att dessa egenskaper av självständighet, 
kritiskt tänkande och demokratiska värderingar ligger nära idealet hos 

den senmoderna medborgaren och att det finns klara paralleller till 
kunskapskraven och färdigheterna som beskrivs för det danska sam-
hällskunskapsämnet.

Forskning vid Karlstad universitet har visat att specifik ämnesunder-
visning, i det här fallet samhällskunskap, inte kan förväntas ha någon 
generell effekt på elevernas politiska/ demokratiska förhållningssätt. 

Hur vi skapar våra politiska uppfattningar är mer komplext än så.
Det ska emellertid inte förminska den minst nioåriga skolans betydelse 
som helhet och som förmedlare av de kunskaper och färdigheter som 
individen använder för att förstå samhället och för att fatta egna 
välgrundade beslut kring åsikter och agerande.

Tillfrågade experter: Bengt Schüllerqvist, professor, och Anders 
Broman universitetslektor i statsvetenskap, båda forskar vid Centrum 
för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstad univer-
sitet

Text: Helene Gustafsson
Senast granskad: 2012-11-26
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen “
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“Hur ser SO-undervisningen ut i 
praktiken?”
“SO-undervisningen i praktiken ser olika ut på olika platser i 
landet och varierar mycket både i relation till barnens ålder, 
region, skola, lärare och specifika konstellationer av elever med 
mera. Lärarens didaktiska kunskaper och en medvetenhet om 
lärarens didaktiska val spelar en viktig roll - syftet med lektionen, 
innehåll, metod - men också hur läraren planerar, organiserar, 
genomför och utvärderar sin undervisning.

Tematiskt för yngre - mer ämnesstyrt för äldre
Studier har visat att i yngre årskurser arbetar läraren i hög grad tema-
tiskt- frågan styr och alla SO-ämnen finns med i svaret. På mellan-
stadiet tenderar undervisningen att vara fragmentarisk och uppdelad i 
delar, vilket medför att eleverna kan få svårt att se helheten. SO-
undervisningen kan vara mycket lärar- och läromedelsstyrd men också 
konstruerad utifrån stort inflytande från elever, deras frågeställningar 
och intressen.

Ju högre upp i ålder desto mer har de enskilda ämnenas innehåll det 
största utrymmet och desto mer handlar det för läraren om att arbeta 
med fenomen, att kritiskt granska, analysera och anlägga fler perspek-
tiv. Denna studie är emellertid grundad på relativt få iakttagelser.

Någon bredare undersökning på hur undervisningen ser ut i praktiken 
har inte gjorts på senare tid, tidigare studier visar på en variation av 
tänkande bland lärare. Lärare gör val utifrån något olika uppfattningar 
om ämnenas kärna och omvandlar efter bästa förmåga ämnenas värden 
för att passa eleverna. 

Historia och geografi har mer framträdande roll
En pågående studie vid Karlstads universitet har gett forskarna en 

preliminär inblick i hur undervisningen på mellanstadiet ser ut. Ned
slag har gjorts på olika platser i landet och ett mönster som framträder 
är att undervisningen byggs upp genom att relatera sådant som är känt 
till sådant som är okänt för att lära sig om vad som är lika och olika i 
olika tider och på olika platser.

Det undervisas om frågor om hur det var att leva som barn i Sverige 
under medeltiden, vad det innebär att växa upp i ett annat land, att ha 
olika religioner eller att leva i en demokrati respektive diktatur. Det 
undervisas också om olika samband, exempelvis förstå varför levnads-
villkor för barn skiljer sig åt på olika platser i världen.

En intressant bild som forskarna blivit medvetna om är att geografi och 
historia tycks ha en mer framträdande plats i undervisningen än religi-
onskunskap och samhällskunskap. Med rum och tid har geografi och 
historia möjligen något att hänga upp undervisningen på som inte 
religionskunskap och samhällskunskap har på samma sätt. Runt 
rummet och tiden har det etablerats ett innehåll och en form som fått 
en starkare plats och också mer tid.

"Mer abstrakt" skjuts på framtiden
Dessutom tycks det ha uppstått en tradition hur dessa två dimensioner 
ska användas på låg- och mellanstadiet. I geografi går man från det 
nära till det som är längre bort - från bygden och landskapet, landet till 
världsdelen och världen, i historia från då till nu, från sten, brons och 
järnålder, vikingatid, medeltid och Gustav Vasa och framåt.

Det finns ett etablerat mönster att undervisa utifrån vad som är konkret 
och som tar tid om man ska hinna med något efter Gustav Vasa och 
världen bortom Europa. Tendensen är att skjuta samhällskunskap och 
religionskunskap som ses som mer abstrakta ämnen på framtiden.
I de tidigare årskurserna är samhällskunskap ofta ett ämne som fyller 
ut övriga ämnen, även om det har "egna" kunskapsområden såsom 
"demokrati och diktatur", "lag och rätt" samt "valet". Dessa områden 
behandlas mer som regelrätt "skolämnesundervisning" än andra 



områden som har en annan karaktär så som klassråd, elevråd och 
värdegrundsövningar.  Nyheter är ganska vanligt förekommande och 
speciellt i grundskolan sker nutidsorienteringen bland annat med hjälp 
av kryss och tips.

Ny teknik - verktyg i undervisningen men inte för alla
Skolan bör arbeta med enkla och roliga metoder för att intressera 
elever för tekniken. För geografiämnet gäller exempelvis att det idag 
sker en snabb utveckling av geografiska informationssystem (GIS) 
som idag finns tillgängligt gratis via internet.
Ett spännande verktyg som många lärare och även intresserade för-
skollärare arbetar med idag är GPS och Geocatching. Kartan, grunden 
i GPS, är geografens viktigaste verktyg och bör användas ofta i under-
visningen.  Överlag saknas den laborativa delen av geografiämnet där 
även fältstudier och exkursioner ingår och lärarna behöver konkretise-
ra SO-ämnenas innehåll mer; "göra" verksamheter, låta eleverna arbeta 
med att undersöka, observera, diskutera, kritiskt granska, presentera 
och värdera.

Tillfrågade experter: Agneta Bronäs universitetslektor, Centrum för 
de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet,  Kerstin 
von Brömssen lektor i religionsvetenskap med ämnesdidaktisk inrikt-
ning, Göteborgs universitet. Thomas Nygren doktor i historia med 
didaktisk inriktning och forskare HUMlab Umeå universitet, Lena 
Molin lektor i didaktik och ansvarig för geografiämnet i de nya kurs-
planerna för grundskolan och gymnasiet, Uppsala universitet,  Martin 
Stolare docent i historia,  Johan Samuelsson, universitetslektor i 
historia, Martin Stolare docent i historia, Martin Kristiansson universi-
tetslektor och  Christina Osbeck docent i religionsvetenskap, samtliga 
forskar vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 
Karlstad universitet,  samtliga forskar vid Centrum för de samhälls-
vetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstad universitet.
Text: Helene Gustafsson 
Senast granskad: 2012-11-26 av  Utvecklingsavdelningen”

Svenska Läromedel 
Svenska Läromedel - Svenska Läromedel - Läromedelsförlagens 
branschorganisation
Läromedelsförlagens branschorganisation
Med läromedel som utvecklats av författare och förlag når eleverna 
högre resultat i skolan. På högskolan ger läromedel och kurslitteratur 
kunskap och en grund för forskning och yrke. Läromedelsförlagens 
uppgift är att ge en kunskapsstomme till hela undervisningsväsendet, 
från förskola till högskola, SFI, folkbildning och övrig utbildning.  
Svenska Läromedel främjar förlagens läromedelsutveckling och ver-
kar för att lärare, elever och studenter ska få möjlighet att använda 
läromedlen. Både förlagen och branschföreningen verkar härigenom 
till att genomföra utbildningspolitiken.
    
Det finns tryckta och digitala läromedel för alla ämnen, varierande 
lärsituationer och olika elevers behov. Men professionella lärare måste 
få möjlighet att med sina elever använda läromedel och lärarhandled-
ningar som är aktuella och pedagogiskt bäst. Studenter på högskolan 
måste få möjligheter att skaffa den kurslitteratur de behöver. Motsva-
rande gäller annan även utbildning.
 
Genom dialog med skolmyndigheter och andra skolaktörer verkar 
Svenska Läromedel för att medlemsförlagen ska få goda förutsätt-
ningar att utveckla och tillhandahålla läromedel.  Med affärsstöd  
främjar vi förlagens affärsverksamhet.  I vår opinionsbildning förklarar 
vi hur viktiga läromedlen är för att elever ska nå sina mål i skolan och 
studenter sina på högskolan. Svenska Läromedel är också en mötes-
plats för läromedelsbranschen.

På hemsidan hittar du våra ståndpunkter och information om läro-
medel och läromedelsmarknaden. Kontakta oss om du vill veta mer, 
framföra synpunkter eller diskutera läromedel.

Rickard Vinde, VD
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Från Skolverkets hemsida 11 maj 2013:
“På vilket sätt kan läromedel styra 
undervisningen?”
“Det varierar i vilken utsträckning läromedel styr undervisningen. 
I vissa ämnen är läromedlet, oftast en lärobok, ryggraden som 
löper genom hela undervisningen, medan man i andra ämnen 
använder läromedlen som referenser att hämta fakta ur.

Forskningen visar att få lärare väljer att arbeta helt utan läroböcker. 
Detta visar studier från såväl Sverige som Norge. En stor andel av 
lärarna planerar undervisningen efter läroboken.

Generellt har läromedel visat sig vara mer styrande i naturorienterade 
ämnen och matematik och mindre i samhällsorienterade ämnen. 
Studier har visat att läraren har stor betydelse för till vilken grad läro-
boken är styrande i undervisningen.

Läroboksstyrd undervisning i historia och matematik
Historia är ett ämne där läroboken under 1900-talet har haft en domi-
nerande ställning, där läraren i mycket hög utsträckning använt läro-
boken för planeringen av sin undervisning. Dagens lärare använder 
dock i större utsträckning än tidigare sina egna och elevernas frågor, 
idéer och intressen som utgångspunkt för undervisningen. Lärobokens 
dominerande ställning kan därmed sägas ha minskat något.

I matematikundervisningen har läroboken visat sig styra i hög ut-
sträckning. Även när lärare har genomgångar vid tavlan så utgår man 
ofta från innehållet i läroboken. Undervisningens innehåll blir överlag 
väldigt likt innehållet i boken.

Oönskade effekter av en läroboksstyrd undervisning i matematik kan 
vara svårigheter att ha genomgångar med vettigt innehåll.  Då eleverna 

räknar på i sin egen takt kan vissa redan ha räknat förbi uppgiften som 
en lärare går igenom medan andra inte kommit fram till den.

Färdiga uppgifter kan både ge stöd och problem
Många matematikböcker innehåller också någon form av uppdelning 
där elever kan lösa uppgifter utifrån olika svårighetsgrad. De som 
enbart löser de enklare uppgifterna kan vid kursens slut få godkänt, 
men ändå ligga på en för låg kunskapsnivå för att klara matematiken i 
nästa årskurs. De kan ha blivit fast i spåret av att räkna mer av samma 
sort istället för att utmanas.

Fördelen med att följa en bok är till exempel att det ger elever möjlig-
het att på ett strukturerat sätt träna sina färdigheter. Det skulle också ta 
mycket tid i anspråk om läraren skulle göra egna uppgifter hela tiden.

Många forskare är överens om att det finns väldigt mycket bra 
läroböcker. Det viktigaste för att nå bra resultat är hur man hanterar 
dem.

Viktigt att skilja kursplan från läromedel
För att undvika att läroboken styr på ett negativt sätt är det upp till 
läraren att göra ett medvetet didaktiskt val och att kunna skilja 
kursplan från läromedel. Att en lärobok utger sig för att vara anpassad 
för en viss kursplan betyder inte automatiskt att den täcker allt.

Tillfrågade experter: Monica Johansson, lektor i pedagogik, Luleå 
tekniska universitet, Niklas Ammert, lektor i historia med inriktning 
mot ämnesdidaktik/utbildningsvetenskap, Linnéuniversitetet, Anna 
Johnsson Harrie, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot 
samhällsämnenas didaktik, Linköpings universitet.

Text: Anders Calderon
Senast granskad: 2012-09-14
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen “
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“Hur viktigt är det att lärarna har 
ämnesdidaktiska kunskaper?”
“De ämnesdidaktiska kunskaperna är viktiga men kompliceras av 
att det är kunskaper som bygger på andra delar av en lärares kun-
skapsbas. Studier indikerar att ett strategiskt val i sammanhanget 
skulle kunna vara att fokusera på relationen mellan ämnesteori 
och ämnesdidaktisk kunskap.

Forskning har visat att lärarnas ämnesdidaktiska kompetens har stor 
betydelse för elevens resultat. Lärarnas kompetens kopplas ihop med 
hur skolundervisningen är organiserad och hur den ser ut rent prak-
tiskt. Idag får eleven ta ett allt större ansvar för sitt eget lärande vilket 
påverkar motivationen negativt och det i sin tur leder till försämrat 
resultat.

Både goda ämneskunskaper och didaktisk kompetens behövs
Forskningen visar alltså på hur viktigt det är med en aktiv lärare som 
kan uppmuntra och engagera sina elever. Internationell forskning 
pekar också på att det inte räcker med goda ämneskunskaper och inte 
heller med goda allmänna pedagogiska kunskaper, utan att det är just 
förmågan att koppla samman innehåll och arbetssätt på ett varierat sätt 
som är framgångsrikt. Just denna bredd i förmågan att förstå undervis-
ning och lärande och att själv kunna variera undervisningen är vad vi 
kallar ämnesdidaktiskt kunskap, "pedagogical content knowledge", 
PCK, i den amerikanska terminologin.

PCK innebär kunskap som framförallt formas av ämnesteoretiska och 
allmänpedagogiska kunskaper, men också kunskaper om den lokala 
och samhälleliga kontexten.

Här ser forskarna en slagsida mot allmänpedagogiska kunskaper 
kombinerat med lokala kontextkunskaper.

Lektionsinnehållet blir ofta statiskt
Ämnesteoretiska kunskaper utgör en svagare länk till de ämnesdidak-
tiska kunskaperna. En risk med detta är att den lokala kontexten - det 
som lärare brukar undervisa om - blir detsamma även om det kan 
undervisas på olika sätt.

Innehållet blir alltså detsamma, men formen varieras och tendenser till 
detta ses bland annat i samhällskunskap. Trots att ämnet beskrivs som 
ett komplext och föränderligt ämne som är svårt att hålla samman och 
vars gränser inte alltid är tydliga visar forskning att lärare anger sam-
ma områden som hörande till ämnet: demokrati och diktatur, lag och 
rätt, valet, tillsammans med behandling av aktuella händelser bland 
annat som ett återkommande nyhetstips eller tipstolva på fredagar.

När det gäller idéen om att förstärka ämneskunskapens relation till för 
den ämnesdidaktiska kunskapen i fallet med samhällskunskap är det en 
iakttagelse som gjorts på mellanstadiet. Det är möjligt att det kanske 
ser tvärtom ut på gymnasiet. Där kanske relationen mellan ämneskun-
skaper och ämnesdidaktiska kunskaper är så stark att den förtar be-
tydelsen av allmänna pedagogiska kunskaper så att den relationen 
istället skulle behöva förstärkas.

Tillfrågad expert: Martin Kristiansson universitetslektor, Bengt 
Schüllerqvist, professor i historia och Martin Stolare docent i historia, 
samtliga forskar vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik, Karlstad universitet.

Text: Helene Gustafsson
Senast granskad: 2012-11-26
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen”

(Didaktik: undervisningslära eller - konst, enligt Svenska Akademins 
ordlista)
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Från http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf  Sid 11-15:
Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
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 o d .

Detta är verksamheter som världens 7 miljoner människor alla har mer 
eller mindre. Verksamheterna är inte likadana världen över. I många 
fall är hushållen fattiga och lever på mindre än ett par tre dollar om 
dagen = cirka 20 kr per dag, hur det nu går till. 

I Sverige är rimliga lägsta hushållskostnader i förvärsarbetande åldrar 
år 2013 för vuxen ensam 145 000 kr om året = cirka 400 kr per dag, 
för makar 220 000 kr = cirka 600 kr per dag. Pensionärer cirka 375 kr 
per dag och pensionärsmakar cirka 560 kr per dag. 

Hushållverksamheterna är grundläggande problem både i Sverige 
och världen. De är grunden för välfärden.
I världen:

641 Maten. Är i världen som helhet ett problem. Det förekommer 
svält och näringsbrist. Skördarna slår fel. Mat slängs. Fördelningspro-
blem. Befolkningen ökar, räcker maten?

643 Bostäder. Bostadsbrist i Sverige. I världen dåliga bostäder och för 
få. Hälften av världens befolkning bor i städer, ofta tätt i höga hus utan 
kontakt med natur och därmed med tvivelaktig livskvalitet. Många 
sover på gatan.

644 El-, gas-, värme-, vatten- och hygienförsörjning. Vatten och 
avlopp saknas ofta, ger sjukdomar och elände. Energibrist. Hur göra 
den energi som behövs?

645 Tillbehör till boendet, inventarier, kommunikations- och 
transportmedel. Till fattigdom och dåliga bostäder hör dåliga tillbehör. 

646 Personlig hygien. Kläder. Personliga hjälpmedel, t ex kryckor i 
den mån de inte finns med bland inventarierna. Hit kan man räkna 
sådant som bygger upp kompetensen och livskvaliteten, skolutbild-
ning, information, läsmöjligheter. Säkerligen stora brister i världen.

647 Hushållsekonomi. Tillgång till pengar att betala hushållsverksam-
heterna med. Arbetslöshet. Skatter, försäkringar, generella bidrag mm.
Lån och skulder.  

648 Städning rengöring tvätt o d. Finns inte vatten och avlopp lätt 
tillgängligt blir det mycket problem. Ta bort farliga kemikalier, 
baciller.

649 Vård av barn, äldre och sjuka. Gemensamma organ som stöd 
saknas ofta

Hushållen är beroende av andra verksamheter än de egna hus-
hållsverksamheterna: vägar, transportsystem, skolor, sjukhus m m 

På nästa sida har gjorts en kort sammanställning av sådana andra 
verksamheter, så att alla verksamheter finns med. Den är gjord 
efter svenska förhållanden, men gäller i princip överallt i världen. 

Ur den kan man utläsa vilka de viktigaste politiska problemen är.

För företag och företagare kan göras liknande sammanställning, 
men verksamheterna blir då ordnade på annat sätt.
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Hushållsverksamhet	
 	
 Är beroende av
__________________________________________________
641 Matlagning. 642 Måltider! ! 63 Biologisk produktion
Restauranger! ! ! ! 66 Livsmedelsindustri
! ! ! ! ! 63 Livsmedelshandel
! ! ! ! ! 61 Livsmedelskontroll
! ! ! ! ! 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och kontroll o d
____________________________________________________________ 
643 Boende, hotell, härbärge, tält! 643 Bostadsmarknad
! ! ! ! ! 647 Hyresvärdar
! ! ! ! ! 69 Bostadsbyggen. 66-68 Material
! ! ! ! ! 71 Fysisk planering av bostads-
! ! ! ! ! områden och serviceområden
! ! ! ! ! 758 Social miljö i bostadsområden
" " " " " 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och planering o d
____________________________________________________________ 
644 El-, gas-, värme-, vatten- ! ! 644 Elsystem
hygienförsörjning o d.!! ! 644 Vattenkraftverk, kärnkraftverk
! ! ! ! ! vindkraftverk, värmepumpar, 
! ! ! ! ! fjärrvärme. 71 Planering frisk luft.  
! ! ! ! ! 644 Vatten- och avloppssystem
! ! ! ! ! 644 Avfallshantering
! ! ! ! ! 69 Produktion och reparation av 
! ! ! ! ! kraftverk, vatten- och avlopp od
! ! ! ! ! 71 Översiktlig planering av 
! ! ! ! ! kraftsystem, hygiensystem o d 
! ! ! ! ! 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och planering 
____________________________________________________________
645 Användning av inventarier o d.! 653 Möbelhandel, handel för TV, 
Möbler, TV o d, telefoner, cyklar, ! telefoner, transportmedel m m
bilar, hushållsutrustning ! ! 68 Produktion av möbler, TV o d,
! ! ! ! ! transportmedel m m
! ! ! ! ! 656 Vägar, vägskötsel. vägavgifter
! ! ! ! ! 71 Översiktlig planering vägar o d
! ! ! ! ! 656 Kollektivtrafik. 654 Televerks.
! ! ! ! ! 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och planering o d

646 Personlig hygien, kläder o d, ! 646 Personlig hygien, klädvård
Förmåga, kompetens! ! ! 653 Handel för kläder od 
! ! ! ! ! 68 Produktion av kläder o d
! ! ! ! ! 7957 Utbildning    70 Kultur
! ! ! ! ! 7914-794 fritidssysslor
! ! ! ! ! 796-799 Sport och idrott
! ! ! ! ! 73-78 Utställningar, musik
! ! ! ! ! 655 Förlag  659 Reklam
! ! ! ! ! 80-99 Tidningar o annan läsning 
! ! ! ! ! 651 Datorkunskap
! ! ! ! ! 6520 Tillgång till myndigheter
! ! ! ! ! 6525 Militära verksamheter 
! ! ! ! ! 7952-7959+658 Sociala miljöer 
! ! ! ! ! 61 Läkare, sjukhus
! ! ! ! ! 11-19 Inre verkligheter. 2 Religion
____________________________________________________________
647 Hushållsekonomi. Inkomster,! 658 Arbetsmarknad, arbetsgivare
utgifter!! ! ! ! arbetsförmedling, fackföreningar,
! ! ! ! ! arbetsinkomster
! ! ! ! ! 657 Försäkringar,skatter,kapitalin-
! ! ! ! ! komster,skulder.Barnbidr,bostbidr 
! ! ! ! ! 7951 Socialvård, socialbidrag
! ! ! ! ! 653 Handel med varor 
! ! ! ! ! 653 Handel med utlandet
! ! ! ! ! 647 Hyror och bostadsutgifter
! ! ! ! ! 644 Bränsleutgifter o d
! ! ! ! ! 647 Hushållsutgifter 656 Resor 
____________________________________________________________
648 Städning, rengöring, tvätt !! 648 Städning .Kemikalier. Baciller
____________________________________________________________
649 Personvård: barn, hemsjukvård,  649 Personvård: barn, älrevård 
äldrevård! ! ! ! hemsjukvård od 
! ! ! ! ! 7951 socialvård  61 Läkare
! ! ! ! ! 7957 Dagis och skolor
____________________________________________________________
! ! ! ! ! Alla verksamheter är beroende av 
! ! ! ! ! 10-19 Samhällets och individernas
! ! ! ! ! kunskaper, värderingar och moral 
! ! ! ! ! 31-39 Politiska verksamheter
! ! ! ! ! 50-59 Naturkunskaper, matematik



Hur förbättra välfärdsfördelningen?  
Ensam förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn.
Inkomstfördelning 2013 och försämring/förbättring 2006-2013:

Månadslön   Decilgrupp 1-10  20-64 år	
         Överskott ensam
ca kr	
	
 Med och utan barn.Ensam och i par.  2013 minus 2006	
   
  1000	
 1 = medelvärde i lägsta tiondelen	
 	
 säg -16000
  4000	
 P10 = övergränsen för lägsta tiondelen	
 säg -15000 
  8000	
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 ca   -14000
13000	
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 ca      2000
24000	
 P50 = mittvärdet = median	
 	
 	
 ca      5000 
25000         Medelvärde	
 	
 	
 	
 	
 ca      6000	

25000	
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 ca      6000
28000	
 7	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ca    12000
32000	
 8	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ca    23000
37000	
 9 = medelvärde i grupp 9	
 	
 	
 ca    33000 
42000	
 P10 = undergränsen för högsta tiondelen	
ca    37000 
61000       10 = medelvärdet i högsta tiondelen	
         ca    52000

Hur klarar sig de med underskott?
    Överskottsbeloppen/underskottsbeloppen  avser ensam förvärvsar-
betande icke-pensionär utan barn. Decilgrupperna avser både sådana 
med och sådana utan barn och avser också både ensamma och sådana 
som lever i par. Den offentliga statistiken är upplagd så att man inte 
kan dela upp på lämpligt sätt. 
    Några ensamma ungdomar kan få ungdomsbostadsbidrag.
    Några med barn kan få bostadsbidrag och bidrag för barnen.
    Pensionärer är inte med i undersökningen nu. Statistik över pensio-
ner har Försäkringskassan med möda levererat, men statistiken är 
sådan att man inte kan skilja mellan ensamma och par och inte får veta 
något om eventuella bostadsbidrag. Se tabell på sidan 89 i  
http://wimnell.com/omr36-39z.pdf

2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för 
ensam och 6100 kr per mån för makar/sambor= 73 200 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 220 000 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 Decilgrupp 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år         M+K ca    
  6001    575     6900     5426   65112   -79888                  - 89776    cacaP10                
  7001    779     9348     6222   74664   -70336                  - 70672
  8001    982   11784     7019   84228   -60772                  - 51544                     2
  9001  1185   14220     7816   93792   -51208                  - 32416 
10001  1388   16656     8613 103356   -41080                  - 13288 kris-
11001  1651   19812     9350  112200   -32800                       4400 gräns
12001  1916   22992   10085  121020   -23980                     22040
13001  2180   26160   10821  129852   -15148	
           39704
14001  2445   29340   11556  138672     -6328 kris-            57344                   3
15001  2683   32196   12318  147816     2816  gräns           75632
16001  2948   35376   13053  156636    11636                      93272
17001  3240   38880   13761  165132    20132                    110264
18001  3504   42048   14497  173964    28964	
          127928                  4
19001  3769   45228   15232  182784    37784	
          145568
20001  4060   48720   15941  191292    46292                    162584
21001  4325   51900   16676  200112    55112	
          180224
22001  4590   55080   17411  208932    63932	
          197864                  5
23001  4855   58260   18146  217752    72752	
          215504        P50
24001  5120   61440   18881  226572    81572	
          233144
25001  5384   64608   19617  235404    90404	
          250808                  6
26001  5655   67860   20346  244152    99152	
          268304
27001  5946   71352   21055  252660  107660	
          285320
29001  6529   78348   22472  269664  124664	
          319328                  7
30001  6819   81828   23182  278184  133184	
          336368                  
35001  8269   99228   26732  320784  175784	
          421568                  8                  
40001 10654 127848  29347  352164  207164	
          484328        P90    9
45001 13104 157248  31897  382764  237764	
          545528
50001 15554 186648  34447  413364  268364	
          606728
55001 18244 218928  36754  441084  296084	
          662168
60001 20944 251328  39057  468684  323684                    717368                 10
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Förslag till riksdagsbeslut.                            
TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
Motsvarande belopp betalas som en kollektivavgift av riksdagen till 
public-serviceföretagen. För riksdagens finansieringen avskaffas 
inflationsindexregleringen av jobbskatteavdragen och minskas jobb-
skatteavdragen för alla med 1200 kr per år = 100 kr per månad utom 
för inkomster under 150 000 kr per år = 12 500 kr per månad.

Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadstilläggen avskaffas 
    Mycket angeläget, helst redan i budgeten för 2013, men annars 
2014. Regeln 15% innebär en förmögenhetsskatt som tillsammans med 
vanlig skatt på räntan år 2013 är över 500% av bankavkastningar. För 
fastigheter innebär regeln en extra förmögenhetsskatt på 7,75% av 
taxeringsvärdet utöver den avgift för fastigheter som betalas på skatt-
sedeln  Se sidan 352.

Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
Bostadsbidrag för ensam:
Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 500 och 5100 kr per månad. 
Max bidrag 3 450 kr per mån= 41 400 kr per år. Avtrappning 25% av 
inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 165 600.  Slutavtrappat vid 
inkomst 58500+165 600= 224 100 per år= 18 675 kr per månad.
Makar: Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 500 och 6100 kr per 
månad. Max bidrag 4 200 kr per mån= 50 400 kr per år.= per make 25 
200 Avtrappning 25% av inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 
100 800.  Vid lika inkomst slutavtrappat vid inkomst 58500+100 800= 
159 300 per år= 13 275 kr per månad.
De med studiemedel och 18-28 år: (anpassat till befintligt system):
75% av bostadskostnad mellan 1800 och 3600 kr per månad. Avtrapp-
ning 33% från inkomst 41000 för ensam och 58000 för makar som i 
befintligt system, eller 25% från inkomster avpassade efter det. 

Bostadsbidrag för barnfamiljer.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadsbidragen avskaffas. 
    Det är dock inte lika angeläget som för pensionärerna. Marginal-
effekterna av regeln är för barnfamiljerna bara en tredjedel av pensio-
närernas högsta marginaleffekt av samma regel. 
    Men när förmögenhetsskatt nu tagits bort så att ickepensionärerna 
inte betalar förmögenhetsskatt kan det verka ologiskt att för de barn-
familjer som är beroende av bidrag ha kvar den förmöghetsskatt som 
15%-regeln innebär: på marginalen 20% av 15%= 3% där pensionären 
har 9, 3% (62% av 15%=9,3%) och icke-pensionärerna 0%. 
     Hur noga var man med att beräkna statens kostnader när förmögen-
hetsskatten togs bort? När det gjordes borde man på samma gång ha 
tagit bort regeln 15% i bostadsbidragssystemen. 

    Enligt DN 3 feb 2013 var sparräntorna  då cirka 1% (se sida 352):
Om banfamiljen har 200 000  på banken är räntan säg 1% = 2000 kr.
Skatten på räntan är 30%= 600 kr.
Bostadsbidraget  minskar med 20% av räntan 2000 kr= 400 kr
Förmögenhetstillägget är 15 % av 100 000= 15000 och det minskar 
bostadsbidraget med med 20% av det= 3000 kr.
Skatt och bidragsminskning blir : 600+400+3000= 4000 kr.
Den verkliga inkomsten av 200 000 kr på banken är räntan 2000 kr 
och det ger en förlust på  4000-2000=2000 kr=100% av räntan 2000 kr
En förståndig barnfamilj bör ta ut pengarna från banken och lägga dem 
i madrassen och tjäna 2000 kr per år, på 10 år 20 000 kr. 

    Om riksdagen anser att de nuvarande regeln om 15% är lämplig och 
förenlig med de jämlikhetsideal man förespråkar, kan regeln behållas, 
men om så inte är fallet bör regeln om att 15 % av förmögenheter ska 
tas upp som inkomst vid  beräkning av bostadsbidragen avskaffas. 



Morgondagens reaktor löser                      
kärnavfallsfrågan.
Dagens lättvattenreaktorer förbrukar cirka 0,7 procent av ener-
gin i kärnbränslet. Resten placeras i slutförvar. För nästa genera-
tions kärnreaktorer ser situationen annorlunda ut. Målet för 
framtiden är 99 % förbränning och återvinning av bränslet.

Det innebär att vi kan köra kärnkraftverk i Sverige i 5 000 år till utan 
att behöva gräva upp mer uran ur marken, säger Janne Wallenius, pro-
fessor i reaktorfysik vid KTH.

Han samarbetar tillsammans med forskare från Chalmers och Uppsala 
universitet för att förverkliga den fjärde generationens kärnkraft. I 
detta samarbete ingår projektet Electra, en liten blykyld reaktor för 
forskning och utbildning med planerad byggstart år 2020.

– Med denna typ av reaktor kan uranbrytningen upphöra helt. Test-
reaktorn Electra kan leda till en säkrare och uthålligare kärnkraft, som 
kan drivas av återanvänt avfall i 5 000 år, säger Janne Wallenius.

Allt använt kärnbränsle i Sverige förvaras i dagsläget i en bassäng i 
Oskarshamn, i väntan på att inneslutas i kopparkapslar och grävas ner i 
marken för djupförvaring. Enligt Janne Wallenius skulle den svåra 
frågan om slutförvar av kärnbränsle lösa sig när den fjärde generatio-
nens kärnkraft blir verklighet.

– Dagens använda kärnbränsle ska djupförvaras i hela 100 000 år. 
Våra nya reaktorer kommer att drivas på just det använda kärnbränslet, 
säger Janne Wallenius.

Det är förstås ändå viktigt att fortsätta utvecklingen av djupförvar för 
kärnavfallet, fortsätter han. Den lilla mängd kärnavfall som skapas av 
en Generation 4-reaktor behöver dock inte förvaras i marken längre än 
1 000 år, jämfört med tidigare 100 000 år.

– Den globala årsproduktionen av koppar på jorden skulle inte räcka 
till hela världens slutförvar, men faktum är att stålkärl skulle räcka bra 
för de nya reaktorernas bränsleavfall, säger Janne Wallenius. Han fort-
sätter med att berätta att en unik egenskap med testreaktorn Electra är 
att de ersätter vattenkylningen med rent, flytande bly.

– Jag och min forskargrupp är först i världen att designa en realistisk 
reaktor som är helt blykyld, säger Janne Wallenius.

Vårt projekt behandlar direkt frågan om säkerhet. Blyet ska cirkulera 
självt, så vi behöver inga pumpar. Och bly kokar inte bort, så man 
behöver inte vara rädd att kylmedel ska försvinna, som skedde i Fuku-
shima. 

Bly är också ett väldigt bra strålskyddsmaterial. Dessutom skyddar det 
även kemiskt, eftersom det binder till sig jod så att det inte släpps ut. 
Bästa kylning i ett avancerat kärnkraftverk får man därför med bly.  

Socialdemokraterna bör vara framsynta och satsa på den fjärde 
generationen kärnkraft som blir säkrare och effektivare och som 
kan använda kärnavfallet från de äldre kärnkraftverken så att 
man slipper de stora, dyra och svåra problemen med att förvara 
det i evig tid. Att avstå från de nya kärnkraftverken är inte för-
nuftigt.



De äldsta nu levande svenskarna som varit 
med i del 7 i Sveriges historia, 1920-1965.
I det föregående har visats Sveriges historia och en kommentar till 
sista delen, av Hans Nordbrink. Han är född 1950 och blev politiskt 
aktiv långt till vänster vid 13 års ålder, 1963, och har förblivit aktiv till 
vänster, vad man kan förstå nu inte lika långt till vänster som förr, men 
i alla fall vänster om den nuvarande socialdemokratiska ledningen.

Han är nu 63 år gammal och har har varit med i del 8 av Sveriges 
historia, åren 1965-2012. För äldre som också varit med i del 7, åren 
1920-1965, kan hans beskrivning te sig riktig, men  de kan sakna be-
skrivningar av de åren, som också  är av betydelse för situationen nu.

Efter hans beskrivning har visats en artikel “Blunda inte för hatet och 
hetsen i Sverige.” med anledning av nazistiska angrepp nyligen på en 
demonstration i Stockholm, hot mot demokratin. Nazister och islamis-
ter o d är extrema högerrepresentanter i den pågående högervågen.

Alliansregeringens ideologi är inte lämplig för styrningen av Sverige.
I den regeringen ingår fyra borgerliga polititska partier: moderaterna, 
folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna. Moderatena är de 
ledande och deras ideologiska bakgrund finns i tidigare partier som 
dominerats  av överklasspersoner och deras tänkande i de gamla stån-
den adel, präster, borgare och bönder i den gamla tiden då Sverige 
styrdes av Kungen.

Efter andra världskriget har tidigare outvecklade länder genom indu-
strialiseringar och andra förändringar närmat sig levnadsförhållandena 
i de mer välmående delarna av världen och blivit konkurrenter till 

dem. Kina har seglat upp som ekonomisk stormakt och är kanske på 
väg att ta över USAs roll som den stora supermakten.

Människorna i USA tycks se sig kallade att leda världens öden, men 
situationen där med sträng kapitalism, vapenbruk, dödsstraff och 
svårigheter att ordna välfärdsfördelningen m m tyder på att värdering-
arna där inte är en bra grund för utvecklingen.

Ideologin i USA är att staten ska bestämma så litet som möjligt och att 
samhället ska formas av konkurrens. Det leder till en uppdelning i 
överklass och underklass. Den amerikanska drömmen är att komma 
upp i överklassen - att bli något. De svenska moderaternas ideologi är 
av samma slag. I USA gör man ingen hemlighet av den amerikanska 
drömmen. De svenska moderaterna försöker dölja strävandena att be-
vara och helst öka klasskillnaderna. Men världens problem nu kräver 
gemensamma lösningar, USAs och moderaternas konkurrensmodell 
fungerar inte.

Dagens politiska problem gäller i hög grad problem som rör hela värl-
den. Mänskligheten har kommit i situationen  med för mycket växthus-
gaser, koldioxid m m, som höjer temperaturen, vilket medför att isarna 
smälter och havsytorna stiger så att det blir översvämmningar som 
fördärvar människors livsmöjligeter. Temperaturökningarna påverkar 
väderförhållandena på ett negativt sätt och påverkar växt- och djurliv 
så att en del arter kan bli utrotade. Livet på jorden bör bevaras.

Människorna har möjligheter att lösa de problem de har, men det krävs 
mer kunskaper av många slag hos både mäktiga och maktlösa och väl 
utbyggda institutioner som kan hantera problemen på demokratiska 
sätt.



Utbildningen i den svenska skolan är för dålig och också den ett hot 
mot demokratin.

Högervridningen, våldet och allt annat elände gör att man måste för-
bättra undervisningen  i skolan. Religionskunskapen bör ändras till 
Religion och levnadskunskap, Samhällskunskapen behöver bli mycket 
bättre och Hemkunskapen behöver utökas. Med rätta förbättringar blir 
barnen lyckligare som barn och sedan som vuxna och demokratin 
förbättras.

Det blir val till riksdagen och kommunerna hösten 2014 och de poli-
tiska partierna börjar nu förbereda sig. Huvudmotståndare blir modera-
terna och socialdemokraterna.

Makthavarna i det socialdemokratiska partiet tycks vara för unga för 
att förstå historiens gång och det som nu händer. Valet 2014 blir ett 
historiskt val då förhållandet mellan höger och vänster klargörs. 
Högern är överklassen och vänstern underklassen. Högern är  för-
tryckarna och vänstern de förtryckta.

Det viktiga är inte att socialdemokraterna vinner valet 2014, det 
viktiga är att socialdemokraterna har en bra politik och vinner 
valet.

Början på socialdemokraternas hemsidor den 22 december 2013 
var obegripliga och visade mest en röra av meningslösa bilder. 
Efter letande bland allt ovidkommande kunde man hitta “Vår 
politik från A till Ö”, men den visade inte upp någon samman-
hängande och fullständig  politik.  

En stor obesvarad fråga är hur Sverige ska passa in i världen.

Socialdemokraternas “Vår politik A till Ö” 
22 december 2013.
A
	
 •	
 A-kassan
	
 •	
 Alkohol
	
 •	
 Apotek
	
 •	
 Arbete
	
 •	
 Arbetskraftsinvandring
	
 •	
 Arbetsmiljö
B
	
 •	
 Barn
	
 •	
 Barnfattigdom
	
 •	
 Barnkonventionen
	
 •	
 Betyg
	
 •	
 Bistånd
	
 •	
 Bostad
	
 •	
 Brott
D
	
 •	
 Deltid - Heltid
	
 •	
 Demokrati
	
 •	
 Den svenska modellen
E
	
 •	
 Ekonomi
	
 •	
 Elpriser
	
 •	
 Energi
F
	
 •	
 Fas 3
	
 •	
 Feminism
	
 •	
 Fildelning
	
 •	
 Flyktingar och migration
	
 •	
 Forskning
	
 •	
 Funktionsnedsättning
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 •	
 Företagande och entreprenörskap
	
 •	
 Förskola
	
 •	
 Försvar och krisberedskap
	
 •	
 Föräldraförsäkring
H
	
 •	
 HBT
	
 •	
 Hemlöshet
	
 •	
 Högskola
I
	
 •	
 Idrott
	
 •	
 Illegala vapen
	
 •	
 Infrastruktur
	
 •	
 Innovation
	
 •	
 Integration och mångfald
	
 •	
 Integritet
	
 •	
 Internationellt
J
	
 •	
 Jobb
	
 •	
 Jämställdhet
K
	
 •	
 Klimat
	
 •	
 Kollektivavtal
	
 •	
 Konsumentfrågor
	
 •	
 Kriminalvård
	
 •	
 Kultur
	
 •	
 Kyrkor och trossamfund
	
 •	
 Kärnkraft
L
	
 •	
 LAS
M
	
 •	
 Miljö
	
 •	
 Mänskliga rättigheter
N
	
 •	
 Narkotika
	
 •	
 Näringsliv

P
	
 •	
 Pension
	
 •	
 Polisen
	
 •	
 Psykiatri
S
	
 •	
 Sjukförsäkringen
	
 •	
 Sjukvård
	
 •	
 Skatter
	
 •	
 Skola
	
 •	
 Sociala frågor
	
 •	
 Strategiprogram för gruvnäringen
T
	
 •	
 Tillväxt
	
 •	
 Trygghet i vardagen
	
 •	
 Trygghetsförsäkringar
U
	
 •	
 Ungdomsarbetslöshet
	
 •	
 Utbildning
V
	
 •	
 Validering
	
 •	
 Välfärden
Ä
	
 •	
 Äldre

Sakområden	
 	

Ekonomi
Europa och världen
Jobb
Miljö och klimat
Skola och utbildning
Välfärd och trygghet
Länkarna leder till följande:
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Ekonomi

Magdalena Andersson kommenterar regeringens nya prognos
2013-12-19
Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson är 
tillgänglig för ...

Reinfeldt väljer bort satsningar på skolan
2013-12-11
Regeringen vill sänka skatten istället för att investera i skolan. Nu ställer Mikael 
Damberg ...

Magdalena Andersson kommenterar beslutet om brytpunkt
2013-12-11
Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, kommenterar idag kl 16.30 
riksdagens beslut om ...

Vi är inte beredda att sänka skatten med lånade pengar
2013-11-20
S, V och MP: För regeringen är det viktigaste just nu att låna till skattesänkningar – 
mest för dem ...

Stefan Löfven besöker Sydkorea och Japan
2013-10-25
Syftet med resan är att studera de båda ländernas framgångar med högre utbildning, 
låg arbetslöshet ...

Regeringen bryter mot reglerna
2013-10-23
Går ofinansierade skattesänkningar fortfarande först? Den frågan ställer Andersson 
och Olovsson ...

Riksdagens makt står på spel
2013-10-14
Om större och komplicerade lagförslag allt oftare läggs i budgetpropositionen, då är 
risken stor ...

Svenska folket trötta på skattesänkarprojektet
2013-10-10
Har skattesänkningarna lett till lägre arbetslöshet? Till bättre skola? Till bättre 
sjukvård? Detta ...

Regeringen ser inte misslyckandet
2013-10-10
Trots att halveringen av arbetsgivaravgiften är en erkänt misslyckad reform fortsätter 
regeringen ...

Magdalena Andersson tillgänglig för kommentarer
2013-10-03
Magdalena Andersson är i eftermiddag tillgänglig för kommentarer om 
finansminister Anders Borgs ...

S presenterar höstens budgetmotion
2013-10-02
Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, presenterar idag 
Socialdemokraternas ...

Vi vill skapa effektiva åtgärder för jobb
2013-10-01
Sedan regeringen tillträdde har allt fler blivit arbetslösa. MP och S är överens om att 
ersätta ...

Nyhet från budgetmotion
2013-09-30
Magdalena Andersson presenterar idag en stor satsning ur den kommande 
budgetmotionen.

Investera i svenska exportmöjligheter
2013-09-26
Stefan Löfven föreslår investeringar på en kvarts miljard för att stärka svenska 
företags ...

Stefan Löfven talar i dag på SEB:s frukostmöte
2013-09-26
I dag torsdag 26 september talar Stefan Löfven på SEB:s frukostmöte. I sitt tal 
berättar Stefan ...

Tillsätt haverikommission för att utreda Nuon
2013-09-25
I en gemensam motion till riksdagen föreslår Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet ...

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Magdalena-Andersson-kommenterar-regeringens-nya-prognos/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Magdalena-Andersson-kommenterar-regeringens-nya-prognos/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Reinfeldt-valjer-bort-satsningar-pa-skolan/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Reinfeldt-valjer-bort-satsningar-pa-skolan/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Magdalena-Andersson-kommenterar-beslutet-om-brytpunkt/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Magdalena-Andersson-kommenterar-beslutet-om-brytpunkt/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Vi-ar-inte-beredda-att-sanka-skatten-med-lanade-pengar/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Vi-ar-inte-beredda-att-sanka-skatten-med-lanade-pengar/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Stefan-Lofven-besoker-Sydkorea-och-Japan/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Stefan-Lofven-besoker-Sydkorea-och-Japan/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Regeringen-bryter-mot-reglerna-/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Regeringen-bryter-mot-reglerna-/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Riksdagens-makt-star-pa-spel/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Riksdagens-makt-star-pa-spel/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Svenska-folket-trotta-pa-skattesankarprojektet/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Svenska-folket-trotta-pa-skattesankarprojektet/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Regeringen-ser-inte-misslyckandet/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Regeringen-ser-inte-misslyckandet/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Magdalena-Andersson-tillganglig-for-kommentarer/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Magdalena-Andersson-tillganglig-for-kommentarer/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/S-presenterar-hostens-budgetmotion/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/S-presenterar-hostens-budgetmotion/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Vi-vill-skapa-effektiva-atgarder-for-jobb/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Vi-vill-skapa-effektiva-atgarder-for-jobb/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Stor-satsning-i-budgetmotion/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Stor-satsning-i-budgetmotion/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Investera-i-svensk-exportindustri/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Investera-i-svensk-exportindustri/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Stefan-Lofven-talar-i-dag-pa-SEBs-frukostmote/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Stefan-Lofven-talar-i-dag-pa-SEBs-frukostmote/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Tillsatt-haverikommission-for-att-utreda-Nuon/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Tillsatt-haverikommission-for-att-utreda-Nuon/


Innovationssatsning för stärkt konkurrenskraft
2013-09-24
Stefan Löfven presenterade idag ett förslag på omfattande investeringar i 
innovationssatsning för ...

Löfven presenterar nyhet ur årets budget
2013-09-24
Stefan Löfven besöker i dag läkemedelsföretaget Medivir. I samband med besöket 
presenteras en stor ...

S satsar på växande företag
2013-09-23
Socialdemokraterna presenterar idag förslag för fler jobb i växande företag. Vi står 
fast vid en ...

Högskolelyft - fler ska studera
2013-09-20
Löfven och Andersson föreslår ett högskolelyft om ca 1,5 miljarder i den kommande 
budgetmotionen.

Andersson kommenterar regeringens budget
2013-09-18
I ett läge då de offentliga finanserna går med underskott väljer den borgerliga 
regeringen att låna ...

S+Mp+V: Initiativ mot regeringens skattesänkningar
2013-09-16
Att säga nej till regeringens förslag innebär att de offentliga finanserna stärks och 
förbättrar ...

Ett år kvar till valet
2013-09-14
Fredrik Reinfeldt vill inte diskutera jobb och skola. Därför utmanar Stefan Löfven 
statsministern ...

371 miljoner till landsbygdsjobb
2013-09-13
Vi vill modernisera landsbygdsprogrammet genom att fokusera på jobb genom att 
utveckla landsbygdens ...

Thomas Backteman volontär för S i valrörelsen

Europa och världen
Bli ett fan 
Börja twittra 
Få nyheter 
Bli medlem
Ge en gåva 
Köp prylar 
Carin Jämtins helghälsning 2013
Visa fler Youtube filmer

Jobb
Damberg och Ernkrans besöker Askersund
2013-11-29
Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Mikael Damberg och riksdagens 
ordförande i miljö- och ...

Tio punkter för bättre arbetsmiljö
2013-11-29
Socialdemokraterna föreslår tio punkter för en bättre arbetsmiljö.

Damberg besöker Nederländerna
2013-11-27
Mikael Damberg besöker Nederländerna 28 - 29 november.

Ordningsregler för svensk arbetsmarknad
2013-11-27
Socialdemokraterna föreslår idag tillsammans med LO ett tiopunktsprogram med 
ordningsregler för ...

S och LO har pressträff om ordningsregler för svensk arbetsmarknad
2013-11-27
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven och LO:s ordförande Karl-Petter 
Thorwaldsson ...

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/4-miljarder-for-starkt-konkurrenskraft/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/4-miljarder-for-starkt-konkurrenskraft/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Lofven-presenterar-nyhet-ur-arets-budget/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Lofven-presenterar-nyhet-ur-arets-budget/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Forbattringar-for-sma-och-medelstora-foretag/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Forbattringar-for-sma-och-medelstora-foretag/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Hogskolelyft/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Hogskolelyft/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Magdalena-Andersson-kommenterar-regeringens-budget/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Magdalena-Andersson-kommenterar-regeringens-budget/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/SMpV-Initiativ-mot-regeringens-skattesankningar/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/SMpV-Initiativ-mot-regeringens-skattesankningar/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Ett-ar-kvar-till-valet-/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Ett-ar-kvar-till-valet-/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/371-miljoner-till-landsbygdsjobb/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/371-miljoner-till-landsbygdsjobb/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Thomas-Backteman-volontar-for-S-i-valrorelsen/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Thomas-Backteman-volontar-for-S-i-valrorelsen/
http://www.socialdemokraterna.se/System/Kategorier/Europa-och-varlden
http://www.socialdemokraterna.se/System/Kategorier/Europa-och-varlden
http://www.facebook.com/socialdemokraterna
http://www.facebook.com/socialdemokraterna
http://www.facebook.com/socialdemokraterna
http://www.facebook.com/socialdemokraterna
http://twitter.com/socialdemokrat
http://twitter.com/socialdemokrat
http://www.socialdemokraterna.se/System/Nyhetsbrev/?cmpi=fa-nyheter
http://www.socialdemokraterna.se/System/Nyhetsbrev/?cmpi=fa-nyheter
http://www.socialdemokraterna.se/System/Nyhetsbrev/?cmpi=fa-nyheter
http://www.socialdemokraterna.se/System/Nyhetsbrev/?cmpi=fa-nyheter
http://www.socialdemokraterna.se/Ge-en-gava/?cmpi=ge-en-gava
http://www.socialdemokraterna.se/Ge-en-gava/?cmpi=ge-en-gava
http://www.socialdemokraterna.se/Shop/?cmpi=shop
http://www.socialdemokraterna.se/Shop/?cmpi=shop
http://www.youtube.com/v/Z4NP364FniA?version=3&f=videos&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/v/Z4NP364FniA?version=3&f=videos&app=youtube_gdata
http://www.youtube.com/socialdemokraterna
http://www.youtube.com/socialdemokraterna
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Damberg-och-Ernkrans-besoker-Askersund1/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Damberg-och-Ernkrans-besoker-Askersund1/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Tio-punkter-for-battre-arbetsmiljo-/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Tio-punkter-for-battre-arbetsmiljo-/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Damberg-besoker-Nederlanderna/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Damberg-besoker-Nederlanderna/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Ordningsregler-for-svensk-arbetsmarknad/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Ordningsregler-for-svensk-arbetsmarknad/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/S-och-LO-har-presstraff-om-villkor-pa-svensk-arbetsmarknad/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/S-och-LO-har-presstraff-om-villkor-pa-svensk-arbetsmarknad/


Vi är inte beredda att sänka skatten med lånade pengar
2013-11-20
S, V och MP: För regeringen är det viktigaste just nu att låna till skattesänkningar – 
mest för dem ...

Stefan Löfven besöker Kvalitetsmässan i Göteborg
2013-11-19
I morgon deltar Stefan Löfven i ett seminarium under rubriken ”Låt proffsen vara 
proffs”, ett ...

Rädda försvarsindustrin
2013-11-16
Debattartikel publicerad i Dagens Industri 131115 "Marknaden för försvarsindustrin 
är inte öppen. ...

Låt proffsen vara proffs
2013-11-15
Med en socialdemokratisk regering kommer välfärden få större resurser, ett nytt 
regelverk som ...

Damberg i Bar och Politik i Sundsvall
2013-11-12
Mikael Damberg deltar i Subcontractormässan i Jönköping och i Expressens "Bar 
och Politik" i ...

Misslyckad jobbpolitik drabbar kommuner
2013-11-07
Nästan hälften av dem som får socialbidrag är arbetslösa. Det är ett misslyckande för 
regeringens ...
Carin Jämtin besöker Lund och Malmö
2013-11-05
Den 6 november besöker Carin Jämtin Lund och Malmö. Där gör hon bland annat ett 
besök på Ideon ...

Karin Åström ny president för Nordiska rådet
2013-10-31
Karin Åström från Socialdemokraterna valdes idag till president för Nordiska rådet 
under ...

Deltid - Heltid
2013-10-30
Vi socialdemokrater menar att den som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet till 
det. Vi vill ...

Validering
2013-10-30
Framtiden kräver en ny syn på kompetens, omställning och livslångt lärande. Det 
krävs också en ny ...

Trygghetsförsäkringar
2013-10-29
Vi socialdemokrater tror att samhället blir bättre om vi tillsammans tar ansvar för 
varandra. ...

Sjukförsäkringen
2013-10-29
Vi vill ha en förutsägbar, modern och rättssäker sjukförsäkring. Arbetslivet måste 
vara så utformat ...

Stefan Löfven besöker Sydkorea och Japan
2013-10-25
Syftet med resan är att studera de båda ländernas framgångar med högre utbildning, 
låg arbetslöshet ...

Nya Moderaterna har blivit nöjda Moderaterna
2013-10-17
Istället för att skapa nya jobb skapar Moderaterna nya räknesätt för att dölja 
arbetslösheten. Vi ...

Matchningsprogram för akademiker
2013-10-15
Bara hälften av utrikes födda akademiker har jobb på sin utbildningsnivå. Därför 
föreslår vi ett ...
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S första regeringsbeslut: 90-dagarsgaranti för unga
2013-10-14
Stefan Löfven lämnade dag ett tydligt besked: Vid en socialdemokratisk valframgång 
nästa år kommer ...

Stefan Löfven och Magdalena Andersson besöker Jönköping
2013-10-11
På tisdag 15 oktober besöker Stefan Löfven och Magdalena Andersson Jönköping 
för att delta i ...

S-ledningen på kampanjdag i Göteborg
2013-10-11
På måndag 14 oktober åker Stefan Löfven, Carin Jämtin, Magdalena Andersson och 
Mikael Damberg till ...

Svenska folket trötta på skattesänkarprojektet
2013-10-10
Har skattesänkningarna lett till lägre arbetslöshet? Till bättre skola? Till bättre 
sjukvård? Detta ...

Regeringen ser inte misslyckandet
2013-10-10
Trots att halveringen av arbetsgivaravgiften är en erkänt misslyckad reform fortsätter 
regeringen ...

Miljö och klimat

Damberg och Ernkrans besöker Askersund
2013-11-29
Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Mikael Damberg och riksdagens 
ordförande i miljö- och ...

En giftfri miljö kräver mer än ett omkok
2013-11-28
Regeringen har idag presenterat en proposition kring farliga ämnen. Propositionen 
innehåller ...

Bred uppgörelse om rovdjurspolitiken tyvärr inte längre möjlig
2013-11-27
Socialdemokraterna har en annan modell för rovdjurspolitiken men var ändå beredda 
att fullt ut ...

Nära nog betydelselöst för klimatet och människorna
2013-11-24
Frustrationen och ilskan är stor över Warszawamötet. Istället för två steg fram blev 
det ett rejält ...

Klimattoppmötet i Warzawa
2013-11-18
Matilda Ernkrans: Vi socialdemokrater menar att vi i den industrialiserade världen 
har ett ...

12 förslag för en giftfri miljö
2013-11-04
Socialdemokraterna vill med 12 punkter av aktiva åtgärder arbeta för en giftfri miljö.

Kärnkraft
2013-10-31
Vi vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd 
och i den ...

Elpriser
2013-10-31
För att säkra konkurrenskraftiga elpriser behöver konkurrensen på elmarknaden öka. 
Elpriserna har ...

Karin Åström ny president för Nordiska rådet
2013-10-31
Karin Åström från Socialdemokraterna valdes idag till president för Nordiska rådet 
under ...

Se till kulturmiljöerna
2013-10-18
Vi socialdemokrater ser en stor potential för Sveriges besöksnäring att växa. Då är 
det viktigt att ...
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Löfven, Jämtin & Ernkrans träffar IPCC-forskare
2013-09-24
Stefan Löfven, Carin Jämtin och Matilda Ernkrans, ordförande i miljö- och 
jordbruksutskottet ...

Innovationssatsning för stärkt konkurrenskraft
2013-09-24
Stefan Löfven presenterade idag ett förslag på omfattande investeringar i 
innovationssatsning för ...

Overshoot day
2013-08-20
Overshoot Day är dagen då mänskligheten konsumerat upp naturens budget för i år. 
Enligt ...

Sverige ska vara utan fossila bränslen
2013-06-27
Det Anna efterlyste av världen i ett miljöpolitiskt tal 1997 i Bryssel kräver fortsatt 
svar: "Vi ...

Socialdemokraternas förslag för fler jobb
2013-06-12
Här finner du en sammanfattning av våra politiska förslag som presenterades i 
partiledardebatten.

Tur med vädret ger utsläppsminskningar
2013-04-16
Utsläppen minskade 2012. En ny trend vi sett är att utsläppen beror på konjunktur 
och på väder – ...

Framtidskontraktet
2013-04-16
Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som 
ger välfärd och ...

Få förslag till ny djurskyddslag
2013-03-21
Kommentar från Matilda Ernkrans och Sara Karlsson angående att regeringen inte 
lägger några förslag ...

Matfusk är oacceptabelt
2013-02-11
Socialdemokraterna vill att regeringen granskar användningen av falska beteckningar 
för fisk och ...

S välkomnar Center-utspel om bisfenol A
2013-02-01
Socialdemokraterna välkomnar Centerns utspel om ett förbud av ämnet bisfenol A 
som visat sig vara ...

Klimatpolitiska regler
2013-01-29
Ska nästa generation få det bättre än oss eller lika bra krävs samarbete och 
gemensamt ansvar för ...

Resultatet i Doha är helt otillräckligt
2012-12-08
- Klimatförhandlingarna i Doha lyckades inte ens leverera det som var minsta nivån 
på ...

Reinfeldt - visa ditt engagemang för miljön
2012-11-29
Ernkrans: Det dags att Sverige bli pådrivande för att EU gemensamt ska ta ansvar för 
utsläppen ...

Bygg Sveriges första höghastighetsbanor
2012-10-30
- Vi tar första steget mot ett modernt höghastighetsnät av Europeisk standard. Vi 
bygger för ...

Klimatpolitik för jobb och välfärd
2012-10-05
Vi behöver en politik som kan ligga fast ända fram till 2050, en klimatpolitik som 
måste hålla ihop ...
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Skola och utbildning

Högre lön till lärare i skolor med låga resultat
2013-12-19
De viktigaste för att öka elevers resultat är bra lärare. Därför vill vi höja lönerna för 
lärare i ...

Reinfeldt väljer bort satsningar på skolan
2013-12-11
Regeringen vill sänka skatten istället för att investera i skolan. Nu ställer Mikael 
Damberg ...

Minska barngrupperna i förskolan
2013-12-11
Vi vill investera tidigt i barns utveckling. Därför bör det inte vara fler än 15 barn per 
grupp i ...

Krävs en Skolkommission
2013-12-11
Vi vill inrätta en skolkommission med forskare för att vända den negativa 
utvecklingen. Vi är redo ...

Sverige behöver en ny skolpolitik
2013-12-04
Vi prioriterar skolan framför stora skattesänkningar, skriver Ibrahim Baylan och 
Cecilia Dalman Eek ...

Så får vi en bättre skola
2013-12-04
En socialdemokratisk regering kommer att välja skolinvesteringar framför nya 
skattesänkningar. Det ...

Allvarligt att Skapande skola når bara drygt hälften av barnen
2013-12-03
Den utvärdering av Skapande skola, som idag presenteras av Myndigheten för 
kulturanalys visar på en ...

Löfven och Baylan kommenterar Pisa-undersökningen
2013-12-03
Stefan Löfven och Ibrahim Baylan bjuder in till pressträff i dag för att kommentera 
den ...

Svenska elever presterar sämre
2013-12-03
- Skolan behöver stärkas i grunden, säger Stefan Löfven med anledning av den 
internationella ...

Baylan kommenterar regeringens förslag
2013-12-02
Idag klockan 13:30 finns Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson, tillgänglig 
i Bankhallen ...

Löfven besöker Göteborg och Malmö
2013-11-27
Torsdag 28 november besöker Stefan Löfven Göteborg och Malmö.

Sverige behöver fler högutbildade
2013-11-27
I dag kräver allt fler jobb en högre utbildning, långtidsarbetslösheten bland unga har 
trefaldigats ...

Gör moderna språk obligatoriskt i skolan
2013-11-26
Dagens unga måste ständigt utveckla sina färdigheter och kompetenser för att kunna 
ta framtidens ...

Kvalitetskraven på skolan räcker inte
2013-11-12
Stefan Löfven och Ibrahim Baylan föreslår fem förändringar för ordning och reda i 
skolan.

Sydkorea satsar på utbildning
2013-10-29
Stefan Löfven är just nu i Sydkorea för att lära sig mer om hur landet arbetar med ...
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Stefan Löfven besöker Sydkorea och Japan
2013-10-25
Syftet med resan är att studera de båda ländernas framgångar med högre utbildning, 
låg arbetslöshet ...

Rektors roll avgörande för skolresultaten
2013-10-20
Dela upp rektorstjänsten i två och låt en intendent sköta administrationen. 
Tillsammans med höjda ...

Matchningsprogram för akademiker
2013-10-15
Bara hälften av utrikes födda akademiker har jobb på sin utbildningsnivå. Därför 
föreslår vi ett ...

S första regeringsbeslut: 90-dagarsgaranti för unga
2013-10-14
Stefan Löfven lämnade dag ett tydligt besked: Vid en socialdemokratisk valframgång 
nästa år kommer ...

Dra inte in åtgärdsplanerna
2013-10-14
Förslaget att dra in åtgärdsplanerna i skolan riskerar att försämra likvärdigheten 
ytterligare. Det ...

Avskaffa Läx-rut
2013-10-11
Oavsett skälen till att du söker läxhjälp och om ditt mål är att klara av grundkraven 
eller nå ...
Bli väckt av Stefan Löfven!
2013-10-09
Appen "En jobbigare morgon" gör det lättare att komma upp. När sovmorgon blir till 
jobbmorgon kan ...

En jobbigare morgon
2013-10-01
Vår jobbpolitik innebär att fler får en jobbigare morgon, men ett betydligt bättre liv. 
Läs mer om ...

Vi vill skapa effektiva åtgärder för jobb
2013-10-01
Sedan regeringen tillträdde har allt fler blivit arbetslösa. MP och S är överens om att 
ersätta ...

Stor investering i skolan
2013-09-29
Socialdemokraterna investerar 4,5 miljarder i skolan. Det handlar om mindre klasser, 
tidiga ...

Välfärd och trygghet

Bli ett fan 
Börja twittra 
Få nyheter 
Bli medlem
Ge en gåva 
Köp prylar 
Carin Jämtins helghälsning 2013
Visa fler Youtube filmer

Socialdemokraterna ger på sin hemsida inte sammanhängande 
besked om den politik de vill föra, visar mer att de inte vet det.   
Exempel: Politik för handel?  Världen? Europa?

Under rubrikerna Europa och världen och Välfärd och trygghet, 
som rymmer det mest väsentliga, finns ingenting om politik. 

Är strategin att man med ovidkommande bilder och trams ska 
dölja att man inte har någon sammanhängande politik? 

Socialdemokraternas hemsida, som bör vara ett ansikte för par-
tiet, präglas nu tyvärr av likgiltighet och tingeltangel som kan 
uppfattas som en grov förolämpning av hederliga väljare.
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Råd till Sociademokraternas partiledare:

Slopa det obegripliga, ovidkommande, oseriösa på hemsidans 
entrésidor, med bl a mängder av onödiga bilder,
 
slopa “Vår politik A till Ö” 
med sakområdena  
Ekonomi
Europa och världen
Jobb
Miljö och klimat
Skola och utbildning
Välfärd och trygghet

och sätt på vänstersidan på första sidan högst upp länkar till de 22 
politikområdena, bara namnen på områdena,
och där man hamnar när man klickar på länkarna:
gör tydliga beskrivningar av socialdemokraternas politik på 
områdena, beskrivningar som först är breda och fullständiga , och 
som efter behov detaljeras med underrubriker eller bilagor. 

Här till höger har inom parentes satts Socialdemokraternas 
skuggministrar, vilka bör hjälpa till att göra beskrivningarna.

Socialdemokraternas politik
Ledning. (Statsminister)
Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. 
	
 Gruppsekreterare. Partisekreterare )
Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
	
 Världsplaneringsminister )
Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)
Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. 
	
 Justitieminister, del )
Försvar. (Försvarsminister )
Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
Transporter. ( Infrastrukturminister)
Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 	
 byggminister.)
Landsbygden. (Landsbygdsminister)
Bistånd. ( Biståndsminister)
Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)
Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.                                                                                                              
            Energiminister)
Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)
Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
Information,  kultur, religion, nöjen, idrott od.
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
Näringar. (Näringsminister)	
 	
 	
  
Handel. (Handelsminister)
Migration. Integration. (Integrationsminister. 
	
 Migrationsminister)
Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 	
Skatteminister. 
Socialförsäkringsminister)
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Alla områdena innehålller stora tydliga politiska problem och 
många detaljproblem. 

När det gäller ordningen mellan områdena har här börjats med områ-
det om den politiska ledningen och området för hur man kommer fram 
till politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna. 

Sedan kommer området för hur man ser på världen, världsplaneringen 
och utrikespolitiken samt hur man ser på Europa.

Efter det kommer problem med demokratin och juridiken, krigs- och 
försvarsproblem och problemen med klimatet sett som gällande värl-
den och de olika länderna.

Sedan utbredningen över markytan: transporter, planeringen av den 
fysiska miljön och problem med glesbygden, det som tidigare brukade 
kallas jordbrukspolitik. Dessa problem kan ses som gällande hela 
världen och gällande varje land för sig, bland annat Sverige.

Efter dessa områden som kan gälla hela världen kommer området om 
biståndspolitiken där de föregående problemen är förutsättningar för 
biståndet.

Sedan kommer områden som mer kan gälla närområden: först område 
om hälsa, sjukvård och räddning, sedan område om hushållens verk-
samheter och område om omsorg för grupper  som behöver stöd.

Efter detta: område för utbildning, område för information och kultur 
od, område för jobb och område för näringar och område för handel. 

Sedan område för rasism, främlingsfientlighet o d och integration, och 
område för brott, polis od.

Sist området för pengar. Man kan rimligen inte diskutera pengar förrän 
man gått igenom alla de tidigare områdena.

DN 23 dec 2013:

“Skatterna som kan ändras efter valet – 
Anders Borg (M)”
.
“Skatterna blir en stridsfråga inför riksdagsvalet. Regeringen 
varnar för skattehöjningar om S kommer till makten. Men nu 
börjar även Anders Borg (M) tala om högre skatter för att klara 
nya reformer. DN möter huvudkandidaterna till finansminister-
posten. Finansminister Anders Borg säger nej till höjningar av 
inkomstskatten. Men han vänder sig inte emot andra typer av 
skattehöjningar. “

“Anders Borg har nu varit finansminister i drygt sju år och han påpe-
kar ofta att han vill fortsätta i samma roll många år till. Men i höst kan 
det vara slut på de förhoppningarna. För även om han själv inkasserar 
höga betyg i förtroendemätningarna så har alliansregeringen som hel-
het svårt att lyfta i opinionen.
– Det är jobbigt att ha regeringsmakt under en period när tillväxten är 
svag och där det varit en lång period av internationell oro. Men jag tror 
mycket på den inriktning vi erbjuder och att vi har goda förutsättningar 
att vinna valet, säger Anders Borg.
Under den borgerliga regeringstiden har skattefrågan ofta fått domi-
nera den politiska debatten och regeringen varnar gärna för vad som 
kan hända om S får möjlighet att driva igenom skattehöjningar.
Men på sistone har det hörts andra tongångar från moderata företräda-
re. Något ytterligare jobbskatteavdrag lär det inte bli under nästa man-
datperiod och väljarnas intresse för skattesänkningar verkar ha svalnat.



Den senaste veckan har Anders Borg till och med börjat prata om att 
det kan krävas skattehöjningar för att klara av att genomföra nya re-
former.
– Vi tror inte på en bred höjning av skatterna. Men det är klart att vi 
har ett begränsat reformutrymme och om vi vill genomföra förbätt-
ringar och reformer så bör de till huvuddelen vara finansierade av an-
tingen omprioriteringar på utgiftssidan eller skattehöjningar.
Han vill inte gå in på vilka skatter som kan bli aktuella men nämner 
alkohol- och tobaksskatten eller reseavdragen som möjliga att kika på. 
Höjningar av inkomstskatten avvisar han helt och hållet.

– Sverige är ett högskattesamhälle och det betyder att kostnaden för att 
lägga till ytterligare skatter är hög. Ur vårt perspektiv måste det handla 
om mindre justeringar, och långsiktigt tror vi alltjämt att Sverige är ett 
land som behöver få ner skattetrycket.
Att Anders Borg ändå tar ord som skattehöjningar i sin mun kan bero 
på flera saker. Dels kan det vara ett sätt att försöka ändra bilden av 
Moderaterna som ett skattesänkarparti, dels kommer det att behövas 
pengar för att göra en trovärdig satsning på skolan. Statens utgifter har 
också ökat i en högre takt än vad finansdepartementet har räknat med. 
Framför allt är det kostnaderna för migration och ökade sjukskriv-
ningar som ställer till det för kalkylmakarna.
– Vi är ännu inte riktigt säkra på vad de ökade sjukskrivningarna beror 
på. Försäkringskassans bedömning är att detta kan vara en engångs-
effekt och då behöver man inte vara alarmistisk. Men om utvecklingen 
skulle fortsätta så måste vi se över vad som kan göras, till exempel i 
form av riktlinjer och krav på sjukintyg. Men jag ser det inte som aktu-
ellt i dag att införa ytterligare en karensdag.
Sedan Pisarapporten släpptes för några veckor sedan har skolpoliti-
ken blivit en allt mer besvärande fråga för regeringen. Trots sju år vid 

makten fortsätter de svenska elevernas resultat att försämras. Som 
allianssamarbetet är uppbyggt så är det Folkpartiet och utbildningsmi-
nister Jan Björklund som har ansvaret för skolpolitiken, men Anders 
Borg vill inte lägga skulden på honom.
– Vi har ett kollektivt ansvar och jag vill nog ge rätt starkt stöd till det 
sätt som Jan Björklund har drivit arbetet. Han har försökt tillföra re-
surser på nyckelområden och jag tycker att vi i grund och botten har 
gått i rätt riktning.
Han konstaterar samtidigt att det krävs mer och pekar bland annat ut 
ökad undervisningstid och läxhjälp som möjliga områden. Dessutom 
vill han göra om rättningen av de nationella proven så att det sker 
centralt och bygga ut systemet med karriärlärarlöner, det vill säga 
högre löner för dem som visar på bra resultat.

– Vi kan säkert också behöva se över om vi behöver lägga större re-
surser på skolan tidigt. Det kan både handla om att försöka få ner 
klasstorleken och öka stödåtgärder för elever som har svårigheter.
Svaga skolresultat ligger också bakom att många ungdomar kommer ut 
på arbetsmarknaden utan ett gymnasiebetyg.
Anders Borg tycker att det viktigaste nu är att se till att eleverna klarar 
sig genom skolan och att det blir lättare att ta sig in på arbetsmarkna-
den genom till exempel subventionerad yrkesintroduktion. Några stora 
förändringar av arbetsrätten är han däremot inte beredd att driva.
– Vi har en del stelheter på arbetsmarknaden, som omfattande 
kollektivavtal, lagar, höga ersättningar och fortfarande höga skatter. 
Det är klart att det hämmar arbetsmarknadens funktionssätt. Jag tror att 
man har anledning att fundera på vad parterna kan göra för att 
förbättra flexibiliteten och omställningen på arbetsmarknaden.
Hans Olsson  hans.olsson@dn.se “
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Fakta. Anders Borg

Född: 1968.
Bor: Katrineholm.
Familj: Gift, tre barn.
Utbildning: Studier i statskunskap, ekonomisk historia och 
nationalekonomi i Uppsala och Stockholm.
Karriär
2006–: Finansminister.
2002–2006: Chefsekonom och kanslichef för Moderaterna.
2001–2002: Rådgivare i penningpolitiska frågor till direktionen vid 
Sveriges riksbank.
1999–2001: Chef för avdelningen för ekonomisk analys vid 
Skandinaviska enskilda banken.
1998–1999: Chefsekonom vid ABN Amro Bank i Stockholm. 
Ansvarig för analys av finans- och penningpolitik i Sverige.
1995–1998: Ansvarig för ekonomisk-politisk analys vid Transferator 
Alfred Berg.
1993–1994: Politiskt sakkunnig för Carl Bildt vid 
statsrådsberedningen.
1991–1993: Politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen med 
samordningsansvar för social-, civil-, kultur- och 
utbildningsdepartementet i samordningskansliet.

DN 23 dec 2013:

“Skatterna som kan ändras efter valet – 
Magdalena Andersson (S)”
“ Skatterna blir en stridsfråga inför riksdagsvalet. Regeringen 
varnar för skattehöjningar om S kommer till makten. Men nu 
börjar även Anders Borg (M) tala om högre skatter för att klara 
nya reformer. DN möter huvudkandidaterna till finansminister-
posten. Skattehöjningar och besparingar inom statsförvaltningen 
ska ge Socialdemokraterna pengar till att genomföra sin politik. “

“ Med mindre än ett år kvar till valet börjar det bli allvar för Social
demokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson.
Om opinionsmätningarna stämmer blir hon i höst sannolikt finansmi-
nister i en S-ledd regering.
– Jag tar inte ut något före valdagen men det är klart att vi är förbe-
redda på att ta över om det blir så, säger Magdalena Andersson.
Fram till dess kommer hon att få tampas med sina borgerliga me-
ningsmotståndare om inriktningen på den ekonomiska politiken.
Hon får räkna med att de tar varje tillfälle i akt att vifta med Social
demokraternas föreslagna skattehöjningar som ett rött skynke.
Själv kommer hon envist att upprepa att S inte tänker höja skatten för 
vanliga människor.

– Vi har inga planer på att ta bort jobbskatteavdraget, säger hon.
Men det är ändå skattehöjningar som i första hand ska betala Social-
demokraternas framtidssatsningar. S vill bland annat höja en rad miljö
skatter, restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga under 26 år



Det ska i sin tur ge pengar till arbetsmarknadspolitiska satsningar, höjt 
barnbidrag och mindre klasser i grundskolan. Och hon är inte rädd för 
att skattehöjningarna ska skrämma bort väljare.
– Regeringen har sänkt skatten med 140 miljarder och vi har inte ham-
nat i Nirvana för det. Min bild är att det finns en mättnad på skatte
sänkningar hos svenska folket.
Hon medger samtidigt att jobbskatteavdraget gjort att många männi-
skor nu har en högre ekonomisk standard i och med att de fått mer 
pengar att röra sig med.

– Vi Socialdemokrater har alltid strävat efter att människor ska få ett 
bättre liv och det är positivt att det blir mer kvar i plånboken. Det har 
vi inget emot. Men sedan finns det en kostnad för att vi har fått mer 
pengar. Vi har inte kunnat lägga resurserna på skolan, inte på äldreom-
sorgen och inte på att bygga den infrastruktur som behövts.
De flesta bedömare är eniga om att hushållens allt starkare köpkraft 
har hjälpt svensk ekonomi att hålla farten uppe sedan finanskrisen 
2008. Magdalena Andersson motsätter sig inte den beskrivningen men 
tycker att det hade funnits andra vägar att gå för att få samma effekt.
– Vill man upprätthålla konsumtionen så är det bra att de hushåll som 
har hög konsumtionsbenägenhet får extra resurser. Då hade kanske en 
barnbidragshöjning varit ett mer effektivt sätt än att lägga pengarna på 
medelålders höginkomsttagare utan hemmavarande barn som kanske 
satsar pengarna på en Thailandsresa i stället för att gå till Ica eller 
McDonalds.
Utöver skattehöjningarna vill Magdalena Andersson även göra effek-
tiviseringar i statsapparaten för att frigöra mer pengar till reformer. 
Som före detta överdirektör på Skatteverket har hon med egna ögon 
sett att det finns möjligheter till besparingar och S vill, som hon säger, 
”få ut mer pang för pengarna”.

En av de stora utmaningarna de närmaste åren blir att få bukt med 
arbetslösheten. En allt större andel av dem som är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen tillhör så kallat utsatta grupper, det vill säga har 
särskilt svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Särskilt som kravet 
på utbildning blir allt starkare för att få ett jobb.
– Här har regeringen en helt obegriplig politik. Många av dem som be-
finner sig i Fas 3 har inte gymnasieutbildning. Låt människor få det i 
stället för att låta dem sitta och måla om stolar som redan är ommålade

– Likadant är det med ungdomar. Vi har lagt förslag om att unga, 
arbetslösa som saknar gymnasieutbildning ska tillbaka till skolbänken 
så att de är redo att ta ett jobb när jobben kommer. Det ska vara ett 
krav för att man ska få någon ersättning av samhället. Det här är inte 
rocket science, det är ju bara att prioritera det i stället för att sänka 
skatten.
En annan av de stora frågorna under valåret lär bli vad som ska göras 
för att förbättra skolan. Pisa-undersökningen som kom härom veckan 
visade på allt svagare resultat för de svenska eleverna.
– Det var en avgörande stund i svensk politik och något av en chock 
för både politiker och föräldrar.
S har föreslagit mindre klasser på lågstadiet, minskad administration 
för lärarna och en lärarmiljard för att höja lönerna men utgår från att 
det behöver göras mer för att vända utvecklingen. Och då behövs mer 
pengar.

– Om kommunerna ska kunna betala bra löner måste de ha bra eko-
nomi. Då handlar det från statligt håll om i vilken utsträckning man 
prioriterar att sänka skatten eller om man prioriterar att öka 
statsbidragen till kommunerna.
Hans Olsson  hans.olsson@dn.se “
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Fakta. Magdalena Andersson

Född: 1967.
Bor: Nacka.
Familj: Gift, två barn.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, 
påbörjad forskarutbildning.
Karriär:
Februari 2012– :
Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna.
November 2009–februari 2012: Överdirektör, Skatteverket.
2007–2009: Inrikespolitisk rådgivare till partiordföranden, 
socialdemokratiska riksdagsgruppen.
2004–2006: Statssekreterare, finansdepartementet.
1998–2004: Planeringschef, statsrådsberedningen.
1996–1998: Politisk sakkunnig, statsrådsberedningen.

Socialdemokraterna 1928: I det goda 
hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, 
hjälpsamhet.
"Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbaka-
satta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den 
andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den 
starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet 
råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora 
folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla 
sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privil-
egierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och 
plundrade."

Det är Per Albin Hansson som talar. Han leder det socialdemokratiska 
partiet i opposition 1928. 

Socialdemokraterna 2013 har ingen politik för Välfärd och trygghet.



Val 2014. Socialdemokraternas politik.
Det blir val till riksdagen och kommunerna hösten 2014 och de poli-
tiska partierna börjar nu förbereda sig. Huvudmotståndare blir modera-
terna och socialdemokraterna. 

Alliansregeringens politik kan anses representera moderaternas politik. 
Regeringens politik har redovisats i: 

Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 
politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 
12 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 
politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 
10 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

I följande utredningar har visats att de aktuella politiska problemen 
kan ordnas in i 22 politikområden:

Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 
2014. Del 1-3.  http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf 

Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 
2014. Del 4  http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf

De 22 politikområdena är:

 1	
	
 Ledning. (Statsminister)
 2	
 Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. 
	
 Gruppsekreterare. Partisekreterare )
 3	
 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
	
 Världsplaneringsminister )
 4	
 Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)
 5	
 Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. 
	
 Justitieminister, del )
 6	
 Försvar. (Försvarsminister )
 7	
 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
 8	
 Transporter. ( Infrastrukturminister)
 9	
 Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 
	
 byggminister.)
10	
 Landsbygden. (Landsbygdsminister)
11	
 Bistånd. ( Biståndsminister)
12	
 Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)
13	
 Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.                                                                                                              
            Energiminister)
14	
 Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)
15	
 Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
16	
 Information,  kultur, religion, nöjen, idrott od.
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
17	
 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
18	
 Näringar. (Näringsminister)	
 	
 	
  
19	
 Handel. (Handelsminister)
20	
 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
	
 Migrationsminister)
21	
 Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
22	
 Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 
	
 Skatteminister. Socialförsäkringsminister)

http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Det gäller nu för socialdemokraterna att formulera en politik som 
är bättre än alliansregeringens.
Och det är socialdemkraternas politik, inte någon politik för en 
oppositionskoalition. Här några korta ofullständiga kommentarer.

1	
 	
 Ledning. (Statsminister)
	
 	
 Partiledare Stefan Löfven	

I det första området, för ledning, bör partiledaren berätta om hur han 
ser på de olika områdena och uppfattar hur de beror av varandra
	
 	

 2	
	
 Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. 	
 	
     
	
 	
 Gruppsekreterare. Partisekreterare )
	
 Damberg, Mikael (S) 	
Gruppledare i Riksdagen
	
 Carin Jämtin Partisekreterare.
Ett område för hur man kommer fram till politiska förslag och förmed-
lar förslagen till väljarna.

Närmast väljarna kan man tänka sig ligger områdena för sjuk-
vård o d, hushållsverksamheter, omvårdnad för barn och äldre od,  
utbildning och jobb:

12	
 Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)
	
 Hallengren, Lena (S) Vice ordförande i socialutskottet
	
 Talesperson i Socialutskottet (SoU)
Primärt är området för hälso- och sjukvård, alkohol och droger, rädd-
ningstjänst o d. Området innehåller många problem om hälso- och 
sjukvårdens och räddningstjänstens organisation, om diagnoser och 
behandlingar, forskning om sjukdomar och läkemedel mm. Området 
omfattar forskning om och drift av hälso- och sjukvård o d. Tillverk-
ning av varor och anläggningar ingår i området för näringar.

13	
 Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.                                                                                                              
            Energiminister)
	
 Hem- o konsumentminister (ny)  Inget namnförslag
	
 Energiminister Adolfsson Elgestam, Carina (S)
	
 	
 Andra s-namnet i näringsutskottet
Efter hälso- och sjukvården kan det vara bra att tänka sig att området 
för hushållsverksamheterna är en bra början. För de normalt friska. 
Märkligt nog är det ett nytt politikområde, inget parti har upptäckt att 
det är ett väsentligt område att börja med. Det handlar om att få mat, 
bostad, energi, vatten och avlopp, avfallshantering, inventarier och 
tillbehör, personlig hygien, kläder och en hushållsbudget det går att 
leva drägligt på, tvätt och städning och personlig omvårdnad för barn 
och äldre, hemsjukvård o d.

Bland hushållsverksamheterna finns många problem, om mathåll-
ningen, om tillgången på bostäder och annat och om möjligheterna att 
få  in pengar till hushållsverksamheterna, löner, skatter, bidrag o s v.
I området ingår forskning om och drift av verksamheterna.  Tillverk-
ning av varor och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i 
området för näringar. Verksamheterna för elenergi od, vatten och 
avlopp, avfall o d, hygien o d  omfattar både stora för hela samhället 
gemensamma system och lokala system.

Råvaror till livsmedel produceras i lantbruk i området för glesbygden, 
råvaror förädlas till livsmedel i livsmedelsindustrier i området för 
näringar. Planering av bostadsområden sker i området för planering av 
fysiska miljöer och bostäder byggs i byggnadsverksamheter i området 
för näringar.

Särdeles viktiga är hushållsbudgetarna och de fördelningar av lev-
nadsvillkoren de ger.
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 14	
 Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)
	
 Engelhardt, Christer (S) Andra s- namnet i socialutskottet
Omsorg o d har brutits ut till ett särskilt område för omsorg o d, vilket 
innehåller det som kan gå in under socialtjänst, hemtjänst, stöd för 
dem som har det illa ställt av olika anledninger o d. Området omfattar 
forskning och drift av verksamheterna. Tillverkning av varor och 
anläggningar ingår i området för näringar.

15	
 Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
	
 Baylan, Ibrahim (S) Vice ordförande i utbildningsutskottet. 
	
 Talesperson i Utbildningsutskottet (UbU)
Efter de materiella förutsätningarna för ett drägligt liv kommer om-
rådet för utbildning, dels för att klara livet i största allmänhet, kunska-
per om hushållsverksamheter och kunskaper för deltagande i den 
demokratiska samhällsutvecklingen, dels för att få jobb som ger lön 
och tillfredsställelse. Här är mycket problem med uppfostran, mobb-
ning, förskolor, skolor, läroplaner, högskolor, universitet, forskning 
lärarutbildning, lärare. Området omfattar forskning om och drift av 
utbildningar samt forskningar som inte ingår i andra områden. Till-
verkning av varor och anläggningar som behövs ingår i området för 
näringar.

Forskningar om och information om filosofiska och psykologiska 
verksamheter, matematik och naturvetenskap, sambandsforskning och 
teknologisk forskning ingår.

16	
 Information,  kultur, religion, nöjen, idrott od.
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister).
	
 IT-minister (ny): 
	
 Green, Monica (S) Andra s-namnet i trafikutskottet.
	
 	
 Kultur-och idrottsminister : 

	
 	
 Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (S) Ordförande i 
	
 	
 kulturutskottet. Talesperson i Kulturutskottet(KRU)
Utbildning sker också i detta område, genom kulturella verksamheter, 
tidningar, radio, TV, Internet, film, datorer o d, deltagande i föreningar 
av många olika slag. I området ingår forskning om och drift av verk-
samheterna. Tillverkning av varor och anläggningar som behövs i 
verksamheterna ingår i området för näringar.

17	
 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
	
 Arbetsmarknadsminister
" Johansson, Ylva (S) Vice ordförande i  arbetsmarknads-
	
 utskottet Talesperson i Arbetsmarknadsutskottet (AU)
	
 	
 Jämställdhetsminister	
	

	
 Pärssinen, Raimo (S)Andra s-namnet arbetsmarknadsutskottet
Efter utbildningarna kommer området för  jobb. Verksamheterna om-
fattar forskningar om jobb, övergripande problem om alla jobb, arbets-
löshet, arbetsförmedling, fackföreningar, arbetsgivarföreningar  mm. 
Tillverkning av varor och anläggningar som behövs i verksamheterna 
ingår i området för näringar.

18	
 Näringar. (Näringsminister)	

	
  Nilsson, Jennie (S) första s-namnet i näringsutskottet	

	
 Talesperson i Näringsutskottet (NU)
Efter jobbben kommer området för näringar.  Näringarna omfattar i 
första hand tillverkning av varor och anläggningar, sedan tjänster av 
många slag. Tjänstenäringar ingår i områdena för tjänster, t ex sjuk-
vård och transporter, men för alla näringar gemensamma problem 
ingår i området för näringar. Forskning om näringar och tillverkning 
av varor och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår. 
Näringarnas historia, framtid och utbredning i Sverige och världen. 
Gruvor och mineralbrott ingår i tillverkningsindustrin
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19	
 Handel. (Handelsminister)
	
 Hägg, Carina (S) Andra s-namnet i utrikesutskottet
Sedan området för handel. Regeringen har mycket om utrikeshandel, 
men inget om inrikeshandel. Socialdemokraterna bör ha en handelsmi-
nister som kan hämtas från utrikesutskottets handelsexperter, men som 
också behandlar inrikeshandel. Forskning om handel och drift av han-
del ingår i området. Tillverkning av varor och anläggningar som be-
hövs i verksamheterna ingår i området för näringar.

20	
 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
	
 Migrationsminister)
	
 Integrationsminister	
 	

	
 Stenberg, Maria (S) Tredje s-namnet i arbetsmarknadsutskottet
	
 	
 Migrationsminister	
 	

	
 Lundh Sammeli, Fredrik (S) Andra namnet i 
	
 socialförsäkringsutskottet
Efter handeln kommer området för invandring, rasism och integration. 
Det behövs mycket arbetsinvandring. Flyktingar. Utvandringar. Det är 
ett stort problemområde, som vuxit genom sverigedemokraterna. 
Forskning om problemen och drift av verksamheter som följer av dem 
ingår. Tillverkning av varor och anläggningar som behövs i verksam-
heterna ingår i området för näringar. Det är inte så enkelt som sverige-
demokraterna vill göra det till. Migration och integration är stora 
ämnen i mänsklighetens historia. Hur var det, är det kan det bli och bör 
det bli? Orsaker, verkningar. Förhistorisk tid, historisk tid, de senaste 
100 åren, de senaste decennierna, prognoser, framtiden.

21	
 Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
	
 Johansson, Morgan (S) Ordförande i justitieutskottet
	
 Talesman i Justitieutskottet (JU)
Efter främlingsfintligheten är steget inte långt till området för polis och 

brott o d. I området ingår forskning om problemen och drift av verk-
samheter som följer av dem. Problemen är många. Tillverkning av 
varor och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området 
för näringar.
Efter detta är det bara att fortsätta med de områden som finns i 
början av områdeslistan. Området om pengar tas sist.

Även om de nämnda områdena ligger närmast väljarna bör politikom-
rådena presenteras med de stora globla problemen först.

3	
 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
	
 Världsplaneringsminister)
	
 Ahlin, Urban (S) Vice ordförande i utrikesutskottet!
	
 Talesperson i utrikesutskottet	

Väljarna behöver veta hur socialdemokraterna  ser på världen. Hur det 
var, är, kan bli och bör bli. Man vill veta för alla områden:
Demokrati o d, juridik.  
Försvar. 
Klimat och klimatstörningar.  
Transporter. 
Planering av fysiska miljöer. Städer. 
Landsbygden. (Landsbygdsminister)
Bistånd. 
Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d. 
Hushållsverksamheter. 
Omsorg och barn och äldre o d.
Utbildning. Forskning. 
Information,  kultur, religion, nöjen, idrott od.
Jobb. 
Näringar. 	
 	
 	
  
Handel.
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Migration. Integration. 
Polisen. Brott. Kriminalvård o d.
Pengar 
Hur har utvecklingen varit, är den, kan den bli och bör den bli? Det är 
nödvändigt att ha beskrivningar om världen för att kunna driva en bra 
politik för Sverige.	


 4	
 Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)
	
 Granlund, Marie (S) Vice ordförande i EU-nämnden
	
 Talesperson i EU-nämnden
Väljarna behöver veta hur socialdemokraterna  ser på Europa. Hur det 
var, är, kan bli och bör bli. Man vill veta för alla områden. 

 5	
 Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. 
	
 Justitieminister, del )
	
 von Sydow, Björn (S) Första s-namnet i konstitutions-
	
 utskottet. Talesperson i Konstitutionsutskottet (KU)
	
 Johansson, Morgan (S) Ordförande i justitieutskottet
	
 Talesman i Justitieutskottet (JU)
Väljarna behöver veta hur socialdemokraterna ser på demokrati. Hur 
det var, är, kan bli och bör bli i Sverige och världen, i och mellan 
grupper av olika storlekar på många olika nivåer. FN, EU,  stater 
kommuner, i organistioner, företag, familjer, i skolan o sv. 

 6	
 Försvar. (Försvarsminister )
	
 Hultqvist, Peter (S) Ordförande i Försvarsutskottet
	
 Talesperson i Försvarsutskottet (FöU)
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? Forskning och 
drift av olika grenar, bl a underrättelsetjänster. Tillverkning av varor 
och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för 
näringar.

 7	
 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
	
 Ernkrans, Matilda (S) Ordförande i miljö- och jordbruksut- 
            skottet. Talesperson i Miljö- och  Jordbruksutskottet (MJU)
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? Forskning och 
åtgärder. 

 8	
 Transporter. ( Infrastrukturminister)
	
 Ygeman, Anders (S) Ordförande i Trafikutskottet
	
 Talesperson i Trafikutskottet (TU)
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? i Sverige och 
världen. Forskning och drift av verksamheter. Tillverkning av varor 
och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för 
näringar.

 9	
 Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 
	
 byggminister.)
	
 Palm, Veronica (S) Ordförande i civilutskottet! !
	
 Talesperson i Civilutskottet (CU)
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? i Sverige och 
världen. Forskning och drift av verksamheter. Tillverkning av varor 
och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för 
näringar. Ämnesområdet är svårt försummat i politiken. Hur ska alla 
verksamhetsområdens verksamheter ordnas på marken och utformas?  

10	
 Landsbygden. (Landsbygdsminister)
	
 Löfstrand, Johan (S) Andra s-namnet i miljö-och 
	
 	
 jordbruksutskottet
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? i Sverige och 
världen. Forskning och drift av verksamheter. Tillverkning av varor 
och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för 
näringar. Området ger råvaror till livsmedels-,  skogsindustrier mm.
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11	
 Bistånd. ( Biståndsminister)
	
 Forslund, Kenneth G (S) Ledamot i utrikesutskottet.
	
 Talesperson för bistånd
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? i Sverige och 
världen. Forskning och drift av verksamheter. Tillverkning av varor 
och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för 
näringar.

22	
 Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 
	
 Skatteminister. Socialförsäkringsminister)

	
 Finansminister Magdalena Andersson
	
 Ej i riksdagen Ekonomisk-politisktalesperson
 	
 Finansmarknadsminister	
 	
 	

	
 Olovsson, Fredrik (S)Vice ordförande i finansutskottet
	
 Talesperson i finansutskottet
	
 	
 Skatteminister (ny)	
 	

	
 Jakobsson, Leif (S) Vice ordförande i skatteutskottet
	
 Talesperson i skatteutskottet
	
 	
 Socialförsäkringsminister 
	
 	
 Eneroth, Tomas (S) Vice ordförande i socialförsäkringsut-

skottet Talesperson i Socialförsäkringsutskottet.
Till slut kommer problemen med pengarna. Hur ska pengarna spridas 
till de föregående politikområdena så att alla områden får de pengar de 
behöver ? För alla områden behöver göras kalkyler som visar penning-
behov. Det är inte möjligt att göra en riktig slutlig sammanställning av 
penningproblemen förrän man värderat behoven i de olika områdena.
Socialdemokraternas bedömningar är annorlunda än alliansrege-
ringens. Resultatet av socialdemokraternas penningfördelningar ger 
underlag för det socialdemokraternas partiledare kan säga i första 
området om ledningen av politiken.

23	
 Partierna utspel om framtiden. Valrörelsen.
	
 Hur bör man avväga insatserna på de 22 områdena?
Om socialdemokraterna så vill kan de jämföra sig med de andra 
partierna.

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Forslund-Kenneth-G-0257612529618/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Forslund-Kenneth-G-0257612529618/
http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Magdalena-Andersson/
http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Magdalena-Andersson/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Olovsson-Fredrik-0653904370212/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Olovsson-Fredrik-0653904370212/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Jakobsson-Leif-0482927154110/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Jakobsson-Leif-0482927154110/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Eneroth-Tomas-0284192765516/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Eneroth-Tomas-0284192765516/


Några kompletteringar till det föregående om att det nu gäller för 
socialdemokraterna att formulera en politik som är bättre än 
alliansregeringens. 
Och det är socialdemokraternas politik, inte någon politik för en oppo-
sitionskoalition. 

 2	
	
 Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. 	
 	
     
	
 	
 Gruppsekreterare. Partisekreterare )
	
 Damberg, Mikael (S) 	
Gruppledare i Riksdagen
	
 Carin Jämtin Partisekreterare.
Ett område för hur man kommer fram till politiska förslag och förmed-
lar förslagen till väljarna.

Det nämndes i innehållsförteckningen till artiklarna för detta område: 

	
 Källor till planering av och information om regeringspoli-
	
 tiken
	
 Regeringspartierna och deras ungdomsförbund o d.
	
 Oppositionspartiern och deras ungdomsförbund o d
	
 Regeringspartiernas riksdagsgrupper
	
 Oppositionspartiernas riksdagsgrupper
	
 Riksdagens utskott
	
 Sveriges kommuner och landsting
	
 Statliga myndigheter och utredningar o d
	
 Forskning och forskningsorganisationer
	
 Bibliotek och arkiv
	
 Fackföreningar
	
 Branschorganisationer
	
 Intresseorganisationer
	
 Ideela organisationer
	
 Radio, TV och Internet
	
 Tidningar och tidskrifter

	
 Reklam och propaganda
	
 Nöjesliv, fritidsliv
	
 Mellanfolkliga organisationer
	
 FN Förenta nationerna
	
 EU Europeiska unionen
	
 Mänskliga rättigheter i världens länder och deras styrelseskick. 
	
 O s v. 

	
 Regeringens verksamheter

	
 Sveriges kommuner och landsting
	
 Sveriges kommuner och landsting Ämnena fördelade på 
	
 politikområden

I detta område bör socialdemokraterna nämna något om vad de 
stödjer sig på. I de olika områdena kan man sedan nämna något 
mer. Det får inte bli för mycket, partiet får bedöma. Det kan vara 
lämpligt nämna om forskningsfronten och om utbildningar för 
dem som verkar i områdena.

Politiken bör klargöras med hjälp av skrivna texter, inte med 
hjälp av filmade tal o d. Beskrivningarna bör publiceras på 
socialdeomkraternas hemsida, som i dagens digitala värld får 
anses som partiets viktigaste informtionsmedel. Om partiet 
dessutom vill göra broschyrer och andra trycksaker, göra filmer 
och hålla tal osv  är det att se som komplement. Den  som vill få 
veta partiets politik ska kunna kunna få veta det på partiets 
hemsida på Internet. 

Facebook och Twitter o d bör inte användas för partiets informationer, 
de kan användas av enskilda partimedlemmar för deras personliga 
kommentarer. Partiets ansikte bör vara hemsidan. 

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Damberg-Mikael-014744660015/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Damberg-Mikael-014744660015/
http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Carin-Jamtin/
http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Carin-Jamtin/


Skrivsättet bör anpassas till mottagarna, som i första hand är 
svenska folket. Det innebär inte att texterna ska fyllas med puts-
lustighter, Texterna bör vara allvarligt sakliga, ange väsentlighe-
ter,  i möjligaste mån kortfattade. De kan kompletteras med 
djupare kommentarer  och bilagor som tillfredsställer sådana med 
särskilt stort intresse.

Det är viktigt att informationen för varje område blir bred och 
fullständig. Delområden kan behandlas i bilagor.

Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiets beskriv-
ningar av sin politik?

Man får då återgå till det svenska utbildningsväsendet. Det finns inga 
andra krav om att svenskarna ska följa med  utvecklingen än att man 
ska gå igenom grundskolan. Om  man har lärt sig det som står i grund-
skolans läroplaner är man redo att rösta - så får man uppfatta det. Äld-
re personer som gått i äldre skolor med äldre läroplaner får rösta, men 
kan naturligtvis inte tillräckligt för att göra det. 

Före skolåldern finns inga krav om utbildning, man räknar med att 
föräldrarna uppfostrar barnen. För dagis och förskola finns vissa krav.
Krav om barn finns i FNS deklaration om mänskliga rättigheter och i 
Barnkonventionen.

Regeringen ska utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag.
Regeringen vill ta reda på hur tillämpningen av lagar och andra före-
skrifter överensstämmer med barnkonventionen och tillsätter därför en 
utredare, Anita Wickström. Den särskilda utredaren ska även analysera 
för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen, det vill säga 
om den ska gälla som svensk lag. - Barnets rättigheter behöver stärkas 

i vårt land. Även om vi tycker att vi gör mycket rätt enligt barnkon-
ventionen så finns det anledning att förstärka barnets rättigheter på 
flera områden, säger Maria Larsson. 

Grundskolan regleras med läroplanerna. I den läser alla om religion, 
men något ämne om filosofi och psykologi finns inte, ämnen som 
gäller tänkandets och kunskapens historia och ämnen som gäller hur 
männisor fungerar psykologsikt sett. Grundskolan ska vara allmän-
bildande och innehålla allt man behöver, men gör det inte.

Före andra världskriget gick cirka 5 % av årskullarna på gymnasiet 
som då var allmänbildande, men inte hade filosofi och psykologi som 
obligatoriskt. Uppskattningsvis kanske 20 % av dem på gymnasiet 
läste detta, dvs cirka 1% av årskullen läste filosofi.

Nu är gymnasiet huvudsakligen till för yrkesutbildning, men kanske 
fortfarande 1% av årskullarna läser filosofi och psykologi.

På högskolor och universitet läses de ämnena bara då det behövs i 
yrkena. Om man räknar med att 1% läser det kommer man till att 99 % 
av dem på universitet och högskolor blir fackidioter. 

I de 22 politikområdena finns anledning att kommentera hur grundsko-
lan tillgodoser kunskapsbehoven i områdena.

Som tur är följer många svenskar, trots dålig skolgång, med i det som 
händer och sker.

I det närmast följande först en grundläggande samhällsbeskriv-
ning med ett klassifikationsssystem för mänskliga verksamheter 
som styr utvecklingen. Därefter behandlas problem med informa-
tioner och undervisningar. 



Sven Wimnell: klassifikationssystem för 
mänskliga verksamheter.
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 
faktorer : 
	
 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. De fysiska 
	
 miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska 
	
 miljöerna kan gälla:
	
 * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella 
	
 värden och funktioner.
	
 * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska 
	
 värden och teknologiska funktioner. 
	
 Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas 
	
 psykiska samspel, de sociala miljöerna. 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter : 

Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella 
handlingar). 
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 individernas levnadsvill-
kor, som ges av  

psykiska och 
kroppsliga förhållanden och av deras 
fysiska och 
sociala miljöer.	
 	
 	
 	
  

Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats - 
måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och 
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra 
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet: 
tillfredsställelse för individen. 

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 medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig 
uppfattningar och ta ställning och försöka påverka verksamheter-
na inklusive samverkansverksamheterna 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 världs-
förbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan bli 
och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång forsk-
ningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste 
man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, utred-
ning, 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.

Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är be-
slutsunderlag. När alla fått alla informationer i planeringsprocesserna 
ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna till dem som fått makt 
att besluta, och det är också informationsprocesser som ingår i sam-
hällsplaneringens problem.

Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det 
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jätte-
likt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva 
verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar 
eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.                            

Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan 
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers, 
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska proces-
ser och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten mellan 



alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruktion 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.

Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och mellan 
människorna, och därför övergår förändringsproblemen och samhälls-
planeringens problem i ett stort problem om produktion och spridning 
av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som förändrar 
världen.

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

Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har 
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer 
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demo-
krati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket, 
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroende-
valda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem. 

Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på 
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och 
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till 
alla som sysslar med utbildning och information.

De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 129 
verksamhetsområden:

1-4: 44 områden. 5-6: 41 och 7-9 45 områden. Varje sådant område är 
vanligen mycket innehållsrikt och kan delas upp i mindre områden, 
men för förståelsen av det hela är det lämpligt med just de 129 för-
tecknade områdena.

Verksamheterna är inte i alla områden av samma karaktär. Man kan 
säga att det i huvudområdena 1-4 i grunden är fråga om tankeverk-
samheter och registrering av tankeverksamheter o d. Område 5 gäller i 
grunden naturforskningsverksamheter och 6 teknologisk-ekonomisk 
användning av naturforskningens rön till kroppslig-materiell nytta. 
Områden 7-9 kan anses gälla kulturella verksamheter, där man visser-
ligen använder materiella ting, men där huvudsyftet är nytta för psy-
ket, verksamheterna kan beskrivas som informationsverksamheter med 
olika slags uttrycksmedel.

Den uppgjorda förteckningen över verksamheterna är grundad på 
mycket långa studier där verksamheterna hämtats från från etablerade 
system och klassifikationer för näringsgrenar, yrken, utbildningar, 
forskningar och bibliotekssystemens dokument mm. Utgångspunkten 
för huvudupplägget är det mer än 100 år gamla bibliotekssystemet DC, 
som dock i väsentliga avseenden reviderats med hänsyn till de under 
de många åren inträffade samhällsförändringarna. I några delar stäm-
mer systemt mer med DK och det udda svenska bibliotekssystemet 
SAB .

I det följande två sidor med de 129 områdena.  



Klassifikationssystem för verksamheter.

                                                                                                                                                               
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Människorna har olika behov
av information i de olika rollerna.

Var får man tag på den information man behöver?

Man kan gå till biblioteken och söka i böcker eller köpa böcker i bok-
handeln. Man kan läsa i tidningar och tidskrifter, höra radio, se på TV, 
uppsöka forsknings- och utbildningsanstalter och organisationer osv. 
Men idag kan man sedan en tid söka på Internet som nu vuxit så att de 
flesta svenska betydande organisationer har hemsidor där. Ännu är 
dock dess hemsidor ofta ofullkomliga.

Med utländska hemsidor kan svenskarna nu på Internet finna miljon-
tals sidor med objektiva fakta och subjektiva åsikter. Om man är skick-
lig och har tur kan man på Internet hitta svar på många frågor som rör 
detaljer. Men det är mycket svårt att hitta svar på frågor om hur allting 
hänger samman och svar på frågor om konsekvenserna av åtgärder 
som förespråkas på Internet.

För femton år sedan fanns på Internet samlingar av ämnesområden av 
typ SUNET, Samhällsguiden och sverige.se, som man hade hjälp av. 
De är nu mest borta och har man inte länkar klart för sig har man att 
söka ämnen eller ord på Google. 

Klassifikationssystemet för verksamheter innehåller verksamhetsom-
råden som var för sig innehåller många ämnen, men är så valda att de 
är lätta att förstå, och så få, 129 st, att man kan lära sig dem. Tillsam-
mans innehåller de allting och utgör en helhet man behöver för att 
kunna sätta in alla ämnen i en förståelig helhet där man kan få klart för 
sig  hur olika delar hänger ihop. Genom att bygga upp problemen efter 
verksamheter kan man avsevärt minska antalet områden och öka han-
terbarheten jämfört med ett system som byggs upp efter ämnen.

I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga li-
vet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa varor 
bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör för att 
bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man knypp-
lar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som vann fot-
bollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill efterfråga 
och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara skriver in t ex 
”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät ska man då få 
”träffar” som beskriver det man är ute efter.
I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får 
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja utbild-
ning om man inte har någon man tycker räcker och då får man söka på 
utbildningar och lediga jobb.
I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på 
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen 
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om 
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och 
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till 
förbättring av arbetsrutinerna.
Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska styr-
ningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och psy-
kiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifikations-
systemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn till 
rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i de 
andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat allt 
som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare 
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra 
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter 
som behövs och hur de bör vara fördelade.
    Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett 
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För 
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter.           	
 	






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 verkligheter 
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 lämpliga 
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 nöjesin-

dustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV, video etc, i 
konst- och  designvärlden, överallt. Dessa verksamheter översvämmas 
av informationer och program som visar livsstilar som inte befrämjar 
uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga viljor. 

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 kultu-
rella 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 lämp-
liga 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 bl a FNs Millenniedeklarationer.







 



Klassifikationssystemet för verksamheter 
och bibliotekssystemen.
Det uppgjorda klassifikationssystemet är ett system för klassifikation 
av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke på att utveck-
lingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksamheter.

Verksamheterna är infogade i ett system med 9 huvudområden beteck-
nade 1-9. Varje sådant område delas upp i 10 delområden, i princip 
enligt en decimalprincip, så att man erhåller 90 områden betecknade 
10-99. Vart och ett av dessa områden delas sedan in i 10 områden så 
att man får 900 områden 100-999. Därefter kan delas in i områden 
med 4 siffror 1000-9999, etc.

Fördelningen av verksamheterna på de 9 huvudområdena innebär en 
mycket grov sortering som bara ger en första överblick. Indelningen på 
nivån med tre sffror och 900 områden innebär fler områden än man 
kan hålla i huvudet.

Nivån med 90 områden 10-99 innebär en indelning som på någorlun-
da fattbart sätt ger en överblick över verksamheterna samtidigt som 
områdena på det hela taget motsvarar vanligen förekommande om-
rådesindelningar och således inte blir för grov. En del av områdena 
10-99 är dock så omfattande att en längre gående uppdelning måste 
göras om man vill ha en klarare uppfattning om verksamheterna.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största system 
för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla amerikanska 
bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det på det systemet 
senare byggda DK, eller som det också heter UDK, Universiella Deci-
malklassifikationen.

DC- och DKsystemen har mycket stora likheter, men har också skill-
nader. De klassificerar med hjälp av siffror ungefär som systemet här. 

Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan syste-
met här avser klassifikation av verksamheter. Det är en väsentlig 
skillnad, men klassifikationerna i systemet här överensstämmer i stor 
utsträckning med klassifikationerna i DC och DK. Vilka skillnaderna 
är förbigås nu.

I den svenska nationalbibliografin, den officiella förteckningen över 
svenska dokument, och i svenska forskningsbibliotek och folkbibliotek 
används i första hand för klassifikation av dokument ett svenskt sy-
stem, som är mycket udda i jämförelse med system som används i 
andra länder, SAB:s klassifikationssystem, upprättat 1921 av Sveriges 
Allmänna Biblioteksförening, senare reviderat.

SAB-systemet klassificerar med hjälp av bokstäver och har huvudom-
råden betecknade med ”stora” boksäver A-Ä (versaler). Som indel-
ningsgrund därefter används ”små” bokstäver (gemena). Siffror an-
vänds ibland som tilläggsbeteckningar.

DC, DK och SAB har samma dokument att klassificera och områdena 
i de olika systemen har ofta samma omfång, men med olika beteck-
ningar. Som exempel kan nämnas, att område 2 i DC och DK gäller 
religion, medan i SAB religion betecknas C.

Allmänt kan sägas, att DC-och DK-systemen har fördelar framför 
SAB-systemet, men att en  övergång till DC eller DK i svenska natio-
nalbibliografin och i svenska bibliotek inte varit möjlig på grund av att 
så mycket sedan 1921 är klassificerat enligt SAB. På senare tid tycks 
man dock i svenska bibliotek inrikta sig på att övergå till DC, vilket är 
olyckligt eftersom DC inte är helt bra med hänsyn till samhällsplane-
ringens problem.

I systemet för verksamheter har klassifikationerna för dokument så att 
säga översatts till klassifikationer för verksamheter, tonvikten har lagts 
vid de verksamheter som dokumenten beskriver eller är resultat av.                                                   



Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf :
De 22 politikområdena och klassifikations-
systemets verksamheter.  Fördelningen kan bli, med 
hänsyn till hur regeringens verksamheter fördelar sig på ministrar:

 1	
	
 Ledning. (Statsminister)
	
 	
 Klassifikationssystemet:
	
 	
 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
	
    352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 	
   
	
    utomlands)
	
    353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)

 2	
 Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. 
	
 Gruppsekreterare. Partisekreterare )
	
 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

 3	
 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
	
 Världsplaneringsminister)
	
 353 Sveriges regering. Del
	
 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
	
 91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
	
 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 

 4	
 Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)
	
 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
	
 94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa

 5	
 Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. 
	
 Justitieminister, del)
	
 31 Statistik och demografi
	
 32 Statsvetenskap
	
 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
	
 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
	
 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.

 6	
 Försvar. (Försvarsminister )
	
 6525-6529 Militära verksamheter

 7	
 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
	
 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del

 8	
 Transporter. ( Infrastrukturminister)
	
 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

 9	
 Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 
	
 byggminister.)
	
 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
	
 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur

10	
 Landsbygden. (Landsbygdsminister)
	
 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

11	
 Bistånd. ( Biståndsminister)
	
 7951 Socialvård o d. Del

12	
 Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)
	
 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinär- 
            verksamheter

http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


13	
 Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.                                                                                                              
            Energiminister)
	
 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.

14	
 Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)
	
 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d 
	
 7951 Socialvård o d.

15	
 Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
	
 7957 Undervisning o d.	

	
 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
	
    104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
	
    105 Övergripande om forskning 
             106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
             107 Övergripande om kulturella  verksamheter, 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.
	
    4 Sambandsforskningsverksamheter.
	
    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
	
    60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
	
    62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
16	
 Information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
	
 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
	
 654 Telekommunikationsverksamheter.
	
 655 Förlagsverksamheter o d.
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
	
 70 Allmänt om konst och kultur.
	
 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)
	
 7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
	
 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
	
 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
	
 796/799 Sport, idrott o d
	
 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
	
 81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
	
 82/89 Skönlitteratur på olika språk
	
 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. 



	
 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
	
 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
	
   102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
	
   20 Övergripande religiösa verksamheter o d
	
   21 Allmän religionsvetenskap
	
   22/28 Kristna religioner
	
   29 Icke kristna religioner o d
17	
 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
	
 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
	
 Arbetsmarknad. Del

18	
 Näringar. (Näringsminister)
	
 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
	
 Arbetsmarknad.Del
	
 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
	
 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

19	
 Handel. (Handelsminister)
	
 653 Handelsverksamheter.
	
 59 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del

20	
 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
	
 Migrationsminister)
	
 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet

21	
 Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
	
 7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.Del

22	
 Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 
	
 Skatteminister. Socialförsäkringsminister)
	
 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter

Alla områdena innehålller stora tydliga politiska problem och 
många detaljproblem. 

När det gäller ordningen mellan områdena har här börjats med områ-
det om den politiska ledningen och området för hur man kommer fram 
till politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna. 

Sedan kommer området för hur man ser på världen, världsplaneringen 
och utrikespolitiken samt hur man ser på Europa.

Efter det kommer problem med demokratin och juridiken, krigs- och 
försvarsproblem och problemen med klimatet sett som gällande värl-
den och de olika länderna.

Sedan utbredningen över markytan: transporter, planeringen av den 
fysiska miljön och problem med glesbygden, det som tidigare brukade 
kallas jordbrukspolitik. Dessa problem kan ses som gällande hela 
världen och gällande varje land för sig, bland annat Sverige.

Efter dessa områden som kan gälla hela världen kommer området om 
biståndspolitiken där de föregående problemen är förutsättningar för 
biståndet.

Sedan kommer områden som mer kan gälla närområden: först område 
om hälsa, sjukvård och räddning, sedan område om hushållens verk-
samheter och område om omsorg för grupper  som behöver stöd.

Efter detta: område för utbildning, område för information och kultur 
od, område för jobb och område för näringar och område för handel. 

Sedan område för rasism, främlingsfientlighet o d och integration, och 
område för brott, polis od.

Sist området för pengar. Man kan rimligen inte diskutera pengar förrän 
man gått igenom alla de tidigare områdena.



Makthavare och kunskaper.
I det föregående nämns att utvecklingen i världen  beror av den 7 
miljarder stora värdsbefolkningens kunskaper och värderingar. Alla är 
makthavare och det kan vara svårt att utbilda alla tillräckligt väl. Om 
man vill reducera problemet kan man  välja ett mindre antal maktha-
vare  och ta med bara förtroendevalda till demokratiska organ och 
chefer hos myndigheter och stora organisationer och företag o d.

För Sverige: Antalet förtroendevalda i riksdagen är 349, i kommuner 
och landsting kanske 20 000. Med stora chefer av olika slag kanske 
man kan räkna med 100 000, cirka 1 % av Sveriges befolkning. 

För världen: 1% av världsbefolkningen. avrundat uppåt gör cirka 100 
miljoner personer. Dessa bör ha tillräckliga kunskaper och värderingar.

Systemen för kunskaper och värderingar :
Det ordinarie utbildningssystemet :
* Förskola och uppfostran före skolan.
* Grundskolan, 9 klasser.
* Gymnasiet, 3 år.
* Universitet och högskolor, säg 3 - 4 - 5 år. 
Utanför detta system:
Forskare och utredare hos riksdag, regering, kommuner och deras  
myndigheter och andra organ. Forskare och utredare hos intresseorga-
nisationer, ideella organisationer och företag av alla slag. Medier: TV 
radio, Inernet, film, tidningar, tidskrifter, bibliotek arkiv, bokförlag, 
teatrar, festivaler, studiecirklar  etcetera.  

Kunskapsområden finns ordnade i flera statistikserier för utbildningar, 
yrken och näringar mm.

Den grundläggande utbildningen sker före skolan och i grundskolan. 
Efter grundskolan ska svenskarna vara färdigutbildade för  sin huvud-
roll:

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.

I gymnasiet kan erhållas utbildning för relativt enkla uppgifter och vid 
universitet och högskolor mer kvalificerade uppgifter:

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.  

Den mest finfördelade klassificeringen av yrkes- och kunskpsområden 
sker vid högskolor och universitet. De som där svarar för att få fram 
nya kunskaper är professorerna.

Varken högskoleverket eller utbildningsdepartementet har någon för-
teckning över Sveriges professorer/professurer och vad de gör. Utbild-
ningsministern vet inte vad de gör och vill inte veta det, kravet om 
forskningens frihet gör att universiteten och högskolorna bestämmer. 
Ändå bestämmer regeringen om hur mycket pengar de ska få av staten.  



Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiets beskriv-
ningar av sin politik?

Man får då återgå till det svenska utbildningsväsendet. Det finns inga 
andra krav om att svenskarna ska följa med  utvecklingen än att man 
ska gå igenom grundskolan. Om  man har lärt sig det som står i grund-
skolans läroplaner är man redo att rösta - så får man uppfatta det. 
Äldre personer som gått i äldre skolor med äldre läroplaner får rösta, 
men kan naturligtvis inte tillräckligt för att göra det. 

Före skolåldern finns inga krav om utbildning, man räknar med att 
föräldrarna uppfostrar barnen. För dagis och förskola finns vissa krav.
Krav om barn finns i FNS deklaration om mänskliga rättigheter och i 
Barnkonventionen.

Regeringen ska utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag.
Regeringen vill ta reda på hur tillämpningen av lagar och andra före-
skrifter överensstämmer med barnkonventionen och tillsätter därför en 
utredare, Anita Wickström. Den särskilda utredaren ska även analysera 
för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen, det vill säga 
om den ska gälla som svensk lag. - Barnets rättigheter behöver stärkas 
i vårt land. Även om vi tycker att vi gör mycket rätt enligt barnkon-
ventionen så finns det anledning att förstärka barnets rättigheter på 
flera områden, säger Maria Larsson. 

Grundskolan regleras med läroplanerna. I den läser alla om religion, 
men något ämne om filosofi och psykologi finns inte, ämnen som 
gäller tänkandets och kunskapens historia och ämnen som gäller hur 
männisor fungerar psykologsikt sett. Grundskolan ska vara allmän-
bildande och innehålla allt man behöver, men gör det inte.

Före andra världskriget gick cirka 5 % av årskullarna på gymnasiet 
som då var allmänbildande, men inte hade filosofi och psykologi som 
obligatoriskt. Uppskattningsvis kanske 20 % av dem på gymnasiet 
läste detta, dvs cirka 1% av årskullen läste filosofi.

Nu är gymnasiet huvudsakligen till för yrkesutbildning, men kanske 
fortfarande 1% av årskullarna läser filosofi och psykologi.

På högskolor och universitet läses de ämnena bara då det behövs i 
yrkena. Om man räknar med att 1% läser det kommer man till att 99 % 
av dem på universitet och högskolor blir fackidioter. 

I de 22 politikområdena finns anledning att kommentera hur grundsko-
lan tillgodoser kunskapsbehoven i områdena.

Som tur är följer många svenskar, trots dålig skolgång, med i det som 
händer och sker.

Klart är att grundskolans ämnen Samhällskunskap, Religionskun-
skap och Hemkunskap behöver förbättras ned hänsyn till vad man 
behöver.  Likaså Samhällskunskap och religionskunskap på gym-
nasiet. Där skulle det också vara bra med ett ämne Hemkunskap, 
men om det inte finns plats för det borde Samhällskunskapen 
kunna ökas på med viktiga hemkunskapsproblem. 

På sidorna 72 - 180 i det följande ett antal sidor från
Sven Wimnell 1 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikations-
system för  verksamheter som förändrar världen. 
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
Därefter kompletteringar.

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


Samhällsinformationens principiella 
problem. 

En diskussionspromemoria 1977 från NSI, Nämnden för 
samhällsinformation. 
    Promemorian handlar om myndigheternas/den offent-
liga sektorns information, som bara är en del av all 
information.

I det närmast följande utdrag : Innehållsförteckningen och första 
sidan av kapitel 1, sedan Kapitel 2 och 3  och första sidan av 
kapitel 4. 
 
Promemorians datum är 1977, d v s 35 år före 2012.

Nämnden är sedan länge nedlagd och någon efterföljare tycks inte 
finnas.

1977 fanns inte Internet och de datorer vi har 2012. De flesta 
offentliga och privata organisationerna har nu hemsidor där deras 
verksamheter kan beskrivas och en mycket hög procent av hus-
hållen har datorer som kan ta del av det.  Texter, bilder och filmer 
kan lätt överföras per tråd och till och med trådlöst. Satelliter 
används så att överföringar kan ske över hela världen på några 
sekunder. Kommunikationstekniken är starkt utvecklad, men 
människornas förmåga att ta emot och hantera information tycks 
inte ha nått tillräckligt hög nivå. 
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l NSI:s uppdrag och diskussionspromemorians 
disposition

Syftet med denna promemoria är att initiera en allmän debatt
kring de offentliga myndigheternas information. Avsikten är
att belysa olika problem med utgångspunkt från exempel på
genomförda informationsprojekt. Enligt direktiven från bud-
getdepartementet ska vi i denna PM presentera alternativa syn-
sätt på de redovisade problemen. Syftet är alltså inte att NSI
i denna promemoria ska framlägga förslag till lösningar på de
olika problemen.

Diskussionspromemorian vänder sig till en bred grupp remiss-
instanser. Tanken är att dessa i sina remissvar ska besvara de
frågor som promemorian utmynnar i.

I detta inledande avsnitt ska vi närmare presentera NSI:s
uppdrag från budgetdepartementet. Därefter ska vi beskriva
hur denna PM är upplagd och de avgränsningar som den bygger
på. Slutligen ska vi redogöra för vilka personer som medverkat
i denna skrift..............................



2 Samhällsinformation — motiv och
innebörd

Begreppet samhällsinformation är relativt nytt men företeelsen
är gammal. Motiveringen för den första tidningen i Sverige,
Ordinari PostTijdender(1645) var just behovet av information.
Så länge det över huvud taget funnits samhällsbildningar, har
det också funnits krav på information. Beslutsfattarna har ve-
lat göra sina beslut och åsikter kända.

Oavsett vilket politiskt system som råder, krävs alltså ett
visst mått av samhällsinformation. Det är en självklarhet att vi
också i Sverige i dag måste ha samhällsinformation. Det som
kan diskuteras är på vilket stadium den ska ges, hur den ska ut-
formas och vilka som ska ges ansvaret för densamma.

Det är uppenbart att behovet av samhällsinformation är spe-
ciellt stort i ett demokratiskt system. Demokratin förutsätter
att medborgarna ska kunna ta ställning till en lång rad problem.
Det krävs en viss basinformation hos medborgarna för att detta
ska vara möjligt. Det förutsätter också att de folkvalda repre-
sentanterna i riksdag och kommuner håller sig informerade om
aktuell medborgaropinion. I annat fall riskerar de att bli mind-
re representativa för väljarna.

I detta första avsnitt ska vi inledningsvis beröra statsmakter-
nas roll när det gäller information och redovisa de olika argu-
ment som förekommit för och emot samhällsinformation. Där-
efter presenteras ett antal definitioner av och problem kring
samhällsinformationen.

2.1 Samhället och informationen

Avsikten med detta avsnitt är att sätta de offentliga myndighe-
ternas informationsverksamhet i relation till det totala flödet
av information i samhället.

Den rådande grundsynen på hur informationen om samhället
i dag ska utformas, kan närmast beskrivas som att statsmakter-
na på olika sätt vill främja och stimulera ett fritt meningsutbyte i 
samhället.

De uppgifter som samhällsinformationen i vid bemärkelse ska fylla 
gentemot medborgarna  kan sammanfattas på följande sätt. De ska

* tjäna medborgarna, upplysa dem om deras rättigheter och
skyldigheter i förhållande till samhället och andra medborgare.

* öka medborgarnas möjligheter att påverka samhällsutveck-
lingen genom att ta del i och hävda sina intressen i den de-
mokratiska processen.

* motivera till ansvarstagande för det gemensamma genom att
öka medborgarnas kunskaper om samhället, sådant det ser
ut och så som det förändras.

I första hand ska den fria debatten och opinionsbildningen ges
möjlighet att helt självständigt och "automatiskt" sköta dessa
uppgifter. Statsmakternas roll inskränks därför i huvudsak till
att verka för att en fri debatt och kommunikation i samhället
blir möjlig. Detta innebär på massmedieområdet att statens an-
svar omfattar strukturen, medan grundprincipen när det gäller



innehållet är att mediernas redaktionella frihet ska vara oin-
skränkt.

En rad lagar och andra åtgärder från statens sida värnar om
den grundsyn på informationen som antytts ovan. De mest
grundläggande reglerna återfinns i tryckfrihetsförordningen
(TF), där medborgarnas rättigheter att både få och ge informa-
tion fastslås. Där beskrivs t ex meddelandeskyddet, rätten att
ge ut tryckt skrift och rätten att ta del av offentliga handlingar.

Andra åtgärder som statsmakterna vidtagit för att förbättra
kommunikationen och informationen i samhället är:

* införande av det ekonomiska stödet till dagspressen (i år ca
200 mkr)

* införande, våren 1977, av det ekonomiska stödet till tid-
skrifter (40 mkr)

* avtalet mellan staten och Sveriges Radio som stadgar att
opartiskhet och saklighet ska tillämpas i dessa medier i avsikt
att garantera medborgarna en allsidig information. En vid-
sträckt yttrande- och informationsfrihet ska enligt avtalet
råda

* beslut om införande av lokalradiostationer bl a i syfte att
förbättra den lokala informationen

* införande av partistöd (i år är det statliga stödet ca 53 mkr.
Stödet från landstingen uppgår till 30 mkr. Det kommunala
stödet uppgick 1974 till 38,4 mkr, aktuella siffror saknas).

Samhällsinformationen påverkas också av de riktlinjer för och
stöd till kultur-, litteratur-, film- och teaterverksamhet som sta-
ten fastslagit.

I de fall då den fria debatten och opinionsbildningen inte funge-
rar tillfredsställande eller då väsentlig information inom något 
område saknas, vidtar emellertid staten också kompletterande 
informationsåtgärder. Det är utifrån detta perspektivsom vi ska 
betrakta de offentliga myndigheternas samhällsinformation.

Den samhällsinformation som utgår ifrån dessa kan sägas ha
två huvudfunktioner

* Den ena funktionen avser medborgarnas rättigheter och
skyldigheter liksom information om beslut och samhällsåt-
gärder i övrigt som varje berörd medborgare bör känna till.
Som exempel kan nämnas information om sociala förmåner,
rätt att delta i allmänna val och skyldighet att avge själv-
deklaration.

* Den andra avser sådana fall då den enskilde inte riskerar att
gå miste om någon förmån eller saknar kunskap om någon
lagfäst skyldighet. Det kan i stället gälla risker för samhäl-
let att inte kunna genomföra en åtgärd utan effektiv med-
verkan från medborgarnas sida. Som exempel kan nämnas före-
byggande åtgärder som information om brott, narkotika m. m.

Beskrivningen av och diskussionen kring de offentliga myndig-
heternas information, dvs den samhällsinformation som denna
skrift huvudsakligen behandlar, kommer att föras vidare i sena-
re avsnitt.



2.2 Varför samhällsinformation?

En viss diskussion och debatt kring samhällsinformationen har
förekommit. Studerar man de olika argument som under sena-
re tid framförts i debatten. dominerar de positiva ställningsta-
gandena. De flesta menar att olika förändringar i samhället och
brister i nuvarande information kräver ytterligare åtgärder från
samhällets sida.

Redan i direktiven till informationsutredningen, som tillsat-
tes 1967, påpekades att det allmänna fortlöpande ökar sina in-
satser på ekonomiska, sociala, tekniska och många andra områ-
den. Detta skulle medföra, enligt direktiven, att kraven på en
allsidig och objektiv information till medborgarna om det all-
männas verksamhet skulle komma att växa.

Liknande uppfattningar har kommit till uttryck i en rad
andra sammanhang. Utredningen om kommunal demokrati för-
klarade att det behövdes en ökad kommunal informationsverk-
samhet eftersom "allt fler uppgifter som har betydelse för
medborgarnas vardag sköts av kommuner och landsting".
(Utredningen finns sammanfattad i SOU 1975:42)

Det finns också andra förändringar i samhället som ansetts
motivera ökade informationsinsatser. Invandrarutredningen
(SOU 1974:69—70) framförde som ett av sina huvudkrav bätt-
re information till olika invandrargrupper. På liknande sätt har
man ansett att den omfattande folkomflyttningen inom landet
ställer nya krav på information. Människor flyttar ifrån ett in-
vant "kommunikationssystem" och kommer till ett nytt där

de har svårt att göra sig hemmastadda. Individens behov av upp-
lysningar av olika slag ökar.

Utvecklingen på massmedieområdet har också ansetts ställa
krav på information från samhällets sida. Tidningsdöden har
ansetts innebära att informationen fungerar sämre samtidigt
som kraven ökar. Den kommersiella reklamen har utvecklats
och blivit allt mer sofistikerad; det är lätt att meddelanden
som rör samhället försvinner i floden av kommersiella reklam-
kampanjer av olika slag.

I debatten om samhällsinformationen har det naturligtvis
också funnits kritiska röster.

Från olika håll har man påvisat att vissa grupper i samhället
har bristande möjligheter till information — de har kallats "in-
formationssvaga" och "politiskt fattiga". I en uppsats som Kjell
Nowak vid Handelshögskolan i Stockholm skrev 1971, sam-
manfattade han problemet på följande sätt: "Stora grupper i
samhället har en myckel begränsad informationstillgång: män-
niskor vet inte att information finns, inte var den finns. De har
inte praktisk möjlighet att skaffa den, de tror inte att de har
nytta av den, de förstår inte dess innebörd, de vet inte hur in-
formationen kan utnyttjas etc." Låginkomstutredningen (Sten
Johansson: Politiska resurser, utkast till utredningens kap 10)
kom fram till resultat som pekade i samma riktning.

Man har kritiserat den gällande informationstekniken dels
för att den varit inriktad på dem som redan vet och kan, dels
för att myndigheterna varit allmänt ineffektiva när det gällt in-
formation. Man har också krävt ökad "kommunikation", myn-



digheterna ska inte bara gå ut med budskap utan också lyssna
till medborgarnas krav.

Frågan om varför samhället bör satsa på informationsåtgär-
der av olika slag har således fått många och varierande svar.
Det har även funnits de som varnat för alltför omfattande in-
satser. Vi kan här framför allt urskilja två olika argument.

Det ena har varit att individen inte har tid att ta emot mer
information. Det är helt enkelt bortkastade pengar att satsa på
ökade informationsresurser eftersom människor inte orkar
konsumera mer. Det har talats om övermättnad och om "infor-
mationsskval". Ett förslag om vidgad samhällsinformation bor-
de alltså ledsagas av frågan: på bekostnad av vad?

Det andra argumentet har varit att ökad samhällsinforma-
tion också betyder ökade styrnings- och manipulationsmöjlig-
heter från statens sida. Man har menat att samhällsinformatio-
nen endast syftat till att befästa det bestående samhället och
de redan starkas makt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att diskussionen kring
samhällsinformationen varit relativt begränsad och att de posi-
tiva sidorna övervägt. Man har främst debatterat de informa-
tionstekniska aspekterna och mer sällan satt in samhällsinfor-
mationen i ett större sammanhang. Inte heller har man tagit
upp frågan om vad en ökad statlig information kan få för kon-
sekvenser för den politiska processen. Finns det risk för att de
statliga informationsåtgärderna kommer i kollision med den
politiska debatten?

2.3 Vad är samhällsinformation?

Begreppet samhällsinformation är i dag svårdefinierbart och
därmed besvärligt att bestämma omfattningen av. Somliga vill
fatta begreppet mycket vitt och innefatta nästan samtliga åt-
gärder från statens sida som berör informationsflödet i samhäl-
let. Andra vill välja en snävare avgränsning, t ex den som är ut-
gångspunkten för denna PM. En vid definition kan utöver in-
formation från den offentliga sektorn, också omfatta informa-
tion från politiska, fackliga och andra folkrörelseorganisationer,
från påtryckningsgrupper och massmedier.

En del av den diskussion som förts kring samhällsinforma-
tionen har haft sitt upphov i att man utgått från olika defini-
tioner. Detta är ett skäl till att det här finns anledning att ta
upp definitionsfrågan. Ett annat skäl är att frågan hänger nära
samman med vilka uppgifter man vill ge NSI och de statliga in-
formationsorganen.

Fyra av de förslag till definitioner som förekommit kan sägas
spegla större delen av det fält som debatten rört sig inom.

Vid ett symposium i Stockholm 1970 kallat: "Metoder vid
samhällsinformation" föreslogs följande definition: "Samhälls-
information är varje urval av upplysningar om aktuella förhål-
landen och företeelser i samhället som förmedlas till allmän-
heten, till vissa grupper inom allmänheten och till myndighe-
ter".



1960 års radioutredning ansåg att samhällsinformation var:

". . . upplysning om det svenska samhället av i dag, dess insti-
tutioner, näringsliv och organisationer, dess relationer i inter-
nationella sammanhang samt den enskildes ställning och funk-
tion i detta samhälle som individ och gruppmedlem" (SOU
1965:20).

I en uppsats med titeln "Information som värde" (1972)
gjordes följande förslag till definition: "Samhällsinformation
kan definieras som den grundläggande information som är nöd-
vändig för en individs sociala orientering. Med social oriente-
ring menas kunskaper om hur påverkan av den egna situatio-
nen genom olika mekanismer i samhället kan äga rum på effek-
tivaste sätt".( Lennart Weibull ur "Värdefördelningen i Sverigc", 
Lund 1972)

1967 års informationsutredning förklarade: "Den samhälls-
information, som utredningen behandlar i detta betänkande, är
emellertid begränsad till sådan information som är en följd av
riksdagens, landstingens och kommunernas beslut och de in-
struktioner de utfärdat för myndigheterna" (SOU 1969:48).

En av de grundläggande svårigheterna vid formulerandet av
en definition är — vilket framgår av de ovan givna exemplen -
att vissa vill tänja på begreppet medan andra vill vara mera
återhållsamma.

Också andra problem i samband med samhällsinformation hör
nära samman med definitionsfrågan. En av de viktigaste dis-
kussionerna har gällt frågan om "envägs- eller tvåvägskommu-

nikation". Informationsutredningen prioriterade uttryckligen
"myndighetsinformationen". Baskravet var att medborgarna
skulle ges information om rättigheter och skyldigheter. Samma
synsätt fanns i propositionen om förbättrad samhällsinforma-
tion (1971: 56).

Det finns dock vissa som varit av annan mening. De har lagt
tyngdpunkten på "kommunikation" och talat för olika former
av åtgärder som skulle kunna stimulera medborgarnas kommu-
nikationsaktivitet. Man har kritiserat den allt för myndighets-
präglade informationen och velat förändra denna.

Ett annat problem av principiell natur gäller frågan om plä-
derande och icke pläderande information. Frågan är komplice-
rad, speciellt eftersom det kan ifrågasättas om det över huvud
taget går att skilja mellan opartisk, saklig information å ena si-
dan, och värderande sådan å den andra. SIDA förklarade i sin
remiss på informationsutredningen att det var tveksamt om
man kunde göra någon uppdelning i "sakinformation" och
"opinionsbildning".

Sammanfattningsvis ska sägas att det varken är möjligt eller ens
önskvärt att söka definiera samhällsinformationen i en enda
mening. Det fordras en mer nyanserad diskussion kring ett an-
tal centrala problem — av vilka en del vidrörts ovan.

Det är den här debattskriftens uppgift att med hjälp av ett
antal exempel illustrera de problem som uppkommit genom
samhällsinformationens expansion.



3 Samhällsinformationen och individen

Statsmakternas satsning på en vidgad samhällsinformation
grundar sig på övertygelsen om att medborgarna har ett stort
behov av att hålla sig informerade eller kunna skaffa sig infor-
mation om en lång rad vitt skilda företeelser i samhället.

Men vilken tid och vilka möjligheter i övrigt har i realiteten
en individ att tillgodogöra sig samhällets information?

I detta kapitel ska vi försöka betrakta samhällsinformationen
ur individens synvinkel. Vi börjar med några tankar och frågor
kring individens situation. Därefter försöker vi ge en bild av
hur mycket tid att ta emot information som individen i all-
mänhet har. Vi talar sedan något om vilka motiv som styr an-
vändningen av information och berör några särskilda gruppers
speciella problem. Slutligen försöker vi skissera vilken inrikt-
ning utvecklingen kan tänkas ta i framtiden.

3.1 Oinformerad—eller välinformerad?

Tveksamheten inför en vidgad samhällsinformation har, som
nämnts i föregående avsnitt, bl a baserats på argumentet att in-
dividen i vårt samhälle inte har tid att ta emot mer information.

Frågan är om samhället kastar bort pengar genom att öka
statens informationsinsatser då människor i alla fall inte orkar
ta emot mer.

Somliga menar att den enskilde individen redan nu utsätts för ett 
"informationsskval" och upplever en övermättnad av

information, sådan information om vilken han inte vet — och
inte heller kan ta reda på — om den är användbar eller inte.

Diskussionen om en vidgad samhällsinformation måste kan-
ske — om argumentet är riktigt — kopplas till frågan: vilken an-
nan typ av information kommer individen i så fall att avstå från.

Det är naturligtvis svårt att bedöma om påståendet att vi har
en intformationsövermättnad är riktigt eller inte.

Bedömningen måste utgå från en beskrivning av mottagarnas
faktiska informationssituation i vardagslivet. Hänsyn måste
även tas till vilken träning och kapacitet människor har i att sö-
ka, välja, ta del av och använda olika slag av information. Vida-
re är det nödvändigt att göra klart för sig, för vilka syften och
mål människor använder eller väljer att inte använda information 
(oavsett vad avsändaren — myndigheten — kan ha för syften).

Slutligen måste en bedömning göras av de olika typer av in-
formation som ingår i informationsflödet. Användbara beskriv-
ningar av detta slag finns f n inte, varför man måste nöja sig
med grövre principiella resonemang.

Vårt nutida informationssystem (som ytterst bygger på upp-
finningen av papper från 1100-talet och Gutenbergs uppfinning
av tryckkonsten från mitten av 1400-talet) ger oss möjligheter
att registrera, lagra och sprida information genom tekniska
hjälpmedel.

Detta system har ersatt en tidigare ordning, i vilken informa-
tionen spreds muntligt eller från person till person och där den



enda möjligheten att lagra informationen bestod i att männi-
skor kom ihåg vad som meddelats.

Den nutida människan behöver inte på samma sätt som förr
komma ihåg den information som hon erhållit, eftersom den
finns lagrad någonstans och — förhoppningsvis — går att ta
fram om den skulle behövas.

Människan har också lärt sig att man inte behöver ta del av
information som inte är aktuell just för tillfället. Den kan ock-
så — förhoppningsvis — aktualiseras vid den tidpunkt då den
behövs.

Vår nutida skrivna kultur bygger alltså på förutsättningen
att information kan lagras och sparas tills dess den behövs.
Människor som lever i denna skrivna kultur utgår i sitt infor-
mationsbeteende från att endast en ytterst liten del av den
förefintliga informationen är nödvändig att ta del av nu. Det
väsentliga i informationsbeteendet blir alltså att träna in en
strategi, med vars hjälp man kan sålla fram den lilla andelen 
nu nödvändig information från den stora mängden icke aktuell. 
I strategin ingår också att bygga upp ett antal säkra källor 
("uppslagsböcker"), som kan rådfrågas när man behöver 
information.

Den  mderna människan har, genom utveklingen av kommersi-
ella  och offentliga system för att lagra och sprida information, 
lärt sig att hon  har rätt att fungera oinformerad i den meningen 
att hon inte behöver komma ihåg och själv lagra information 
som inte kontinuerligt behövs. 

Denna utveckling av informationsbeteendet går parallellt 
med  en annan med motsatt effekt. En grundläggande demo-
kratisk/politisk värdering i vårt samhälle är att medborgare ska 
vara orienterade och upplysta om ting som rör samhällets 
utveckling och skötsel. Detta är en förutsättning för att med
borgarna på ett engagerat och rationellt sätt ska kunna utföra 
sina demokratiska uppgifter och för att demokratin ska kunna
fördjupas. Om ett sådant mål ska nås måste en fyllig information 
om samhället kontinuerligt spridas och finnas tillgänglig. Det 
är en medborgarplikt att följa och ta del av betydelsefulla delar
av detta informationsflöde. De allmänna grundförutsättningar-
na för att individen ska kunna göra detta har givetvis
förbättrats genom den generella höjningen av utbildnings-
nivån.

De ovanstående två tendenserna sammantagna innebär alltså
att individen å ena sidan har lärt sig att bara den lilla del av in-
formationen som behövs just för tillfället behöver uppmärk-
sammas, medan resten går att spara. Å andra sidan måste ett
brett informationsflöde kontinuerligt gås igenom och värderas
för att den medborgerliga uppgiften ska kunna lösas.

Individen har å ena sidan en möjlighet att fungera oinforme-
rad, å andra sidan en plikt att vara välorienterad.



3.2 Tillgänglig tid

Resonemang om informationsflöden måste sättas i relation till
den tid som människor har tillgänglig för information.

Konkurrensen om de "fria" timmarna är stor

Under arbetsveckan återstår några få timmar per dygn för
familjeliv, läsning, TV-tittande, övriga fritidsaktiviteter, per-
sonlig utveckling samt informationsinhämtande.

Konkurrensen om dessa "fria" timmar har ökat, dels genom
det växande utbudet av fritidsaktiviteter, dels genom att nya
medier tillkommit och genom att äldre medier nu uppträder i
flera varianter.

Individen får i denna situation försöka hushålla med den tid
som återstår för massmedierna. Hon kan göra detta på olika
sätt, t ex genom att:

* minska den tid som ägnas ett visst medium
* välja bort de medier som inte anpassat sig för den tidsbrist
   som existerar
* avstå från bruk av massmedier.

Studier visar att alla sätten (oftast i kombination) kommer till
användning.

Människor lär sig att använda sin tillgängliga tid på ett eko-
nomiskt sätt. Detta innebär att de i första hand tycks välja att
ta del av sådana medier som anpassat sig till de situationer och
tider (t ex TV och direktreklam) eller korta tidsperioder (t ex
kvällspress, nyheter i P3) som står till människans förfogande.

Detta sätt att välja ut medier har främjat två typer av medie-
innehåll: innehåll av tidsfördrivskaraktär samt innehåll som till-
låter snabb översiktsläsning (rubrik- och ingressläsning). Vi ska
kommentera detta närmare längre fram i detta avsnitt.



3.3 Varför använder människan information?

Detta avsnitt söker visa att de som avsänder information — i
detta sammanhang de offentliga myndigheterna — och de som
ska ta emot informationen — individen eller gruppen — inte all-
tid har samma motiv för sitt handlande.

När offentliga myndigheter går ut med information i någon
fråga, sker detta med avsikt att förmedla kunskap, förändra atti-
tyder eller beteenden bland dem som informationen riktar sig till.

Mottagarnas och myndigheternas motiv för att sända resp ta
emot information kan ofta sammanfalla, men det kan också
hända att de skiljer sig åt.

Människan använder information på tre principiellt olika
sätt:

* För att skaffa sig upplysningar och faktaunderlag avsedda
att användas för mer eller mindre medvetna och bestämda
personliga syften

* Som ett instrument för att få tiden att gå — tidsfördriv

* Som en källa till direkt behovstillfredsställelse — dvs för att
det är i sig tillfredsställande och njutbart att ta del av med-
delandet.

Det första sättet att använda information kan i sin tur indelas i
två skilda lyper:

* dels sådan som behövs för att klara de närmaste dagarna
(vad ska jag äta i dag, hurudant är vädret, när ska deklaratio-
nen in, vart ska jag anmäla flyttning, var ligger försäkrings-
kassan, när är sista dagen för anmälan till universitetet etc)

* dels sådan som påverkar individens mer långsiktiga handlan-
de (vilken linje ska mitt barn välja i skolan, ska jag satsa på
vuxenutbildning, hur kommer löneavtalet att se ut, är det
vettigt att sätta in elvärme i fritidshuset).

Det dagsaktuella infonnationsinhämtandet är av ekonomi- och
tidsskäl mycket ritualiserat. Människor lär sig bestämda
nyckelord, tecken och symboler för att hitta rätt i informatio-
nen. De lär sig var och när i tiden dessa koder finns resp dyker
upp i massmedierna och i andra trycksaker.

Så är t ex dagstidningsläsandet ritualiserat i den meningen
att individen går igenom sin tidning på liknande sätt varje dag.
Han hittar i den och ser snabbt de koder han vant sig vid att
förknippa med dagsnyttig information.

Sannolikheten att sådan information uppmärksammas som
inte uppträder under rätt kod är mycket låg.

Det långsiktiga informationsinhämtandet är även det präglat
av att individen måste hushålla med tiden. Individen är emel-
lertid inte lika ritualiserad när det gäller koder, utan utvecklar
en erfarenhetsbaserad vana att använda en viss kombination av
massmedier och andra informationskällor. Denna uppsättning
informationskällor tycks bibehållas oförändrad under längre
tidsperioder.



När det gäller att inhämta information avsedd som tidsför-
driv eller direkt behovstillfredsställelse tycks människor där-
emot snarast försöka vara så rörliga och öppna som möjligt.
Detta beror på att människan rent biologiskt behöver omväx-
ling och täta avkopplingstillfällen (som rasterna i skolan). Man
måste då vara beredd att använda tillgängliga källor som hjälp
till avkoppling. Detta innebär att även t ex nyhetsprogram i
radio och TV, och information av typ "Anslagstavlan" eller
direktdistribuerade broschyrer, kan komma att konsumeras
som tidsfördriv eller underhållning.

De krav man som läsare i dessa situationer ställer på medier-
na är dels att de ska räcka den tillgängliga tiden ut, dels att de
ska ge den stimulans och/eller vila som människan behöver.
Reklamfilmer, TV-spots, debattartiklar, broschyrer, trafik-
reklam, böcker, nyhetsprogram etc måste först och främst
uppfylla kravet på att fylla ut tiden. Samtidigt måste dc ge
tillfredsställelse under den tid de konsumeras.

Naturligtvis är det så att dessa olika sätt att använda infor-
mation ofta kombineras och sammanfaller, eller att en och
samma informationskälla används med flera syften.

Vad som är väsentligt att komma ihåg är att människans strate-
gi när det gäller att söka och ta del av information ter sig olika
beroende av hur hon kommer att använda informationen. Det-
ta innebär vidare att nutida människor utifrån sin erfarenhet
byggt upp beteenden med vars hjälp de relativt väl kan hantera
det som kallas för informationsskval. Det innebär emellertid
inte att individen alltid själv sållar fram den information som
t ex samhället finner önskvärt att han/hon ska ta del av. Det

innebär inte heller att individen alltid använder den massdistri-
buerade samhällsinformationen för att få sakupplysning. Frå-
gan blir då om myndighetsinformationen ska utformas så att
individen stimuleras att ta del av den med olika motiv. Ett icke
avsiktligt läsande/lyssnande kan kanske indirekt öka individens
kunskaper om samhället.

3.4 Särskilda grupper

Resonemanget i föregående avsnitt kan tolkas så att människor
i det moderna informationssamhället skulle vara väl skickade
att klara informationsflödet trots att de i praktiken har lite tid
till sitt förfogande.

Denna tolkning är emellertid alltför optimistisk. Många grup-
per i vårt samhälle kan karaktäriseras som "informationssvaga".
Det finns flera olika skäl till detta.

Ensamma och isolerade

Alla de människor som av olika skäl är ensamma och isolerade
har sämre möjligheter att ta del av och rätt använda det infor-
mationsutbud som bygger på att människor tillsammans läser,
hör eller diskuterar innehållet.

Språksvårigheter

En annan kategori utgör de invandrare som lever och arbetar i
Sverige. Språksvårigheter och ovana vid det svenska informa-
tionssystemet stänger dem ute från väsentliga informations-
källor.



Handikapp i syn, hörsel och tal

En stor grupp människor har syn-, hörsel- eller talsvårighe-
ter och är därför mer eller mindre utestängda från de reguljära
informationskanalerna.

Fysiska handikapp

De fysiskt handikappade utestängs helt eller delvis från all den
information som förutsätter eventuell fysisk förflyttning till
platser för informationsspridningen,

Skiftarbeten

De skiftarbetande som i sin livsföring har annorlunda sömn-
och vakenperioder än de flesta människor i övrigt kan inte an-
vända vissa medier, som t ex TV.

Låg inkomst

De med låga inkomster har av kostnadsskäl inte samma möjlig-
heter att använda kommersiellt prissatta medier.

Lag utbildning

De med låg utbildning har mindre möjligheter än de välutbilda-
de att förstå det informationsutbud som finns runt omkring
dem.

Intellektuellt låg kapacitet
Vissa människor har, bortsett från utbildningsbrister, en intel-

lektuellt så låg kapacitet att de inte kan tillgodogöra sig till-
gänglig information.

Tidsnöd

En grupp människor har ett arbete med sådan arbetstid att de
inte hinner ta del av annan information än den som specifikt
rör det egna arbetet. En stor del av samhällets välutbildade be-
slutsfattare tillhör denna grupp. Deras privata och medborgerli-
ga informationsinhämtande är ofta starkt beskuret trots att de
yrkesmässigt till stor del hanterar information.

Boende i storstad och tätort,

De som bor i storstadsregionerna utsätts för ett intensivare in-
formationsflöde, både av kommersiellt och offentligt slag. De
kan därför ha större svårigheter att sålla fram väsentlig infor-
mation än de som bor i mindre tätorter och glesbygd, där in-
formationsflödet inte är lika intensivt. I storstadsregionerna
har dessutom de större avstånden mellan hem och arbetsplats
en tendens att minska den tid som är tillgänglig bl a för infor-
mationsinhämtande genom massmedier.

Geografisk isolering

Ett stort antal faktorer, ensamma eller i kombination med var-
andra, försätter individen eller gruppen som bor geografiskt
isolerad i en sådan situation att den utestängs från stora delar
av det vi kallar ett normalt informationsutbud.



3.5 "Massmediefattigdom och informations-
svaghet"

Studier visar att det i Sverige finns en stor andel av befolk-
ningen som genom inverkan av någon eller några situationsfak-
torer kan karaktäriseras som massmediefattiga. De har få eller
starkt utarmade kontakter med den massmediespridda infor-
mationen.

Genom att massmedierna i växande grad anpassar sitt inne-
håll och sin nivå till den egentliga publiken — som till stor del
utgörs av massmedieintensiva dvs sådana personer som har
många kontakter med massmedier, antages klyftan till de mass-
mediefattiga markeras alltmer. De massmediefattiga får allt
svårare att ta del av ett alltmer avancerat innehåll i massme-
dierna.

Känslan av oförmåga att ta del av innehållet i massmedierna
samt den påtagliga resurssvaghet som ursprungsfaktorerna of-
tast också medför, har förmodats leda till att många massme-
diefattiga tränas i att omfatta en "förlorares strategi".

Denna "förlorarens strategi" kan på informationens område
tänkas leda till att man aktivt undviker information för "om
jag inte vet någonting kan ingen i efterhand säga att jag handlat
mot bättre vetande. Det är inte mitt fel att jag inte planerar
mitt liv på ett vettigt sätt för jag känner inte till något". Med
denna strategi undviker individen att själv ta på sig skulden och
skyddar sig mot eventuella beskyllningar om motsatsen.

Om denna strategi av aktivt informationsundvikande existe-
rar, förstärker den i hög grad de informationsklyftor som finns.

Är det då självklart att massmediefattigdom är detsamma
som informationssvaghet? Denna fråga måste diskuteras och
studeras ingående innan man drar slutsatsen att en stor del av
svenska medborgare lider brist på väsentlig information därför
att de har få kontakter med massmedier eller av ett eller annat
skäl har svårt att använda massmediespridd information.

Givetvis är massmedierna inte den enda användbara källan
till information. Självklart får individen också muntlig infor-
mation på olika sätt. Det kan tänkas att de grupper som ofta
kategoriseras som massmediefattiga använder ett annat system
än massmedier för att hålla sig informerade inför dagssituatio-
nen, exempelvis muntliga kanaler.

I så fall har de bibehållit en verbal kultur, de förlitar sig mer
på personer, vilka rådfrågas vid behov, än på massmediernas in-
formation. Med ett sådant system av personliga källor till in-
formation torde, i ett begränsat perspektiv, dagsinformationen
kunna klaras samt till viss del även den information som krävs
för planering på längre sikt.

Med den inriktning massmedieforskningen i dag har, saknas
emellertid data om i hur stor utsträckning människor använder
sig av informationssystem som bygger på t ex personlig rådgiv-
ning. Det är också okänt hur väl eller dåligt dessa system funge-
rar i de fall de används vanemässigt.



3.6 Ett framtidsperspektiv

Den tekniska utvecklingen inom etermedier, tryckmedier och
datateknik har under det senaste decenniet i grunden förändrat
förutsättningarna för information och informationsspridning.
Nya medier har utvecklats, informationslagringssystem med
stor kapacitet har kommit till användning inom enskild och
offentlig förvaltning.

Övergång till datasättning inom grafisk industri och dags-
press möjliggör att innehållet i böcker och tidningar alternativt
kan presenteras för publiken genom elektroniska medier. Sam-
tidigt förändras förutsättningarna för arkivering och biblioteks-
service.

Kommer dessa tekniska möjligheter att förändra människors
informationsbeteende, deras intresse för information eller de-
ras möjligheter att använda information? Frågorna är omöjliga
att besvara med säkerhet. Iakttagelser av människors reaktio-
ner på den gutenbergska revolutionen och av människans för-
hållanden till andra tekniska förändringar ger vid handen att
människors beteenden och vanor som regel förändras långsam-
mare än de tekniska förutsättningarna.

Om denna historiska iakttagelse fortfarande är giltig innebär
den att människan kommer att behålla informationsbeteenden
som är typiska för den "skrivna kulturen" långt efter det att
de nya tekniska informationsverktygen kommit i vardagligt
bruk. Detta innebär att många nya tekniker kommer att över-
bringa innehåll på ett språk och i former som etablerats under
ett tidigare tekniskt skede. Exempel på detta kan ses inom da-

tatekniken där dataspråket översätts "tillbaka" till s k klartext
därför att människor är vana att läsa den typen av meddelan-
den.

Den väsentliga frågan inför den framtida utvecklingen på in-
formationens område är hur förändringar i det naturliga mänsk-
liga informationsbeteendet sker.

Det finns de som hävdar att det kommer att ske en sådan
förändring av beteendet som innebär att människor, vid sidan
av den personliga informationen, i högre grad kommer att
hämta information från elektroniska medier i framtiden. Å
andra sidan finns hittills inga tecken på att användningen av
tryckta medier minskar.

Utsagor om ett framtida informationssamhälle är i hög grad
avhängiga av vår kunskap om hur mänskligt informationsbe-
teende fungerar i dag och hur det förändras bl a genom intro-
duktion av nya medier och nya system att lagra information.

De nya teknikernas inneboende möjligheter kan utnyttjas
och utvecklas endast om de människor som ska använda dem
förmår och/eller vill förändra sig och anpassa sitt beteende till
de nya möjligheterna. Detta område är f n dåligt utforskat och
vår kunskap är följaktligen ofullständig och otillräcklig.



4 Den offentliga sektorns information — bakgrund och 
dagsläge.

Som en del av bakgrunden till den offentliga sektorns informa-
tion, ska vi i detta kapitel kort beskriva 1967 års informations-
utredning. Därefter ska vi ge en bild av nämndens för samhälls-
information uppgifter. Vi beskriver också de offentliga myn-
digheternas informationsverksamhet, lagstiftning och ramar för
verksamheten, samt de resurser som denna tar i anspråk.

4.1 Informationsutredningen

1967 tillsatte regeringen en utredning för att utreda frågan om
vidgad samhällsinformation. Utredningsgruppen antog namnet
informationsutredningen.

1969 lade informationsutredningen fram sitt betänkande,
och föreslog riktlinjer för statens informationsverksamhet.

Utredningen fann att allmänhetens kunskaper om de förmå-
ner samhället har att erbjuda var så begränsade att avsikten
med flera nya reformer inte kunnat förverkligas. Man fann
också stora brister i medborgarnas kunskaper om vad de i sin
tur var skyldiga samhället.

I betänkandet behandlades också: myndigheternas kontakt-
verksamhet — olika typer av samhällsinformation — förutsätt-
ningar för samhällsinformation genom massmedier och andra
medier — samlad rådgivning i informationsfrågor — centralt råd-

givningsorgan för samhällsinformation.

Våren 1971 lade regeringen fram sin proposition (1971:56)
om förbättrad samhällsinformation.

Där föreslogs att man skulle inrätta en särskild nämnd för
samhällsinformation, som skulle insamla kunskaper om de en-
skilda medborgarnas informationsbehov, samordna den statliga
informationsverksamheten och fördela det särskilda anslag på
15 miljoner som enligt förslaget skulle tas i anspråk för att i
huvudsak vidga och förbättra samhällsinformationen.



Hur får man nu tag i information rörande 
verksamheterna? De enklaste bitarna.

Public service. Sveriges radio, SR, och Sveriges television, SVT ger 
informationer. TV1 , TV2 och Kunskapskanalen är de vanligaste TV-
kanalerna med Rapport och Aktuellt mm. Kunskapskanalen visar vissa 
program från Utbildningsradion UR. De som betalar TV-avgift kan få 
tillgång till Barnkanalen, SVT24 och vanligen den privata reklamkana-
len TV4. Med abonnemang kan man få tillgång till många andra kana-
ler. I radion är P1 det viktigaste, men där finns många andra kanaler.  
På hemsidan om samhällsplaneringens problem finns radio och TV på 
område 7914.

En svaghet med radio och TV är att informationen inte lämnas i text-
format. Det som framförs försvinner efter framförandet och man har i 
huvudet inte minne som kan registrera tillräckligt väl. Man kan nume-
ra efteråt ibland på Internet få repriser, men det kompenserar inte bris-
ten på skriven text. I information i skriven text  kan man lätt läsa om 
det man först inte uppfattat och förstått.  

I radio och TV talas ofta för otydligt och för snabbt och med bortfall 
av viktiga delar av ord. En miljon svenskar har hörselproblem och de 
kan ofta ha svårt att uppfatta det som sägs. Ledningarna för radio och 
TV tycks inte ha förstått det och inte intresserat sig för att få fram tyd-
ligare tal. En del svenska program textas på svenska, men texten i di-
rektsända program har för dålig kvalitet. 

Sveriges Radio och Sveriges Television skulle på sina hemsidor kunna 
ha ett dokument med följande innehåll:

1 En redodovisning av människans hörselorgan.
2 Om fel som kan finnas på hörselorganen.
3 Om vad man kan göra för att förbättra hörseln, inklusive hörappara-
ter o d. 
4 En redovisning av människans röst- och talorgan.
5 Om fel som kan finnas på röst- och talorgan.
6 Om vad man kan  göra för att förbättra röst och tal, inklusive 
tekniska hjälpmedel och deras handhavande, förstärkare, mikrofoner, 
sättet att tala i mikrofon, talhastighet  o d. Mikrofontyper, intervjutek-
nik, samtalsmiljöer,  bolagens reglering av utsändning o d.
7 En text utformad med hänsyn till hörselproblem och talproblem som 
man kan högläsas på kanske tio minuter, och som man kan öva på för 
att utröna hur bra eller dåligt man hörs av andra. Man spelar in läs-
ningen på en bandspelare e d och avlyssnar sedan.
8 De som vill bli anställa av bolagen för att prata i program bör få 
provläsa texten, som sedan bedöms och betygssätts av en person eller 
en  jury med kompetens att bedöma med hänsyn till hörbarhet. Betyg 
lämnas till den som ska anställa och som får avgöra om läsaren är 
lämplig till prat i program.    
 
Arkiv och bibliotek ger tillgång till böcker och andra trycksaker o d. 
På hemsidan om samhällsplaneringens problem finns på de 129 si-
dorna för olika verksamheter uppgifter om motsvarande områden  hos 
bibliotek som registrerar med bibliotekssystem SAB, DC och DK.
På hemsidan finns arkiv på område 101 och biliotek på 102. 

Köpa böcker hos bokhandlare. Handel område 653, förlag 655. 
    
Tidningar och tidskrifter finns på omåde 90. De är vanligen utgivna 
av kommersiella  eller intressestyrda företag och organisationer. Det 
som står i dem måste bedömas med hänsyn till det. De vanliga 



dagstidningarna och många tidskrifter är för sin ekonomi beroende av 
pengar från  annonsörerna och utgivarna får akta sig för att stöta sig 
med dem,  inte stöta sig med den gren de sitter på.

Dagstidningarna har vanligen anknytning till någon politisk inriktning 
och man måste beakta det när man läser. Sveriges största morgontid-
ning DN beskriver sig som oberoende liberal. Den politiska hemvis-
ten märks på ledarsidorna. DN har nästan ett monopol på debattartik-
lar och lär refusera många som vill in. I det följande ska ändå citeras 
ett antal debattartiklar och andra ariklar utan att det betyder ett medhåll 
med alla eller allt i dem. 

Internet. Tidigare fanns på Internet många länksamlingar på olika sätt 
uppställda efter system som täckte alla eller  många informations-
områden. De är nästan alla borta nu. Bland dem fanns det nedlagda 
sverige.se som innhöll länkar till myndigheter o d.Vill man nu få tag 
på länkar inom ett område har man mest bara att skriva in sökord på 
Google och få deras länkar. 

Statliga och kommunala myndigheter och organisationer, skolor och 
utbildningsföretag o d och privata organisationer och företag, utred-
ningsorganisationer, lobbyoranisationer o d och personer med informa-
tionsverksamhet har numer för det mesta hemsidor på Internet. De som 
inte finns där vill inte synas. Det de informerar om på hemsidorna är 
av skiftande kvalitet, det man vill dölja nämns inte. Problemet är att 
hitta dem. Sök på Google.

Skolor. Viktiga informationsverksamheter bedrivs i skolor av alla slag 
och på olika nivåer. 

Sociala kontakter.  I hemmet, bland kamrater och bekanta, på arbets-
plaster, under fritidsverksamheter och resor o s v blir man utsatt för 
informationer och informerar själv. 



Från Nya villkor för public service, hela dokumentet, SOU 2012:59 
(pdf 4,6 MB)  

Nya villkor för public service
Från kapitel 3:

“ 3.5 Mediekonsumtion 
Enligt IRM har hushållens totala medieutgifter ökat under en längre tid 
och uppgår idag (2011) till drygt 17 000 kronor per år. I den summan 
ingår allt från internetabonnemang till mobiltelefonabonnemang, betal-
tv-kanaler, böcker, biobiljetter, CD-skivor m.m. Kostnaden för abon-
nemang på betal-tv-kanaler i form av bas- och tilläggsutbud uppgår till 
knappt 2 200 kronor. För internetabonnemang med fast uppkoppling 
betalar hushållen drygt 2 600 kronor och för mobil-abonnemang 
(inklusive kostnader för ”mobil-surf”) strax under 2 600 kronor (IRM, 
2011). Radio- och tv-avgiften uppgår till 2 076 kronor. 

Den ökade betalningsviljan har dock inte lett till att mediekonsumtio-
nen mätt i tid har ökat i motsvarande utsträckning. Den tid som svens-
karna sammanlagt ägnar åt olika massmedier har under det senaste 
decenniet legat relativt stabilt på ungefär sex timmar om dagen. ( I 
uppgiften, som bygger på en självuppskattning, tas inte hänsyn till att 
olika medier kan användas samtidigt.) Mest tittar man på ”vanlig” tv 
och använder internet (26 procent vardera 2011), medan radions andel 
av bruttotiden uppgår till 22 procent (se diagram 3.4). Se vidare avsnitt 
3.6.3 om användningen av internet. 

Det är människor i åldersgruppen 15–24 år som är de flitigaste medie-
användarna. Det är också den gruppen som använder internet allra 
mest, 39 procent av bruttotiden. Internetanvändningen i gruppen 65–
79 år ligger på 8 procent. Radiolyssnandet ökar däremot med åldern. 
Åldersgruppen 9–14 år använder 7 procent av sin bruttotid åt radio 
medan åldersgruppen 65–79 år använder hela 31 procent (Mediebaro-
meter 2011, s. 26 f.). 

Diagram 3.4 Den bruttotid som befolkningen 9-79 år ägnar åt 
massmedier fördelad på olika medier, 2011

1 . Avser genomsnittlig tid för papperstidningen. 
2 . Avser genomsnittlig tid för vanlig tv. 
Källa: Mediebarometer 2011, s. 23. 

Ett annat mått på medieanvändningen är hur stor del av befolkningen 
som använder olika massmedier en genomsnittlig dag.(Med använd-
ning avses hur stor andel av befolkningen mellan 9 och 79 år som tagit 
del av respektive medium en genomsnittlig dag.) Andelen som använ-
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der tv har ökat något de senaste tjugo åren, från 79 procent 1991 till 85 
procent 2011 medan radioanvändningen har sjunkit från 77 till 67 pro-
cent under samma period. Internet-användningen, som började mätas 
först 1998, har ökat mycket snabbt från 21 procent 1998 till 74 procent 
2010 (Mediebarometer 2011, s. 13). 

När det gäller barns användning av olika medier har medieforskaren 
Olle Findahl i en studie kommit fram till att trots att nästan alla barn 
och ungdomar i åldrarna 9 till 24 år i Sverige använder internet slår det 
inte ut de traditionella medierna hos de unga. Findahl drar slutsatsen 
att internet inte utgör någon egentlig konkurrent till de traditionella 
medierna utan snarare ett komplement (Findahl 2012). 

Det faktum att den tid vi lägger på olika massmedier har legat relativt 
konstant under det senaste decenniet samtidigt som utbudet har ökat 
mycket kraftigt har lett till en alltmer fragmenterad medie-publik. Allt 
mindre tid ägnas alltså åt varje enskild radio- och tv-kanal vilket ökar 
konkurrensen om tittarna och lyssnarna. 

3.5.1 Tv 
Som framgår ovan tittar 85 procent av befolkningen (9–79 år) på tv en 
genomsnittlig dag. (Med tv-tittande avses såväl svenska och utländska 
kanaler som kabel-, satellit och betal-tv. Fr.o.m. 2007 innefattas också 
webb- och mobil-tv. Användningen av video och text-tv ingår inte.) 
Den genomsnittliga tittartiden ligger på knappt två timmar per dag. 
 
De grupper i vilka den största andelen tittar på tv är barn mellan 9 och 
14 år (92 procent) och personer i gruppen 65–79 år (91 procent). 
Åldersgruppen 20–24 år tittar minst på tv, 69 procent, medan 25–44-
åringarna är den grupp som i störst utsträckning har anammat andra 
tekniker för tv-mottagning än den traditionella. 11 procent av denna 

åldersgrupp tittar på tv via dator, mobiltelefon eller liknande utrust-
ning, jämfört med 6 procent av den totala befolkningen (Mediebaro-
meter 2011, s. 51 och 53). 

Barn mellan 9 och 14 år ägnar minst tid åt tv (83 minuter) medan 
åldersgruppen 65–79 år tittar mest, 140 minuter. Män och kvinnor 
tittar lika mycket på tv, medan lågutbildade tittar drygt en halv timme 
mer om dagen än högutbildade (a.a., s. 52). 

Medan SVT och TV4 har en högre andel tittare bland de äldre har 
kanalerna TV3, Kanal 5 och TV6 flest tittare i åldersgrupperna 15–24 
år. Kvinnor tittar något mer på SVT:s och TV4:s kanaler medan män-
nen föredrar Viasats kanaler något mer (a.a., s. 56). 

Nyhetsprogrammen är den programkategori som har flest tittare, även 
om andelen har minskat det senaste decenniet. I dagsläget tittar 44 
procent av befolkningen på tv-nyheter en genomsnittlig dag, jäm-fört 
med 55 procent 2001. Underhållning/musikprogram attraherar 27 pro-
cent, drama/serier 25 procent och sport 18 procent. Män tittar i betyd-
ligt större utsträckning än kvinnor på sport (27 jämfört med 9 procent), 
medan fler kvinnor än män föredrar underhållnings- och musikpro-
gram (31 jämfört med 23 procent) (a.a., s. 60). 

Användningen av text-tv har minskat under 2000-talet. Idag används 
tjänsten av 21 procent av befolkningen en genomsnittlig dag. Störst 
räckvidd har SVT:s text-tv (28 procent) följt av TV4:s (12 procent). 
De vanligaste användningsområdena är nyheter, sport och program-
tablåer (a.a., s. 62 och 65). 

Att se på tv-program när man själv vill blir allt populärare även om 
tittandet på det tablålagda utbudet ligger kvar på en mycket hög nivå. 



Tillgången till programbolagens s.k. beställtjänster över internet ökar 
mycket kraftigt och då särskilt genom mobiltelefoner. 55 procent av 
befolkningen uppger sig ha tillgång till tv via internet i hemmet medan 
22 procent har tillgång till tv i mobiltelefonen (a.a., s. 127). Enligt en 
undersökning som SVT låtit göra är tv i mobilen den av företagets 
plattformar som ökar snabbast hos användarna. Andelen som tagit del 
av SVT i mobilen per vecka ökade från 1,7 procent i november 2010 
till 9,2 procent i december 2011.(Undersökningen har utförts av TNS 
SIFO och avser andelen av befolkningen mellan 9 och 99 år som tagit 
del av SVT /svt.se och/eller SVT Play/ i mobilen per vecka. )Enligt 
undersökningen tittar 45 procent i gruppen 16–19 år på tv-program i 
mobiltelefonen, i jämförelse med drygt 3 procent i åldersgruppen 60–
74 år. 
 
Att kunna koppla internet till tv-apparaten blir också allt mer populärt. 
Det blir också allt vanligare att titta på tv och vara uppkopplad sam-
tidigt, s.k. multi tasking. År 2011 använde 23 procent av befolkningen 
(9–79 år) internet och tittade samtidigt på tv mellan klockan 19.00 och 
22.00, att jämföra med 6 procent 2003 (Medie-utveckling 2012, s. 23).

3.5.2 Radio 
Fram till mitten av 1990-talet ökade radiolyssnandet (Med radiolyss-
nande avses i Mediebarometern all användning av radio vilket fr.o.m. 
2007 inkluderar såväl webbradio som poddradio.) i stort sett i alla 
åldersgrupper, framför allt i de yngre åldersgrupperna. Sedan 1997 har 
radiolyssnandet dock gått ner igen och ligger idag på 67 procent av 
befolkningen. Återigen är det de unga som har ändrat sina vanor mest, 
antagligen på grund framväxten av nya musik-tjänster som Spotify 
(Mediebarometer 2011, s. 32). (Enligt undersökningen Svenskarna och 
Internet 2011 använder 86 procent av internet-användarna i åldern 16–
25 år Spotify, och av dem lyssnar 55 procent dagligen på musik från 

tjänsten (Medieutveckling 2012, s. 31).) 
   
Män lyssnar något mer på radio än kvinnor (69 respektive 65 procent). 
Medan variationerna mellan olika utbildningsnivåer är relativt små 
finns det stora skillnader mellan arbetslösa (46 procent) och de som 
arbetar (cirka 73 procent) (a.a., s. 33). 

Den genomsnittliga lyssnartiden uppgår till drygt två timmar. Inget 
annat medium ägnas så lång tid. En anledning till det är förstås att 
radion ofta står på i bakgrunden medan man gör andra saker. 

Skillnaden mellan unga och gamla är dock stor. Lyssnartiden i gruppen 
9–14 år uppgår till 37 minuter en genomsnittlig dag, att jämföra med 2 
timmar och 27 minuter i gruppen 65–79 år (a.a., s. 34). 

Det är relativt stor skillnad mellan andelen som lyssnar på SR och 
kommersiell radio. Andelen som lyssnar på SR har sjunkit från 71 
procent 1994 till 47 procent idag. Den kommersiella radions 
lyssnarandel har några gånger i början av 2000-talet varit uppe på 
drygt 30 procent, men har sjunkit senare år och ligger idag på 22 pro-
cent. Medan P1 har behållit sin lyssnarandel på 15 procent har P4:s 
lyssnarskara minskat sedan 1994 med 12 procentenheter till 28 pro-
cent. Trots det är P4 alltjämt den i särklass största radiokanalen (a.a., s. 
36). 

Den kommersiella radion attraherar framför allt personer mellan 9 och 
44 år. Störst genomslag har den i åldersgruppen 25–44 år där 34 pro-
cent av lyssnarna nås. I åldersgruppen 65–79 år är det bara 3 procent 
som lyssnar (a.a., s. 38). 



En genomsnittlig dag lyssnar 40 procent av befolkningen mellan 9–79 
år på radio i en vanlig radioapparat och 29 procent i en bilradio. En 
liten men växande andel (6 procent) lyssnar på radio i bärbara termi-
naler som mobiltelefoner och mp3-spelare. Lyssnandet på webbradio 
ligger på 5 procent, dock med tydliga skillnader mellan olika ålders-
grupper, från 8 procent bland 25–44-åringarna till 1 procent av 65–79-
åringarna (a.a., s. 35). 

3.6 Internet 
Den förändring som kanske påverkar aktörerna på radio- och tv- mark-
naderna allra mest är framväxten av internet. 

3.6.1 Aktörer och teknik 
Regeringens mål är att Sverige ska ha bredband i världsklass. I Bred-
bandsstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP, s. 20) anger regeringen 
sina mål för täckningsgraden: 90 procent av alla hushåll och företag 
bör ha tillgång till 100 Mbit/s senast 2020, 40 procent bör ha tillgång 
till 100 Mbit/s 2015. 

Redan idag skulle en mycket stor andel av Sveriges befolkning kunna 
få tillgång till bredband genom att teckna ett internetabonnemang. 
Tillgången sker via fast eller mobil bredbandsuppkoppling. De nät som 
erbjuder fast bredbandsuppkoppling är kabel-tv-nät, xDSL och fiber 
eller fiber-LAN, alltså samma tråd-bundna nät som används för tv-
sändningar. 

I oktober 2011 hade 49 procent av alla hushåll och företag tillgång
(Tillgång definieras i rapporten som ”att stadigvarande bostäder och 
verksamhetsställen på kort tid och utan särskilda kostnader ska kunna 
beställa ett internetabonnemang som i varje fall under förhållandevis 
gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på 100 
Mbit/s nedströms. )  till bredband med en hastighet om minst 100

Mbit/s. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med oktober 
2010. Målet om 40 procents tillgång är alltså redan uppnått. (PTS, 
Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi, PTS-ER-2012:18). 

Antalet abonnemang på mobilt bredband har ökat kraftigt. I slutet av 
juni 2011 fanns det 4,2 miljoner mobila bredbandsabonne-mang, en 
ökning med hela 80 procent i jämförelse med året innan (PTS, Svensk 
telemarknad första halvåret 2011 s. 16). Ökningen har fortsatt till 5,2 
miljoner i slutet av 2011, vilket är fler än de fasta bredbandsabonne-
mangen som vid samma tidpunkt var 3 miljoner till antalet. Det är 
mobilt bredband som tilläggstjänst, i form av användande i smarta 
mobiltelefoner, som står för den stora ökningen (PTS 2011, Svensk 
telemarknad 2011, s. 7). 

De största bredbandsoperatörerna för fast bredband var 2011 Telia-
sonera med en marknadsandel på 37,9 procent, följt av Com Hem med 
18,1 procent och Telenor med 16,9 procent. Även när det gäller mobilt 
bredband är Teliasonera störst med en marknads-andel på 36,8 procent 
(a.a., s. 44 f.). 

Datatrafiken i bredbandsnäten ökar kraftigt, till följd av ett ökat an-
vändande av tjänster via internet. Enligt vissa prognoser kommer 
datatrafiken att öka med så mycket som 35 procent per år i de fasta 
näten och med 107 procent per år i mobilnäten. Fler och fler tjänster 
tas fram och utvecklingen går mot mer och mer kapacitetskrävande 
terminaler. 

De tjänster som distribueras via internet kan tas emot av en rad olika 
terminaler: datorer, mobiltelefoner, surf- och läsplattor samt tv-appa-
rater som är anpassade för internetuppkoppling. Mer utvecklade 
mobiltelefoner, s.k. smarta mobiltelefoner, fungerar idag som små 
datorer med tillgång till internet. 



3.6.2 Marknadsaktörernas användning av internet 
Via internet distribueras idag företrädesvis enskilda tv-program. Till 
största delen rör det sig om s.k. beställ-tv där användaren själv bestäm-
mer när han eller hon vill se ett speciellt program. Oftast är det tidigare 
sänt material som tillgängliggörs samt diverse webb-exklusivt ma-
terial. 

Så gott som alla radioprogrambolag som riktar sig till den svenska 
marknaden strömmar däremot även sina linjära tablålagda kanaler 
direkt på internet, dvs. tillgängliggör kanalerna för uppspelning utan 
att de laddas ner till mottagarens dator eller mobiltelefon. SR har 
också ett omfattande utbud tillgängligt för nedladdning, s.k. podd-
radio. 

Internet är dock mer än en vanlig distributionsplattform för radio- och 
tv-radioprogram. En viktig egenskap som internet har och som skiljer 
den från de flesta andra plattformar är, förutom möjligheten att själv 
välja tidpunkt för att titta eller lyssna på pro-grammen, möjligheten till 
interaktivitet. På internet kommunicerar privatpersoner, företag och 
organisationer via sociala medier eller olika chattfunktioner. Använ-
darna är inte bara passiva mottagare av ett programutbud utan det finns 
stora möjligheter att själva gene-rera innehåll genom att tillgänglig-
göra det på internet, via tjänster som t.ex. YouTube. 

3.6.3 Allmänhetens användning av internet 
67 procent av befolkningen använder internet, vilket innebär en 
mycket snabb ökning från 1999 då andelen låg på 12 procent. (Uppgif-
terna i detta avsnitt är hämtade från Mediebarometer 2011, s. 114 ff. 
och avser användning av internet i hemmet en genomsnittlig dag. )
Den snabba ökningen beror framför allt på utbyggnaden av bredband. 

Det finns dock stora skillnader mellan olika grupper. Medan så många 
som 88 procent i åldersgruppen 20–24 år använder internet uppgår 
motsvarande siffra till endast 43 procent i åldersgruppen 65–79 år. 
Skillnaden är också mycket stor mellan hög- och låg-utbildade, från 80 
procent av dem med mer än tre års utbildning på högskola/universitet 
till 31 procent bland dem med en för-gymnasial utbildning på mindre 
än nio år. Internet används också i något större utsträckning av män 
(70 procent) än av kvinnor (65 procent). 

Den totala tiden för internetanvändningen i hemmet uppgår i genom-
snitt till 1 timme och 40 minuter. Personer i åldersgruppen 15–24 år 
använder internet 2 timmar och 42 minuter medan per-soner i ålders-
gruppen 65–79 år ägnar ungefär en timme åt internet. Män använder 
internet längre tid än kvinnor och högutbildade längre tid än lågut-
bildade. 

E-post är den mest använda internettjänsten. 65 procent av internet-
användarna tar del av denna tjänst en genomsnittlig dag. Av de tradi-
tionella medierna har kvällstidningarna flest läsare på internet (30 pro-
cent), följt av morgontidningarna (15 procent). Det finns stora skillna-
der mellan yngres och äldres användningsmönster. Unga användare 
kommunicerar direkt med varandra i nätverk och tar i större utsträck-
ning del av olika ljud- och bildmedier via nätet. Kvinnor och flickor 
besöker bloggar och sociala nätverk oftare än män. 

33 procent av den totala befolkningen och 57 procent av de äldre inte 
använder internet. Denna digitala klyfta, som den ibland kallas, beror 
på flera olika sociala, ekonomiska och geografiska faktorer, bl.a. 
tillgång till och kunnande att nyttja den digitala tekniken. Tillgången 
beror delvis på individuella val och möjligheter, bl.a. kostnaden för 



den enskilde, men den beror också på vilka infra-struktursatsningar 
som görs. 

Eftersom nya investeringar i infrastruktur i första hand görs i tätbe-
byggda områden, där lönsamheten är högre, finns det en risk att skill-
naden mellan de som har tillgång till snabbt bredband och de som får 
hålla till godo med långsammare bredband, som inte klarar av de mer 
kapacitetskrävande tjänster som växer fram, kommer att öka. För möj-
ligheterna att tillgodogöra sig det växande utbudet på internet spelar 
dessa skillnader en allt större roll 

3.7 Ökad konkurrens 
Som vi konstaterat ovan har konkurrensen om tv-tittarna och radio-
lyssnarna ökat eftersom utbudet har ökat väsentligt samtidigt som den 
tid människor ägnar åt olika medier är relativt konstant. Inte minst har 
internettjänsters ökade betydelse i människors liv stor påverkan på de 
olika radio- och tv-aktörerna. 

De kommersiella programbolagens huvudsakliga intäktskällor är 
reklamintäkter och (när det gäller tv) intäkter från abonnemang. Det 
finns en etablerad ersättningsmodell på den traditionella tv-marknaden. 
Programbolagen sluter avtal med betal-tv-operatörer om distribution 
av kanaler och betal-tv-operatören paketerar sedan och säljer paket 
med tv-kanaler till slutkunder. Programbolagen avtalar med betal-tv-
operatören om ersättningsnivå för kanalerna per abonnent och har 
sedan möjlighet att sälja reklamutrymme i sina sändningar baserat på 
antal tittare. På internet finns inte denna ersättningsmodell. 

Användarna, det vill säga allmänheten, har vant sig vid att mycket av 
innehållet som finns på internet är gratis. I takt med att användningen 
av internet ökar måste programbolagen därmed hitta nya intäkter för 

sändningar via internet, särskilt om tv-tittandet via traditionell tv, där 
det finns fungerade intäkts-modeller med reklam och abonnemangs-
intäkter, skulle minska i fram-tiden. Som har framkommit i avsnitt 
3.5.1 står sig den traditionella tv:n fortfarande starkt, men tv-tittandet 
via internet på datorer och i mobiltelefoner ökar starkt, särskilt bland 
unga. 

Även för de aktörer som agerar som betal-tv-operatörer kan en över-
flyttning av mer och mer innehåll till internet på lång sikt innebära ett 
hot. Vissa betal-tv-operatörer har börjat erbjuda egna s.k. on-demand 
tv-boxar, vilket är ett sätt att se på tv-program när tittaren själv vill via 
en lösning i operatörens nät och inte på programbolagens webbplatser 
via internet. Sådana tjänster är integrerade i operatörens tv-tjänst. 

Flera aktörer tillhandahåller såväl tv-abonnemang som bredbands-
uppkoppling och förfogar dessutom över infrastruktur. Dessa aktörer 
har intäkter från slutkunder i form av bl.a. betal-tv- och internet-
abonnemang i operatörens nät. För överföring av tjänster via internet 
är det bredbandsoperatörens slutkund som betalar för den datatrafik 
som denna generar genom att använda internet. Innehållsleveran-
törerna har inte avtal med och betalar ingen ersättning till bredbands-
operatörerna. 

Utvecklingen mot en ökad trafik på internet har gett upphov till 
diskussionen om s.k. nätneutralitet som handlar om att nätoperatörer 
av olika skäl prioriterar viss internettrafik eller diskriminerar och 
spärrar vissa internetbaserade tjänster. Begränsningarna kan vara 
blockering eller filtrering av tjänster eller innehåll eller s.k. favorit-
prioritering. Favoritprioritering innebär att företag som levererar 
innehåll betalar bredbandsoperatörer för att vissa hemsidor eller 
tillämpningar ska prioriteras med högre kapacitet och bättre svarstider 
som följd (www.pts.se). Detta kan påverka konsumenter och de 
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aktörer som tillhandahåller tjänster via det öppna internet t.ex. genom 
att tjänster får lägre kapacitet och sämre svarstider. Inom EU pågår ett 
arbete med att kartlägga hur internetoperatörerna använder sig av 
dessa former av trafikhantering. 

I takt med att nya terminaler tas fram, som t.ex. smarta mobiltelefo-
ner, läsplattor och tv-apparater med möjlighet att koppla upp sig mot 
internet, ökar användandet av s.k. appar för nå innehåll på internet. 
Med denna utveckling har ett antal internationella aktörer som Apple, 
Google och Samsung trätt in på den svenska marknaden. Aktörerna 
tjänar som en mellanhand mellan innehållsleverantören och använda-
ren och har hand om betalningsfunktionen för betal-appar. Det krävs 
t.ex. ett abonnemang med Apples ”Appstore” för att kunna ladda ner 
appar till företagets produkter Iphone och Ipad. Även för innehåll som 
tillhandahålls via gratis-appar krävs att såväl innehållsleverantören 
som användaren har ett avtalsförhållande med t.ex. Apple. Det går 
även att nå innehåll på internet direkt på innehållsleverantörers 
webbplatser via webbläsare i terminalerna. 

Av beskrivningen i avsnitt 3.3.2 framgick att såväl tv- som radio-
reklam haft en gynnsam utveckling de senaste åren. Samtidigt har 
reklamintäkterna på internet mångdubblats sedan 2005 till en nivå som 
nu överstiger intäkterna från tv-reklamen. IRM förutspår att internet-
reklamen kommer att fortsätta att öka och omsätta mer än dagspress-
reklamen 2014 eller 2015. Denna utveckling ställer de etablerade 
medieföretagen inför stora utmaningar. De kan t.ex. få svårt att finansi-
era kvalificerad journalistik när konkurrensen om annonsörerna blir 
allt hårdare samtidigt som konsumenterna överger betalda produkter 
och i stället väljer digitala plattformar som inte genererar intäkter till 
innehållsleverantörerna (Sundin 2011b, s. 7). För tv-bolagens del 
innebär detta att produktplaceringar och indirekt sponsring kommer att 

bli allt viktigare intäktskällor. (Det är svårt att få information om 
värdet av produktplaceringar och indirekt sponsring och hur dessa 
finansieringsformer påverkar utbudet i svensk tv. Enligt uppgift från de 
kommersiella bolagen utgör dessa direkta och indirekta intäktskällor 
dock redan betydande belopp. )

Slutligen ändras konkurrensförhållandena mellan de mediebolag som 
levererar innehållet. På internet möts olika typer av medie-företag som 
tidigare har använt helt olika distributionsformer. Traditionella tid-
ningsutgivare använder idag både ljud och rörliga bilder utöver det 
skrivna ordet och stillbilder medan programbolag inte bara tillgänglig-
gör sina program på internet utan kompletterar dessa med texter, bilder 
m.m. “



Före skolan, i skolan och efter skolan.
Människor föds in i en familj eller in hos annan vårdnadshavare. Vi tas 
om hand, lär oss av omgivningen, får erfarenheter och bygger omed-
vetet upp kunskaper om världen och livet. Vi kan komma in i ett över-
klasshem eller ett underklasshem och får uppfattningar efter det. Vi lär 
oss av lekkamrater på hemmaplan och om vi får komma på dagis och 
förskolor kan vi lära oss mer av alla som finns där, över- och under-
klassbarn och deras vårdnadshavare kan träffas och lära av varandra.

När det blir dags för skolan sätter där in processer som ger mer kun-
skaper och erfarenheter. Samtidigt fortsätter uppfostran i hemmet och 
på fritiden. Under nio år i grundskolan och i tiden utanför skolan 
formas vi ytterligare. Vid 16 års ålder ska vi vara rustade för livet.  

Skolverkets läroplaner ger inte alltid tydliga uppgifter om vad som ska 
läras ut. Det som nämns i dem är vanligen svävande, resultaten  för 
eleverna kan bli mycket olika. 

Den allmänna debatten om skolan har på senare år varit mycket livlig. 
En  alltför stor del av eleverna kan inte läsa när grundskolan är genom-
gången och konsten att räkna är dålig, det nämns brister av många 
slag. Betyg har diskuterats mycket, men innehållet i utbildningarna  
nästan inte alls. Det upprepas ständigt att vi ska konkurrera med ut-
landet med goda kunskaper, vi ska bli en kunskapsnation. 

Men grundskolans uppgifter ligger inte i att ge kunskaper för yrkes-
verksamheter, det kommer ju på gymnasiet och högre skolor. Och där 
inriktar man sig på yrkenas krav, inte på den viktiga rollen A2. Kun-
skaper för den viktiga uppgiften att påverka de politiska styrningarna 
ska ges i grundskolan men  nämns inte i debatten. 

Ungdomsarbetslösheten är stor, många har efter grundskolan  få möj-
ligheter att få jobb och alla kan inte komma in på gymnasiet. Eleverna 

i grundskolan får  troligen lära sig för litet om arbetslivet och närings-
livet och för litet om livet som vuxen: rollerna B1, B2 och A1. De kun-
skaper de får för rollen A2 är säkerligen alldeles för små.

I TV har 2012 och också något år tidigare visats program om bort-
skämda barn i åldrarna cirka 17- 23 år. Programmen har visat att de 
från en äldre persons horisont varit otroligt okunniga ifråga om alla 
rollerna A och B. Föräldrarna  har haft del i det dåliga utfallet.  

För överklassen har bristerna i grundskolan inte så stor betydelse, kan 
istället vara en fördel enligt principen om att söndra och härska. 
Underklassen  borde sträva efter att förbättra innehållet i grundskolans 
utbildningar.

Utbildningarna på gymnasiet, högskolor och universitet borde för 
demokratins skull omfatta goda kunskaper för rollen A2.  

När alla skolorn är genomgångna och människorna är ute i arbetslivet 
finns problem med att få kunskaper om förändringar i kunskapsbeho-
vet för alla rollerna A och B. Det behövs vidareutbildning i synnerhet 
för yrkesrollerna och  rollen A2 om att  påverka de politiska styrning-
arna. Vidareutbildning för yrkesrollerna är något löntagar- och arbets-
givareorganisationer borde intressera sig för och utveckla. 

Vilka borde ha ansvaret för vidareutbildningen för rollen A2 ? De 
politiska partierna kan man tycka, men de kan inte väntas ge helt san-
ningsenliga besked. De vill förgylla den egna politiken, vanställa mot-
ståndarnas politik och ge vilseledande uppgifter om de politiska pro-
cesserna. Man kan begära, att de politiska partierna ger sin syn på hur 
partierna bör informera om politik och hoppas på att det blir bättre.
Professorerna i statsvetenskap borde uppmuntras att intressera sig för 
denna vidareutbidning och på Internet lättillgängligt  ge välgrundade 
upplysningar om de politiska processerna, aktörer mm.  
 



Inre och yttre verkligheter. 
Från http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf, sid 93-103.

Människorna avgör tillsammans världens framtid. Samspel med 
symboler.  

Det är människornas handlingar som främst avgör tillstånden i 
framtiden. Handlingarna följer av individernas inre verkligheter med 
bl a viljor. Hur det går i framtiden beror på människornas inre verk-
ligheter som i hög grad formas av de sociala miljöerna.      

Varje människa har en egen unik inre verklighet oåtkomlig för andra. 
Denna inre verklighet består av kunskaper och erfarenheter, minnen 
från det förgångna, tro och förhoppningar om framtiden, känslor, upp-
levelser, värderingar, föreställningar om världens stora och små sam-
manhang och föreställningar om hur man bör bete sig mot ting och 
människor så att de kan göra nytta praktiskt, estetiskt och socialt.          
 
Varje människa har också en yttre verklighet som består av allt annat 
än den inre verkligheten. I den yttre verkligheten ingår hela univer-
sum, och där ingår andra människors både inre och yttre verkligheter, 
fastän andras inre verkligheter inte är direkt åtkomliga.          

De materiella tingen i den yttre verkligheten har materiell betydelse 
men är också symboler med vars hjälp människorna bygger upp den 
inre verkligheten omdvetet eller medvetet. Människornas inre verklig-
heter kan bli kända för andra bara genom symboler och system av 
symboler. De viktigaste symbolsystemen är språken, talspråken och 
skriftspråken.          

Samhällsplanering i en demokrati är en fråga om samverkan mellan 
människorna där alla de olika människornas inre verkligheter sam-
spelar sinsemellan med hjälp av en fysisk yttre verklighet som fysiskt 
sett huvudsakligen är gemensam.        

Sociala samhällen eller sociala miljöer bildas av samspelande männi-
skor när man ser dem som system av samspelande inre verkligheter, 
samspelande psyken.          

Fysiska samhällen eller fysiska miljöer bildas av de fysiska tingen. De 
fysiska tingen fungerar praktiskt och ger de fysiska möjligheterna för 
de sociala miljöerna, men är också symboler som ger estetiska 
upplevelser och som symboliserar sociala relationer.          

Grovt formulerat består de sociala miljöerna av människorna och de 
fysiska miljöerna av allt annat, men det är grovt bl a därför att de 
fysiska tingen sedda som symboler ingår i de sociala miljöerna och 
därför att männnskorna sedda som ting också ingår i de fysiska 
miljöerna.        
 
Deförekommande etablerade samhällsplaneringarna som de före-
kommer idag är inriktade främst på planeringar kring de fysiska 
tingens praktiska användningar. De fysiska tingens symbolvärden be-
aktas mycket litet och de sociala miljöerna planeras inte medvetet i 
någon högre grad. De fysiska miljöerna styr de sociala miljöerna men 
denna styrning kan inte bli bra och medveten om inte de sociala mil-
jöerna planeras bra och medvetet.      

Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför 
krav om mer och bättre planeringar.          

Befolkningsökning och brister i fråga om olika saker, bl a livsmedel, 
råvaror och energi, gör att världens problem kan tänkas bli större och 
större. Bristsituationer och ojämna fördelningar av tillgångar brukar 
resultera i strider om de knappa tillgångarna. Stora brister ger stora 
strider och små brister mindre strider eller konflikter.       

Tillgångarna i fråga om sådant som livsmedel, råvaror och energi 
förändras inte plötsligt i stora steg utan vartefter i mindre steg. Stri-
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derna och konflikterna om tillgångarna kan då tänkas förändra sig 
också de i små steg. Det är risk att människorna vartefter vänjer sig vid 
brister och strider, även om det sker motvilligt, men till slut hamnar i 
en situation där de inte tål mer och det hela plötsligt kollapsar.       

Det är inte bara fundamentala saker som livsmedel, råvaror och energi 
som kan orsaka konflikter. I Sverige har uppstått problem med 
fördelningar på grund av arbetslöshet och man kan se hur de svagare 
grupperna får inskränka sig till levnadsnivåer under det rimliga.       
För att utröna riskerna och för att få kontroll över utvecklingen be-
höver man tänka igenom vad som kan hända i framtiden och man 
behöver göra klart vad man helst vill ha. Detta tankearbete bör ske i 
medvetna planeringar.       

Planeringarnas tidshorisonter bör anpassas efter de farhågor och 
drömmar man har beträffande olika tidpunkter i framtiden och efter 
beslutens räckvidder. Det kan bli nog så svårt om 20 år men ännu värre 
tiden därefter, om 50 år och 100 år. Världsbefolkningen har ökat från 2 
miljarder på 1930-talet till 4 miljarder på 1970-talet, 6 miljarder på 
1990-talet och ökningen därefter lär fortsätta i hög takt. Ju fler männi-
skorna blir desto flera ska dela på de tillgängliga materiella resurerna, 
som i en del fall samtidigt kan antas minska.              

Situationen ställer krav om att man tänker igenom hur fördelningen av 
resurserna bör ske på individer och grupper av individer och på miljöer 
de vistas i. De teknologiska möjligheterna att med våld strida om 
tillgångarna är förfärande stora. Mer av krig och terrorism skymtar i 
fjärran om fördelningarna blir för skeva. De som har någon fantasi kan 
föreställa sig hur mänskligheten av oskicklighet styr in sig i en framtid 
med överbefolkning, knapphet på tillgångar, upptrappade kon-flikter, 
svåra motsättningar, terrorhandlingar, inbördeskrig, krig.             

Därför behöver planeringsverksamheterna förbättras. Planeringarna 
bör bli mer omfattande och mer långsiktiga. Förenta Nationerna kan 

förmodligen inte driva en tillräckligt utvecklad världsplanering innan 
det är för sent. Varje stat bör bedriva planeringar för förhållandena 
inom den egna staten och dessutom egna världsplaneringar för eget 
behov. Om en stat ska kunna planera de inre förhållandena måste 
samtidigt finnas uppfattningar om hur de inre förhållandena beror av 
världen utanför.       

Man kan hoppas att människorna vartefter kommer att klara av de 
uppdykande problemen, men det kan man inte ha någon säker uppfatt-
ning om nu om man inte tänker igenom vad som kan komma och på 
tidigt stadium försöker tänka igenom hur man kan undvika svårig-
heterna.        

   Det är fyra viktiga typer av planeringar som behövs och som gäller :   
* individernas kroppsliga förhållanden,   
* individernas psykiska förhållanden,   
* individernas fysiska miljöer,   
* individernas sociala miljöer.                                                                                                                           

Hur kan möj1igen människornas kroppsliga och psykiska tillstånd vara 
och hur bör de vara vid olika framtida tidpunkter ? Hur kan möj-ligen 
de fysiska och de sociala miljöerna vara och hur bör de vara vid olika 
framtida tidpunkter ? Vad är det för krafter som styr utveck-lingen? 
Hur kan man ändra dessa utvecklingskrafter så att utveck-lingen går i 
den riktning man önskar?       

Det finns vissa krafter som inte går att påverka, det är de orubbliga 
naturkrafterna. För övrigt är det människorna själva som utgör utveck-
lingskrafterna, medvetet eller omedvetet. De rådande bristerna ifråga 
om planering gör att man kan säga, att mänskligheten på det hela taget 
lever i ett planeringslöst tillstånd och att de mänskliga utvecklings-
kraftena kan ses som främst omedvetna. Det är naturligtvis inte bra. 
Att planerna är ett sätt att göra människorna medvetna om hur de 
påverkar utvecklingen.   



Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism. 
Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar.       

   Studerar man utvecklingen i det förgångna kan man finna att männi-
skornas inre verkligheter skiftat genom tiderna. Man kan skönja intres-
santa utvecklingar i flera avseenden.       
   Människornas uppfattningar om kunskap har undergått en tydlig för-
ändring. Människornas uppfattningar och kunskaper om den yttre 
verkligheten grundades till en början på spekulationer där i de inre 
verkligheterna byggdes upp bilder av den yttre verkligheten utan 
undersökningar av den yttre verkligheten. Detta sätt att bilda sig 
uppfattningar om den yttre verkligheten avlöstes såsmåningom av den 
s k empirismen enligt vilken uppfattningar ska grundas på under-
sökningar av det man vill skaffa sig uppfattningar om. Empirismen 
började slå igenom på 1500-talet, fick större utbredning först på 1800-
talet men har ännu inte slagit igenom på alla områden. Framför allt 
råder fortfarande det spekulativa tänkandet vid beslut som formar 
framtiden. 
   Det finns en utbredd missuppfattning om framtidsplaneringen. Man 
menar att framtiden inte kan utforskas därför att den ännu inte finns, 
och menar att allt om framtiden är spekulationer. Till detta kan sägas 
att framtidsplanering innehåller spekulationer om hur framtiden 
sannolikt kommer att bli, men planering innehåller också normativa, 
värderande moment om hur det bör bli, vilket inte alls är spekulativt.       
   En medveten vetenskaplig planering kan bedrivas utifrån förslag om 
hur framtiden bör bli. Om man utformar konkreta förslag om fram-
tiden kan det spekulativa inslaget reduceras. Det är alltså möjligt att 
bedriva en vetenskaplig framtidsplanering, vilket är angeläget att 
framhålla därför att en del tycks mena att det är omöjligt.       
   Att det är möjligt att bedriva en vetenskaplig framtidsplanering beror 
på omständigheterna kring uppfattningar om förrändringskrafterna. 
Längre tillbaka i tiden menade man att världen förändrades på grund 
av gudomliga krafter eller på grund av ”ödet”. Under tidernas lopp har 
det skett en förändring i den uppfattningen så att det nu i välutvecklade 

samhällen är klart att det mest bara är människorna själva som avgör 
utvecklingen på jorden i framtiden.       
   Man kan hävda att människorna under hela den historiska tiden från 
omkring år 3000 f Kr själva styrt världen, men gjort det utan att veta 
om det. Att människorna huvudsakligen själva avgör sin framtid är en 
mycket sen insikt som ännu inte slagit igenom. Därför är det angeläget 
att framhålla också detta.       
   Studierna av det förgångna visar att människornas tankefömåga, 
kunskaper, föreställningar och värderingar etc inte är av naturen givna 
utan är kulturellt betingade. Människorna har ett nervsystem med en 
hjärna genom biologiskt arv, men det som finns i och händer i systemet 
i form av kunskaper och värderingar, föreställningar om världen etc 
beror av den sociala miljön och symbolmiljön.       
   Om man eftersträvar tillstånd med människor som är medvetna och 
kan fatta goda beslut om framtiden måste man bygga sociala miljöer 
och symbolmiljöer som kan forma de eftersträvade människorna. De 
sociala miljöerna bör vara beskaffade så att de i nuet känns tillfreds-
ställande för individerna och så att de gör människorna så kunniga och 
ansvarsmedvetna man vill ha dem. Det är ett gemensamt intresse för 
alla att människorna, vilka ju formar framtiden, är kunniga och 
ansvarsfulla. Det är särskilt angeläget i en demokrati som räknar med 
att alla ska vara med och bestämma.       
   Demokratin är en viktig faktor i framtidsplaneringen. Studier av det 
forgångna visar att uppfattningarna om bestämmanderätten har föränd-
rats genom tiderna. Den nu rådande uppfattningen är demokratins idé 
och den idén torde bli bestående i framtiden, och borde då utvecklas 
och fördjupas.       
   Dagens demokratier kan ses som tämligen primitiva demokratier, 
och kan till och med ses som fåmansvälden där folkets valda represen-
tanter i princip är folkets representanter men i praktiken är det på ett 
ofullkomligt sätt, bl a därför att det inte finns planeringar som kan 
tjäna som kommunikationsinstrument mellan foIket och dess represen-
tanter. Med hjälp av goda planeringar kan man förbättra framtiden, 
men med hjälp av goda planeringar kan man också förbättra demo-
kratin.   



Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala 
miljöerna som formar de inre verkligheterna.          

   Människorna främst ansvariga för utvecklingen, vilket gör en om-
fattande planering möjlig. Alla människor har enligt demokratins idé 
rätt att delta i besluten. Man kan hävda att de då också när de deltar 
har skyldighet att delta på ett medvetet och kunnigt sätt.       
   Hur framtiden kommer att bli beror av i vilken utsträckning demo-
kratins medborgare är medvetna om och har kunskaper om föränd-
ringskrafterna, styrningsproblemen och planeringsproblemen. Goda 
planeringar och styrningsbeslut kan inte komma till om inte med-
borgarna förstår samhällsplaneringens problem. Bristerna i fråga om 
förståelsen är nu så stor att de är ett hot mot en möjlig bra framtid.         
   De moderna utvecklade industrisamhällena är mycket specialiserade 
och så komplicerade att de är svåra att overblicka. De är så kompli-
cerade att man kan räkna med att de som ytterst ansvarar för besluten 
inte riktigt vet vad de styr, bl a på grund av brister i planeringarna.       
Specialiseringen har bl a medfört en stark uppdelning av vad man kan 
kalla produktion och konsumtion. Uppdelningen har givit till resultat 
kommersiella system med mycken reklam och propaganda som kan 
tänkas ofta förvilla människorna. De kommersiella reklam- och propa-
gandasystemen, som på det hela taget vädjar till människornas kort-
siktiga krav eller önskningar, har i stor utsträckning kopierats av de 
politiska partierna. Partierna arbetar nu mycket kortsiktigt och behand-
ar de långsiktiga problemen illa.       
   Specialiseringen har också medfört att utbildning och förvärvsarbete 
skilts åt, vilket har nackdelar. Elevernas liv i skolan tycks ofta isolerat 
från arbetslivet och vuxenlivet för övrigt. Eleverna förbereds inte 
tillräckligt väl för livet efter skolan.       
   Informationsflödena i de utvecklade samhällena är numera så 
omfattande att de flesta har ha svårt att hinna med att ta del av och 
bearbeta informationerna på ett tillräckligt bra sätt.       
Det har hopat sig en mängd problem :   
* Problem som följer av befolkningsökning och minskade materiella 

tillgångar har ökat behovet av medvetna goda styrningar.   

* Samhällena har blivit så speciliserade och komplicerade att det är 
svårt att få överblick över dem och förstå hur de arbetar.   
* Människornas kunskaper om sig själva och deras medvetande om 
ansvaret för utvecklingen är för litet. Människorna har genom demo-
kratin givits makt att påverka utvecklingen, men saknar på det hela 
taget kunskapsmässiga förutsättningar att fatta medvetna goda beslut.   
* Reklam för kommersiella produkter gör samtidigt reklam för kort-
siktigt tänkande. De förtroendevalda representanterna i demokratin är 
benägna att falla in i det kortsiktiga tänkandet och fästa större avse-
ende vid kortsiktiga krav än vid långsiktiga.   
* Vill man styra mot en framtid utan elände och katastrofer måste man 
beakta att demokratins idé medför krav om att alla har tillräckliga 
kunskaper och är tillräckligt ansvarsmedvetna, men informations-
flödena börjar växa människorna över huvudet.   
* Genom medvetna planeringar kan konflikter upptäckas i god tid och 
man kan då styra så att man undviker konflikterna. Planeringsverk-
samheter går ut på att skaffa fram kunskaper och bl a kunskaper om 
kunskapsbrister så att kunskapsluckorna kan fyllas. Men planerings-
verksamheterna är outvecklade och kunskaperna om planerings- och 
framtidsproblemen små .    
* Flera liknande satser kan ställas upp, men de nu uppställda räcker för 
att visa att problemen framför allt ligger i de sociala miljöerna i vilka 
ingår människornas inre verkligheter med kunskaper och värderingar 
etc.      
   Det är en viktig uppgift att ge alla kunskaper om framtidsproblemen. 
Alla vuxna i Sverige och världen bör känna till dem och det bör ordnas 
så att de kan följa med i vartefter inträffade förändringar i problemen. 
Eleverna i grundskolan bör få kunskaper om dem så tidigt som möjligt 
och bör sedan under skoltiden utveckla dem.       
   Att snabbt genomföra en bred utbildning av hela svenska folket och 
världens folk kan vara svårt. Det blir då viktigt att försöka ge goda 
kunskaper åtminstone till nyckelpersonerna i de många institutionerna 
och organisationerna som på ett avgörande sätt fattar de framtidspå-
verkande besluten. Särskilt viktigt blir det att ge kunskaper åt dem som 
utforskar och sprider kunskaper.   



Individens möjligheter att förbättra för sig. Att påverka och 
förändra individer och miljöer.          

   En människa kan förbättra de egna levnadsvillkoren genom att på 
lämpligt sätt påverka sina fysiska och sociala miljöer, sina kroppsliga 
förhållanden och psyket.          

   Vill individen påverka sin fysiska miljö med den egna kroppen så 
att miljön ändrar sig väsentligt är möjligheterna mycket små och i stort 
sett försumbara, det individen kan påverka är mest bara ett litet om-
råde runt sig själv, ungefär lika med bostaden och den egna arbets-
platsen. Påverkan på de de större fysiska miljöerna måste huvudsak-
ligen ske med andras hjälp.
      Man kan tvinga andra med våld, fysisk påverkan, genom piskslag 
etc, eller övertyga dem och få dem att själva vilja utföra det som man 
önskar, psykisk påverkan. 
      Mellan ytterlighetsformerna av fysisk och psykisk påverkan finns 
mellanformer där man reglerar resurstillförseln till dem man önskar 
påverka så att vederbörande förmås vilja det man önskar. Man kan 
påverka genom att påföra eller undandra något gott eller ont som 
genast eller på sikt medför förändringar.
      Eftersom våldslinjen grovt sett inte accepteras återstår de andra 
möjligheterna. Reglering av resurser som påverkar de fysiska miljö-
erna direkt eller indirekt sker huvudsakligen kollektivt genom större 
och mindre grupper i de sociala samhällena, vilka förfogar över regler-
system av olika slag, t ex lagar och regler om penningströmmar. 
     Individen har en teoretisk möjlighet att påverka andra individer var 
och en för sig med psykiska medel så att de formar de fysiska miljö-
erna efter individens önskemål oberoende av reglersystemen, men det 
finns många som då ska övertygas och möjligheterna att lyckas bra är 
små. Vill individen påverka den fysiska miljön är han huvudsakligen 
hänvisad till att gå vägen över de sociala samhällena och påverka dem 
så att de påverkar reglersystemen som påverkar de fysiska miljöerna. 

     Vill individen påverka sin sociala miljö finns som förut möj-
ligheterna att direkt övertyga individerna i den en i taget. Det är en 
svår uppgift. Ett annat sätt är att påverka reglersystemen som påverkar 
individerna i de sociala miljöerna.      

    Vill individen påverka sin kropp kan det ske genom förståndig 
personlig vård och träning, lämplig föda, personliga hjälpmedel etc, 
för vilket krävs pengar, läkarvård av andra o d. I ett modernt samhälle 
kräver detta i hög grad medverkan från de sociala samhällena. Efter-
som kroppen påverkas av den fysiska miljön kan kroppspåverkan 
också ske genom förändring av den fysiska miljön eller genom för-
flyttning till bättre fysisk miljö. Möjligheterna att påverka den fysiska 
miljön har nyss berörts. Kroppen kan också påverkas av det egna 
psyket.       

   Vill individen påverka sitt eget psyke kan detta ske genom 
påverkan på kroppen som i sin tur påverkar psyket och genom påver-
kan på de fysiska och de sociala miljöerna som i sin tur påverkar 
psyket. Man kan flytta till bättre fysisk och social miljö. 
     Viktigast är kanske ändå möjligheten att förändra psyket genom att 
själv tänka och lära sig på olika sätt. Möjligheterna för individen att 
direkt påverka sitt eget psyke är i hög grad beroende av medverkan 
från de sociala samhällena.       

    Individens problem med att påverka sina fysiska och sociala 
miljöer, sin kropp och sitt psyke leder till slut till problemet att på-
verka de sociala samhällena, och då finns möljligheterna att övertyga 
samhällsindividerna en i taget eller att påverka de sociala samhällenas 
reglersystem.
     Det förefaller vara en hopplös uppgift att direkt påverka alla andra 
så att de gör som man vill - om man vet vad man vill. Kvar blir det 
stora problemet att påverka de sociala samhällenas reglersystem. För 
att kunna göra det måste man veta vilka de är. Kunskaper om regler-
systemen är en förutsättning för individens möligheter att väsentligen 
förbättra för sig.    



Symboler, symbolsystem, informationsmedel, 
informationskanaler, informationskanalsystem.       

   Kommunikation och samverkan mellan människor sker med hjälp av 
symboler och symbolsystem. Symbolerna överförs eller distribueras 
med hjäp av informationsmedel, informationskanaler och informa-
tionskanalsystem.       
   Symbolerna utgörs av och bärs av fysiska miljöer, föremål, bilder, 
tecken, ljud, musik, beteenden, sociala miljöer, talspråk och skriftspråk 
o d. Särskilt må framhållas, att de byggda fysiska miljöerna med sina 
former berättar om människors syn på livet.       
   Talspråk och skriftspråk bärs av talade och skrivna meddelanden och 
bildar relativt tydliga eller entydiga symbolsystem medan annat bildar 
relativt otydliga eller mångtydiga system.       
   Fysiska miljöer med innehåll av föremål, bilder etc bildar fysiska 
informationskanalsystem. Kontaktnät i de sociala miljöerna bildar 
också olika slag av sociala kanalsystem. Kanalsystemen kan vara for-
mella / etablerade eller informella / otydliga.      
   Formella / etablerade kanalsystem bildas t ex av grundskolor, 
gymnasieskolor, universitet och högskolor, bibliotek, tidningar, tid-
skrifter, radio och TV, och av kontaktnät som byggs upp av privata och 
offentliga formella organisationer.       
   Informella / otydliga kanalsystem bildas av system av föremål, bil-
der, ljud etc och hela miljöer och av informationsnät mellan "bekanta" 
och deltagare i informella grupper o d.       
   Symbolerna och informationskanalerna kan vara mer eller mindre 
fast markanknutna och vara mer eller mindre flyttbara i rummet och / 
eller tiden. Fast markanknutna är fysiska miljöer.       
   Skrivna texter är av största betydelse för samhällsutvecklingen och 
står i särklass. Sådana kan vara tydliga och kan också vara flyttbara i 
rummet och tiden.     
  I distributionssytemen för tydligare talade och skrivna meddelanden 
ingår bl a möteslokaler, radio-TV-nät, nyhetsbyråer, papper, pennor, 
böcker, tidningar, spridningssystem för tryckta alster, bokförlag, 
bokhandel, tidningskiosker, bibliotek,                   

Människorna kan påverka fysiska ting med fysiska krafter och 
påverka psyken med information.          

   Man kan agera i den yttre verkligheten bara med hjälp av kroppen :   
* tala, göra miner o d,   
* utnyttja kroppens muskler vid lyft och för förflyttning av  föremål,   
* använda händerna :   
* för praktiskt arbete eller   
* för informativa åtgärder av olika slag :   
* för att skriva och   
* för att forma bilder, tecken, ljud, föremål etc som genom symbol-
verkan överför meddelanden. Människorna mottager information från 
yttervärlden bara genom sina sinnen : synen, hörseln och känselsinnen 
av olika slag som reagerar för temperatur, tryck mm och som berättar 
om kroppens läge och situation.       
   Man kan påverka utvecklingen genom ingripaden av två slag :   
* genom att direkt med kroppen och händerna påverka den fysika om-
givningen med hänsyn till fysiska / praktiska / kroppsliga verkningar,   
*  genom att med tal eller skrift eller med andra informationsåtgärder 
påverka sitt psyke och / eller andras psyken så att människorna inklu-
sive den egna personen förmås att utföra de fysiska / paktiska hand-
lingarna på ett effektivt sätt och förmås att välja att utföra fysiska / 
praktiska handlingar som motsvarar önskemålen. Detta kan ske 
medvetet eller omedvetet.       
   De två slagen av påverkningar motsvarar i stort sett respektive     
* de praktiska / teknologiska / ekonomiska tillämpningarna och     
* de psykiska / estetiska / sociala / informativa / kulturella tillämp-
ningarna . De informativa / kulturella åtgärderna är av fysisk natur 
men syftar till psykisk påverkan.       
  Bland alla medel för överförande av meddelanden är tal- och skrift-
språken överordnade därför att alla de andra medlen i väsentlig ut-
sträckning kan översättas till tal- och skriftspråken. De talade orden 
försvinner när ljuden klingat ut (men kan konserveras med moderna 
teknik), medan de skrivna orden finns kvar. De skrivna orden är de 
förnämsta informationsmedlen .   



Processer i de inre verkligheterna som föregår människornas 
agerande i den yttre verkligheten.     

   Utvecklingen kan enligt det föregående påverkas genom fysisk 
påverkan som har antingen praktiska eller informativa syften. Männi-
skornas fysiska handlingar föregås av mer eller mindre medvetna över-
väganden ifråga om hur de fysiska handlingarna ska utföras, när de ska 
utföras etc.       
   Människor agerar i viss utsträckning reflexmässigt, automatiskt och 
oöverlagt, men ägnar sig också åt att fundera över olika handlings-
möjligheter. Vid detta funderande använder sig människorna av de 
kunskaper och erfarenheter de har, återkallar i minnet sådant de varit 
med om tidigare och bygger i fantasin upp föreställningar om hur det 
kunde ha varit i stället och bygger också upp olika föreställningar om 
framtiden.       
   En människa kan i sin inre värld överbrygga både tid och rum och 
kan leva sig in i situationer som både i tid och rum är skilda från den 
faktiska situation hon befinner sig i. På en tiondels sekund kan en 
människa växla fantasibilder t ex från en bild av en situation i Egypten 
för 3000 år sedan till en bild av en situation i Sverige i nutiden. Hur de 
inre bilderna i de två fallen ser ut beror av individens i minnet inlag-
rade bilder, kunskaper och erfarenheter. Fantasibilderna byggs upp av 
fragment och kombinationer av det som finns i minnet.       
   En första förutsättning för en människas handlande finns i hennes 
lager av minnen. Minneslagret kan anses vara det första momentet i 
den följd av moment som kan läggas upp. Det andra momentet kan 
anses innehålla framtagandet av de fantasibilder som nämnts. I sam-
hällsplaneringssammanhang är framtidsbilderna och framtidsvisio-
nerna särkilt viktiga, men de kan å andra sidan bara skapas med hjälp 
av bilder från det förgångna.      
   Ett tredje moment kan sägas innehålla värderingar av fantasibilder-
na, som vid denna värdering kan te sig som önskade, goda eIler onda, 
vackra eller fula etc. Man väljer här ut det som man anser är viktigt.           
I några följande moment sätter människorna in sina visioner och 

värderingar i föreställningar om den yttre verklighetens kraftspel och 
gör om så erfordras observationer i den yttre verkligheten och över-
väger sitt handlande med hänsyn till både den inre verklighetens fanta-
sier och den yttre verklighetens möjligheter och krav. Både praktiskt / 
ekonomiskt handlande och socialt / kulturellt handlande övervägs.         
   I ytterligare moment kan människorna göra språkliga beskrivningar 
av de inre fantasierna och de inre övervägandena som primärt kan an-
ses vara av icke-språklig art. Vuxna analyserar sina inre icke-språkliga 
bilder och överväganden med språkets hjälp, i inre tysta monologer 
eller hörbart eller synbart för andra. Barn som inte tillägnat sig de 
vuxnas språk har fantasibilder som de inte undersöker med språket .        
   Människor kan i ord beskriva både inre och yttre verkligheter. De 
inre verkligheterna kan innehålla bilder och överväganden ifråga om 
både sådant som hänt i det förgångna och sådant som kan hända eller 
önskas i framtiden. De yttre verkligheterna kan beskrivas bara ifråga 
om sådant som hänt i det förgångna. De yttre framtida verkligheterna 
kan inte beskrivas därför att de ännu inte finns. Människors förmåga 
att i fantasin föreställa sig ännu inte förekommande yttre verkligheter 
ingår i den speciella mänskliga livsutrustningen som skiljer männi-
skorna väsentligen från djuren.       
   När människor gör observationer eller utsätts för påverkan utifrån 
går nervimpulser in i lagret av minnen sedan impulserna tolkats, satts i 
sammanhang och värderats. Det som utifrån når ögat t ex är fysiska 
impulser som sedan via synnerver överförs till hjärnan. Där ges de 
fysiska impulserna symbolvärden som tolkas och resulterar i inre 
föreställningar och upplevelser o d.       
   Under människornas dagliga agerande sker en ständig växelverkan 
mellan observation, tänkande och handlande. Den som cyklar eller kör 
bil korrigerar hela tiden sitt handlande efter observationer. Den 
cyklande avväger hela tiden sitt beteende så att han inte kör omkull 
och bilisten sköter ratten så att han inte kör av vägen. Cyklisten och 
bilisten har föreställningar om att de bör hålla sig på vägen och har 
dystra framtidsvisioner av vad som händer om de inte gör det. De olika 
momenten i de inre psykiska processerna kan genomlöpas mycket 
snabbt.   



Inre verkligheter och åsikter förändras vartefter. Åsiktsledande 
institutioner och organisationer.       

   Om man vill förstå de komplicerade samspelen bör man noga beakta 
att allting hela tiden förändras. Åsikter som styr utvecklingen föränd-
rar sig på ett sätt man kanske inte så lätt lägger märke till. Var och en 
blir litet äldre för varje dag som går och förändras varje dag något. 
Först efter en längre tid kan man kanske tydligt observera att det skett 
förändringar.       
   I samhällena finns alltid vissa uppfattningar som är härskande. 
Studerar men det förgångna kan man finna mycket tydliga skillnader 
mellan olika epoker. Efteråt kan man tycka att de härskande uppfatt-
ningarna varit tokiga, men det är ändå så att i varje tid är det vissa 
personers uppfattningar som anses riktiga och riktigare än andras.         
   När det gäller kunskaper, vad det nu kan vara, är det de etablerade 
vetenskapsmännen, och -kvinnorna, och deras sammanslutningar som 
avgör vad som är rätt. När det gäller tillämpningar av kunskaperna 
finns det etablerade institutioner som avgör hur man bäst bör tillämpa. 
Tillämpningarna kan vara praktiska / ekonomiska / teknologiska som 
sammanhänger med fysiska förhållanden eller estetiska / sociala / 
kulturella som sammanhänger med psykiska förhållanden.       
   De praktiska / ekonomiska tillämpningarna är underkastade natur-
krafterna, men frågan om i vilken omfattning naturkrafterna och de 
fysiska materialen ska utnyttjas bestäms inte av naturkrafterna utan av 
människorna. Någon etablerad institution som helt avgör omfattningen 
av de ekonomiska tillämpningarna finns inte. Allt som inte är förbjudet 
är tillåtet. De praktiska tillämpningarna avgörs av var och en, kan man 
säga, även om förbuden är många och oräkneliga. Beslut om praktiska 
tillämpningar är decentraliserade till organisationer och enskilda indi-
vider.      
   När det gäller kulturella tillämpningar finns vissa övergripande in-
stitutioner som i viss mån utformar tillämpningarna. Till dessa kan 
räknas skolverket som i viss mån utformar föreskrifter om utbild-
ningen i grundskolan.       

   Boverket utformar i viss mån föreskrifter om de fysiska miljöerna, 
både vissa teknologiska föreskrifter betingade av säkerhet och hygien 
och föreskrifter om estetiska / symbolmässiga / trevnadsmässiga och 
socialt styrande förhållanden.       
   Socialstyrelsen utformar föreskrifter som ställer krav med utgångs-
punkt från individernas kroppsliga förhållanden och utformar före-
skrifter som i viss utsträckning ställer krav på individernas fysiska och 
sociala miljöer.        
   För tidningarna finns inget övergripande organ därför att man anser 
att inga restriktioner ska läggas på "det fria ordet". Några restriktioner 
finns dock. De ledande åsikterna om tidningsinnehåll utformas decen-
traliserat av tidningsredaktioner o d. Journalisthögskolor har åsikter.        
   I fråga om forskning kan statens Vetenskapsråd och Forskningsråd 
anses vara ledande ifråga om att bestämma vilken forskning som är 
mest angelägen.       
   Statsmakterna, dvs riksdagen och regeringen påverkar de statliga in-
stitutionerna genom lagar och förordningar, men de praktiska tillämp-
ningarna styrs i vardagen av institutionerna. I Sverige finns hundratals 
myndigheter som på olika områden bestämmer vad som är de bästa 
uppfattningrna och det finns professorer med tillhörande vetenskapliga 
institutioner som var för sig i sina fack står för det bästa vetandet.         
   Om man lägger ihop uppfattningarna hos dem som i myndigheter 
och i institutioner och organisationer bestämmer om vilka uppfatt-
ningar som är de bästa, får man de etablerade, härskande uppfatt-
ningarna. Om dem kan man säga att de är härskande vid en viss tid-
punkt men att de sammantaget sannolikt inte är härskande efter ett år 
och ännu mindre efter tio eller hundra år.       
   De härskande uppfattningarna formuleras på olika nivåer i de eta-
blerade institutionerna. Så formulerar t ex skolverket, boverket och 
socialstyrelsen på svensk central riksnivå vissa grundläggande åsikter 
som sedan kompletteras och detaljeras på lokala nivåer, länsvis, kom-
munvis eller kommundelsvis etc.       
   Till de centrala organens uppgifter kan anses höra att formulera 
uppfattningar och krav så att önskade jämlikhetsförhållanden uppnås.   



Människor i samspel. Inre verkligheter och verksamheter 
kommer till uttryck i yttre verksamheter.       

   När olika människor har olika minnesförråd, värderingar etc men 
ställs inför uppgiften att handla gemensamt måste de enas om några 
gemensamma minnesbilder, uppfattningar, värderingar, visioner etc. 
De måste ur de många inre föreställningsvärldarna hos de många olika 
människorna i gemensamma yttre processer i den yttre verkligheten 
välja ut de uppfattningar och värderingar etc som man gemensamt kan 
komma överens om är de för stunden bästa.       
   Här har förut nämnts hur vissa övergripande etablerade institutioner 
och organisationer bestämmer i fråga om vilka uppfattningar som ska 
härska. Dessa institutioner kan grupperas i en följd som svarar mot den 
rad av moment man kan urskilja i människornas inre psykiska proces-
ser. Det finns institutioner och grupper av personer som är inriktade på 
att lagra minnen, plocka fram minnen, värdera och välja ut det som är 
viktigt, sätta in fantasiföreställningar i större och mindre sammanhang, 
utföra observationer, tillämpa pratiskt, tillämpa kulturellt och sådana 
som är inriktade på att beskriva och beskriver inre fantasivärldar eller 
beskriver sådant som hänt i det förgångna i den yttre verkligheten.         
   Människornas förmåga att bilda tal- och skriftspråk har gjort att det 
utvecklats stora gemensamma system av yttre verksamheter som bara 
går ut på att observera och beskriva eller komma överens om inre 
verkligheter som egentligen bara föregår praktiska yttre tillämpningar.        
  I de stora system av yttre verksamheter som bildas av vad man kan 
kalla filosofiska, religiösa och politiska verksamheter avhandlas inre 
föreställningar. I filosofin behandlas människornas inre föreställningar 
och processer i allmänhet, i de religiösa verksamheterna har man byggt 
upp yttre verksamheter kring vissa inre föreställningar och i de 
politiska verksamheterna försöker man komma överens om vad som är 
viktigt.       
   Naturforskningsverksamheter är av likartad karaktär. De är verk-
samheter som går ut på att observera och beskriva, men genom tekno-
logins utveckling sker observerandet med hjälp av instrument så att 

observerandet också blivit en fråga om yttre handlingar i en yttre verk-
lighet. I moderna atomforskningsanläggningar t ex kan observa-
tionsinstrumenten vara kilometerlånga och mycken personal kan åtgå 
bara för manövrering av instrumenten.       
   Teknologisk forskning som går ut på att utröna hur man kan leda och 
utnytttja naturkrafterna till praktisk och ekonomisk nytta kan på 
likartat sätt få inslag av mycket praktiskt hantverk vid prov av olika 
slag fastän det första syftet bara är att observera utnyttjningsmöj-
ligheterna.       
   Naturforskning och teknologisk forskning går ut på att genom 
beskrivning av den yttre verkligheten förbättra de inre bilderna av 
naturkrafternas arbetssätt och de inre bilderna av möjligheterna att ut-
nyttja dessa krafter. Det verkliga utnyttjandet av naturkrafterna kom-
mer sedan i praktiska verksamheter som gäller tillverkning, transpor-
ter etc.       
   De yttre verksamheterna gäller sammanfattningsvis praktiska / eko-
nomiska verksamheter och informativa uttrycksversamheter som avser 
att påverka psyken med eller utan några tydligt uttalade syften med 
denna påverkan och gäller då bl a verksamheter som går ut på att 
beskriva observationer och överenskommelser. De inre tankarna blir 
yttre handlingar när de skrivs ned och de inre värderingarna blir yttre 
handlingar när värderingarna på något sätt uppenbaras för andra, t ex 
vid politiska överenskommelser och beslut.       
   Filosoferna har ett slags tillverkningsarbete som går ut på att 
tillverka beskrivningar av tankar och andra psykiska processer. De 
förtroendevalda politikerna har ett slags tillverkningsarbete som går ut 
på att tillverka beslut om styrningar grundade på deras uppfattningar 
om vad som är viktigt.      
    Tankar och andra psykiska processer i de inre verkligheterna blir till 
yttre verksamheter när tankarna etc genom symboler överförs till den 
yttre verkligheten, för vidare befordran till andra människors inre 
verkligheter. I moderna specialiserade samhällen sker överföringarna 
ofta i institutionaliserade former då bl a stora byråkratier med mängder 
av kontorspersonal egentligen bara sysslar med att bearbeta och över-
föra tankar med hjälp av symboler.   



Viljor, framtidsvisioner, problem, makt och planeringar.       

   Man kan inte meningsfullt uttrycka några viljor om man inte har 
några visioner om vart de ska leda i framtiden. En förutsättning för att 
det ska vara mening med viljor är att det finns framtidsvisioner. En 
förutsättning för att det ska vara mening med gemensamma viljor är att 
det finns gemensamma framtidsvisioner.        
   Det är ingen mening med att värdera viljorna, vad man bör värdera 
är visionerna som föregår viljorna och de troliga konsekvenserna och 
effekterna av viljorna. Om man räknar rätt kommer effekterna att 
stämma med visionerna.       
   I Sverige finns nu inte tillräckligt med gemensamma tydliga fram-
tidsförslag som kan ligga till grund för meningsfulla gemensamma 
viljor. Det behövs sanmanhängande och konsekventa framtidsförslag 
om individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och om fysiska 
och sociala miljöer i Sverige och utomlands, och det behövs stora 
arbetsinsatser för det, men arbeten med att skapa förslag är inte 
allmänt erkända som viktiga och som något som kräver arbete.       
   Det har sagts att politik är att vilja, men i politiken har man inte bara 
att pocka på att få sin vilja igenom. Politik är också i hög grad en fråga 
om att välja, välja mellan olika framtida möjligheter. Ska man kunna 
välja måste man ha förslag att välja mellan.       
   Utvecklingsprocesser eller förändrings- och fördelningsprocesser 
skapar individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska 
och sociala miljöer vare sig man vill det eller inte. Om föränd-
ringsprocesserna får fortgå aningslöst och omedvetet är det risk att 
framtiden blir outhärdlig.       
   Förändrings- och fördelningsprocesserna styrs väsentligen genom 
marknadsprocesser och politiska / demokratiska processer. Miljöerna 
kan inte medvetet styras genom marknadsprocesserna, för dem behövs 
de politiska processerna.        
   Behovet av att styra miljöförändringarna är stort men möjligheterna 
att styra begränsas av ineffektiviteter i privata och offentliga byråkra-
tier som behövs för att göra och samorda framtidsförslag och för att 
genomföra överenskomna förslag i den yttre verkligheten. I Sverige 

behövs mer av politiska styrningar, men de förekommande byråkra-
tierna tycks ha svårt att klara av att väl sköta de styrningar som redan 
förekommer . Hur ska de då klara av mera styrningar ?       
   Svaret är att man måste öka effektiviteten i informationsprocesserna 
och framför allt få bort maktmissbruk och felaktiga informations-
överföringar som bl a beror av att yrkesroller blandas ihop med privata 
roller. Man måste ställa större krav om att människor i sina yrkesroller 
gör det de bör göra.       
   Ett sätt att få bort överföringsfel i de demokratiska informations-
flödena är att ta bort mellanled som innebär risker för fel och makt-
missbruk och så direkt som möjligt till allmänheten föra ut information 
från dem som har något väsentligt att framföra.        
   De förtroendevalda politikerna bör lära sig att arbeta mer veten-
skapligt och lära sig att bättre anpassa sina metoder efter nya krav som 
kommer vartefter. Politikerna behöver bättre hjälp att klara sina roller.        
   Problem finns det alltid gott om. Vad som är intressant är att finna de 
stora väsentliga problemen och de växlar i viss mån från tid till annan. 
För att kunna avgöra vad som är stora och små problem måste man ha 
igång kontinuerliga planeringar. Med hjälp av planeringar kan man 
upptäcka problem och konflikter i tid medan det ännu är möjligt att 
göra något åt dem. Planeringar syftar till att ge svar på frågor om vad 
man bör vilja.       
   Politiker vill gärna ersätta planeringar med makt, men det är inte bra. 
För att få klart vad man bör vilja måste man veta problemen. I väl 
utförda planeringar ingår att reda ut vilka problemen är och vilka de 
troligen kommer att bli och i planeringarnas framtidsförslag måste 
redovisas inte bara det oproblematiska och vackra utan också kon-
flikterna och de dystra sidorna.       
   Det finns i princip två olika sätt att angripa framtidsproblemen och i 
väl utförda planeringar bör de två angreppssätten användas i kom-
bination och växelvis:   
* man utgår från nutiden och undersöker konsekvenserna i framtiden 
av förekommande och eventuellt ändrade styrningar,    
* man utgår från förslag om framtida tillstånd och undersöker vilka 
styrningar som nu behövs för att nå de föreslagna framtida tillstånden.   



Inre och yttre verkligheter och verksamheter hos personer och 
organisationer.    

   Man bör skilja mellan individernas åsikter i enskilda fall, den stora 
allmänhetens åsikter, dvs något slags genomsnitt, och etablissemangets 
åsikter, dvs åsiktsledande personers och organisationers och institu-
tioners åsikter. Strängt taget kan inte organisationer och institutioner 
ha åsikter, bara personer. Institutionernas åsikter är åsikterna hos dem 
som har makten i institutionerna.       
  Institutioner och organisationer, både offentliga och privata av många 
olika slag har ofta som en viktig uppgift att uttrycka åsikter, men 
enskilda individer behöver inte uttrycka några åsikter om det inte ingår 
i yrket att göra det.       
   De inre verkligheterna hos de enskilda individerna är på det hela 
taget okända för andra än de olika individerna själva. Det är dessa på 
det hela taget okända inre verkligheterna som i en välfungerande 
demokrati avgör utvecklingen.       
   De inre verkligheterna och de inre verksamheterna, de inre psykiska 
processerna, studeras av filosofer och psykologer o d så gott det går 
och av opinionsforskare od.       
   De inre verkligheterna är speglar av de yttre verkligheterna. Verk-
samheterna i de yttre verkligheterna finns som minnesföreställningar i 
de inre verkligheterna efter det de yttre verksamheterna pågått och 
finns också som föreställningar i de inre verkligheterna innan de yttre 
verksamheterna satts igång.   
Man får alltså flera uppsättningar:
*  Individernas inre verkligheter och verksamheter.
* Filosofers och andras studier och beskrivningar av de inre verklig- 
heterna och verksamheterna.
* De yttre verkligheterna och verksamheterna som svarar mot de inre.
* Vetenskapsmäns och andras studier och beskrivningar av de yttre 
verkligheterna.
* De etablerade, härskande uppfattningarna om de inre och yttre 
verkligheterna och verksamheterna och förhållandet mellan dem samt    
diskussioner av dessa uppfattningar.                  

Sändare, förmedlare, mottagare, överföringsfel och problem.       

   Informationsflödena går från sändare till mottagare och ofta via 
förmedlare av olika slag. Alla förmedlare kan tänkas förvränga infor-
mationer medvetet eller omedvetet. I praktiken förekommer långa 
rader av förmedlare i många steg och informationen från sändaren till 
mottagaren kan på vägen förändras till oigenkännlighet. Hönan kan bli 
en fjäder och tvärtom.        
   Det är viktigt att de som i yrket har till uppgift att förmedla och 
sortera information gör det på ett riktigt sätt och noga skiljer mellan 
sina olika roller.       
   Effektiviteten i informationsöverföringarna är en fråga om hur sän-
darens avsikter överförs till mottagarens handlingar.       
   En tendens tycks vara att kvantiteten på onödig information ökar på 
bekostnad av information med kvalitet. Det finns mycket onödig infor-
mation med sådant som är lättbedömt och oproblematiskt medan så-
dant som är svårbedömt och problematiskt - och viktigt - blir liggande.       
   Sändare, förmedlare och mottagare kan ha brister i många avse-
enden. Ineffektivitet i informationsöverföringarna kan bero på mycket:    
* Individen vill inte ha effektivitet och vill inte avslöja sitt inre. Indi-
viden kanske vill ljuga och vill kanske inte berätta så mycket att 
lögnerna avslöjas. Individen kanske inte vill höra sanningar, vill 
kanske bygga en sinnesfrid på osanningar och avskärmar alla san-
ningar som stör sinnesfriden.   
* Informationsförmedlare är ofta makthavare. Förmedlare och makt-
havare vill kanske inte ha effektivitet därför att deras makt då minskar, 
därför att deras eventuella felaktiga informationsöverföringar och 
makttmissbruk avslöjas eller därför att deras möjligheter till felaktiga 
informationsöverföringar och maktmissbruk till egen och närståendes 
vinning minskar.   
*  Individen har ej förmåga att uttrycka sig, har ej förmåga att mottaga 

information, har låg nivå ifråga om kunskaper, visioner, känslor, 
uppfattningar om sammanhang och har låg nivå på logik och moral.   

* Individen har inte något att uttrycka.   



Människornas roller och möjligheter att 
klara dem.

Människorna har fyra viktiga roller :

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.

Vilka möjligheter finns att klara dem? Och hur kan man förbättra 
möjligheterna ?

Grundskolan ska ge grundkunskaper för att klara rollerna. Gymnasier, 
unviversitet och högskolor ska sedan ge det extra som behövs för 
rollen  B2 om förvärvsarbete som samhället behöver. 

Rollen B1 att hitta plats i plats i förvärvslivssystemen och sköta arbetet 
med hänsyn till individens egoistiska intressen behandlas inte särdeles 

väl i några skolor, men förutsättningarna för den rollen borde ges i 
grundskolan och beaktas på ett bättre sätt i i både grundskolan och  
skolorna däröver.

Det här med rollerna B2 och B1 är högaktuellt  i den rådande situation 
med arbetslöshet, outbildad arbetskraft och brister i arbetsförmed-
lingen med svårigheter att para ihop arbetsgivare med dem som vill bli 
anställda någonstans.

Förvärsarbetet ska ge pengar till rollen A1, att leva ett drägligt liv.
Man måste veta vad som är ett drägligt liv. Man måste veta vad det 
kostar och hur man ska få till det.

Rollen A2 att påverka styrningarna av det hela är något för både 
allmänheten och det politiska systemet som ska ge förutsättningar för 
att allt fungerar. Allmänheten måste ha kunskaper så att det väljs bra 
politiker  som kan styra på  lämpligt sätt. 

De fyra rollerna påverkar varandra på många sätt. Politikerna måste ha 
klart för sig hur det sker. 

I det följande beandlas de grundläggande behoven för ett drägligt liv 
och hur man ger grundkunskaper för alla rollerna och stärker dem. 

Ämnet Religionskunskap i grundskolan och på gymnasiet bör kom-
pletteras med kunskper i filosofi och psykologi mm och bli ett ämne 
Religion och levnadskunskap. Ämnet Hemkunskap bör förbättras.

Den socialdemokratiska skuggregeringen har här möjlighet att läsa 
grundskolans alla kursplaner  och se om det där finns något att ändra.



Innehåll och sammanfattning.

* 	
 Innehåll i en sammanställning om samhällsplaneringens 
	
 problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 
	
 2012.  Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för 
	
 många delområden i nio huvudområden.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf “ 

* 	
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 
	
 2011.  
* 	
 Kursplaner för den vanliga grundskolans ämnen, bl  a 
	
 Samhällskunskap, Religionskunskap och Hemkunskap.
* 	
 Kursplaner för några ämnen i gymnasiet: Religionskunskap, 
	
 Samhällskunskap, Filosofi och Pykologi.
* 	
 Gymnasiet. Programstruktur och examensmål. Kurser.
* 	
    Stockholms universitet. Institutioner. Ämnen: Filosofi, Idé- 
             historia, Psykologi, Socialpsykologi, Sociologi, Samhällskunskap.
* 	
 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
* 	
 Hushållsverksamheter är beroende av andra verksamheter.
* 	
    Klassifikationssystem för verksamheter.
* 	
 Utbildning för människornas roller. A1, A2, B1, B2
	
 Det behövs kunskaper om samhället och om individernas inre  
	
 verkligheter som inte finns i grundskolan: kunskaper om 
	
 filosofi och psykologi o d.
	
 De kunskaper som inte finns kan läggas in i Samhällskunska-
	
 pen eller Religionskunskapen. Bäst är att lägga in i Religions-
	
 kunskapen och ändra ämnet till Religion och levnadskunskap. 
* 	
 Om levnadskunskap i grundskolans kursplaner.
* 	
 Läroplan för grundskolan bör ingå i skolans ämnen.
* 	
 I det nya skolämnet Religion och levnadskunskap bör ingå om
	
 människornas levnadsvillkor och roller, kunskaper för plane-
	
 ring av kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och 
	
 sociala miljöer samt kunskaper om värlsförbätringsproblem 
	
 och planeringarnas infomationsflöden. 

* 	
 Religion och levnadskunskap. 
	
 Om religionernas ställning och behov av motvikt och 
	
 komplettering med kunskaper om  filosofi och psykologi o d.
* 	
 Ett skolämne Religion och levnadskunskap  bör innehålla:
	
 1.   Religionskunskap.
	
 2.   Filosofihistoria.
	
 3.   Idé-och lärdomshistoria.
	
 4.   Vetenskapshistoria
	
 5.   Utbildnings- och skolhistoria. 
	
 6.   Skolverkets läroplan för grundskolan.
	
 7.   Arkiv-och bibliotekskunskap.
	
 8.   Individernas kunskaper och erfarenheter.
	
 9.   Framtidsplanering. För Sverige och världen för kroppsliga 
	
       och  psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer, 
       	
       med samhällsbeskrivning, sambandsforskning och  
                  demokratins krav.
	
 10.  Estetik och värderingar.
	
 11.  Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
	
 12.  Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklings- 
                   psykologi.
	
 13.  Socialpsykologi.
	
 14.  Sociologi och informationskunskap.
	
 15.  Logik och vetenskapsteori.
	
 16.  Etik och moral.
       	
 Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbild-
       	
 ningsnivåerna. Enklare för lägre klasser och mer utveck- 
       	
 lade för  högre.

* 	
    Skolämnet Hemkunskap bör ökas på med mera.
* 	
 Övningsuppgift i världsplanering. Samhällskunskapen 
	
 behöver förbättras.

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


Innehållsförteckning till
Sven Wimnell 10 januari 2012:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga 
planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Ämnen som avses komplettera skolämnet Religionskunskap finns till 
en början främst på sidorna 64-92 och 145-187 och sedan på sidorna 
354-376.

Innehåll sida:
   8	
 En inledning om det förgångna.
   8	
 Universum.
   8	
 Livet på jorden.
   9	
 Världshistorien fram till 1995.
 18	
 Makthavare i världen efter andra världskriget.
 20	
 Sverige under 1900-talet.
 23	
 Medicinhistoria.
 24	
 Teknikhistoria.
 26	
 1900-talet.
 30	
 50 år med FN. 
 34	
 Naturkatastrofer och klimat efter 1995.
 38	
 Människornas agerande efter 1995.
 39	
 Förenta Nationernas  Millenniedeklaration. År 2000.
 47	
 Läget i världen 2002.
 49	
 Mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder.
 54	
    Förhållanden i Sverige och världen. 2010. 
 59	
 Om FNs klimatmöte i Durban 2011.
 60	
 Dålig kunskap om klimatmål. 2011
 61	
 Därför behöver Sverige reformera sin forskning. 2011.

 64	
 Samhällsplaneringens problem.
	
 Hur ska man kunna förättra världen?
	
 En planeringsfilosofi med ett klassifikationssystem för 
	
 mänskliga verksamheter

 65	
 En inledning om planering.
 67	
   Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 	
 	
  
            förbättra världen? Det är människornas verksamheter som  
	
    avgör världens  framtid. För framtidsplaneringen har 	
  
	
    arbetats  fram en planeringsfilosofi och ett klassifikations-
	
    system 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. 
	
    (Se även 	
Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

 68	
   Systemets avdelningar på högsta nivån. 
 68	
   Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	
 
	
   faktorer. 
 68	
   Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 	
  
	
   avseendena igång av människornas verksamheter.
 68	
   Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. 
 68	
   Individer och samhällen planerar framtiden.
 70	
   De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 129 
	
   verksamhetsområden
 71	
   En sida med en sammanfattning av områdena 1-9.  
 72	
   Två sidor med något utförligare om 1-9
 74	
   Två sidor med de 129 områdena.     
	
   Klassifikationssystem för verksamheter.
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http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com


 76	
     Människorna har olika behov av information i de olika 	
 
	
     rollerna.
 77	
     Bilder med samband mellan områdena 1-9 mm och något 	
  
	
     om informationsflöden.
 78	
     De stora huvudområdena och deras samband. 
	
     Den fundamentala påverkanskedjan.
 79	
     Schema med politiska och opolitiska planeringar.
 80	
     Schema över påverkans -och förändringdproblem.
 81	
     Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
 82	
     Ett schema med alla verksamheterna 10-99.
 83	
     Schema  om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
 84	
     Hjärnan. Funktioner.
 85	
     Hjärnan. De inre delarna.
 86	
     Om den fundamentala påverkanskedjan.
 87	
     System för att skaffa och sprida kunskaper och värderingar.
 88	
     De olika mediernas andel av befolkningens mediekonsumtion.      
 89	
     Informations- och kunskapsflöden. 
 90	
     Informationsstress vår nya folksjukdom.
 91	
     Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystem
 92	
   Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 	
  
	
   verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.

 93	
 Inre och yttre verkligheter.

 93	
 Människorna avgör tillsammans världens framtid. Samspel 
	
 med symboler.
 93	
 Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför 
	
 krav om mer och bättre planeringar.  

 95	
 Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism. 
	
 Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar. 
 
 96	
 Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala 
	
 miljöerna som formar de inre verkligheterna.  

 97	
 Individens möjligheter att förbättra för sig. Att påverka och 
	
 förändra individer och miljöer.

 98	
 Symboler, symbolsystem, informationsmedel, 
	
 informationskanaler, informationskanalsystem.   

 98	
 Människorna kan påverka fysiska ting med fysiska krafter och 
	
 påverka psyken med information.  
  
 99	
 Processer i de inre verkligheterna som föregår människornas 
	
 agerande i den yttre verkligheten.   
  
100	
 Inre verkligheter och åsikter förändras vartefter. Åsiktsledande 
	
 institutioner och organisationer.
   
101	
 Människor i samspel. Inre verkligheter och verksamheter 
	
 kommer till uttryck i yttre verksamheter.  
     
102	
 Viljor, framtidsvisioner, problem, makt och planeringar. 

103	
 Inre och yttre verkligheter och verksamheter hos personer och 
	
 organisationer.   

103	
 Sändare, förmedlare, mottagare, överföringsfel och problem.  



 104	
 Om innehållet i de 129 områdena i huvudområdena 1-9.

105	
 Innehållet i utredningarna http://wimnell.com/
	
 omr36-39zb.pdf-zh.pdf :

105	
 Statistikområden i Statistisk årsbok för Sverige 2010 och något 
	
 om planering, hushållsekonomi och skatter o d. 
	
 http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf

106	
 Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av 
	
 klassifikationssystem för verksamheter. 
	
 (http://wimnell.com/	
 omr36-39zc.pdf)
	

112	
 Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.  
	
 http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf 

117	
 Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 
	
 2010. http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

128	
 Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 
	
 2010. http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

132! Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, 
	
 skatterna, s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och 
	
 jämlikhet mm.  http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

140	
 Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av 
	
 länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens 
	
 arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf 

145 	
 Om världsåskådningar, världsbild. livsåskådningar. 
	
 människosyn, psykologi, moral, lärdom, vetenskap, filosofi, 
	
 religioner, demokrati och ideologier, 

145 	
 Världsåskådning, 
145 	
 Världsbild
147 	
 Livsåskådning
148 	
 Människosyn
149 	
 Psykologi
156 	
 Moral. Etik.
162 	
 Lärdomen, vetenskaperna och tänkandet har utvecklats.
162 	
 Idé- och lärdomshistoria,
163 	
 Vetenskapshistoria,
164	
  Filosofihistoria.
171	
  Religioner.
173 	
  Demokrati.
180	
  Ideologier

188 	
 Så styrs Sverige.

188 	
 Så styrs Sverige.
188 	
 Framtidskommissionen
191 	
 Det demokratiska systemet i Sverige
192 	
 Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
193 	
 Den svenska förvaltningsmodellen - tre nivåer
194 	
 Sverige och EU
195 	
 Internationellt samarbete: Sverige och FN
196 	
 Sveriges regeringar under 100 år
198 	
 Regeringen och departementen
200 	
 Något om skatte- och bidragshistoria.
203 	
 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatt.
203 	
 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatt.
204 	
 Svensk politik från 2005. En förtekning över 29 st utredningar.
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206	
 Innehållsförteckningar till 5 utredningar:

206 	
 Samhällskunskap, framtidsplanering och  hjälpmedel för 
	
 socialdemokraterna  när de ska forma sin nya politik. 
! http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

210 	
 Till socialdemokraternas valberedning. Om politik för en ny 
	
 partiledare. + Till socialdemokrater om kongressmaterial och 
	
 framtidsplanering http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf

214 	
 En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk 
	
 planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på 
	
 ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i 
	
 Strängnäs. http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

217 	
 Barnfattigdom och annan fattigdom.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

218	
  Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
	
  http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

	
 Utredningen nu är en fortsättning:

	
 Sven Wimnell 10 januari 2012:
	
 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
	
 världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och 
	
 hederliga planeringar för många delområden i nio 
	
 huvudområden.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

221	
 Något om läget inför 2012

221 	
 Världen.
223	
 Läs på! Världen har förändrats
225 	
 Optimism: Många julljus i mörkret.
227	
 Mot en fredligare värld.
229 	
 Kinesiska varningssignaler
230	
 Världsbefolkningen.
231	
 Utrikesministerns nyårskrönika inför 2012.
233 	
 En skolhistoria:
233	
      Medeltiden och 1500-talet
233 	
     1600-talet och 1700-talet
234 	
     Folkskolan
234 	
     1800-talet och halva 1900-talet
234 	
     Efterkrigstidens skolreformer
235 	
 Världsbilden och makten. 
236 	
 Makt och sociala relationer i världen 1914
237	
 Tänkesätten och de sociala relationerna.
238	
 Utdrag ur “Det svenska folklynnet” (1911)
239	
  Så förändrade stordriften Sveriges kulturlandskap

242	
 Socialdemokraterna och moderaterna
242 	
 Socialdemokraterna 1932-1976 och tiden därefter. 
242 	
 Moderaterna är vår tids arbetarparti
243 	
 Välkommen till borgerligheten
244	
  Ge dygden utrymme att blomstra
246 	
 Marx och  krisen
247	
 Det borgerliga samhället : i tur och retur?
260 	
 Bogerligheten, alliansen, överklass och underklass. 
261	
 Om överheten
263  	
 Så bör regeringen ta hand om sina myndighetschefer
265 	
 Något om klass
274 	
 Något om makt
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287 	
 Om moderaternas idéprogram hösten 2011
288 	
 Moderaternas idéprogram hösten 2011
302	
 Budgetpropositionen för 2012
303	
 Socialdemokraterna budgetmotion hösten 2011
304 	
 Budgetdebatt i riksdagen hösten 2011.
309	
 Partiledardebatt i riksdagen hösten 2011.
324  	
 Moderaterna och socialdemokraterna
325  	
 De gamla problemen har ersatts med nya
326	
 Alliansregeringens utförsäljning av välfärden.
327	
 Gyllene tillfälle för Socialdemokraterna.
328  	
 Carema-gate bör vara slutet för vinst i vården
330  	
 Larm om vanvård utreds sällan ute i verkligheten
332  	
 Anställda uppmanas tävla i att spara pengar
335 	
 Jag förstår inte hur personalen orkar
336 	
 Vill man ha kvalitet i vården så finns det inga genvägar
337  	
 Dålig upphandling leder till skandaler i äldreomsorgen
340 	
  Obegripligt att regeringen inte har lärt sig av historien
342 	
 Svensk skola under OECD-snittet
343 	
 Just nu går hela SR:s tablå till attack: det handlar om skolan
344  	
 Tillsammans kan vi förbättra lärarnas arbetssituation
345  	
 Välkommen invit om lärarnas arbetstid
346  	
 Ett viktigt besked för Sveriges lärare
347	
 Därför måste Sveriges lärare ha 10.000 mer i månaden
349	
  S vill ha en nationell  IT-strategi  för skolan
350  	
 Hög tid att regeringen agerar om friskolorna
351  	
 Kortsiktig nytta ett hot mot all högre utbildning
354 	
 Skolorna.
357	
 Eleverna i skolorna når inte de resultat som man kan önska.
360	
 Om 36-39za - 36-39zh
360 	
 Skolans värdegrund och uppdrag 
364	
 Samhällskunskap

368	
 Överblick och sammanhang.
375	
 Ung och  bortskämd” Program i SVT1 november 2010	

377	
 Medborgarskolan 3 jan 2012. Kurskatalog till alla i brevlådan.
377 	
 Republikanerna försvårar för minoriteterna att rösta
379 	
 Fånga handsken från S

381	
 Mål för välfärden och medel för välfärden.
386 	
 Jämlikhetsanden.
388	
 Sjuka klyftor.
390	
 Behovet av rättvisa.
391	
 Stockholms stad måste anställa fler med funktionsnedsättning
393	
 Folkhälsomål.
395 	
 Svenskarnas ohälsa kostar minst 120 miljarder per år
396	
 Folkhälsopolitisk rapport 2010
398	
 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2011 och 
	
 bostadskostnader mm.
401	
 Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
402	
 Årskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer
403	
 Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 2010.
404	
 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
404	
 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
405	
 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
405	
 Överskotten har ökat
406	
 LOs lönerapport 2010
407	
 M:s ekonomiska politik gynnar höginkomsttagare
409	
 LOs lönerapport 2011
410	
 Socialdemokraterna. På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi. 
412	
 Socialdemokraternas budgetförslag i korthet 	
    
414	
 Socialdemokraternas budgetförslag i olika områden



416	
    Några ord till slut.

416	
    Förenta Nationernas Millenniedeklaration
418	
    Hur har det gått?
419	
    Människornas verksamheter och levnadsvillkor
421	
    Politikerna har makten att förbättra världen.
424	
    Utredningar om socialdemokraternas politik
425	
    Partiprogram för Socialdemokraterna.
426	
    Den orättvisa skolan,
427	
    Ojämna villkor för hälsa och vård 
430	
    De fysiska och sociala miljöerna ingår i område 7.
432	
    Socialdemokraternas förslag på delområdena i område 7
432	
    Socialdemokraternas förslag på delområdena i område 6
433	
    Område 64 berör hushållen och är av stor betydelse för dem. 
434	
    Område 5
434	
    Områdena 1-4 och 11-19

435	
    Klassifikationssystemet för verksamheter.
	
    Med socialdemokraternas budgetmotion hösten 2011.

438	
    1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
444	
    2 Religiösa verksamheter o d.
445	
    3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
454	
    4 Sambandsforskningsverksamheter.
455	
    5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
461	
    6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
462	
    61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d.Veterinär-	
   
	
    verksamheter. Med s-förslag

466	
    63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske. 
	
    Med s-förslag.
469	
    644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
	
    Med s-förslag
476	
    653 Handelsverksamheter. Med s-förslag.
478	
    656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
	
    Med s-förslag.
483	
    657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
	
    Med s-förslag.
519	
    658 Allmän företagsekonomi. Arbetsförmedling och 	
  
	
    arbetsmarknad. Med s-förslag.
542	
    7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
544	
    70 Allmänt om konst och kultur. Med s-förslag.
547	
    71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. +
	
    72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur. 	
   
	
    Med s-förslag.
563	
    7951 Sociologi. Socialvård. Med s-förslag.
565	
    7952/7956 Sociala miljöer och sociala verksamheter i fysiska 	
 
	
    miljöer. Med s-förslag.
569	
    7957 Undervisning o d. Forskning. Med s-förslag.
581	
    7958 Sociala miljöer och sociala verksamheter i boendet. 
	
    Med s-förslag.
584	
    8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
586	
    9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

588	
    Uttalande från socialdemokraterna 30 dec 2011.	
    
590	
    Socialdemokraternas budgetmotion hösten 2011. 
-679	
    Finns av utrymmesskäl ej med i alla exemplar.



Från Skolverket 18 februari 2013:
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011
Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och 
uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kurs-
planer som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del 
gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra 
delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår 
fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhäm-
ta 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 rörlig-
heten 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 gemensamma kultur-
arvet 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 ställningstag-
anden 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 på-
verkade 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 anordnas. 
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. Sko-
lan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska 
därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla 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 ele-
vers 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 person-
ligt 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 språk-
liga förmåga.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Sär-
skilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 
ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla ele-
ver 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 



självförtroende 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 förhållnings-
sätt som främjar entreprenörskap.

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande per-
spektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en för-
ståelse 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 för-
hållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 
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 verk-
ligheten 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 lan-
det.

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 åstad-
kommas genom en varierad och balanserad sammansättning av inne-
håll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och 
kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar 
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 upp-
gifter. 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. Per-
sonlig 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  natio-
nella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den 
dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella 
ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta 
kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och ut-
värderas 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.

2 Övergripande mål och riktlinjer
I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunska-
per som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen 
anger inriktningen på skolans arbete.
2.1 Normer och värden
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma 
till uttryck i praktisk vardaglig handling.
Mål
Skolans mål är att varje elev
* 	
 	
 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 
grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 
erfarenheter,

* 	
 	
 respekterar andra människors egenvärde,
* 	
 	
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och 

kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra 
människor,

* 	
 	
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och 
utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, 
och

* 	
 	
 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i 
ett vidare perspektiv.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
* 	
 	
 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor också utanför den 
närmaste gruppen,

* 	
 	
 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet 
mellan människor,

* 	
 	
 aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av 
individer eller grupper, och

* 	
 	
 visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga 
arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt

Läraren ska
* 	
 	
 klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 

värdegrund och dess konsekvenser för det personliga 
handlandet,

* 	
 	
 öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, 
uppfattningar och problem,

* 	
 	
 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta 
nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla 
former av diskriminering och kränkande behandling,

* 	
 	
 tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och 
samvaron i den egna gruppen, och

* 	
 	
 samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra 
skolans normer och regler som en grund för arbetet och för 
samarbete.



2.2 Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 
Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till 
elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda 
eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i hel-
klass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balan-
sera och integrera kunskaper i sina olika former.
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
* 	
 	
 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt,
* 	
 	
 kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges 

möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande 
språk på ett funktionellt sätt,

* 	
 	
 kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och 
i vardagslivet,

* 	
 	
 kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, 
samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskaps-
områdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

* 	
 	
 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt 
sätt,

* 	
 	
 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

* 	
 	
 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt 
formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska 
överväganden,

* 	
 	
 har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och 
västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper 
om de nordiska språken,

* 	
 	
 har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, 
romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) 
kultur, språk, religion och historia,

* 	
 	
 kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap 
om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion 
och historia,

* 	
 	
 har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i 
samhället,

* 	
 	
 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en 
hållbar utveckling,

* 	
 	
 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan, miljön och samhället,

* 	
 	
 kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom 
språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat 
kännedom om samhällets kulturutbud,

* 	
 	
 kan använda modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

* 	
 	
 kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
* 	
 	
 uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och
* 	
 	
 samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 

och lärande.
Läraren ska
* 	
 	
 ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande,
* 	
 	
 stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan,



* 	
 	
 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 
olika uttrycksmedel,

* 	
 	
 stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 
svårigheter,

* 	
 	
 samverka med andra lärare i arbetet för att nå 
utbildningsmålen, och

* 	
 	
 organisera och genomföra arbetet så att eleven
- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att 
   använda och utveckla hela sin förmåga,
- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 
   kunskapsutvecklingen går framåt,
- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget 
  ansvar,
- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, 
   och
- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbild-
ningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 
dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpas-
sas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att 
ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytan-
de över utbildningen.

Mål
Skolans mål är att varje elev
* 	
 	
 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
* 	
 	
 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning 

och det inre arbetet i skolan, och

* 	
 	
 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin 
förmåga att arbeta i demokratiska former.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
* 	
 	
 främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande 

över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
Läraren ska
* 	
 	
 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för 

sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
* 	
 	
 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad,

* 	
 	
 verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över 
och utrymme i undervisningen,

* 	
 	
 svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer,

* 	
 	
 tillsammans med eleverna planera och utvärdera 
undervisningen, och förbereda eleverna för delaktighet och 
medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar 
ett demokratiskt samhälle.

2.4 Skola och hem
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 
skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och 
ungdomars utveckling och lärande.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
* 	
 	
 samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.



Läraren ska
* 	
 	
 samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om 

elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och
* 	
 	
 hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga 

situation och iaktta respekt för elevens integritet.

2.5 Övergång och samverkan
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska ut-
vecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. 
För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt per-
spektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbe-
te med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna 
fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer 
som gäller för respektive verksamhet.
Riktlinjer
Läraren ska
* 	
 	
 utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem,
* 	
 	
 utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan 

och i berörda skolformer, och
* 	
 	
 i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt 

stöd.

2.6 Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få 
underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den 
obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar 
som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Mål
Skolans mål är att varje elev
* 	
 	
 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som 

rör den egna framtiden,

* 	
 	
 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och 
kulturliv, och

* 	
 	
 har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige 
och i andra länder.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
* 	
 	
 verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, 

föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan 
berika den som en lärande miljö, och

* 	
 	
 bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön 
eller av social eller kulturell bakgrund.

Läraren ska
* 	
 	
 bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, 

och
* 	
 	
 medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor 

samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till 
att berika skolans verksamhet och förankra den i det 
omgivande samhället.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör 
motsvarande uppgifter, ska
* 	
 	
 informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen 

och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma 
möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och

* 	
 	
 vara till stöd för den övriga personalens studie- och 
yrkesorienterande insatser.

2.7 Bedömning och betyg
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de natio-
nella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för 
betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygs-
steg.



Mål
Skolans mål är att varje elev
* 	
 	
 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
* 	
 	
 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa 

egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Riktlinjer
Läraren ska
* 	
 	
 genom utvecklingssamtal och den individuella 

utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och 
sociala utveckling,

* 	
 	
 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för 
eleven och hemmen samt informera rektorn,

* 	
 	
 med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande 
informera elever och hem om studieresultat och 
utvecklingsbehov, och

* 	
 	
 vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om 
elevens kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa 
kunskaper.

2.8 Rektorns ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i sko-
lan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som 
helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att sko-
lans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 
målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat 
och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
* 	
 	
 skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande 

gynnas,
* 	
 	
 skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att 

själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 
datorer och andra hjälpmedel,

* 	
 	
 undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att 
eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,

* 	
 	
 kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår 
problem och svårigheter för eleven i skolan,

* 	
 	
 resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den 
värdering av elevernas utveckling som lärare gör,

* 	
 	
 undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att 
eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden 
som en helhet,

* 	
 	
 i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 
kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, 
konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, 
alkohol och andra droger,

* 	
 	
 samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling 
och lärande,

* 	
 	
 samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa 
förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,

* 	
 	
 formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas 
och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att 
arbeta och om olika valalternativ,

* 	
 	
 samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas 
så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras 
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning,

* 	
 	
 den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så 
att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan 
erbjuder och inför fortsatt utbildning,

* 	
 	
 personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,



* 	
 	
 skolans internationella kontakter utvecklas, och
* 	
 	
 skolpersonalen får kännedom om de internationella 

överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i 
utbildningen.Grundskoleutbildning
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Kursplan - Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och 
utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför 
både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkultu-
rella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om sam-
hället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt 
handlande i en komplex värld.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varand-
ra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en 
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan hel-
hetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och 
politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor 
ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina 
egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, 
hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur 
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i var-
dagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar 
information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna 
också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt 
granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga 
begrepp och modeller.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och 
arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper 
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om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmär-
ker ett demokratiskt samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån person-
liga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställ-
ningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska ele-
verna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte 
om samhällsfrågor.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sam-
manfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och 
   samverkar,
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala sam-
    hällsfrågor ur olika perspektiv,
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga 
   begrepp och modeller,
* uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella sam-
   hällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika per-
   spektiv,
* söka information om samhället från medier, internet och andra källor 
   och värdera deras relevans och trovärdighet,
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 
   principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. 
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, 
ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och 
fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika 
samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och 
modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade 

och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påver-
kas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband 
mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att 
påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver 
då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några 
samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda 
argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. 
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse 
och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. 
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och 
deras särställning och rättigheter.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och pro-
cesser och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade 
resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om 
för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. 
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika käl-
lor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl under-
byggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och 
relevans.

Kursplan - Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och för-
klara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. 
Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den 
mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är 
kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att ska-
pa ömsesidig förståelse mellan människor.



Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det 
egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska 
eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa 
traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 
Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i 
samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social 
sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna 
traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tol-
ka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna 
ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt 
granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och 
andra livsåskådningar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livs-
frågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska under-
visningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig 
livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att 
tänka och leva.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jäm-
ställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsät-
tningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frå-
gor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förstå-
else för hur människors värderingar hänger samman med religioner 
och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utveck-
lar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin 
omgivning.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sam-
manfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt 
   olika tolkningar och bruk inom dessa,
* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och 
   skeenden i samhället,
* resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och 
   värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
* söka information om religioner och andra livsåskådningar och 
   värdera källornas relevans och trovärdighet.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra 
världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på sam-
band och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder 
och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dess-
utom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om lik-
heter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs-
åskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan 
påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden be-
skriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade 
resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur 
identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett 
sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar 
och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fun-
gerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra 
livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl funge-
rande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang 
om informationens och källornas trovärdighet och relevans.



Kursplan - Matematik

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. Matematisk 
verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 
aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och teknis-
ka utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar 
att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och 
ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen 
och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att 
använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna 
möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska 
mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att 
kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera 
valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges 
förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga 
och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 
hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder 
och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen 
ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för 

att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att 
presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argu-
mentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska ge-
nom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet 
med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 
kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska samman-
hang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper 
om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i 
matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även 
ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, 
användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och 
under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens 
sammanhang och relevans.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 
   valda strategier och metoder,
* använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
   begrepp,
* välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 
    beräkningar och lösa rutinuppgifter,
* föra och följa matematiska resonemang, och
* använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 
   argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 
   slutsatser.



Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl funge-
rande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med 
god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla mate-
matiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för 
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt 
och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt 
kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och 
visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl funge-
rande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av mate-
matiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna 
kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade 
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matema-
tiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra be-
räkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, 
sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott 
resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ända-
målsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska 
uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycks-
former med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisning-
ar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang 
genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som 
för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kursplan - Fysik

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 
av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har 
stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 
energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kun-
skaper om energi och materia får människor redskap för att kunna 
bidra till en hållbar utveckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kun-
skaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för 
att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang 
utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervis-
ningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av 
både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt 
ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande 
kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. 
Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att 
påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga 
arbetsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 
kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argu-
ment i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom 
ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och este-
tiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de 
formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. 



Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan 
att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck 
med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja 
mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges 
inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar 
varandra.

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera 
   och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
* genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
* använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
   förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
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Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, 
miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar 
ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver 
några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor 
och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för 
diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven 
kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor 
och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa-
tionens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda 
informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att 

skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god an-
passning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och 
även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att 
arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrust-
ning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jäm-
föra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slut-
satser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven 
för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation 
till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan 
förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att under-
söka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av under-
sökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums 
uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och 
visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och 
något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, 
modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl under-
byggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopp-
las ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och 
visar då på komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysika-
liska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och genera-
lisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven välutveck-
lade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik 
påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och be-
gränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveck-
ling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala 
naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors 
levnadsvillkor.



Kursplan - Kemi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 
av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har 
stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 
hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med 
kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor 
redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kun-
skaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att 
undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möj-
lighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper 
och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 
Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på 
frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer 
av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 
ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och 
olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också 
utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med 
hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 
kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argu-
ment i sammanhang där kunskaper i kemi har betydelse. Därigenom 
ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och este-
tiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa 
formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. 
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan 
att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck 
med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja 
mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. 
Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla 
perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges 
inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt har påverkat 
varandra.

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera 
   och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
* genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
* använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
   förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
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Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, 
hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar 
ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver 
några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor 
och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för 
diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven 
kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor 
och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa-
tionens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda 
informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att 
skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god an-
passning till syfte och målgrupp.



Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och 
även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att 
arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven 
utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan 
jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade 
slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven 
för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation 
till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan 
förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersö-
ka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av under-
sökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oför-
störbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och 
visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och 
något generellt drag med god användning av kemins begrepp, mo-
deller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbygg-
da resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft 
och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen. 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer an-
vänds i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska 
samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar 
och materiens kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi 
och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på 
fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en 
hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några 
centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för 
människors levnadsvillkor.

Kursplan - Biologi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 
av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har 
stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 
hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan 
får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men 
också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 
för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan 
utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervis-
ningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av 
både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt 
ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande 
kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. 
Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att 
påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga 
arbetsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla 
kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argu-
ment i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom 
ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och este-
tiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet 
med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur 
dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av 



naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att elever-
na utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och 
olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja 
mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. 
Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens 
världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur 
den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* använda kunskaper i biologi för att granska information, 
   kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och 
   ekologisk hållbarhet,
* genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
* använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och    
   förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och 
   samhället.
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Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk 
och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och 
formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt 
beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven 
frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som 
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. 
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika 
källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om 
informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan 
använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och 

för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god 
anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån 
givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och 
planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersök-
ningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och 
effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna 
och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska 
modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring 
resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag 
på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara 
frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade 
dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder 
och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra 
biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på 
samband inom dessa och något generellt drag med god användning 
av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välut-
vecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexu-
alitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör 
människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika 
faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då 
komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar 
kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar 
naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begräns-
ningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar 
utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några cen-
trala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors 
levnadsvillkor.



Kursplan - Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan 
och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutveck-
lingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskli-
ga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i var-
dags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politis-
ka beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för 
individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss 
göras synlig och begriplig.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt 
tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orien-
tera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra 
till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an 
tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets speci-
fika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att ele-
verna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och 
uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsätt-
ningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla för-
ståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, 
människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge ele-
verna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma 
tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, 
könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå 
dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur 
tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen 

ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i 
samspel med andra vetenskaper och konstarter.
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattnings-
vis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet 
   och funktion,
* identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och 
   utarbeta förslag till lösningar, 
* använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
* värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och 
   miljö, och
* analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har 
   förändrats över tid.
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Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med 
god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående 
delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och 
visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välut-
vecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader 
mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
    Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktions-
arbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva 
möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genom-
arbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbets-processen for-
mulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. 
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, 
modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl 
synliggjord. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället 
förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. 
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika 
konsekvenser för indi-vid, samhälle och miljö.



Kursplan - Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra 
vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande 
som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbe-
tet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande 
vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn 
till hälsa, ekonomi och miljö.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och 
konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och 
handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnan-
de som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till 
att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlag-
ning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla  med-
vetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, väl-
befinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, 
om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsätt-
ningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och 
kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument 
kan ställas inför.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och 
ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i 
hemmet. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika 
hushåll.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska ele-
verna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 
att
*planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sam-
  manhang,
*hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
*värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt 
  utifrån perspektivet hållbar utveckling.
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Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter 
som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivi-
tetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och ut-
rustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillväga-
gångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn 
till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge välut-
vecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan 
eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur 
varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas 
till individuella behov.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då 
välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för 
privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resone-
mang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter 
och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang 
kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet 
utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk 
utveckling.



Kursplan - Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett 
sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av 
skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverks-
tradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär 
manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, 
och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. 
Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens 
utveckling.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kun-
skaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och 
uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklig-
het i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, 
överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så 
sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att 
utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utma-
ningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa 
kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. 
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet 
med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls 
estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunska-
per om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och 
hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om 
estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och 
design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga 
   redskap, verktyg och hantverkstekniker,
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med 
   arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av 
   slöjdspecifika begrepp, och
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
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Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och 
framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna 
initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och 
maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Utifrån 
syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven 
tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. 

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspira-
tionsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Dessutom 
kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hant-
verkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och 
funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven hand-
lingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god 
användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband 
mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföre-
måls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till 
egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.



Kursplan - Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och upple-
va sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till 
syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och käns-
lomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation 
är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i 
samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan männi-
skor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kun-
skaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen 
ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, 
konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper 
om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika meto-
der, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den 
ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett 
undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 
bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge 
eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbud-
skap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika 
kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska elever-
na även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av 
bilder i det egna bildskapandet.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
* skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg 
   samt med olika material,
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och 
   funktioner.
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Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder 
som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett väl-
utvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att bud-
skapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg 
och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och 
prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för 
att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger 
och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika 
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder 
och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbets-
processen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som 
leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god 
anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välut-
vecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa 
samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur 
och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med 
kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i 
omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, 
innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av 
ämnesspecifika begrepp.



Kursplan - Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som 
tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i 
en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker 
för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala 
gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid 
förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i 
nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i 
samhällets kulturliv.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, 
både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik 
som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, 
musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och sym-
boler i olika musikaliska former och sammanhang.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musi-
kalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, 
bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge 
eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att 
sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska krea-
tivitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva 
och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utma-
nas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Däri-
genom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kun-
skaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som 
andras.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
* skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska 
   tankar och idéer, och
* analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella 
   och historiska sammanhang.
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Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet 
rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och 
slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackord-
instrument med passande karaktär och byter då ackord med gott 
flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och 
i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom 
sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl 
fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och 
tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att 
med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och om-
pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma 
kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk 
stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer 
så att de olika uttrycken väl samspelar.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras 
musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska 
arbetet utvecklas. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den 
har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan 
eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärs-
drag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet 
urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras 
funktion i olika sammanhang.



Kursplan - Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för 
människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och frilufts-
liv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva 
senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är 
en tillgång för både individen och samhället.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna ut-
vecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt akti-
va och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta 
många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att ut-
veckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur 
man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges 
förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper 
om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbe-
finnande.
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att 
planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska 
genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som 
beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i 
frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt 
för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att 
under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter 
och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och 
tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i 
utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet 
av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med 
fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska 
   aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika 
   förhållanden och miljöer, och
* förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på    
   land och i vatten.
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Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa 
rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till 
aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och tränings-
program till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och 
sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i 
ryggläge.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera 
träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktivi-
teterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans 
med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska för-
mågan.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning 
till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med 
god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och 
andra hjälpmedel.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att för-
utse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade 
med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsitua-
tioner vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.



Kursplan - Modersmål (Och andra språk)

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 
lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker käns-
lor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt 
och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 
samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 
Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling 
och lärande inom olika områden.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska ele-
verna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får 
tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang 
och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar 
kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om 
modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva 
på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper 
om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sak-
prosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att ut-
veckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De 
ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycks-
former.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kultu-

rella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna 
därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och 
samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till 
att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och 
språk.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 	
 	

* använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och 
   sitt lärande,
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
   och
* reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i 
   områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska för-
   hållanden.
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Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika 
texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av 
olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god kopp-
ling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god 
läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och 
referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda 
resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap 
som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.



Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med 
tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak funge-
rande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och 
begrepp. Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och 
välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt 
sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer 
som skrivandet avser. Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra 
och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska 
kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om 
likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av 
vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera 
varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan 
eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl 
underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussio-
nerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan ele-
ven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser 
med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god an-
passning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra väl-
utvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskaps-
områden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och 
områden där modersmålet talas. Eleven gör då välutvecklade jäm-
förelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar 
välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero 
på och leda till.

Kursplan - Geografi

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. 
Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en håll-
bar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes 
omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger 
oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av männi-
skans levnadsvillkor.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk 
referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra 
jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna 
ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sam-
manhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 
vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, 
som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att 
eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av 
olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Genom under-
visningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle 
och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och 
människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap 
om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelatio-
ner så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kultur-



landskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna 
ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen 
ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra 
geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med 
hjälp av geografiska begrepp.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. 
Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer 
acceptabel levnadsmiljö för alla.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter 
   formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
* utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur 
   i olika delar av världen,
* göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med 
   hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och 
   tekniker, och
* värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån 
   överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, 
samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och 
väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av 
befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatföränd-
ringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska 

begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika 
varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då kom-
plexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för 
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa möns-
ter ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konse-
kvenser av detta. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa 
samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika 
delar av världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra 
geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande 
sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om 
olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven 
kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi 
och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och stor-
leksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala 
hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl under-
byggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, 
samhälle och natur vägs in.



Kursplan - Historia

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställ-
ningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar 
det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor 
och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verk-
ligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss 
redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar 
såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska 
bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det 
förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om 
framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder 
och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra 
till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och 
skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska 
eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en 
historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska 
också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur 
kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen 
och kulturer.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och 
bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det 
förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och 
människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges 

förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera 
källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska 
vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids 
människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 
historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. 
Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras 
identiteter, värderingar och föreställningar.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av 
   tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
* kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa 
   historisk kunskap,
* reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika 
   sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
* använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap 
   ordnas, skapas och används.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeen-
den och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att 
föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till 
och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnads-
villkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dess-
utom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan på-
verkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklings-
linjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och 



beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven 
anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och 
motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda 
hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade 
och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för 
då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas 
trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan använ-
das i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda 
föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nu-
tiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska för-
hållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor 
och i resonemang om hur historia används kan eleven använda histo-
riska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Från Skolverkets hemsida 21 februari 2013:

Några ämnen i gymnasiet.
De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla gymnasieele-
ver läser. De gymnasiegemensamma ämnena varierar i omfattning 
mellan de olika programmen. I den nya gymnasieskolan finnas nio 
gymnasiegemensamma ämnen.
Gymnasiegemensamma ämnen
	
 ▪	
 Engelska
	
 ▪	
 Historia
	
 ▪	
 Idrott och hälsa
	
 ▪	
 Matematik
	
 ▪	
 Naturkunskap
	
 ▪	
 Religionskunskap
	
 ▪	
 Samhällskunskap
	
 ▪	
 Svenska/svenska som andraspråk
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Det finns nio ämnen som är gemensamma för alla program i gymnasie-
skolan: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskunskap samt svenska eller svenska som 
andraspråk. På naturvetenskapsprogrammet ersätts ämnet naturkun-
skap med karaktärsämnena biologi, fysik och kemi och på teknikpro-
grammet med karaktärsämnena fysik och kemi (Bilaga 3, skollagen.) 
De gymnasiegemensamma ämnena ingår i alla gymnasieutbildningar 
men de varierar i omfattning mellan yrkesprogram och högskoleför-
beredande program. I historia, samhällskunskap, naturkunskap och 
matematik finns också olika kurser för olika program. 

I ämnena historia, samhällskunskap och naturkunskap finns dels en 
inledande 50-poängskurs (kurs 1a1), dels en inledande 100-poängskurs 
(kurs 1b). Elever på yrkesprogrammen läser den inledande 50-poängs-



kursen i varje ämne. Elever på de högskoleförberedande programmen 
läser den inledande 100-poängskursen med undantag för teknikpro-
grammet där eleverna läser 50-poängskursen i historia. För elever som 
har läst den inledande 50-poängskursen och vill komplettera upp till 
100 poäng finns en påbyggnadskurs om 50 poäng (kurs 1a2). De två 
50-poängskurserna tillsammans motsvarar 100-poängskursen..... 

I ämnet matematik finns olika ”spår” för olika program. För yrkespro-
grammen finns ett spår med en inledande kurs och en påbyggnadskurs 
om vardera 100 poäng (a-spåret). För ekonomiprogrammet, estetiska 
programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapspro-
grammet finns ett spår med tre kurser om vardera 100 poäng (b spå-
ret). För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet finns 
också ett spår med tre kurser om vardera 100 poäng (c-spåret). Elever 
på yrkesprogrammen som vill läsa mer matematik går över till b- eller 
c-spåret för den tredje kursen. Därefter finns nivåerna 4 och 5, med 
kurser som gäller för samtliga tre spår. ....

Varför varierar då omfattningen av de gymnasiegemensamma ämnena 
och varför finns det olika inledande kurser för yrkesprogram och 
högskoleförberedande program? Yrkesprogrammen behöver mer tid 
för programmets karaktärsämnen så att eleverna ska kunna bli väl 
förberedda för yrkesverksamhet direkt efter gymnasieskolan. Därför 
har de gymnasiegemensamma ämnena en mer begränsad omfattning 
och karaktärsämnena (de programgemensamma ämnena, inriktningar-
na och programfördjupningen) stor omfattning. På de högskoleförbere-
dande programmen utgör de gymnasiegemensamma ämnena ofta en 
del av karaktären. Högskoleförberedelse är också till stor del generell 
och utvecklas bland annat genom fördjupade kurser inom de gym-
nasiegemensamma ämnena. Därför är omfattningen av de gymnasie-
gemensamma ämnena större på högskoleförberedande program 
än på yrkesprogram. 

Eftersom alla elever läser de gymnasiegemensamma ämnena får dessa 
en nyckelroll för att uppfylla gymnasieskolans syfte: att förbereda 
eleverna såväl för yrkesverksamhet och fortsatta studier som för 
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Men det 
är inte enbart i de gymnasiegemensamma ämnena som eleverna 
förbereds för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Detta utvecklas i 
samspel mellan alla ämnen som ingår i ett program. 

Rektorn har, enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna, ett 
särskilt ansvar för att lärare i olika kurser samverkar så att eleverna får 
ett sammanhang i sina studier. Examensmålen ska ligga till grund för 
planeringen av utbildningen och undervisningen, och därmed även 
prägla alla kurserna, inklusive kurser i de gymnasiegemensamma 
ämnena, som eleverna läser inom ett program. 

Riksdagen har beslutat vilka ämnen som är gymnasiegemensamma 
och omfattningen per program. 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
För varje program i gymnasieskolan finns ämnen som är gemensamma 
för programmet och alltså ska läsas av alla elever på programmet. De 
ger programmet dess karaktär. De tar upp det kunskapsinnehåll som 
alla elever på programmet ska tillägna sig och ger en grund för fort-
satta studier inom programmet.

Regeringen har beslutat vilka ämnen som är programgemensamma och 
omfattningen av dem, efter förslag från Skolverket. Sedan har Skol-
verket beslutat om vilka kurser som ingår i de programgemensamma 
ämnena. 



Ämne - Samhällskunskap

 Om ämnet  Jämförelse med GY2000  Jämförelse med 
grundskolan 

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
 Kommentar

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna 
breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor 
med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekono-
miska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela 
världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kun-
skaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de 
mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i 
enlighet med konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska också 
ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser 
och hållbar utveckling.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållnings-
sätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet 
med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa 
förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 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 
undervisningen 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 
förutsättningar att utveckla följande:

1.	
Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de 
individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, 
samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion 
från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2.	
Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur 
olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 
samhällsstrukturer.
3.	
Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och 
konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, 
modeller och metoder.
4.	
Förmåga att söka, kritiskt 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

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper 
grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.

Samhällskunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.
Samhällskunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper 
grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1a1 
eller kursen samhällskunskap 1a2.
Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.
Samhällskunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 2.
Internationell ekonomi, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.
Internationella relationer, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng:
Kurskod: SAMSAM01a1
Kursen samhällskunskap 1a1 omfattar punkterna 1—5 under rubriken 
Ämnets syfte.

Centralt innehåll:
Kommentar

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

	
 Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt 
inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas 
möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. 
Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika 
nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens 
möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med 
frågor om demokrati och politik.
	
 De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat 
och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva 
mänskliga rättigheter.
	
 Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära 
rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
	
 Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens 
parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. 
Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
	
 Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor 
med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som 
skapar både gemenskap och utanförskap.
	
 Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och 
resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska 
förändringar.
	
 Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
	
 	
 Presentation i olika former och med olika tekniker med 
betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och 
debattartiklar.

Kunskapskrav i tabellform 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/knowledgeReq.pdf?subjectCode=SAM&courseCode=SAMSAM01a1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/knowledgeReq.pdf?subjectCode=SAM&courseCode=SAMSAM01a1


Ämne - Religionskunskap

 Om ämnet  Jämförelse med GY2000  Jämförelse med 
grundskolan 

 Kommentar

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
 Kommentar

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna 
breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskåd-
ningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller 
dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess tradi-
tioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värde-
grund som ligger till grund för det svenska samhället. 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas 
av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olik-
heter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå 
och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlig-
het att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan 
tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och 
evolution.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner 
och livsåskådningar. De 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 
och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, 
sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och 
begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera.
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:

1.	
Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika 
tolkningar och perspektiv.
2.	
Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och 
livsåskådningar.
3.	
Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och 
vetenskap samt förmåga att analysera dessa.
4.	
Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.
5.	
Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till 
kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Kurser i ämnet
Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper 
grundskolan ger eller motsvarande.
Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen 
religionskunskap 1.
Religionskunskap – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 
religionskunskap 1.



Religionskunskap 1, 50 poäng:
Kurskod: RELREL01
Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1—5 under rubriken 
Ämnets syfte.

Centralt innehåll
Kommentar

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

	
 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika 
livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för 
individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
	
 Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan 
religioner.
	
 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 
sexualitet.
	
 Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i 
förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel 
skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.
	
 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i 
den aktuella samhällsdebatten.
	
 Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ 
etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska 
föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
	
 Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i 
kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas 
egna ställningstaganden.

Kunskapskrav i tabellform 

Ämne - Filosofi

Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden 
av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grund-
läggande 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 syftet med den filosofiska aktiviteten.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet 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 ges 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. Den ska 
också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera och ta 
ställning till existentiella, värdefilosofiska och aktuella samhällsfilo-
sofiska frågor och teorier. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
redskap för att analysera och värdera information och därmed utveckla 
ett kritiskt och självständigt tänkande samt förmåga till personliga 
ställningstaganden grundade på genomtänkta argument. Vidare ska 
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eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att uppfatta språkliga 
nyanser och argumentera logiskt.

I undervisningen ska eleverna få arbeta med filosofiska frågor och 
teorier från olika tider och traditioner vilka förmedlas via olika medier. 
Eleverna ska ges möjlighet att tänka, diskutera och resonera analytiskt 
och kreativt kring dem.

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 
och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier 
med hjälp av relevanta begrepp.
6.	
Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra språkliga 
nyanser med hjälp av språkfilosofiska begrepp samt förmåga att 
värdera argument och att urskilja och genomföra en logisk argumenta-
tion.
Kurser i ämnet
osofi 1, 50 poäng.
Filosofi 2, 50 poäng, som bygger på kursen filosofi 1.

Filosofi 1, 50 poäng:
Kurskod: FIOFIO01
Kursen filosofi 1 omfattar punkterna 1—6 under rubriken Ämnets 
syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

	
 Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar 
begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels 
grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet 
sanning och vetandets olika former.
	
 Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. 
Jämförelse mellan forskningsmetoder och traditioner inom humaniora, 
samhällsvetenskap och naturvetenskap.
	
 Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa 
etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som 
utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är 
rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas 
tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, kulturliv och 
vetenskap.
	
 Nutida filosofiska riktningar. Olika filosofiska förhållningssätt som 
präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, 
samhället, språket, vetenskapen och verkligheten. Filosofiska aspekter 
på genusfrågor och frågor om hållbar utveckling.
	
 Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, 
precisering och definition. Teorier om språkets funktion och mening. 
Begreppsanalys och argumentationsanalys utifrån både språkfilosofisk 
och logisk förståelse av argumentationens konstruktion.



Ämne - 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 beteende, känslor 
och tankar hos människan 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 olika 
psykologiska perspektivs 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
Psykologi 1, 50 poäng.
Psykologi 2a, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1.
Psykologi 2b, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1.
Psykologi 1, 50 poäng:
Kurskod: PSKPSY01
Kursen psykologi 1 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets 
syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll:



Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

	
 Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas 
psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga 
beteenden, känslor och tankar.
	
 Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan 
uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det 
behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
	
 Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås 
utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
	
 Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas 
och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och 
organisationer hon eller han tillhör.
	
 Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och 
formas.
	
 Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering 
samt kriser och krishantering.
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Stockholms universitet. Institutioner. Ämnen   
Institutioner.   Något om några av universitetets ämnen.

Filosofiska  institutionen
Vi är landets största filosofiska institution och utbildar hundratals stu-
denter varje år på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Filosofi 
har utsetts till ett av universitetets profilområden, vilket innebär att 
forskningen "är ledande nationellt och har en hög status internatio-
nellt". Våra forskare publicerar sig regelbundet i internationella veten-
skapliga tidskrifter och framstående filosofer från andra länder är ofta 
här och föreläser.
Om studierna
Vi är glada över att du valt att läsa hos oss på Filosofiska institutionen 
vid Stockholms universitet. Inom filosofi behandlas de stora frågorna: 
om verklighetens natur, om grunderna för vårt tänkande och om det 
goda livet. Du får även lära dig att analysera argumentationer och 
slutledningar samt träna din förmåga att resonera om komplexa pro-
blem - vilket du har stor nytta av även utanför filosofin. Men som filo-
sofistudent ställs du också inför frågor av mer praktisk natur, såsom 
"Var äger föreläsningen rum?", "Hur går tentamen till?" eller "Hur gör 
jag för att registrera mig?" Förutom information om våra kurser hittar 
du här en hel del matnyttigt av mer studieadministrativ karaktär.
Läs mer om studier på filosofiska institutionen

En institution – två ämnen
Vid filosofiska institutionen ges undervisning i två ämnen: praktisk 
filosofi och teoretisk filosofi. Båda dessa ämnen är mycket rika och 
breda, men nedan finns en kort introduktion till de två ämnena. För 
ytterligare information kan du kontakta någon av våra studievägledare.

Kort om praktisk filosofi
Praktisk filosofi behandlar frågor som rör vårt handlande. Särskilt 
intressanta är våra normer, värderingar och ideologier. Delområden 
inom praktisk filoso-fi är bland annat moralfilosofi (inkl politisk 
filosofi, beslutsteori och rättsfilosofi), religionsfilosofi, feministisk 
filosofi, estetik och generell värdeteori.

Några exempel på frågeställningar kan ge en antydan om ämnets 
varierande innehåll: bör man alltid handla så att man i så hög grad som 
möjligt ökar lyckan i världen? Har man något moraliskt ansvar för sina 
handlingar om dessa är fullständigt orsaksbestämda? Är fullständig 
jämlikhet mellan människor möjlig och i så fall önskvärd? Kan krig 
vara moraliskt berättigade? Kan det någonsin vara berättigat att straffa 
en oskyldig person? Kan normer och värderingar vara sanna eller 
falska i någon objektiv mening eller är de bara uttryck för talarens 
känslor eller attityder? Finns det någon rationell metod för att nå 
enighet i värderingsfrågor?

Kort om teoretisk filosofi
Teoretisk filosofi behandlar frågor som på olika sätt har med vårt 
tänkande att göra. Vi tar alla för givet att vi vet saker, t ex att någon-
ting har hänt eller att verkligheten finns och att vi bara har att beskriva 
den. Men finns det en verklighet som är oberoende av oss och kan vi 
så fall veta något om den? Och vad är egentligen vetande till skillnad 
från tro och övertygelse? Om olika vetenskapliga discipliner ägnar sig 
åt sitt sätt att beskriva verkligheten intresserar sig en teoretisk filosof i 
stället för själva vetenskapen och hur den kan förstås. En annan filo-
sofisk fråga gäller den som har all denna kunskap.

Hur hänger upplevelser, varseblivningar och tankar ihop med kroppen 
och vad är egentligen en tanke? För att formulera tankar och 
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kommunicera med andra använder vi språket. Men i stället för att 
fångas av vad vi säger eller kanske hur, fascineras filosofen av hur 
man ska beskriva vad kommunikation är, att den alls är möjlig och av 
vad den meningsfullhet som språket besitter egentligen innebär. Inom 
teoretisk filosofi får du möjlighet att både vidga och fördjupa sättet att 
resonera kring sådana frågor. Genom att studera hur filosofer från olika 
epoker resonerat får du också en förtrogenhet med grundläggande 
tankegångar i vår filosofiska tradition och skaffar dig en bildnings-
grund att bygga vidare på.

Senast uppdaterad: 4 februari 2013.
Webbredaktör: Sama Agahi 
Sidansvarig: Filosofiska institutionen.

Kursplan för kurs på grundnivå Praktisk filosofi I
Practical Philosophy I 30 Högskolepoäng
30 ECTS credits
Kurskod: FI10N1
Gäller från: HT 2012
Fastställd: 2012-03-21
Institution: Filosofiska institutionen
Huvudområde: Filosofi
Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskaps-
krav, Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 
2012-03-21.

Kursens uppläggning
Provkod Benämning Högskolepoäng
PFI1 Inledning till argumentation, semantik och logik 7.5
PFI2 Normativ etik 7.5
PFI3 Metaetik 7.5

PFI4 Metafysik 7.5
PFI5 Den praktiska filosofins historia 7.5

Kursens innehåll
Kursen innehåller en introduktion till centrala frågeställningar, 
begrepp och teorier inom praktisk filosofi.
Kursen består av fyra delkurser om vardera 7.5 högskolepoäng. De tre 
första delkurserna läses gemensamt. Den fjärde delkursen utgörs av 
två för studenten valbara alternativ.

Delkurs 1 Inledning till argumentation, semantik och logik 7.5 hp
Delkursen innehåller en genomgång och analys av grundläggande 
begrepp och problem inom argumentation, semantik och logik. Med 
hjälp av praktiska övningar tränas grundläggande färdigheter i
argumentationsanalys.

Delkurs 2 Normativ etik 7.5 hp Delkursen innehåller ett studium av 
centrala problem och teorier inom normativ etik. Exempel på centrala
problem: Finns det någon typ av handling som alltid är rätt att utföra? 
Vilket ansvar har man för andra människor och varelser? Exempel på 
centrala teorier är utilitarism, pliktetik och dygdeetik. Till kursen hör
ett antal gruppseminarier där deltagarna får fördjupa sig i ett praktiskt 
etiskt problemområde, t.ex. abortetik.

Delkurs 3 Metaetik 7.5 hp Delkursen innehåller en översikt av centrala 
begrepp och teorier rörande normer och värderingar. Tonvikten
ligger på normer och värderingars mening och funktion samt möjlig-
heten att lösa oenigheter i normativa frågor på ett rationellt sätt.

Delkurs 4 Metafysik 7.5 hp Delkursen innehåller en genomgång och 
analys av centrala metafysiska problem. Tonvikten ligger på meta-
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fysiska problem med särskild relevans för praktisk filosofi, t.ex. frågan 
om personlig identitet och problemet med viljans frihet. 
Delkurs 4. Den praktiska filosofins historia 7.5  Delkursen innehåller 
ett studium av problem och argument hos framträdande filosofer 
genom historien, t.ex. Platon, Aristoteles, Hume och Kant.

Kurslitteratur
För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens hemsida:
http://www.philosophy.su.se/

Teoretisk filosofi I (30 hp)

Inledande kurs i teoretisk filosofi. Introducerar den teoretiska filo-
sofins grundläggande frågor om kunskap, språk och verklighet. 
Bland delkurserna finns vetenskapsteori och logik samt den teore-
tiska filosofins historia från antiken till vår tid.

Länk till kursplan

Aktuella kursscheman
Schema våren 2013 (öppnas i separat flik)

  TFI schema vt2013 (pdf) (100 Kb)

Kurshemsidor
Länkar till de olika delkursernas hemsidor/mondosidor läggs ut i 
samband med starten av respektive delkurs.

Inledning till kunskapsteori, vetenskapsteori och semantik
Schema VT 2013. Instuderingsfrågor till Argumentationsteori, språk 
och vetenskapsfilosofi. Kunskap och skäl

Syftet med kursen är att översiktligt presentera vissa grundläggande 
problem och begrepp inom de områden som nämns i kursrubriken.

Den teoretiska filosofins historia
Syftet med kursen är att ge en översikt över den teoretiska filosofins 
historia från antiken till slutet av 1700-talet, och att därigenom ge en 
kritisk introduktion till några av den teoretiska filosofins klassiska 
problem, med särskild tonvikt vid kunskapsteori och metafysik.

Kurslitteratur
Konrad Marc-Wogau (red.):  Filosofin genom tiderna, vol 1 - Antiken, 
medeltiden och renässansen (= MW1).  Filosofin genom tiderna, vol 2 
- 1600-1700-talen (=MW2).
Platon, Theaitetos 169D-172B (Kopia delas ut i samband med 
undervisning).
Anders Wedberg:
Filosofins historia, vol 1 - Antiken och medeltiden (=W1).
Filosofins historia, vol 2 - Nyare tiden till romantiken (=W2).

Bifogade filer
	
 	
   TFI schema vt2013 (pdf) (100 Kb)

Senast uppdaterad: 11 februari 2013
Webbredaktör: Sama Agahi 
Sidansvarig: Filosofiska institutionen
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Institutionen för  litteraturvetenskap och idéhistoria
Idéhistoria
Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen, 
vilka föreställningar de har om historien och samtiden och vilka 
förhoppningar de har inför framtiden. Nästan alla de tankar och 
föreställningar som omger oss har idéhistoriska rötter. Man skulle 
kunna kalla idéhistoria för kreativitetens historia, eftersom den handlar 
om alla de idéer som skapat vår värld, eller åtminstone vår bild av 
världen.
Idéhistoria på grundnivå
På idéhistoria kan du läsa kurser som täcker de flesta aspekter av livet! 
Vi har kurser i allmän idéhistoria på såväl hel- som halvfart. Dessa 
kurser ger (när de omfattar 30 hp) behörighet till Idéhistoria II där 
studiet fördjupas med såväl källtextläsning som uppsatsskrivande. Vår 
kandidatkurs rymmer teoretiska aspekter på idéhistorien, en tematisk 
fördjupning och möjlighet till en egen smärre forskningsuppgift i form 
av ett examensarbete.
Kurser och program i idéhistoria på grundnivå HT13

Kandidatprogram i historiska studier, 180 hp
Idéhistoria I, 30 hp
Idéhistoria II, 30 hp
Idéhistoria, kandidatkurs, 30 hp
Idéhistoria, från antiken till upplysningen, 15 hp
De moderna naturvetenskapernas idéhistoria, 7.5 hp
Den moderna tidens idéhistoria, 15 hp
De rasistiska idéernas historia, 7.5 hp
Fem epoker i idéhistorien, antiken till upplysningen, 7.5 hp
Fem teman i den moderna tidens idéhistoria, 7.5 hp
Postkolonial teori och historia, 7.5 hp

Institutionen för pedagogik och didaktik  inklusive 
Avdelningen för internationell och jämförande pedagogik
Våra utbildningar
När du läser pedagogik och didaktik får du kunskap om de processer 
som formar och förändrar människan i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang. Vårt fokusområde är lärande, pedagogiskt 
ledarskap och skolutveckling. Genom våra kurser/program får du en 
bred kompetens och en bra plattform för att kunna arbeta som till 
exempel beteendevetare, pedagog, vägledare/coach, lärare, kommuni-
katör eller personalvetare.

Som student kan du välja att läsa en bunden studiegång inom ett 
program eller skapa dig en egen utbildning genom att välja från vårt 
utbud av fristående kurser. Vid vår institution kan du läsa på både 
grund, avancerad och forskarnivå. Inom våra tre utbildningsämnen; 
pedagogik, didaktik samt internationell och jämförande pedagogik, 
finns olika kurser och program du kan välja mellan.

Lärandeprocesser - pedagogiskt ledarskap - skolutveckling 
Utbildning hos oss handlar bland annat om att förstå hur människan tar 
till sig kunskap, förmedlar och kommunicerar ett budskap. Detta 
genom olika strategier och tekniker. Vi studerar också de teorier som 
handlar om påverkans- och förändringsprocesser och hur människan 
förändras, utvecklas och skapar relationer till andra genom hela livet.  
Pedagogik studeras även i ett internationellt och jämförande 
perspektiv.  

Varför ska man läsa pedagogik/didaktik?
Med en examen i pedagogik eller didaktik får du en bred kompetens 
och kan arbeta inom många olika områden. Genom kurser i våra 
fokusområden Lärande, pedagogiskt ledarskap och skolutveckling får 
du verktyg för att kunna diskutera/besvara frågor som rör människor i 
utveckling och det samhälle vi lever i. Uppdaterad: 5/2 2013 Webb-
redaktör: Eva Lundin  Sidansvarig: Inst. för pedagogik och didaktik
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Psykologiska institutionen
Psykologi I
Den här kursen avser den första terminens studier i psykologi. 
Kursen är dock inte avsedd för studerande som avser att skaffa sig 
yrkesmässig kompetens som psykolog, se Psykologprogrammet.

Kursplaner samt information om behörighet, urvalskriterier med mera 
i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Kursinformation
Kursen består av följande fyra delkurser:

Socialpsykologi, 7,5 hp (Kurshemsida i Fastreg, 1SOC)
Delkursansvarig: Björn Edlund, bed@psychology.su.se
Socialpsykologi, PS I (1SOC)
Syftet med delkursen är att ge en grundläggande orientering i social-
psykologisk begreppsbildning, teori, metod och forskning. Under del-
kursen studeras hur människors tankar, beteenden och känslor påver-
kas av och påverkar andra. Delkursen behandlar klassiska socialpsyko-
logiska ämnen som människors sätt att tänka kring sig själva och 
andra, social identitet, attribution, fördomar och diskriminering, social 
påverkan, konformitet och grupprocesser. Dessutom uppmärksammas 
de olika metoder socialpsykologer använder för att studera, förstå och 
förklara mänskligt beteende.
Anvisningar och schema, VT 2013. (PDF) Ny version 15/1.

Biologisk psykologi, 7,5 hp (Kurshemsida i Fastreg, 1BIO)
Delkursansvarig: Håkan Fischer, hakan.fischer@psychology.su.se 
Biologisk psykologi, PS I (1BIO) (1BIO)
Kursens syfte är att skapa förståelse för ett vetenskapligt förhållnings 
sätt och kritisk analys, att behandla teorier, metoder och resultat inom 
väsentliga delar av biologisk psykologi och ge exempel på tillämp-

ningar samt att belysa de utvecklingspsykologiska och differential-
psykologiska aspekterna av biologisk psykologi. Under kursen tas 
följande områden upp:
	
 •	
 Grundläggande neurofysiologi och neuroanatomi
	
 •	
 Sensorik och motorik (med ett biologiskt fokus)
	
 •	
 Motivation och emotion (med ett biologiskt fokus)
	
 •	
 Sömn, intern reglering och könsrelaterade beteenden (med ett 

biologiskt fokus)
	
 •	
 Klinisk neuropsykologi (med ett biologiskt fokus)
	
 •	
 Vetenskaplig metod och statistik
Anvisningar och schema, VT 2013. (PDF) Ny version 30/1.

Kognition, 7,5 hp (Kurshemsida i Fastreg, 1KOG)
Delkursansvarig: Maria Larsson, maria.larsson@psychology.su.se
Kognition, PS I (1KOG) (1KOG)
Delkursen ger psykologiska kunskaper om människan utifrån ett kog-
nitivt perspektiv och fokuserar på den kognitiva psykologins centrala 
forskningsdomäner, såsom uppmärksamhet, inlärning, minne, minnes-
störningar, kognitiv utveckling, intelligens, beslutsfattande, problem-
lösning, och språkutveckling. Delkursen skall ge grundläggande kun-
skaper om dessa forskningsdomäner samt färdigheter i användningen 
av ett vetenskapligt arbetssätt. Inom delkursen behandlas också olika 
teorier som skall hjälpa studenter att förstå och redogöra för: 
• De principer som gäller för basal inlärning såsom habituering, 
klassisk och instrumentell betingning. 
• Hur det mänskliga minnet är organiserat. 
• Sambandet mellan emotion och kognition. 
• Kognitiv utveckling i ett livscykelperspektiv. 
• Olika typer av minnesstörningar. 
• Hur och varför uppmärksamhet påverkar vårt tänkande och 
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   minnesfunktioner. 
• Grundläggande teorier om intelligens och hur intelligens kan mätas. 
• Hur vi resonerar, löser problem och fattar beslut. 
• Språk och kognition. 
Anvisningar och schema, VT 2013. (PDF)

Utvecklingspsykologi, 7,5 hp (Kurshemsida i Fastreg, 1UTV)
Delkursansvarig: Pehr Granqvist, pehr.granqvist@psychology.su.se 
Utvecklingspsykologi, PS I (1UTV)
Syftet med delkursen är att ge grundläggande kunskaper om teorier, 
begrepp, metod och aktuell forskning i utvecklingspsykologi. Kursen 
pågår i fem veckor på heltid. Inom utvecklingspsykologin studeras 
människans utveckling sett ur ett livsloppsperspektiv - från livets start 
till det sena åldrandet. Denna kurs sträcker sig dock endast till och 
med adolescensen (ungdomsåren). Olika aspekter (relationsmässiga, 
kognitiva, emotionella, psykosociala, biologiska) av utvecklingen 
presenteras eftersom dessa aspekter samverkar och förändras under 
hela livsloppet. I utvecklingspsykologin möts flertalet discipliner inom 
psykologisk forskning. Människans utveckling i sin helhet och över tid 
kan nämligen inte med tillräcklig specificitet förklaras utifrån några få 
teoretiska parametrar, utan förstås bättre utifrån mer komplexa 
samspel mellan flertalet faktorer. Därutöver ger kursen träning i 
utvecklingspsykologisk metodik och vetenskapligt skrivande. 
Anvisningar och schema, VT 2013. (PDF)

Aktuellt kursmaterial hittar du som är registrerad på kursen i Fastreg. 
Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald 
PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i 
personnumret som PIN-kod.)
   Kursen har även en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för 
administrativa ändamål. E-postlistan använder din studentepostadress. 

Om du inte använder den så kan du omdirigera den till en annan adress 
på kontohantering.su.se - se E-post går till under Inställningar. Logga 
in med ditt universitetskonto.
Kursansvarig
Kursansvarig är Fredrik Jönsson, fredrik.jonsson@psychology.su.se. 
Senast uppdaterad: 17 dec 2012 
Webbredaktör: Henrik Dunér 
Sidansvarig: Psykologiska institutionen

CESAM - Centrum för de samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik. Lärarutbildningsportalen
Ämneslärarprogrammet, 270-330 hp

Ämneslärarprogrammet består av två inriktningar. En mot arbete 
i grundskolans årskurs 7–9 och en mot arbete igymnasieskolan. 
Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 (270 hp)

Utbildningen omfattar tre delar: utbildningsvetenskaplig kärna, ämnes- 
och ämnesdidaktiska studier och verksamhetsförlagd utbildning. Den 
största delen av dina studier kommer att ägnas åt ämnes- och 
ämnesdidaktiska studier. Du kommer att få goda kunskaper inom två 
eller tre ämnen relevanta för undervisning inom grundskolans årskurs 
7-9 samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver som 
lärare. Förutom kurser inom ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser 
inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar 
teorier om lärande, skolans sociala relationer, specialpedagogik, 
skoljuridik och etik. Under utbildningen ingår verksamhetsförlagd 
utbildning som omfattar sammanlagt ca 20 veckor med handledning då 
du kommer att få pröva och utveckla din lärarroll i skolan.
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Inriktning mot arbete i gymnasieskolan (300–330 hp)
Utbildningen omfattar tre delar: utbildningsvetenskaplig kärna, ämnes- 
och ämnesdidaktiska studier och verksamhetsförlagd utbildning. Den 
största delen av dina studier kommer att ägnas åt ämnes- och 
ämnesdidaktiska studier, som fördelar sig på två ämnen. Du kommer 
att få goda kunskaper inom två undervisningsämnen samt den 
pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver som lärare. 
Förutom kurser inom ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom 
den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar 
teorier om lärande, skolans sociala relationer, specialpedagogik, 
skoljuridik och etik. Under utbildningen ingår verksamhetsförlagd 
utbildning som omfattar sammanlagt ca 20 veckor med handledning då 
du kommer att få pröva och utveckla din lärarroll i skolan.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik och 
naturvetenskap
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällsvetenskap

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Ingångsämne Historia
Historia, Religionskunskap, 300 hp
Historia, Geografi, 300 hp
Historia, Engelska, 300 hp
Historia, Matematik, 300 hp

Ingångsämne Religionskunskap
Religionskunskap, Engelska
Religionskunskap, Geografi
Religionskunskap, Matematik
Religionskunskap, Historia, 300 hp

Andra inriktningar inom detta program
Historia för gymnasiet
Historia för åk 7-9
Historia, Engelska för gymnasiet
Historia, Geografi för gymnasiet
Historia, Geografi, Matematik för åk 7-9
Historia, Matematik för gymnasiet
Historia, Religionskunskap för gymnasiet
Historia, Religionskunskap, Geografi för åk 7-9
Historia, Religionskunskap, Matematik för 7-9
Religionskunskap för gymnasiet
Religionskunskap för åk 7-9
Religionskunskap, Engelska för gymnasiet
Religionskunskap, Geografi för gymnasiet
Religionskunskap, Geografi, Matematik för åk 7-9
Religionskunskap, Historia, Geografi för åk 7-9
Religionskunskap, Historia, Matematik för åk 7-9
Religionskunskap, Matematik för gymnasiet

Religionskunskap
Inom ämnet religionskunskap studeras äldre religioner, nutida världs-
religioner, etik och livsåskådningar. Du får också kunskap om ung-
domars lärande, samt om vetenskapliga teori- och metodfrågor, vilket 
utvecklar din förmåga att kritiskt värdera och utnyttja olika typer av 
källmaterial. Ämnesstudierna i religionskunskap omfattar 120 hp. 
Därutöver väljer du ytterligare ett ämne om 90 hp.

Ämneslärarprogrammet med ingångsämne geografi eller 
samhällskunskap (300-330hp)
Ämneslärarprogrammet som CeSam ansvarar för ugörs av två 
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inriktningar: en mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och en mot 
arbete i gymnasieskolan. Till vårterminen 2013 planerar vi att starta 
ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Ingångsämne Geografi
Geografi, Engelska
Geografi, Historia
Geografi, Matematik
Geografi, Religion

Ingångsämne Samhällskunskap
Samhällskunskap, Engelska
Samhällskunskap, Geografi
Samhällskunskap, Historia
Samhällskunskap, Matematik
Samhällskunskap, Religion
Samhällskunskap, Svenska

Samhällskunskap-Religionsvetenskap
I blockämnet samhällskunskap deltar tre ämnesinstitutioner (stats-
vetenskap,  sociologi, nationalekonomi) och ett ämnesdidaktiskt 
centrum. I samhällskunskap studeras ungdomars lärande och hur 
individ och samhälle påverkar varandra lokalt, nationellt och globalt. 
Ämnesinnehållet består av politisk teori med tonvikt på demokrati-
frågor, svensk politik, EU:s verksamhet, jämförande och internatio-
nella politik, makt och etnicitet, nationalekonomi, hållbar utveckling, 
massmedia, mänskliga rättigheter och betydande fokus på skolpolitiskt 
relevanta teman. Ämnesdidaktik finns både som särskild delkurs och 
integrerat i andra delkurser.
    Ämnesstudierna i samhällskunskap omfattar för gymnasiebehörig-
het 120 hp och inkluderar ett examensarbete om 15 hp. Därutöver läser 
du religionsvetenskap om 90 hp.

Sociologiska institutionen Stockholms universitet

Sociologi (P4-OGI)
Kursbeskrivning
Kursen ska ge en introduktion till sociologisk teori och syftar till att ge 
en allmän förståelse av ämnet sociologi samt en sociologisk beskriv-
ning av det svenska samhället. Det övergripande målet är att ge en 
introduktion till det sociologiska tänkandet. Kursen ger en översikt 
över några sociologiska teorier och hur de används i analyser av socia-
la fenomen. Anvisningar och schema, HT 2012. (PDF) (fungerar ej)

Grundläggande sociologisk teori (7,5 hp), Psykologlinjen HT07
Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge en introduktion till det sociologiska tänkandet 
och hur sociologiska teorier kan användas i sociologiska analyser av 
sociala fenomen. Kursen ger en översikt över några klassiska och 
moderna sociologiska teorier. Centrala sociologiska begrepp som 
exempelvis handling, struktur, mening, organisation, nätverk, etnicitet, 
genus och klass tas upp. Särskilt intresse riktas mot sociologiska 
analyser av den svenska samhällsstrukturen.

Efter genomgången kurs ska du som student kunna:
• redogöra för grundläggande teoretiska utmaningar inom sociologin
• förstå hur sociologisk teori används för att belysa sociala fenomen
• identifiera grundläggande antaganden i olika sociologiska teorier
• genomföra en enklare teoretisk analys av ett socialt fenomen
• redogöra för möjligheter och begränsningar hos olika sociologiska 
  teorier
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Samhällskunskap. Samhällsvetenskapliga institutionen.
Statsvetenskapliga institutionen - Samhällskunskap 
Samhällskunskap. Samhällskunskap kan läsas antingen som val 
inom lärarprogrammet eller som en fristående kurs om 60 
högskolepoäng. På nedanstående ... www.statsvet.su.se

Statsvetenskapliga institutionen - Samhällskunskap Enligt exa-
mensordningen för lärarexamen krävs i samhällskunskap 120 hp i 
relevanta ämnen för behörighet i gymnasieskolan och vuxenutbild-
ningen och 90 hp ...  www.statsvet.su.se

Samhällskunskap, Historia för gymnasiet I blockämnet samhälls-
kunskap deltar tre ämnesinstitutioner (statsvetenskap,  sociologi, 
nationalekonomi) och ett ämnesdidaktiskt centrum. I samhällskun-
skap ...  sisu.it.su.se

Samhällskunskap, Svenska för grundskolan I blockämnet sam-
hällskunskap deltar tre ämnesinstitutioner (statsvetenskap, sociologi, 
nationalekonomi) och ett ämnesdidaktiskt centrum. I samhällskun-
skap ...  sisu.it.su.se

Samhällskunskap för åk 7-9 Observera att inriktningen omfattar 270 
hp. Med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 tillägnar du 
dig kompetens att undervisa i tre ämnen (eller två ... sisu.it.su.se

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 330 hp
Grundnivå,
Visa huvudprogram för inriktningen

Observera att inriktningen omfattar 270 hp
Med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 tillägnar du dig 
kompetens att undervisa i tre ämnen (eller två om du kombinerar 
ämnet samhällskunskap med svenska). Som ämneslärare har du ansvar 
för elevers lärande och utveckling och undervisar i de skolämnen som 

ingår i din ämneskombination.

SamhällskunskapI ämnet Samhällskunskap studeras barns och ung-
domars lärande och om hur individ och samhälle påverkar varandra 
lokalt, regionalt och globalt. Ämnesinnehållet består av politisk teori 
med tonvikt på demokratifrågor, svensk politik, EU:s uppbyggnad och 
verksamhet, jämförande och internationell politik, globala styrsystem, 
massmedia samt samhällsekonomi. Ämnes- och ämnesdidaktiska 
studierna i samhällskunskap omfattar 90 hp. Därutöver väljer du två 
ämnen om vardera 45 hp (om du väljer ämnet svenska blir det 90 hp i 
svenska).

Innehåll

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hpUVK är obligatoriskt 
för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centra-
la för läraryrket. Kurserna för blivande ämneslärare behandlar bland 
annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och 
betygsättning, lärandeteorier, specialpedagogik.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 195 hpI utbildningen ingår tre 
ämnen. Du skriver två självständiga arbeten om vardera 15 hp. Ett av 
de två arbetena ska ha ämnesdidaktisk inriktning. I ämnesstudierna 
ingår 15 hp VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hpVFU är en viktig del av 
utbildningen. Den integreras både i UVK och i ämnesstudierna. Under 
VFU:n får du möjlighet att medverka i undervisningen och även delta i 
lärares övriga arbetsuppgifter.

ExamenÄmneslärarexamen på avancerad nivå.

Behörighet och kombinationer Engelska B, Samhällskunskap B 
(områdesbehörighet 6C), samt Matematik B...
Statsvetenskapliga institutionen Universitetsvägen 10 F, plan 4 ,5, 7 
samt Skogstorpet
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Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
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 o d .

Detta är verksamheter som världens 7 miljoner människor alla har mer 
eller mindre. Verksamheterna är inte likadana världen över. I många 
fall är hushållen fattiga och lever på mindre än ett par tre dollar om 
dagen = cirka 20 kr per dag, hur det nu går till. 

I Sverige är rimliga lägsta hushållskostnader i förvärsarbetande åldrar 
år 2013 för vuxen ensam 145 000 kr om året = cirka 400 kr per dag, 
för makar 220 000 kr = cirka 600 kr per dag. Pensionärer cirka 375 kr 
per dag och pensionärsmakar cirka 560 kr per dag. 

Hushållverksamheterna är grundläggande problem både i Sverige 
och världen. De är grunden för välfärden.

I världen:

641 Maten. Är i världen som helhet ett problem. Det förekommer 
svält och näringsbrist. Skördarna slår fel. Mat slängs. Fördelningspro-
blem. Befolkningen ökar, räcker maten?

643 Bostäder. Bostadsbrist i Sverige. I världen dåliga bostäder och för 
få. Hälften av världens befolkning bor i städer, ofta tätt i höga hus utan 
kontakt med natur och därmed med tvivelaktig livskvalitet. Många 
sover på gatan.

644 El-, gas-, värme-, vatten- och hygienförsörjning. Vatten och 
avlopp saknas ofta, ger sjukdomar och elände. Energibrist. Hur göra 
den energi som behövs?

645 Tillbehör till boendet, inventarier, kommunikations- och 
transportmedel. Till fattigdom och dåliga bostäder hör dåliga tillbehör. 

646 Personlig hygien. Kläder. Personliga hjälpmedel, t ex kryckor i 
den mån de inte finns med bland inventarierna. Hit kan man räkna 
sådant som bygger upp kompetensen och livskvaliteten, skolutbild-
ning, information, läsmöjligheter. Säkerligen stora brister i världen.

647 Hushållsekonomi. Tillgång till pengar att betala hushållsverksam-
heterna med. Arbetslöshet. Skatter, försäkringar, generella bidrag mm.
Lån och skulder.  

648 Städning rengöring tvätt o d. Finns inte vatten och avlopp lätt 
tillgängligt blir det mycket problem. Ta bort farliga kemikalier, 
baciller.

649 Vård av barn, äldre och sjuka. Gemensamma organ som stöd 
saknas ofta

Hushållen är beroende av andra verksamheter än de egna hus-
hållsverksamheterna: vägar, transportsystem, skolor, sjukhus m m 

På nästa sida har gjorts en kort sammanställning av sådana andra 
verksamheter, så att alla verksamheter finns med. Den är gjord 
efter svenska förhållanden, men gäller i princip överallt i världen. 

Ur den kan man utläsa vilka de viktigaste politiska problemen är.

För företag och företagare kan göras liknande sammanställning, 
men verksamheterna blir då ordnade på annat sätt.



Hushållsverksamhet	
 	
 Är beroende av
__________________________________________________
641 Matlagning. 642 Måltider! ! 63 Biologisk produktion
Restauranger! ! ! ! 66 Livsmedelsindustri
! ! ! ! ! 63 Livsmedelshandel
! ! ! ! ! 61 Livsmedelskontroll
! ! ! ! ! 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och kontroll o d
____________________________________________________________ 
643 Boende, hotell, härbärge, tält! 643 Bostadsmarknad
! ! ! ! ! 647 Hyresvärdar
! ! ! ! ! 69 Bostadsbyggen. 66-68 Material
! ! ! ! ! 71 Fysisk planering av bostads-
! ! ! ! ! områden och serviceområden
! ! ! ! ! 758 Social miljö i bostadsområden
" " " " " 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och planering o d
____________________________________________________________ 
644 El-, gas-, värme-, vatten- ! ! 644 Elsystem
hygienförsörjning o d.!! ! 644 Vattenkraftverk, kärnkraftverk
! ! ! ! ! vindkraftverk, värmepumpar, 
! ! ! ! ! fjärrvärme. 71 Planering frisk luft.  
! ! ! ! ! 644 Vatten- och avloppssystem
! ! ! ! ! 644 Avfallshantering
! ! ! ! ! 69 Produktion och reparation av 
! ! ! ! ! kraftverk, vatten- och avlopp od
! ! ! ! ! 71 Översiktlig planering av 
! ! ! ! ! kraftsystem, hygiensystem o d 
! ! ! ! ! 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och planering 
____________________________________________________________
645 Användning av inventarier o d.! 653 Möbelhandel, handel för TV, 
Möbler, TV o d, telefoner, cyklar, ! telefoner, transportmedel m m
bilar, hushållsutrustning ! ! 68 Produktion av möbler, TV o d,
! ! ! ! ! transportmedel m m
! ! ! ! ! 656 Vägar, vägskötsel. vägavgifter
! ! ! ! ! 71 Översiktlig planering vägar o d
! ! ! ! ! 656 Kollektivtrafik. 654 Televerks.
! ! ! ! ! 62 Ingenjörsverksamheter för 
! ! ! ! ! produktion och planering o d

646 Personlig hygien, kläder o d, ! 646 Personlig hygien, klädvård
Förmåga, kompetens! ! ! 653 Handel för kläder od 
! ! ! ! ! 68 Produktion av kläder o d
! ! ! ! ! 7957 Utbildning    70 Kultur
! ! ! ! ! 7914-794 fritidssysslor
! ! ! ! ! 796-799 Sport och idrott
! ! ! ! ! 73-78 Utställningar, musik
! ! ! ! ! 655 Förlag  659 Reklam
! ! ! ! ! 80-99 Tidningar o annan läsning 
! ! ! ! ! 651 Datorkunskap
! ! ! ! ! 6520 Tillgång till myndigheter
! ! ! ! ! 6525 Militära verksamheter 
! ! ! ! ! 7952-7959+658 Sociala miljöer 
! ! ! ! ! 61 Läkare, sjukhus
! ! ! ! ! 11-19 Inre verkligheter. 2 Religion
____________________________________________________________
647 Hushållsekonomi. Inkomster,! 658 Arbetsmarknad, arbetsgivare
utgifter!! ! ! ! arbetsförmedling, fackföreningar,
! ! ! ! ! arbetsinkomster
! ! ! ! ! 657 Försäkringar,skatter,kapitalin-
! ! ! ! ! komster,skulder.Barnbidr,bostbidr 
! ! ! ! ! 7951 Socialvård, socialbidrag
! ! ! ! ! 653 Handel med varor 
! ! ! ! ! 653 Handel med utlandet
! ! ! ! ! 647 Hyror och bostadsutgifter
! ! ! ! ! 644 Bränsleutgifter o d
! ! ! ! ! 647 Hushållsutgifter 656 Resor 
____________________________________________________________
648 Städning, rengöring, tvätt !! 648 Städning .Kemikalier. Baciller
____________________________________________________________
649 Personvård: barn, hemsjukvård,  649 Personvård: barn, älrevård 
äldrevård! ! ! ! hemsjukvård od 
! ! ! ! ! 7951 socialvård  61 Läkare
! ! ! ! ! 7957 Dagis och skolor
____________________________________________________________
! ! ! ! ! Alla verksamheter är beroende av 
! ! ! ! ! 10-19 Samhällets och individernas
! ! ! ! ! kunskaper, värderingar och moral 
! ! ! ! ! 31-39 Politiska verksamheter
! ! ! ! ! 50-59 Naturkunskaper, matematik



Klassifikationssystem för verksamheter.

                                                                                                                                                               
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Utbildning för människornas roller.

För att klara sin roll måste politikerna ha kunskaper om hur det var och 
är, kan bli och bör bli i alla verksamheter.

I klassifikationssystemet för verksamheter finns för politiker inte 
mycket att plocka bort, Möjligen kan man ta bort 82-89 Skönlitteratu-
ren, men den innehåller mycket om människornas förhållanden och 
relationer som är av betydelse. Politikerna kan nöja sig med att bara 
läsa översättningar.

Det kan för de enskilda politikerna vara svårt att kunna allt. Social-
demokraterna bör bilda en fullständig skuggregering som kan överta 
den styrande makten efter valet 2014. Skuggministrarna bör kunna de 
verksamhetsområden ministrarna ska svara för. På sin hemsida på 
Internet bör partiet visa hur den skuggregeringen ser ut och visa vilka  
kunskaper den har för alla momenten hur det var och är, kan bli och 
bör bli för alla verksamheter.

Det första är att ha kunskaper om hur det var och sedan ha kunskaper 
om hur det är. Skillnaden mellan hur det var och är ger en uppfattning 
om förändringsmöjligheter.

Sedan gäller det kunskaper om hur det kan bli. Alla kan ha uppfatt-
ningar om hur  det kan bli, men politikerna måsta ha tydliga uppfatt-
ningar grundade på ordentliga utredningar.

Den viktiga frågan kommer sedan om hur det bör bli. För det behövs 
noga kunskaper om hur olika verksamheter påverkar varandra, så att 
förslag för olika verksamheter hänger ihop ochsamverkar. Det nya 
verksamhetsområdet “4 Sambandsforskningsverksamheter” avses vara 
till hjälp när man undersöker hur olika verksamheter och förslag beror 
av varandra. 

Socialdemokraternas förslag bör i första hand grundas på partiets 
ideologi och inte på om hur väljarna kan tänks välja parti. Men det är 
klart, att förslagen i någon mån måste anpassas till väljarnas kunska-
per.

Man kan räkna med att folket har sämre kunskaper än politikerna.
Folket kan missuppfatta socialdemokraternas förslag och hellre välja 
annat parti, även om socialdemokraternas förslag är bäst. 

Det ställer frågan om folkets kunskaper. Av det som framkommer i TV, 
radio och tidningar kan man få intrycket att folket har för dåliga kun-
skaper för att kunna välja rätt i valet. Att gamla människor har dåliga 
kunskaper är begripligt, men att politiker och ungdomar som nyligen 
gått ut grundskolan och isynnerhet gymnasiet har det är katastrofalt.

Här ska upprepas människornas roller:

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.



Skolan bör ge tillräckliga kunskaper för de olika rollerna. Men i den 
pågående debatten om skolan nämns inte rollerna A1 och A2. 
Debattörerna tycks uppfatta skolans roll som att ge kunskaper för 
rollen B2, i någon liten mån för rollen B1 som ger pengar och kan ge 
tillfreddställelse. Men grundskolan är inte främst avsedd för rollerna 
B1 och B2 utan för rollerna A1 och A2. I gymnasiet ska man främst få 
kunskaper för rollen B2  och väl också för B1.

I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får 
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja utbild-
ning om man inte har någon man tycker räcker och då får man söka på 
utbildningar och lediga jobb.

I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på 
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen 
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om 
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och 
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till 
förbättring av arbetsrutinerna.

I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga 
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa 
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör 
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man 
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som 
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill 
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara 
skriver in t ex ”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät 
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.

För det som behövs i rollen A1 kan den nyss givna uppställningen 
om hushållsverksamheter tjäna som underlag. I den beskrivs hus-
hållsverksamheterna och verksamheter som de är beroende av. 
Skolans “Hemkunskap” kanske kan mer ta hand om de praktiska 
problemen i rollen A1 

Men i denna roll ingår att kunna leva ihop med andra och att 
förstå sitt liv och världen. Det gäller att ha kunskaper om de inre 
verkligheterna  och om hur världen är beskaffad och  förändras  
med hjälp av människornas  kunskaper och värderingar:

Det behövs kunskaper om samhället: 

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

Oc kunskaper om individernas nre verklighter:

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.

101,102. Samhällenas kunskaper och värderingar  sedan historiens 
början finns i arkiven och i biblioteken. Samhällenas kunskaper och 
värderingar förändras vartefter.

103. Det som bedöms vara det viktigaste finns i princip i encyklope-
dier. Diderot samlade mänskligt vetande i "Encyklopedin" i 35 band 
1751-1780. Senare encyklopedier innehåller annat. Det som anses 
viktigast är en följd av samhällenas värderingar om vad som är viktigt. 



FN är det mest globala nu och FNs deklaration om de mänskliga 
rättigheterna representerar det som nu är viktigast. Tillämpningarna av 
deklarationen är inte helt genomförda, det pågår  förbättringar.

104. Man måste förstå hur alla verksamheter påverkar varandra. Man 
kan räkna med att förändringar på jordklotet  främst sker genom 
människornas verksamheter.  Naturens krafter kan människor i någon 
mån rå på, det beror på hur människor kan undersöka och förstå sig på 
dessa krafter, även det naturens krafter åstadkommer är beroende av 
människornas verksamheter. 

   Man kan räkna med följande verksamheter:
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.   
 
Verksamheterna 1-5 bildar ett paket av verksamheter som är förutsätt-
ningar för och påverkar  6 Teknonlogiska/ekonomiska och  7-9 Kultu-
rella verksamheter.

Verksamheterna 1 påverkar verksamheterna 2-5 och tillsamman påver-
kar de 6 och 7-9. De kulturella verksamheterna 7-9 påverkar sedan 
verksamheterna 1 som i en ny utvecklingscykel ger nya Teknonlogis-
ka/ekonomiska och Kulturella verksamheter. Det är en ständig krets-
gång.

105. Området gäller  forskning som ger nya kunskaper och driver på 
utvecklingen.

106. Området gäller översikter om ekonomiska verksamheter.

107. Området gäller översikter om kulturella verksamheter.

108. Området gäller en sammanfattning om samhällena, huvudsakli-
gen i nuvarande skick, men med utblickar mot framtiden. 

109. Området gäller  Idé- filosofi- och lärdomshistoria. Det handlar om 
människorna i mänskligheten, deras kunskaper, värderingar och sätt att 
tänka o d.

Områdena 101-109 bör skoleleverna få kunskap om så att eleverna 
förstår de stora dragen i samhället.

I områdena 11-19 gäller det sedan kunskaper om  individernas kun-
skaper, erfarenheter, framtidsvisioner, känslor, värderingar, uppfatt-
ningar om sammanhang, hjärnans sätt att fungera - psykologi, logik 
och moral, som  eleverna behöver för att känna sig själva.

Områdena 101-109 och 11-17 behandlas i någon mån i grundskolans 
ämnen Samhällskunskap och Religionskunskap. Vill man förbättra är 
det dessa ämnen man har att bearbeta. Att införa något nytt ämne är 
inte att tänka på.

Områdena 101-109 skulle kanske kunna tänkas passa in i Samhälls-
kunskapen och 11-17 i Religionskunskapen. Det är dock så att områ-
dena 101-109 och 11-17 bör hållas ihop och båda hamnar då till-
sammans med religionen. Det är också så, att ämnet Samhällskunskap 
inte beaktar filosofiska och psykologiska aspekter. 

Områdena 101-109 och 11-17 hör bäst hemma i Religionskunskapen.



Alla områdena är viktiga verksamheter, inte minst individens logik och 
moral, men här ska framhållas 15 Individens psykiska mekanismer, 
psykologi och socialpsykologi som rör hjärnans sätt att fungera i olika 
situationer. Hjärnforskningen har gått framåt betydligt på senare år. 

Ämnesområdet är av betydelse för hur människor upplever sig själva, 
hur de mår psykiskt, självförtroendet och hur de samverkar med 
varandra. Viktigt att observera är hur barn och ungdomar mognar och 
utvecklas, vilket påverkar inlärningsmöjligheter och hur lärare bör 
fungera. Som det är nu verkar skolan fungera dåligt, det elementära att 
kunna läsa t ex är i ett katastrofalt läge. Arbetslöshet, ungdomskrimi-
nalitet, fattigdom och annat elände kan mycket beror på brister i 
skolan. 

Om skolbarnen ska få lära sig psykologi blir lärarna tvungna att också 
lära sig det, vilket lär förbättra skolan.

I kursplanen för grundskolans Samhällskunskap: “ Undervis-
ningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn 
på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är 
sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska 
aspekter centrala.” Det står inget om filosofiska och psykologiska 
aspekter.

Om ämnet Samhällskunskap på gymnasiet: “ Undervisningen i 
ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 
och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt 
i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sam-
manlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga 
rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med 
konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska också ges möjlighet 
att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och hållbar 
utveckling.” Ingenting om filosofi och psykologi .

Stockholms universitet skriver om ämnet Samhällskunskap: “ 
Ämnesinnehållet består av politisk teori med tonvikt på demokratifrå-
gor, svensk politik, EU:s uppbyggnad och verksamhet, jämförande och 
internationell politik, globala styrsystem, massmedia samt samhälls-
ekonomi.”

I ämnet Filosofi på gymnasiet:” Undervisningen i ämnet 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 
ges 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 före-
ställningar. Eleverna ska även få stifta bekantskap med den betydelse 
filosofi har haft för den kulturella, politiska och vetenskapliga ut-
veclingen. “

I ämnet Psykologi  på gymnasiet: “ Undervisningen i ämnet psyko-
logi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa 
faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan 
både som individ och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möj-
lighet 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 i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
	
 Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas 
psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga 
beteenden, känslor och tankar.
	
 Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan 
uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det 
behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
	
 Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås 
utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
	
 Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas 
och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och 
organisationer hon eller han tillhör.
	
 Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och 
formas.
	
 Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering 
samt kriser och krishantering.” 

I kursplanen för grundskolans Religionskunskap:” Undervis-
ningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna sam-
hället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna 
bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner 
lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervis-
ningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, 
både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social samman-
hållning och som orsak till segregation.”

Om ämnet Religionskunskap på gymnasiet: “Undervisningen i 
ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 

om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på 
andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärk-
samma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, 
och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska 
allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i 
fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning 
och som orsak till segregation. “

För elevernas skull behöver utbildningen i grundskolan kom-
pletteras med kunskaper om filosofi och psykologi. Det enklaste är 
att kompettera Religionskunskapen med det. Samma bör göras på 
gymnasiet.

För samhällets skull bör det ske med tanke på bättre kunskaper 
för människornas roll A2:

Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska styr-
ningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och 
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-
tionssystemet för mänskliga verksamheter är uppbyggt i första hand 
med hänsyn till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informa-
tionsbehoven i de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver 
veta bland annat allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det 
som man ytterligare behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter 
påverkar varandra och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta 
vilka verksamheter som behövs och hur de bör vara fördelade.
    Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett 
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För 
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter. 



Skolans religionsämne bör göras om till ett ämne som kanske kan 
heta  “Religion och levnadskunskap”. Förutom religion bör ämnet 
innehålla kunskaper om de nämnda filosofiska och psykologiska verk-
samheterna, och en kort beskrivning om samhällets viktigaste drag 
som bakgrund till levnadskunskapen. Religion och livsåskådningar 
måste sättas in i sitt sammanhang med levnadsförhållanden.

Alla lärare och skolledare bör också ha dessa kunskaper, isynnerhet i 
psykologi om barns mognads- och inlärningsprocesser och om barns 
sätt att uppfatta och reagera på det som händer. Barn har behov av per-
sonliga relationer till föräldrar, andra vuxna och lärare. Lärare måste 
kunna detta och anpassa sin lärarroll till barnen.

En genomgång av skolans kursplaner visar att det i dem inte finns 
mycket om verksamheterna 101-109 och 11-19. Det finns litet om 
behovet av kunskaper i de olika ämnena. De kunskaperna gäller mest 
materiella problem och föga om lärdomshistoria, kunskaper i allmän-
het,  visioner, känslor, samband, psykologi, logik, moral och 
filosofernas verk-samheter genom tiderna.   

Om levnadskunskap i grundskolans 
kursplaner.
Kursplan - Samhällskunskap
   Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en 
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan 
helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala 
och politiska aspekter centrala.
    Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor 
ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina 
egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av 
jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till 
uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
    Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i 
vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar 
information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna 
också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt 
granskar ...
  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och 
arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunska-
per om, och förmågan att reflektera över, värden och principer 
som utmärker ett demokratiskt samhälle....
    Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sam-
manfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras 
   och samverkar,....
* söka information om samhället från medier, internet och andra källor 
   och värdera deras relevans och trovärdighet,
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 
   principer, arbetssätt och beslutsprocesser.



Kursplan - Religionskunskap
    Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och 
förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de 
ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag 
i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mång-
fald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för 
att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det 
egna samhället och på andra håll i världen....
   Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, 
jämställdhet, sexualitet och relationer.....
    Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
för hur människors värderingar hänger samman med religioner och 
andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar 
beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och 
sin omgivning....

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sam-
manfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt 
   olika tolkningar och bruk inom dessa,
* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och 
   skeenden i samhället,
* resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och 
   värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
* söka information om religioner och andra livsåskådningar och 
   värdera källornas relevans och trovärdighet.

Kursplan - Matematik
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för 
att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera 
valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Kursplan - Fysik
    Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 
för att undersöka omvärlden. ...
    Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och 
utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska 
andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. 
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, 
etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och 
samhälle.....
   Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera 
   och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

Kursplan - Kemi
    Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 
för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egen-
skaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händel-
ser. 

Kursplan - Biologi
   Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap 
för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra 



till en hållbar utveckling.
    Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 
för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan 
utifrån egna upplevelser och aktuella händelser....
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, 
etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och 
ekologisk hållbarhet.
    Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* använda kunskaper i biologi för att granska information, 
   kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och 
   ekologisk hållbarhet,....

Kursplan - Teknik
   Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar 
sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan 
orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta 
sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
    Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att....
* identifiera problem och behov som kan lösas med teknik ...

Kursplan - Hem- och konsumentkunskap
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra 
vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande 
som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbe-
tet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande 
vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn 

till hälsa, ekonomi och miljö...
    Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla  med-
vetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, väl-
befinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, 
om sparande, krediter och lån. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera 
över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. Undervisningen ska 
även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella 
variationer och traditioner i olika hushåll.

Kursplan - Slöjd
   Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa 
kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. 
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet 
med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls 
estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunska-
per om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och 
hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Kursplan - Bild
    Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och 
uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har 
till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och 
känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommuni-
kation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta 
aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan 
männi-skor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.



Kursplan - Musik
    Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som 
tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i 
en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker 
för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala 
gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid 
förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i 
nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i 
samhällets kulturliv.

Kursplan - Idrott och hälsa
    Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för 
människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och frilufts-
liv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva 
senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är 
en tillgång för både individen och samhället.

Kursplan - Modersmål
    Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 
och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker 
käns-lor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 
rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 
ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 
möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveck-
ling och lärande inom olika områden......
   Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt 
tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan 
uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen 
ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets upp-
byggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna 
lärandet i olika skolämnen....

    Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och 
skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få 
kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika 
former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för 
omvärlden.... 
    Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De 
ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycks-
former....
   Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 
kulturella identitet 
Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* formulera sig och kommunicera i tal och skrift,.... 	
 	


Kursplan - Geografi
    Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och 
sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att 
en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och 
hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. 
Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse 
av människans levnadsvillkor.....    
    Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk 
referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra 
jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna 
ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sam-
manhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.....



    Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter 
   formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
* utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur 
   i olika delar av världen,...

Kursplan - Historia
   Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställ-
ningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar 
det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor 
och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verk-
ligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss 
redskap att förstå och förändra vår egen tid.....
    Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar 
såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska 
bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det 
förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om 
framtiden.
   Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av 
   tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
* kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa 
   historisk kunskap,
* reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika 
   sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
* använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap 
   ordnas, skapas och används.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011
I skolans värdegrund och uppdrag finns mycket som bör ingå i 
ett nytt ämne “Religion och levnadskunskap” Eleverna bör få lära sig 
värdegrund och uppdrag och få veta varför de går i skolan. 
    Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och 
uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kurs-
planer som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del 
gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra 
delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.
Bör ingå i undervisningen:
1 Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden.
Förståelse och medmänsklighet
Saklighet och allsidighet
En likvärdig utbildning
Rättigheter och skyldigheter
Skolans uppdrag
God miljö för utveckling och lärande
Varje skolas utveckling
2 Övergripande mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
2.2 Kunskaper
2.3 Elevernas ansvar och inflytande
2.4 Skola och hem
2.5 Övergång och samverkan
2.6 Skolan och omvärlden
2.7 Bedömning och betyg
2.8 Rektorns ansvar
3 Kursplaner.   Med  korta  beskrivningar av skolans ämnen med 
kommentarer om deras betydelse för levnadskunskapen,



I det nya skolämnet Religion och 
levnadskunskap bör ingå följande:
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 
faktorer : 
	
 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. De fysiska 
	
 miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska 
	
 miljöerna kan gälla:
	
 * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella 
	
 värden och funktioner.
	
 * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska 
	
 värden och teknologiska funktioner. 
	
 Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas 
	
 psykiska samspel, de sociala miljöerna. 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter : 

Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella 
handlingar). 
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, som ges av  
psykiska och 
kroppsliga förhållanden och av deras 
fysiska och 
sociala miljöer.	
 	
 	
 	
  



Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats - 
måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och 
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra 
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet: 
tillfredsställelse för individen. 

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 medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig 
uppfattningar och ta ställning och försöka påverka verksamheter-
na inklusive samverkansverksamheterna 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.

Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är 
beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i planeringspro-
cesserna ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna till dem som 
fått makt att besluta, och det är också informationsprocesser som ingår 
i samhällsplaneringens problem.

Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det 
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jätte-
likt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva 
verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar 
eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.                            

Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan 
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder per-soners, 
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.

Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och mellan 
människorna, och därför övergår förändringsproblemen och 
samhällsplaneringens problem i ett stort problem om produktion och 
spridning av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som 
förändrar världen.

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 informationsområ-
dena.                                         



Samhällenas kunskaper och värderingar  sedan historiens början 
finns i arkiven och i biblioteken. Samhällenas kunskaper och värde-
ringar förändras vartefter.
    Det som bedöms vara det viktigaste finns i princip i encyklopedier. 
Diderot samlade mänskligt vetande i "Encyklopedin" i 35 band 1751- 
1780. Senare encyklopedier innehåller annat. Det som anses viktigast 
är en följd av samhällenas värderingar om vad som är viktigt. FN är 
det mest globala nu och FNs deklaration om de mänskliga rättigheter-
na representerar det som nu är viktigast. Tillämpningarna av deklara-
tionen är inte helt genomförda, det pågår  förbättringar.
    Man måste förstå hur alla verksamheter påverkar varandra. Man kan 
räkna med att förändringar på jordklotet  främst sker genom männi-
skornas verksamheter.  Naturens krafter kan människor i någon mån rå 
på, det beror på hur människor kan undersöka och förstå sig på dessa 
krafter, även det naturens krafter åstadkommer är beroende av männi-
skornas verksamheter. 
   Man kan räkna med följande verksamheter:
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. 
  
 Verksamheterna 1-5 bildar ett paket av verksamheter som är förutsätt-
ningar för och påverkar  6 Teknonlogiska/ekonomiska och  7-9 Kultu-
rella verksamheter.
   Verksamheterna 1 påverkar verksamheterna 2-5 och tillsamman på-
verkar de 6 och 7-9. De kulturella verksamheterna 7-9 påverkar sedan 
verksamheterna 1 som i en ny utvecklingscykel ger nya Teknonlogiska/
ekonomiska och Kulturella verksamheter. Det är en ständig kretsgång.

Religion och levnadskunskap.
Tanken med att bygga ut religionsämnet är att religionsämnet är litet 
och skulle tåla en komplettering. Litet är kanske ämnet i Sverige, men 
det är stort i världen, stort i Mellanöstern, Nordafrika och andra länder   
med Islam, stort i USA med bl a högerextrema religiösa fundamenta-
lister som hotar ruinera USA, stort i Sydamerika och stort i de flesta 
länder utom Norden och kommunistiska länder som Ryssland och 
Kina. I Sverige förekommer religiösa problem bland invandrare. I 
Ryssland har religion trätt fram efter Sovjetunionens fall. Påvedömet 
är kvar.

Religioner har i Sverige på senare tid blivit mer problematiska än tidi-
gare. Religioner behöver en motvikt bestående av filosofi och psyko-
logi o d som föreslås som komplettering i ämnet Religionskunskap i 
grundskolan.  Även på gymnasiet behövs samma kompletteringar.

Gymnasiegemensamma ämnen: Engelska, Historia,  Idrott och hälsa,
Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap,
Svenska/svenska som andraspråk.

Förr fanns högre allmänna läroverk. Cirka 5 % av årgångarna barn 
gick där och resten i folkskolan. På gymnasiet kunde finnas en lektor 
som var präst och hade hand om religionsundervisningen (kristendom 
var ämnet då). Han skötte också undervisningen i filosofi, som bestod 
av tre ämnen: filosofi, logik och psykologi. 

Filsofiämnet var inte obligatoriskt, i en klass på reallinjen med 25 ele-
ver kunde det vara bara  två som läste filosofi. Filosofiämnet är fort-
farande inte obligatoriskt på gymnasiet och hela efterkrigstiden har en 
stor del av dem som gått där och efteråt på högskolor och universitet  
inte fått någon utbildning i filosofi och psykologi. Många av dem har 
blivit chefer och män i staten - utan utbilding i filosofi och psykologi, 
men väl i religion. Det är inte bra. Det gamla filosofiämnet är nu 



uppdelat på filosofi och psykologi.

De första gymnasierna kom till i början på 1600-talet och hade då 
uppgiften att förbereda för prästutbildning och utbildning av tjänste-
män i staten. Religion hade en stark ställning. Den allmänna folksko-
lan kom till 1842 och sköttes till en början i stor utsträckning av präs-
ter och andra kyrkans män. Barn skulle bli religiösa med kristlig tro. 
Gymnasierna utvecklades vartefter med nya ämnen, reallinjer tillkom, 
och flickor fick börja gå på gymnasierna på 1920-talet. Biskoparna var 
högsta chefer för läroverken. Med tiden togs biskoparnas ledarskap 
bort.

Folkskolan växte vartefter och de nuvarande grundskolorna och gym-
nasierna kom till i slutet på 1900-talet. Statskyrkan har avskaffats och 
och kristendomskunskapen har ändrats till religionskunskap. Man får 
nu inte undervisa i religion så att barnen blir religiösa utan bara om 
religion. 

Man bör komma ihåg att religioner med gudars styrningar tillkom 
under forntiden och att deras betydelse har minskat och nu mer och 
mer ersätts av demokrati där människorna är  ansvariga för styrning 
och utveckling.  Religionerna är visserligen ännu av stor betydelse, 
men de är i dagens situation ändå av marginell  betydelse. 

Att  i Sverige ha ett obligariskt ämne som bara handlar om religion är 
att tillmäta religionerna för stor betydelse. Viktigare är värdsliga 
problem och kunskaperna om dem förtjänar större uppmärksamhet. Att 
komplettera religionsämnet med mer aktuella saker är lämpligt. Det 
gör att ämnets beteckning Religionskunskap inte passar utan bör 
ersättas av något mer rättvisande.

Man kan inte bara ändra till “Livsåskådning”, “Filosofi” eller “Psyko-
logi”, det blir för snävt och missvisande. 

Ämnet Samhällskunskap har sina lärare  utbildade på Statsvetenskap-
liga institutioner, Det som behöver tillkomma ligger närmare religio-
nerna och därför kan det vara bra att lägga det tillkommande till-
sammans med religion,  i ett ämne Religion och levnadskunskap.  

Om religionsämnet ombildas till ett ämne med  filosofi och psykologi 
kommer det ämnet att innehålla många universitetsämnen. Av ämnena 
kan man anse att religionen var först och om man lägger ämnena i en 
kronologisk och logisk ordning kan man börja med religion:  

Religion och levnadskunskap.      (Barnen lär också föräldrarna)

1.   Religionskunskap.
2.   Filosofihistoria.
3.   Idé-och lärdomshistoria.
4.   Vetenskapshistoria
5.   Utbildnings- och skolhistoria. 
6.   Skolverkets läroplan för grundskolan.
7.   Arkiv-och bibliotekskunskap.
8.   Individernas kunskaper och erfarenheter.
9.   Framtidsplanering. För Sverige och världen för kroppsliga och 
      psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer, med 
      samhällsbeskrivning, sambandsforskning och demokratins krav.
10.  Estetik och värderingar.
11.  Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
12.  Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklingspsykologi.
13.  Socialpsykologi.
14.  Sociologi och informationskunskap.
15.  Logik och vetenskapsteori.
16.  Etik och moral.
       Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbildningsnivå-
erna. Enklare för lägre klasser och mer utvecklade för  högre.



Skolämnet Hemkunskap

Ämnet är huvudsakligen inriktat på mat och pengar och behöver  kom-
pletteras med annat som behandlats tidigare vid genomgången av hus-
hållsverksamheterna och verksamheter utanför med anknytning till 
hushållsverksamheterna.

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 o d .

Ämnet Hemkunskap bör kompletteras med mer kunskaper om hus-
hållsverksamheter  i vidare mening och om verksamheter utanför 
hemmen som rör människornas vardagsliv. Här bör bl a ingå problem 
om att skaffa förvärvsarbete som behövs i samhället  och som ger 
pengar till försörjning.

Förändringarna är av betydelse för  människors dagliga välfärd och  
för deltagande i politik  om att förbättra världen.

En övningsuppgift kan vara att göra en världsplanering eller en plane-
ring för det framtida Sverige. Det kan lära både elever och lärare 
mycket.

Övningsuppgift i världsplanering.
Samhällskunskapen behöver förbättras.

Beroendena i världen är nu sådana att Svenska politiker inte bör bortse 
från förhållandena utanför landet. Sverige behöver en världsplanering 
som bakgrund till planeringen för Sverige. Sådana planeringar kan 
göras på många sätt. Ett sätt är att utgå från hushållsverksamheterna 
som ligger närmast individerna och som har behandlats i det föregåen-
de:

*  Maten, bostäderna, energin, vatten och avlopp, avfallshantering, 
    inventarier och tilbehör till hushållsverksamheterna. 
*  Personlig hygien, kläder och hjälpmedel för att fungera och utveck-
    las som människor, bl a  tillgång till information och möjligheter att 
    påverka, tillgång till mänskliga rättigheter.
*  Tillgång till pengar och förvärvsarbete som räcker till hushållsut-
    gifter.
*  Städning rengöring, tvätt o d som  bl a minskar farliga kemikalier 
    och baciller som ger sjukdomar.  
*  Vård och skötsel i hemmet av barn, äldre och sjuka.  

Man kan också i en världplanering utgå från verksamheterna i 
klassifikationssystemet för verksamheter. med 129 verksamhets-
områden, eller från 22 politikområden. Eller göra en kombination. 
Ett sätt är att dela upp efter kropp och psyke och fysiska och 
sociala miljöer.

Vad kan och bör vi göra för världen och vad gör den för oss ?
När det gäller de geografiska områdena kan man följa den indelning 
som finns i områdena 93-99.

Planeringen bör följa mönstret hur var det, hur är det, hur kan det bli 
och hur bör det bli.
Sut från http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

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


Vilka ämnen i grundskolan har mest 
betydelse för de 22 politikområdena?
Skolämnen:
	
 1mars 2013	
 	
 	
 17 dec 2013	

108	
 Samhällskunskap	
 	
 Samhällskunskap
2	
 Religionskunskap	
 	
 Religionskunskap
51	
 Matematik	
 	
 	
 Matematik
53	
 Fysik	
 	
 	
 	
 Fysik
54	
 Kemi	
 	
 	
 	
 Kemi
57	
 Biologi	
 	
 	
 Biologi
62	
 Teknik	
	
 	
 	
 Teknik
64 	
 Hem- och konsumentkunskapHem- och konsumentkunskap
74	
 Slöjd	
 	
 	
 	
 Slöjd
75-77	
 Bild                                        Bild
78	
 Musik                                     Musik
796/
799	
 Idrott och hälsa                      Idrott och hälsa
802	
 Engelska                                Engelska
803	
 Modersmål	
 	
 	
 Modersmål
803	
 Svenska	
 	
 	
 Svenska
803	
 Svenska som andraspråk	
 Svenska som andraspråk
803	
 Teckenspråk för hörande	
 Teckenspråk för hörande
804+ 	
 Moderna språk	
 	
 Moderna språk	
 	

91	
 Geografi	
 	
 	
 Geografi
93-99	
 Historia	
 	
 	
 Historia

Följande lista innehåller grova förslag, skolämnena passar inte 
bra till politikområdena. Men Samhällskunskap  finns med i alla 
områden. Klart är att ämnena Samhällskunskap, Religionskun-
skap och Hemkunskap behöver förbättras ned hänsyn till vad man 
behöver.  

 1	
	
 Ledning. (Statsminister):
	
 	
 Alla skolämnen.

 2	
 Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. 
	
 Gruppsekreterare. Partisekreterare ):
	
 Alla skolämnen.

 3	
 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
	
 Världsplaneringsminister):
	
 Geografi. Historia. Samhällskunskap. Religionskunskap. Språk.

 4	
 Europaplanering.(EU-minister och 
	
 Europaplaneringsminister):
	
 Geografi. Historia. Samhällskunskap. Religionskunskap. Språk.

 5	
 Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. 
	
 Justitieminister, del ):
	
 Samhällskunskap.

 6	
 Försvar. (Försvarsminister ):
	
 Samhällskunskap. Geografi. Historia. Teknik. Matematik. 
	
 Fysik. Kemi. Biologi.

 7	
 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister):
	
 Samhällskunskap. Geografi. Historia. Teknik. Matematik. 
	
 Fysik. Kemi. Biologi.
 
 8	
 Transporter. ( Infrastrukturminister):
	
 Samhällskunskap. Geografi. Historia. Teknik. Matematik. 
	
 Fysik. Kemi. Biologi.	
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 9	
 Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 
	
 byggminister.): 
	
 Samhällskunskap. Geografi. Historia. Teknik. Matematik. 
	
 Fysik. Kemi. Biologi. Bild.	


10	
 Landsbygden. (Landsbygdsminister):
	
 Samhällskunskap. Geografi. Historia. Teknik. Matematik. 
	
 Fysik. Kemi. Biologi.
	

11	
 Bistånd. ( Biståndsminister):
	
 Samhällskunskap. Geografi. Historia. Teknik. Matematik. 
	
 Fysik. Kemi. Biologi.
	

12	
 Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)
	
 Samhällskunskap. Teknik. Matematik. Fysik. Kemi. Biologi.
	
 Idrott och hälsa.

13	
 Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.                                                                                                              
            Energiminister):
	
 Hem- och konsumentkunskap. Samhällskunskap. Slöjd. Idrott 
	
 och hälsa.

14	
 Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister):
	
 Samhällskunskap. Idrott och hälsa.

15	
 Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister).
	
 Alla ämnen.

16	
 Information,  kultur, religion, nöjen, idrott od.
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister):
	
 Samhällskunskap. Språk. Bild. Musik. Slöjd. Idrott och hälsa.

17	
 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister):
	
 Samhällskunskap. Teknik. Matematik. Fysik. Kemi. Biologi. 
	
 Bild. Slöjd.

18	
 Näringar. (Näringsminister):
	
 Samhällskunskap. Teknik. Matematik. Fysik. Kemi. Biologi.
	
 	
 	
 	
  
19	
 Handel. (Handelsminister):
	
 Samhällskunskap. Matematik. Geografi. Historia. Språk.

20	
 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
	
 Migrationsminister):
	
 Samhällskunskap.

21	
 Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del):
	
 Samhällskunskap.

22	
 Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 
	
 Skatteminister. Socialförsäkringsminister):
	
 Samhällskunskap. Matematik. Hem- och konsumentkunskap.
	
 Alla skolämnen.



Hjälpmedel till förbättring av 
Samhällskunskapen:
Innehåll i:
Sven Wimnell 8 april 2011
Statliga myndigheter mm och några av 
deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Innehåll

Sid 9-48 En förteckning över statliga myndigheter
Från regeringens hemsida på Internet 9 januari 2011

Myndigheter
Till Regeringskansliets verksamhet hör myndigheter och statliga bolag 
som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.

Statsrådsberedningen
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Arbetsförmedlingen, Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med flera.

Finansdepartementet
Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, 
Finansinspektionen, AP-fonderna med flera. 

Försvarsdepartementet
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap med flera.

Justitiedepartementet
Polisen, Domstolsverket, Migrationsverket med flera

Kulturdepartementet
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Myndigheten 
för radio- och tv med flera.

Landsbygdsdepartementet
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Styrelsen för 
samefonden med flera.

Miljödepartementet
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket med flera.

Näringsdepartementet
Trafikverket, Tillväxtverket, Statens energimyndighet med flera.

Socialdepartementet
Apoteket AB, Barnombudsmannen, Hjälpmedelsinstitutet med flera.

Utbildningsdepartementet
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten med flera.

Utrikesdepartementet
Invest in Sweden Agency, Migrationsverket, Svenska institutet med 
flera.
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Sid 49- 698 Webbkartor från några statliga myndigheter 
m m inlagda i SW-klassifikationssystem

1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande  värderingar
   Introduktion om förteckningen.
* Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har nu  
   adressen http://wimnell.com 
* Om klassifikationssystem
* Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
* Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
   världen?
* En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för människornas 
   verksamheter.
* SW Klassifikationssystem  för verksamheter.

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
* Kungliga biblioteket (KB)
* SUNET (Swedish University Computer Network)

103 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.
* Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag.
* FN:s Konvention om barnets rättigheter.
* De mänskliga rättigheterna.
* Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21. 1992.
* Folkhälsomål.

104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

105 Övergripande om forskning 
* forskning.se

106 Övergripande om ekonomiska verksamheter

107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
* Skolverket.Kunskapskraven för grundskolan klara
 
108 Samhällskunskap. 
* Del ur Lgr 11: kursplan i samhällskunskap i grundskolan
* Samhällskunskap. Kunskapskrav

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

http://wimnell.com
http://wimnell.com


3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.

31 Statistik och demografi
* SCB Statistiska Centralbyrån

32 Statsvetenskap
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
* Sveriges riksdag. 15 mars 2011.

352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
	
 utomlands)
* Sveriges Kommuner och Landsting.

353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
* Regeringen och Regeringskansliet

354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
* Förenta Nationerna, FN.
* EU från Internet 15 mars 2011.

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
* Sociademokraternas hemsida på Internet.

* Miljöpartiet de gröna, mp 
* Vänsterpartiet	
 * Moderaterna
* Folkpartiet	
 	
 * Centerpartiet
* Kristdemokraterna	
 * Sverigedemokraterna

4 Sambandsforskningsverksamheter.

40 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

5 Naturforskning. Matematikverksamheter.

50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap

51 Matematik

52 Astronomi, rymdforskning
* Rymdstyrelsen

53 Fysik o d

54 Kemi o d

55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
* SMHI

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 sjukvårdsverksamheter, räddning od. Veterinärverk- 
     samheter.
* Läkemedelsverket 
* Statens folkhälsoinstitut
* Kemikalieinspektionen
* Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
* Karolinska institutet

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
* Statens geotekniska institut
* KTH. Kungliga Tekniska högskolan.
* Utbildningar, studenter och professorer/professurer vid universitet 
   och högskolor

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
* Statens jordbruksverk
* Skogsstyrelsen
* Fiskeriverket
* Sveriges lantbruksuniversitet

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
* Livsmedelsverket

643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
* Energimyndigheten
* Elmarknadsinspektionen

645 Användning av inventarier o d.
* Konsumentverket
	
 	
 	

646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
* Konsumentverkets hushållsbudgetar 2011+ bostadskostnader mm.
* Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer
* Från Skatteverkets: “Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 2010
* Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 
* Månadslön (grundlön) och löneutveckling år 2009

648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.
65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

6520-6524 	
Opolitisk offentlig civil förvaltning.
* Sveriges Kommuner och Landsting
* Länsstyrelserna (21 st)
* Statskontoret
* Utrikesförvaltning i världsklass 
* UD:Utrikespolitik och internationellt samarbete

6525-6529 Militära verksamheter
* Försvarsmakten
* FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
* SIPRI Stockholm International Peace Research Institute



653 Handelsverksamheter.
* Exportkreditnämnden EKN
* Kommerskollegium
* Konkurrensverket

654 Telekommunikationsverksamheter.
* Post- och telestyrelsen

655 Förlagsverksamheter o d.

656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
* Trafikverket
* Trafikanalys
* Transportstyrelsen
* Rikstrafiken
* VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
* Post- och telestyrelsen
* Tullverket

657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
* Sveriges Riksbank
* Riksgälden
* Riksrevisionen
* Skatteverket
* Statens bostadskreditnämnd
* Ekonomistyrningsverket 
* Finansinspektionen FI
* Finanspolitiska rådet
* Konjunkturinstitutet
* Försäkringskassan

658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
* Arbetsmiljöverket
* Arbetsförmedlingen
* Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete 
   och näringar.
* Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
* Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
* Svenska ESF-rådet
* Invest Sweden
* Tillväxtanalys
* Tillväxtverket
* Vinnova

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. Klimat
* Boverket
* Naturvårdsverket

72 Formgivning av byggnader och anläggningar, 	
arkitektur

73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning

74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.Inredning
* Konstfack

75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
* Kungl. Konsthögskolan

78 Musik ( konserter o d 792)
* Kungl. Musikhögskolan

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.
* Stockholms dramatiska högskola
* Operahögskolan

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

7951 Sociologi. Socialvård. 
* Socialstyrelsen
* Barnombudsmannen. BO
* Sida
* Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete 
   (SADEV)

7952-7956 	
Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
* Rikspolisstyrelsen
* Brottsförebyggande rådet.
* Ekobrottsmyndigheten
* Kriminalvården

7957 Undervisning o d.
* Skolverket
* Skolinspektionen
* Högskoleverket
* Universitet och högskolor i Sverige
* Verket för högskoleservice VHS
* Myndigheten för yrkeshögskolan
* Vetenskapsrådet
* Vetenskapsrådets forskningsområden.
* Aktörer inom forskning & utveckling (FoU)
* Forskningsrådet Formas
* Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. 
* Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS
* Svenska Unescorådet
* Uppsala Universitet

7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
* Migrationsverket
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
* skollink.se Diverse organisationer

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
* skollink.se  Massmedia
91 Allmän 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
*Svenska institutet för europapolitiska studier.
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
* Nordiska Afrikainstitutet
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. Polerna. 
Rymden 

Från område 103:
* Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag.
* FN:s Konvention om barnets rättigheter.
* De mänskliga rättigheterna.
* Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21. 1992.
* Folkhälsomål.

Tillägg nov 2013:
* INTERNATIONELLT SAMARBETE. Millenniemålen - 190 länder 
mot minskad fattigdom



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 genomförande 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 kom-

plettera 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.



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.

http://www.fhi.se
http://www.fhi.se


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.”  



Från Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens 
problem.  Hur ska man kunna förbättra världen?  Hösten 2013 inför 
valet 2014. Del 1-3. http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf

Från Sidas hemsida:
“ INTERNATIONELLT SAMARBETE

Millenniemålen - 190 länder mot minskad 
fattigdom
Publicerad: den 9 juni 2009 Uppdaterad: den 20 november 2012

Millenniemålen är åtta mätbara mål för minskad fattig-
dom, som ska vara uppnådda senast år 2015. Till exem-
pel ska fattigdom och hunger halveras och alla barn ska 
få gå i grundskola.

Sverige och ytterligare 190 länder undertecknade, i september år 2000, 
avtalet Millenniemålen. Detta avtal innebär att varje land tar ansvar för 
att förverkliga dessa mål. Däremot måste det internationella samfundet 
göra särskilda insatser för att Afrika och Sydasien ska lyckas nå målen.

Åtta mål som ska vara uppnådda år 2015
1. Utplåna extrem fattigdom och hunger
Mellan åren 1990 och 2015 ska andelen människor, som lever på 
mindre än en dollar per dag, halveras. Samtidigt ska andelen som lider 
av hunger halveras.

2. Uppnå allmän grundskoleutbildning
Alla flickor och pojkar ska få grundskoleutbildning senast år 2015.

3. Främja jämställdhet och ökade möjligheter för kvinnor
Utbildningsskillnader beroende på kön ska elimineras, helst före år 
2005, men inte senare än år 2015.

4. Minska barnadödligheten
Dödligheten bland barn under fem års ålder ska minska med två 
tredjedelar fram till år 2015.

5. Förbättra mödrars hälsa
Mödradödligheten ska minskas med tre fjärdedelar fram till år 2015.

6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar
Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska stoppas före 
år 2015.

7. Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling
Alla länder ska arbeta efter principerna om hållbar utveckling. Och 
slöseriet med naturresurser ska minskas. Målet är att halvera andelen 
människor utan tillgång till rent vatten före år 2015. Ett annat mål är 
att livsvillkoren för minst 100 miljoner människor som lever i slum-
områden signifikant ska ha förbättrat före år 2015.

8. Utveckla ett globalt partnerskap för utvecklingssamarbete
Det är ett mål att utveckla ett öppet, rättvist och ickediskriminerande 
handels- och finanssystem och att i detta beakta behoven hos de minst 
utvecklade länderna.

Målen hänger ihop
De olika millenniemålen är ömsesidigt beroende av varandra. Späd-
barns- och mödradödlighet till exempel, påverkas av hushållens och 
lokalsamhällenas inkomster, sysselsättning, jämställdhet, tillgång till 
mat, vattenförsörjning, sanitära förhållanden och utbildningsnivå.

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


Viktig utgångspunkt
Millenniemålen är en central utgångspunkt i Sveriges arbete för att 
minska fattigdomen. UNDP driver arbetet globalt, och har identifierat 
följande åtta punkter som avgörande för att målen ska komma att 
uppnås till 2015:

	
 •	
 Stöd till nationellt driven utveckling och effektivare 
samhällsstyrning

	
 •	
 Jobbskapande tillväxt som kommer de fattigaste till del 
(speciellt viktigt inom jordbrukssektorn som idag föder runt 2,5 
miljarder fattiga människor)

	
 •	
 Ökade offentliga investeringar inom utbildning, hälsa, vatten 
och sanitet samt infrastruktur,

	
 •	
 Riktade insatser som skapar arbetstillfällen och stärker det 
sociala skyddsnätet,

	
 •	
 Förbättrade möjligheter för världens flickor och kvinnor (bland 
annat genom att stärka deras politiska, ekonomiska och legala 
ställning)

	
 •	
 Ökad tillgång till grön energi
	
 •	
 Ökade möjligheter till fattiga länders egenfinansiering 

(exempelvis resursmobilisering genom förbättrad 
skatteupptagning)

	
 •	
 Infriade löften om mer och bättre bistånd, rättvisare 
handelsregler och skuldavskrivningar

Punkterna beskrivs mer ingående i en handlingsplan och utvärdering 
från UNDP, What Will It Take To Achieve The Millennium 
Development Goals? An International Assessment. Se länk till höger. 

Så går det
Med drygt två år kvar visar siffror från Världsbanken att fattigdoms-
målet, att halvera andelen människor som lever på mindre än en dollar 

om dagen, har uppnåtts globalt sett. Även om några länder så som 
Kina står för en mycket stor andel av minskningen så har den kommit 
alla regioner till del. Mål två, om utbildning, visar också att det är 
ungefär lika många flickor som pojkar som får tillgång till utbildning. 
Ändå återstår mycket att göra för att nå samtliga mål - för alla. 

Läs mer på den svenska sidan om millenniemålen.

Sidansvarig:
Sidas kommunikationsavdelning “

“Läs mer om FN:s globala utvecklingsprogram, och ladda ned UNDPs 
rapport som bygger på nationella MDG-rapporter från 50 länder.
UNDP
Öppna data om UNDPs insatser
The Millennium Development Goals Reports
What will it take to achieve the Millennium Development Goals? 

UNDP, 2010 “

“Millenniemålen
HUR GÅR DET MED MÅLEN? Ladda ned den senaste rapporten, 

The Millennium Development Goals Report 2013, och läs hur 
långt vi har kommit.

Millenniemålsrapporten 2013 och tidigare rapporter finns tillgängliga 
på undp.org.”

http://www.millenniemalen.nu/malen-2/sa-har-langt-har-vi-kommit/
http://www.millenniemalen.nu/malen-2/sa-har-langt-har-vi-kommit/
mailto:sida@sida.se
mailto:sida@sida.se
http://www.undp.se/
http://www.undp.se/
http://open.undp.org/
http://open.undp.org/
http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml
http://www.sida.se/Global/Development%20and%20cooperation/Millennium%20Development%20Goals%202010.pdf
http://www.sida.se/Global/Development%20and%20cooperation/Millennium%20Development%20Goals%202010.pdf
http://www.sida.se/Global/Development%20and%20cooperation/Millennium%20Development%20Goals%202010.pdf
http://www.sida.se/Global/Development%20and%20cooperation/Millennium%20Development%20Goals%202010.pdf
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http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf


Inehåll i
Sven Wimnell 10 april 2012:
Universitet och högskolor.
Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Innehåll:
Sid
   9	
  Universiteten, högskolorna och demokratin.

 13	
  Samhällsplaneringens problem.
	
  Hur ska man kunna förättra världen?
	
  En planeringsfilosofi med ett klassifikationssystem för 	
 
             mänskliga verksamheter

 13	
     Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 	
  
	
      förbättra världen? Det är människornas verksamheter 	
    
             som  avgör världens  framtid. För framtidsplaneringen    
             har  arbetats  fram en planeringsfilosofi och ett klassifika-
             tionssystem 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. 
	
     (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)
   14	
     Systemets avdelningar på högsta nivån. 
 14	
     Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	
  

	
     faktorer. 
 14	
     Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 	
  
	
     avseendena igång av människornas verksamheter.
 14	
     Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. 
 14	
     Individer och samhällen planerar framtiden.
 16	
     De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 	
  
	
     129 verksamhetsområden
 17	
     Två sidor med de 129 områdena.     
	
     Klassifikationssystem för verksamheter.
 19	
     Universitetens fakulteter, ämnen o d. 
 20	
     Högskoleverkets undervisningsämnen, forskningsämnen och 	
 
	
     yrkesexamina.
 39	
     Människorna har olika behov av information i de olika 	
 
	
     rollerna.
 40	
     Bilder med samband mellan områdena 1-9 
 40	
     Den fundamentala påverkanskedjan.
 42	
     Schema med politiska och opolitiska planeringar.
 43	
     Schema över påverkans -och förändringdproblem.
 44	
     Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
 45	
     Klassifikationssystemet för verksamheter ochbibliotekssystem
 46	
   Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 	
  
	
   verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
47         Forskningen om Samhällsplaneringens problem.

	
  I fortsättningen redovisas universitetens och högskolornas 
	
 verksamheter på sidor enligt klassifikationssystemet för 
	
 verksamheter. På sidorna för de olika områdena  är införda 

http://wimnell.com/omr40zh.pdf
http://wimnell.com/omr40zh.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com


	
 deras ämnen. När det är få sådana noteringar anges de inte 
	
 i innehållsförteckningen.  
 48	
 1 	
 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

Sida Område
 49	
 10 	
 Övergripande samhällskunskap. Övergripande      
                   värderingar.
 50	
 101 	
 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
 51	
 102 	
 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
 52	
 103 	
 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier. 
 53	
 104 	
 Övergripande filosofiska verksamheter om samband.
 54	
 105 	
 Övergripande om forskning 
 54	
 	
 Från forskning.se 17 februari 2012.
 55	
 	
 Aktörer inom forskning & utveckling (FoU).
 65	
 	
 Forskning vid universitet och högskolor.
 66	
 	
 Godkända forskningshuvudmän.
 68	
 	
 Forskarutbildning.
 70	
 106 	
 Övergripande om ekonomiska verksamheter.
 71	
 107 	
 Övergripande filosofier om utbildning o d.
 72	
 	
 Högskoleverkets  Webbkarta.
 77	
 	
 Universitet och högskolor i Sverige. 
 82	
 	
 Ämnesområden och  ämnen vid högskolor och universitet.
 92	
 	
 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.
104	
 	
 Personal (helår) 2010  / vetenskapsområde.
107	
 	
 Professorer enligt Sveriges statskalender 1976 (SK 76).
108	
 	
 Den svenska högskolan. Adresslista.
108	
 	
 Lärosäten med tillstånd att utfärda examina inom grund-	
   
                   läggande högskoleutbildning och forskarutbildning.	

111	
 	
 Lärosäten med tillstånd att utfärda examina på grundnivå 	
	
  
och avancerad nivå

113	
 	
 Enskild huvudman med enbart examenstillstånd för 	
	
  	
          
psykoterapeututbildning.
114	
 	
 Ordnade efter verksamhetsområden.
119	
 	
 Universitetens fakulteter, institutioner, avdelningar o d och 
 	
 	
 ämnen  är i det följande fördelande på klassifikationsyste-
                   mets områden.
119	
 	
 Högskolornas institutioner o d.
120	
 	
 Högskolan i Borås http://www.hb.se/
120	
 	
 Högskolan i Gävle http://www.hig.se/
121	
 	
 Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/ 
122	
 	
 Högskolan i Skövde http://www.his.se/
122	
 	
 Malmö högskola http://www.mah.se/
123	
 	
 Mälardalens högskola http://www.mdh.se/ 
123	
 	
 Södertörns högskola http://www.sh.se
124	
 	
 Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/
126	
 	
 Högskolan Dalarna http://www.du.se/
127	
 	
 Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/
127	
 	
 Högskolan på Gotland http://www.hgo.se/
128	
 	
 Högskolan Väst http://www.hv.se/
129	
 108 	
 Samhällskunskap.	

130	
 	
 Universitetens samhällsvetenskapliga och humanistiska 	
 	
  
fakulteter, avdelningar o d.
131	
 109 	
 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
131	
 	
 Universitetens ämnen om lärdomshistoria od.
132	
 11/19 Individernas inre verkligheter.
133	
 11 	
 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
134	
 12 	
 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
135	
 13	
 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
136	
 14	
  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
137	
 15 	
 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
138	
 	
 	
 Universitetens ämnen om psykologi.

http://www.hb.se/
http://www.hb.se/
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
http://www.hh.se/
http://www.hh.se/
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http://www.hj.se/
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http://www.hv.se/


139	
 16 	
 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
140	
 17 	
 Individens moral och uppfattningar om moral.
141	
 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
142	
 2 	
 Religiösa verksamheter o d.

143	
 20 	
 Övergripande religiösa verksamheter o d.
144	
 21 	
 Allmän religionsvetenskap.
145	
 22/28 Kristna religioner.
147	
 29 	
 Icke kristna religioner o d.
	
 	
 	
 Skolor i område 2:
148	
 	
 	
 Teologiska Högskolan, Stockholm.
150	
 	
 	
 Örebro Teologiska Högskola.
151	
 	
 	
 Newmaninstitutet. 	

153	
 	
 	
 Johannelunds teologiska högskola.
153	
        Universitetens ämnen om religion.

154	
 3 	
 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.

	
 	
 	
 Politikvetenskaper:
155	
 31 	
 Statistik och demografi
156	
 	
 	
 Stockholms universitet.Statistiska Intitutionen
157	
 	
 	
 Uppsala universitet. Statistiska institutionen
159	
 32 	
 Statsvetenskap
160	
 	
 	
 Göteborgs universitet
	
 	
        Statsvetenskapliga institutionen   http://www.pol.gu.se/

162	
 	
 	
 Linnéuniversitetet  Statsvetenskap
163	
 	
 	
 Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen
	
 	
 	
 Om institutionen
166	
 	
 	
 Stockholms universitet,  Statsvetenskapliga institutionen

168	
      Umeå universitet. Statsvetenskap
170	
        Uppsala universitet. Statsvetenskapliga institutionen
172	
 33 	
 Nationalekonomi, internationell ekonomi
173	
 	
 	
 Göteborgs universitet.Nationalekonomi med statistik, Inst 
175	
 	
 	
 Nationalekonomi vid andra universitet
176	
 34 	
 Lagar o förordningar, traktat, juridik

178             Göteborgs universitet Handelshögskolan Juridiska 
	
 institutionen http://www.law.gu.se/

180	
 	
 	
 Lunds universitet Juridiska fakulteten Om fakulteten

182	
 	
 	
 Stockholms universitet Juridiska fakulteten     
                   www.juridicum.su.se
184	
 	
 	
 Umeå universitet. Juridik
187	
 	
 	
 Uppsala universitet. Juridiska fakulteten

	
 	
 	
 Politiska verksamheter:
189	
 35 	
 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
189	
 351 	
 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
190	
 352 	
 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

	
 utomlands)
190	
 353 	
 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
191	
 354 	
 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

192	
 36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
193	
 36...	
 om individernas kroppsliga förhållanden.
193	
 37...	
 om utbildning o d.
194	
 38...	
 om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
194	
 39...	
 om sociala miljöer, nöjen, sport o d

http://www.statistics.su.se/
http://www.statistics.su.se/
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http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X220
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http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DStatsvetenskapliga+institutionen%2Cou%3DSamh%C3%A4llsvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DStatsvetenskapliga+institutionen%2Cou%3DSamh%C3%A4llsvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://www.pol.umu.se/
http://www.pol.umu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HS13
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HS13
http://www.economics.handels.gu.se/
http://www.economics.handels.gu.se/
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http://www.gu.se/
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195	
 4 	
 Sambandsforskningsverksamheter.
195	
 40. 	
 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
196	
 	
 	
 Omvärldsanalys

197	
 5 	
 Naturforskning. Matematikverksamheter.

198	
 50 	
 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
199	
 51 	
 Matematik
200	
 52 	
 Astronomi, rymdforskning
201	
 53 	
 Fysik o d
202	
 54 	
 Kemi o d
203	
 55 	
 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
204	
 56 	
 Paleontologi, arkeologi o d
205	
 57 	
 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

	
 ärftlighet
206	
 58 	
 Botanik.
207	
 59 	
 Zoologi
208	
 	
 	
 Universitetens fakulteter och avdelningar för 

	
 naturvetenskap och matematik.
209	
        Göteborgs universitet
	
        Naturvetenskapliga fakulteten Naturvetenskap
211	
 	
 	
 Linnéuniversitetet  Institutionen för naturvetenskap (NV)
214	
 	
 	
 Lunds universitet. Naturvetenskap 
216	
 	
 	
 Stockholms universitet. www.science.su.se
	
        Naturvetenskapliga fakulteten
218	
 	
 	
 Uppsala universitet.  http://www.uu.se/

220	
 6 	
 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

221	
 60 	
 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 
	
 verksamheter

222	
 61 	
 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
	
 Veterinärverksamheter.

227       	
 Karolinska institutet 	
 http://ki.se/
235	
 	
 	
 Ersta Sköndal högskola http://www.esh.se/
237	
 	
 	
 Röda Korsets Högskola http://www.rkh.se/
240	
 	
 	
 Sophiahemmet Högskola 
	
    	
 http://www.sophiahemmethogskola.se/ 
242	
 	
 	
 Ericastiftelsen 	
  http://www.ericastiftelsen.se/	
 	


243	
 	
 	
 Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 
	
 	
 	
 http://www.cbti.se 
245	
 	
 	
 Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning 	

	
        http://www.sapu.se/
247	
        Evidens AB 	
 http://www.evidens4u.se
248	
        Tidigare fristående Lärosäten
250	
        Universitetens ämnen om sjukvård o d.

251	
 62 	
 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
256	
 	
 	
 Kungl. Tekniska högskolan (KTH) http://www.kth.se/
265	
        KTH Biblioteket  (14 mars 2012)
273	
 	
 	
 Chalmers tekniska högskola 	
http://www.chalmers.se/

284	
 	
 	
 Luleå tekniska universitet http://www.ltu.se/ 

292	
 	
 	
 Blekinge tekniska högskola http://www.bth.se/ 
305	
 	
 	
 Universitetens ämnen om teknik o d.

306	
 63 	
 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
309	
 	
 	
 Sveriges lantbruksuniversitet  http://www.slu.se/
313	
 	
 	
 Gammelkroppa skogsskola	


http://www.science.gu.se/
http://www.science.gu.se/
http://lnu.se/institutioner/institutionen-for-naturvetenskap
http://lnu.se/institutioner/institutionen-for-naturvetenskap
http://www.naturvetenskap.lu.se/kontakt
http://www.naturvetenskap.lu.se/kontakt
http://www.science.su.se/
http://www.science.su.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://ki.se/
http://ki.se/
http://www.esh.se/
http://www.esh.se/
http://www.rkh.se/
http://www.rkh.se/
http://www.sophiahemmethogskola.se/
http://www.sophiahemmethogskola.se/
http://www.ericastiftelsen.se/
http://www.ericastiftelsen.se/
http://www.cbti.se/
http://www.cbti.se/
http://www.sapu.se/
http://www.sapu.se/
http://www.evidens4u.se/
http://www.evidens4u.se/
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/
http://www.chalmers.se/
http://www.chalmers.se/
http://www.ltu.se/
http://www.ltu.se/
http://www.bth.se/
http://www.bth.se/
http://www.slu.se/
http://www.slu.se/


	
 	
 	
 http://www.gammelkroppa.pp.se/

315	
 64 	
 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
316	
 641 	
 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
317	
 643 	
 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
318	
 644 	
 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
319	
 645 	
 Användning av inventarier o d.	
 	
 	

320	
 646 	
 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
321	
 647 	
 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
322	
 648 	
 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
323	
 649 	
 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

324	
 65 	
 Administration, distribution, kommunikation, 	
o d
325	
 	
 	
 Handelshögskolan i Stockholm http://www.hhs.se/ 
327	
 	
 	
 Andra handels-och ekonomiskolor.
328	
 651 	
 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
329             Universitetens avdelningar på området.
330	
 6520-6524 	
Opolitisk offentlig civil förvaltning.
331	
 6525-6529 	
Militära verksamheter
332	
 	
 	
 Försvarshögskolan  http://www.fhs.se/sv/
335	
 653 	
 Handelsverksamheter.
336	
 654 	
 Telekommunikationsverksamheter.
337	
 655 	
 Förlagsverksamheter o d.
338	
 656 	
 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
339	
 657 	
 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
340	
 658 	
 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 

	
 Arbetsmarknad.
341 	
 	
 	
 Universitetens avdelningar på området.
342	
 659 	
 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

343	
 66/68 Tillverkning av varor

345	
 66 	
 Tillverkning av kemivaror o d
345	
 67 	
 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
345	
 68 	
 Tillverkning av komplexvaror

346	
 69 	
 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
348     7	
  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
349	
 	
 	
 Verksamheter om de fysiska och sociala miljöerna ingår i 

	
 område 7.
352	
 70 	
 Allmänt om konst och kultur.
353	
 	
 	
 Universitetens avdelningar o d i området.
354	
 71 	
 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
355	
 	
 	
 Universitetens avdelningar o d i området.
356	
 72 	
 Formgivning av byggnader och anläggningar, 	
arkitektur
360	
 73 	
 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
361	
 74 	
 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
362	
 	
 	
 Konstfack	
 http://www.konstfack.se/
365	
 	
 	
 Beckmans Designhögskola 	
 http://www.beckmans.se/
368	
 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
371	
 	
 	
 Kungl. Konsthögskolan http://www.kkh.se/
373	
 78 	
 Musik ( konserter o d 792)
375	
 	
 	
 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm http://www.kmh.se/
378	
 	
 	
 Stockholms Musikpedagogiska Institut http://www.smpi.se
381	
 	
 	
 Universitetsämnen på området
381	
 79 	
 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  

	
 verksamheter. Sport
382	
 	
 	
 Universitetsämnen på området.
383	
 7911-7913 	
Seder och bruk .
385	
 7914-7919 	
Film, radio, TV, offentliga fester mm.
386	
 	
 	
 Dans- och cirkushögskolan   http://www.doch.se 
389	
 792 	
 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.

390	
 	
 	
 Operahögskolan i Stockholm 

http://www.gammelkroppa.pp.se/
http://www.gammelkroppa.pp.se/
http://www.hhs.se/
http://www.hhs.se/
http://www.fhs.se/sv/
http://www.fhs.se/sv/
http://www.konstfack.se/
http://www.konstfack.se/
http://www.beckmans.se/
http://www.beckmans.se/
http://www.kkh.se/
http://www.kkh.se/
http://www.kmh.se/
http://www.kmh.se/
http://www.smpi.se/
http://www.smpi.se/
http://www.doch.se/
http://www.doch.se/


	
 	
 	
 http://www.operahogskolan.se/
392	
 	
 	
 Stockholms dramatiska högskola 	
 http://www.stdh.se/
394	
 793 	
 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
395	
 794 	
 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

396	
 795	
 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
398	
 7951 	
Socialvård od. 
399	
 	
 	
 Universitetens  avdelningar o d i området.	
 	
  
400	
 7952-7956 	
Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
403	
 7957 	
Undervisning o d. Forskning.
405	
 	
 	
 Universitetens ämnen om ubildning o d.
406	
 	
 	
 Den svenska högskolan. Adresslista.
407	
 	
 	
 Universitet och högskolor. Ordnade efter   
                   verksamhetsområden.

411	
 	
 	
 Universitet och högskolor som är verksamma inom flera 
	
 olika områden.

412	
 	
 	
 Göteborgs universitet http://www.gu.se/ 
417	
        Karlstads universitet  http://www.kau.se/
422	
 	
 	
 Linköpings universitet  http://www.liu.se/
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458	
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463 	
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478	
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486	
        Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/
500	
        Högskolan i Skövde  http://www.his.se/ 

507	
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525	
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537	
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Norstedt: Sveriges historia
Norstedts  Sveriges historia

Utgivna titlar i serien

Sveriges historia: 13000 f.Kr-600 e.Kr. av Stig Welinder, Dick 
Harrison
De första människorna i högan nord satt för fjorton eller femton tusen 
år sedan på några öar på västkusten vid randen av ett ishav och vid 
några småsjöar - nästan med inlands ...
Utgiven september 2009  Läs mer

Sveriges historia: 600-1350
av Dick Harrison
Det här är historien om hur Sverige grundades under en 750 år lång 
process som inleddes på 600-talet. Då bestod landet av självstyrande 
bygder och landskap som på 1100-talet enades under en kung. Riket 
stä ...
Utgiven september 2009  Läs mer

Sveriges historia: 1350-1600
av Bo Eriksson, Dick Harrison 
I mitten av 1300-talet drabbades Sverige av den värsta katastrofen i 
landets historia. Digerdöden, som förhärjade landet år 1350, blev den 
första av många pestepidemier som drog fram över Europa under sen-
mede ...
Utgiven maj 2010   Läs mer

Sveriges historia: 1600-1721
av Nils Erik Villstrand, Dick Harrison 
Drottning Kristina ansåg att hennes Sverige var fyrkantigt och inte av-
långt. Sverige växte på 1600-talet ut till ett Östersjövälde och en bety-
dande maktfaktor på den europeiska arenan. Samtidigt fanns det s ...  
Utgiven maj 2011  Läs mer

Sveriges historia: 1721-1830
av Elisabeth Mansén, Dick Harrison 
Det femte bandet av Sveriges historia spänner över perioden 1721 till 
1830. Om sextonhundratalet är stramt och barocktungt i mångas ögon, 
så framställs artonhundratalet ofta som dynamiskt och moraliserande. 
Dä ...  
Utgiven september 2011  Läs mer 

Sveriges historia: 1830-1920
av Bo Stråth, Dick Harrison 
Tiden från 1830 till 1920 präglades av tron på att framtiden kunde 
gestaltas genom skapande politik och ekonomiska framsteg. Men 
framtidstron innebar inte att perioden var en lång raksträcka till det 
demokratiska genombrot ...
Utgiven mars 2012  Läs mer 

Sveriges historia: 1920-1965
av Yvonne Hirdman, Jenny Björkman, Urban Lundberg, Dick Harrison 
"Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbaka-
satta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den 
andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras b ... 
Utgiven september 2012  Läs mer 

Sveriges historia: 1965-2012
av Kjell Östberg, Jenny Andersson, Dick Harrison 
Den sista delen av serien Sveriges historia börjar under 1960-talets 
gyllene rekordår när den svenska modellen väckte internationell upp-
märksamhet."Paradiset, det måste väl vara som Sverige, fast med me...   
Utgiven april 2013 Läs mer

Härefter följer Läs mera - sidorna.
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Sveriges historia: 13000 f.Kr-600 e.Kr.
av Stig Welinder.  Sveriges historia (del 1)

De första människorna i högan nord satt för fjorton eller femton tusen 
år sedan på några öar på västkusten vid randen av ett ishav och vid 
några småsjöar - nästan med inlandsisens rand inom synhåll - där nu 
Skåne ligger. 

De sista resterna av isen såg jägare-samlare i Jämtland och Norrbotten 
smälta bort 7500-7000 f.Kr. På 500-talet e.Kr. satt välbeställda bonde-
släkter, hövdingar och småkungar på gårdar från Öresund i söder till 
trakten av Skuleberget i norr. Deras arbetsfolk ärjade kornåkrar, valla-
de boskap, smälte fram järn och dukade gästabudsbord med brons-
kittlar och glasbägare från verkstäder på kontinenten och Brittiska 
öarna. Under de många årtusendena däremellan vimlar Sveriges 
historias första band av högst olikartade människor, som alla levt sina 
liv inom det område som nu råkar vara kungariket Sverige. Det var 
långt innan något Sverige fanns. De många och annorlunda männi-
skorna är - för oss - föremål och platser; arkeologiska utgrävningar 
som blivit magasin och arkiv, och de synliga fornlämningarna i land-
skapet. På bokens sidor har de tysta och stumma föremålen och 
platserna blivit ord och text. De berättar historia före den skrivna 
historien om avlägsna och annorlunda människor. 

Under våren 2010 inviger Historiska museet en utställning om Sveri-
ges historia som tar sin början i 1000-talet. utställningen beräknas pågå 
i cirka fem år och är nära knuten till bokverket.  Besök museets sida 
om utställningen. Sveriges Historia – ett samarbete mellan Historiska 
musee och Norstedts förlag.
Provläs

Sveriges historia: 600-1350
av Dick Harrison.   Sveriges historia (del 2)

Det här är historien om hur Sverige grundades under en 750 år lång 
process som inleddes på 600-talet. Då bestod landet av självstyrande 
bygder och landskap som på 1100-talet enades under en kung. Riket 
stärktes sedan under Birger Jarl och hans söner. 

Den röda tråden i andra volymen av Sveriges historia är det svenska 
rikets uppkomst. När boken börjar, år 600, finns inte ens en tillstym-
melse till riksorganisation. Det område som motsvarar dagens Sverige 
består av självstyrande bygder med sinsemellan mycket stora ekono-
miska och sociala skillnader. När boken slutar, omkring 1350, har allt 
förändrats; den gamla bygdemakten har fått vika för en expansiv 
riksmakt med kung, drottning och råd. Under ledning av Birger Jarl 
och hans familj har det svenska politiska systemet formats till en 
medeltida monarki med kyrka, frälse, städer, kungamakt och allmoge. 

Historien om hur riket skapades är berättelsen om hur ett flertal 
företeelser från den europeiska kontinenten och Brittiska öarna fördes 
in i landet och började prägla kulturen, ibland med fredliga medel, 
ibland med våld. Till det nya hörde så skilda element som kristendo-
men, skatteväsendet, riddarväsendet, stads- och befästningsbyggandet, 
myntväsendet och den kontinentala jordbruksteknologin. Mötet mellan 
allt det nya och allt det gamla var inte sällan dramatisk och blodig, och 
det är inte märkligt att epoken i efterhand har blivit föremål för 
omfattande mytbildning. I synnerhet seklerna mellan 800 och 1100 - 
vikingatiden - har omgetts av ett närmast romantiskt skimmer som har 
försvårat för oss att inse hur stora och djupgående förändringarna var. 

Detta är historien om de bönder, präster, änkor, krigare, handelsmän 
och invandrare som byggde upp riket, som gav Sverige en riksidentitet 
som ännu består. 
Provläs
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Sveriges historia: 1350-1600

av Bo Eriksson  Sveriges historia (del 3)

I mitten av 1300-talet drabbades Sverige av den värsta katastrofen i 
landets historia. Digerdöden, som förhärjade landet år 1350, blev den 
första av många pestepidemier som drog fram över Europa under 
senmedeltiden. 

Mellan 1350 och 1420 sjönk folkmängden i Sverige med långt mer än 
hälften. Åkrar lades öde, betesmarker bredde ut sig och kampen om 
rikets resurser hårdnade. Kungar, drottningar, fogdar, stormän, sjö-
rövare och upproriska bönder kastades in i en spiral av våld som under 
vissa perioder urartade till ren anarki. 

Kort tid efter det att den senmedeltida politiska krisen kulminerade 
under 1500-talets två första decennier inleddes en remarkabel demo-
grafisk och politisk återhämtning som har kommit att förknippas med 
Gustav Vasa och hans söner. I traditionell svensk historia har detta 
uppfattats som en vattendelare mellan medeltiden och den nya tiden, 
men vi intar en annan ståndpunkt. De långa linjerna mellan det sena 
1300-talets och det tidiga 1600-talets samhälle betonas, med tonvikt på 
folkmängd, agrara näringar och politisk kultur. De stora historiska 
strukturerna speglas i enskilda individer - i vanliga svenskar som 
rycktes med av pesternas, krigens och det nya maktsamhällets kon-
vulsioner. 

I tredje volymen av Sveriges historia skildras ett litet, fattigt land i 
Europas utkant som drabbades av en närmast omänsklig hemsökelse 
men likväl överlevde. 
Provläs

Sveriges historia: 1600-1721
av Nils Erik Villstrand. Sveriges historia (del 4)

Drottning Kristina ansåg att hennes Sverige var fyrkantigt och inte 
avlångt. Sverige växte på 1600-talet ut till ett Östersjövälde och en 
betydande maktfaktor på den europeiska arenan. Samtidigt fanns det 
svenska ambitioner att få fotfäste på andra kontinenter. 

Hur var det möjligt att en statsbildning i periferin blev en europeisk 
stormakt och varför fick stormaktstiden ett så abrupt slut? I fjärde 
volymen av Sveriges historia ägnas stor uppmärksamhet åt vardagen 
hemma i Sverige för vanliga bönder och borgare, män och kvinnor i 
skuggan av de nära nog ständiga krig som fördes under en tid som i 
klimathistorien kallas lilla istiden. I ett bistert klimat blev utmarken en 
viktig resurs i bondens ekonomi, när kronans krav på resurser blev allt 
svårare att undgå. Staten blev starkare och förvaltningen byggdes ut så 
att den blev den mest effektiva i hela Europa och intressant för grann-
staterna att kopiera. 

Ett intressant drag i Sveriges 1600-tal är öppenheten. Personer med 
kontakter, kunskap och kapital flyttade in och uppkomlingen kunde 
kröna sin framgång med ett adelskap. Religionen var en ständigt när-
varande tolkningsram och kyrkan hade en stark position i ett Sverige 
där den rena läran stod i centrum. Mot slutet av seklet blev kungen 
enväldig men i förhållandet mellan styrande och styrda fanns ändå rum 
för en dialog som fångat forskarnas intresse. 
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Sveriges historia: 1721-1830
av Elisabeth Mansén.  Sveriges historia (del 5)

Det femte bandet av Sveriges historia spänner över perioden 1721 till 
1830. Om sextonhundratalet är stramt och barocktungt i mångas ögon, 
så framställs artonhundratalet ofta som dynamiskt och moraliserande. 
Däremellan ligger sjuttonhundratalet, slitet och solkigt, men omsvär-
mat av Bellmans visor och omslingrat av rokokons blomstergirlander. 

Flera revolutioner sker under sjuttonhundratalet, ett sekel fullt av 
försök, högtflygande planer, vittfamnande reformförslag, udda idéer 
och nya visioner. Frihet är seklets ideal och man provar nya vägar, i 
teorin såväl som i praktiken. Sverige utvecklar tidens mest avancerade 
folkrepresentation och toleransen för olika uppfattningar i politiska 
och religiösa frågor ökar. Livet i fredstid medför nya ideal. 

Småskalig industri startas runt om i landet. Naturaliekabinett och 
kuriosasamlingar vittnar om att naturen står i fokus för intresset som 
både nytta och nöje. Vetenskapen blomstrar med Linné i spetsen. 
Konst och kultur premieras vid Gustav III:s hov. Cajsa Warg sprider 
kokkonstens dofter och Bellman skildrar stadslivets larm. Resandet 
blir på modet som aldrig förr, men Ostindiska kompaniets import av 
lyxvaror väcker en häftig debatt om moral och livsstil. 

Samtalet blir sjuttonhundratalets existensform. Nya röster hörs på 
kaffehus och krogar, i politiska diskussioner, i pressen och den fram-
växande offentligheten. Men mycket sker i skymundan, i brev och 
dagböcker eller i handskrivna pamfletter som undgår censuren. Där 
skildras vardagen, men också intresset för ockultism, alkemi och 
ordensväsende. Under seklets gång växer en ny tid fram i människors 
tankevärld. 

Provläs

Sveriges historia: 1830-1920
av Bo Stråth. Sveriges historia (del 6)

Tiden från 1830 till 1920 präglades av tron på att framtiden kunde 
gestaltas genom skapande politik och ekonomiska framsteg. Men 
framtidstron innebar inte att perioden var en lång raksträcka till det 
demokratiska genombrottet 1920.

Motsättningarna var tidvis starka och flera olika framtidsscenarier 
tävlade med varandra under starka intressekonflikter. Utgången av 
konflikterna var absolut inte given på förhand. En konfliktlinje gällde 
kungamakt eller folkmakt. Andra motsättningar gällde hur fattigfrågan 
skulle lösas, fördelningskampen mellan arbete och kapital i det fram-
växande industrisamhället, bildningsfrågan och statskyrkans religiösa 
och politiska auktoritet. Feminismen tog form och vann i styrka under 
perioden.

Här beskrivs också Sveriges definitiva etablerande som en småstat 
efter tidigare århundradens stormaktsprägel. Detta sker mot bakgrund 
av en dynamisk europeisk geopolitik med växande motsättningar 
mellan Ryssland, Storbritannien och från 1871 Tyskland, där det gällde 
för Sverige att hitta en position i Östersjöområdet. En viktig del av den 
geopolitiska orienteringen gällde unionen Sverige-Norge (1814-1905).

Bandet består av tre delar: 
1. Det långsamma letandet efter kompromisser på politiska konflikter 
som på sikt ledde till framväxten av en kompromisskultur för inre 
konsolidering.
2. De ekonomiska framstegen och fördelningskonflikterna, härunder 
också befolkningens förändringar vad gäller storlek, tillväxt och 
förvärvsarbete i spåren av industrialisering och urbanisering.
3. Det kulturella formandet av Sverige med vetenskap och konst. 
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Sveriges historia: 1920-1965
av Yvonne Hirdman, Jenny Björkman, Urban Lundberg.  (del 7)

"Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbaka-
satta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den 
andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den 
starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet 
råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora 
folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla 
sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privil-
egierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och 
plundrade."

Det är Per Albin Hansson som talar. Han leder det socialdemokratiska 
partiet i opposition 1928 och utnyttjar det borgerliga ordet "folkhem" 
för att fylla det med ett socialdemokratiskt innehåll. Och tittar vi på 
den svenska historien mellan 1920 och 1965 ser vi en utveckling som 
Per Albin nog skulle ha gillat: siffrorna för livslängd, reallöneökning, 
semesterveckor, utbildningsgrad, bostadsstorlek, pensioner och val-
deltagande har ökat markant, medan de för arbetslöshet, fattigdom och 
tbc har sjunkit rejält.

Detta land uppe i norr som dessutom - av klokhet eller feghet - klarade 
sig undan andra världskriget, och som redan av sin samtid betraktades 
med såväl avund som djup misstro. Sverige tog den förnuftiga medel-
vägen mellan kapitalism och kommunism, skrev amerikanen Marquis 
Childs beundrande, medan den österrikiske ekonomen Friedrich von 
Hayeck varnade för att samma väg kunde leda till träldom.

Gårdagen tolkas ju alltid i ljuset av nutiden, vilket innebär att histori-
kernas frågor och forskningsområden varierat från tid till annan. Likt 
årsringar på ett träd avlöser de olika inriktningarna varandra: intresset 
har i takt med tiden fokuserat på politisk historia, facklig historia, 
social historia, kvinnohistoria, genushistoria. Att fånga in alla dessa 
berättelser och perspektiv, att söka skriva en översiktlig men ändå 
vetenskapligt tillförlitlig historia har varit författarnas strävan eftersom 
det är en historia värd lära känna.
Provläs

Sveriges historia: 1965-2012
av Kjell Östberg, Jenny Andersson.  Sveriges historia (del 8)

Den sista delen av serien Sveriges historia börjar under 1960-talets 
gyllene rekordår när den svenska modellen väckte internationell 
uppmärksamhet. "Paradiset, det måste väl vara som Sverige, fast med 
mera sol", utbrast den franske presidenten George Pompidou vid 
denna tid.

Men tiderna förändras. Vi lever i en nutid där världen och Sverige 
drabbats av en djup ekonomisk kris vars konsekvenser ingen kan 
överblicka. Under tiden har Sveriges roll i världen förändrats genom 
murens fall, 11 september, invandring och internet, globalisering och 
EU-anslutning.

Utvecklingen spänner från  en statlig TV-kanal till hundratals i para-
bolen, från 44-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav till borgerliga 
alliansregeringar, från du-reformer till ny-niande, från vänstertrafik till 
högertrafik. Däremellan ryms finansboomar och IT-bubblor, Ingemar 
Stenmark och Zlatan, vänstervindar och högervågor, u-båtar, 4 okto-
berkampanjer, stödstrumpor, ABBA, Olof Palme och Lisbeth Salander, 
kärnkraftsomröstning, FRA-lagen, proggen och partnerskapslagar.

Finns det en kontinuitet i denna utveckling eller har Sverige förändrats 
i grunden under ett turbulent halvsekel? Tillhör folkhemmet historien? 
Det är den grundläggande fråga som styr framställningen i det 
avslutande bandet av Sveriges historia.
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Norstedts kommentarer till böckerna.

Del 1:
Brukar det finnas länkar där? 10 november 2009 från stationsvakt

Mastig kulturgärning 27 juli 2010 från Svensson

Sveriges Historia Del 1 - en arkeologs betraktelser
29 april 2010 från Ting och Tankar

Bokalfabet 2.0 – W 18 januari 2012 från TinaO

13.000 f Kr – 600 e Kr 27 maj 2010 från Görans tankar och bagateller

Del 2:
Här låg en kung begraven 10 september 2013 från Osevärdheter

Här ligger en kung begraven 15 augusti 2011 från Bloggar - DN.se

Bygder blir rike 28 juli 2010 från Svensson

600 – 1350 26 juni 2010 från Görans tankar och bagateller

Ideella sektorn – en av fyra lika viktiga 11 november 2009 från 
Ideella Sektorn

Del 3:
Väpnad bondemakt 20 augusti 2010 från Svensson

1350 – 1600 4 juni 2011 från Läshörnan
Sveriges historia på alla plan 31 maj 2010 från MED ÖGA FÖR 
HISTORIA

Del 4:
Bönder Adel Kungastat 23 november 2011 från Svensson

1600 – 1721 4 augusti 2012 från Läshörnan

Historisk tidskrift hyllar Sveriges Historia 1600-1721, del 4 om 
Stormaktstiden 28 februari 2012 från MED ÖGA FÖR HISTORIA

Del 5:
Mastigt 1700-tal 13 december 2011 från Svensson

1721 – 1830 6 juni 2013 från Läshörnan

Historisk tidskrift hyllar Sveriges Historia 1600-1721, del 4 om 
Stormaktstiden 28 februari 2012 från MED ÖGA FÖR HISTORIA

Del 6:
Historieserie når mormors tid 4 juli 2012 från Svensson

Del 7:
Sveriges Historia 1920-1965 - några reflektioner 23 september 2013 
från MED ÖGA FÖR HISTORIA

Sossarnas tidsålder 19 februari 2013 från Svensson

Tematrio – Önskelistan 9 december 2012 från enligt O

Del 8: 
Sveriges historia 1965–2012 27 april 2013 från Copyriot

Vänstervåg Högervåg 26 juli 2013 från Svensson
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Sveriges historia 1965–2012. (Om del 8)
April 27th, 2013 historia, litteratur 

Sista delen i åttabandsverket Sveriges historia har alldeles nyligen ut-
kommit: Sveriges historia: 1965–2012. Tidigare har denna tidsperiod 
aldrig blivit föremål för någon historisk syntes av motsvarande slag.
Arbetet med de åtta banden har tung förankring i svensk historieforsk-
ning via ett vetenskapligt råd. Huvudredaktören heter Dick Harrison 
och skriver i sista bandets förord:

Hur skriver man en bok som fångar hela detta brokiga spektrum av nu 
levande människors, upplevelser, åsikter och verklighetsbilder? Hur 
gör man det myller av politiska, sociala, ekonomiska och kulturella 
processer och händelser som tillsammans har format det moderna 
Sverige rättvisa?

Envar läsare må avgöra hur väl vi har lyckats. Kritiska reflexioner är 
ännu intressantare och ännu viktigare när det gäller detta avslutande 
band än i fallet med de tidigare. Här ser vi bokstavligt talat hur historia 
skapas, hur minnen och upplevelser blir till vetenskap, hur det nära 
förflutna tämjs för att bli begripligt.

Huvudförfattare till sista bandet är Kjell Östberg, medan Jenny 
Andersson ansvarat för skildringen av Sveriges 1990-tal samt bidragit 
till helhetens inramning. Därtill kommer tio temaartiklar av olika 
författare:

    •	
 “Välfärdsstatens geografi” av kulturgeografen Erik Westholm

	
 •	
 “Svensk form och Ikea” av designhistorikern Sara 
Kristoffersson

	
 •	
 “Världens mest sekulariserade land? av religionsvetaren David 
Thurfjell

	
 •	
 “Medier i förändring” av Andersson & Östberg

	
 •	
 “Miljöfrågan i det moderna Sverige” av historikern Fredrik 
Charpentier Ljungqvist

	
 •	
 “Skolan – en spjutspets mot framtiden?” av Andersson & 
Östberg

	
 •	
 “Framtidens arkeologi” av arkeologen Jarl Nordbladh

	
 •	
 “Vi och alla andra” av Jenny Andersson

	
 •	
 “Sverige i världen, världen i Sverige” av historikern Kristian 
Gerner

	
 •	
 “The Pirate Bay och den nya nätpolitiken” av historikern 
Rasmus Fleischer
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Vänstervåg Högervåg. (Om del 8)
Skrevs den 26 juli, 2013 av Hans Norebrink — Inga kommentarer

Boknytt Sveriges historia 8/8 Östberg/Andersson Norstedts. 

Han skriver:” – jag blev politiskt aktiv vid 13 års ålder (1963, jag är 
50-talist) och har så fortsatt i olika vänsterformer i ett halvt sekel.”

På 70-talet vaktmästare/patienttransportör på Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg, tillika medlem i Kommunistiska partiet. På 80-talet solidari-
tetsaktivist för Nicaragua och Centralamerika, arbetade sig jorden runt, 
journalistjobb Sverige runt.

Skrivit för Internationalen och Nyheter från Latinamerika. På 90-talet 
volontär för indian/bonderörelsen i Bolivia i sex år, plus universitets-
studier i internationella relationer. Intresserad av samhälle, evolution, 
klass, etnicitet och socialism.

På 00-talet åter vaktmästare/patienttransportör på Sahlgrenska, driver 
ett integrationsprojekt på vaktmästeriet/akutintaget kallat ”Jämfalda”. 
Recensent för främst Fria Tidningen. Gästskribent.

Alla inlägg som Hans Norebrink skrivit på bloggen.

Hans Norebink:
Läs mer: SVD, Kulturen, Copyriot, Kollega, KB, Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om Sveriges historia, Östberg, 
Andersson, Vänstervåg, Högervåg, Socialdemokrati, Nyliberalism, 
Jämlikhet, Klassklyftor, Folkhem, Välfärd, Reformer, Kontrareformer, 
Kultur, Böcker, Historia, Sverige, Demokrati, Socialism, Kapitalism, 
Samhälle, Politik

Vänstervåg. Högervåg.
Av Hans Norebrink, född 1950.

“Det fanns ett land och en tid som kanske var det bästa mänskligheten 
åstadkommit någonsin hittills – Sverige på 70-talet. Men det var inget 
idealland och från vänstern och arbetarklassen kom kritik och krav på 
förbättringar. Högern och borgarklassen hakade på kritiken, men hade 
helt andra förslag på ”förbättringar”.

Dom vann. Det visar den åttonde och sista delen i förlaget Norstedts 
imponerande historieverk om Sverige. Vår nutids historia. Som även 
kan läsas utan att ha läst de tidigare sju banden.

I Sverige och i hela västvärlden markerade åren kring 1980 vänster-
vågens övergång i högervåg. Från socialdemokrati, växande välfärds-
stat och keynesianism – alltså statligt reglerad blandekonomi. Till ny-
liberalism, ständiga sociala nedskärningar, privatiseringar och avreg-
leringar. Från tro på nationell demokratisk politik till tro på EUropeisk 
och global fri marknad (läs gärna ekonomidiktatur och anarkistiskt 
oreglerad marknad, min sura kommentar).

År 1980 var jämlikheten som störst, sedan dess har klassklyftorna åter 
ökat snabbt. Detta på grund av systemskiftet från kollektivism till 
individualism, från betoning på jämlikhet till betoning på frihet (läs 
orättvis hierarkisk elitism, min nya sura kommentar). Från marknaden 
underordnad staten, till staten underordnad marknaden. Och från 
näringslivet som samhällets tjänare, till samhället som näringslivets 
tjänare (mina generaliseringar).

Allt detta dock inom den västliga liberala demokratins och kapitalis-
mens ramar – det var ett skifte från välfärdskapitalism till marknads-
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kapitalism. Och under hela efterkrigstidens gyllene tre decennier av 
ständig tillväxt rådde konsensus (samsyn) från höger till reformvänster 
om keynesianism och välfärd (i olika grad, och i USA förstås mindre).

Även de borgerliga partierna i Sverige stod fram till 1980 i stort 
bakom den starka staten och folkhemsbygget. Det som då kunde yttras 
från center- och folkpartihåll låter som värsta vänsterspråket idag.

Ser man ut över världen markerade det långa 80-talet (från slutet av 
70-talet till början av 90-talet) nergången och slutet för tre (påstådda) 
vägar till socialismen; den östliga ”kommunismen”, den västliga 
socialdemokratin, och den brokiga sydliga tredjevärlden-socialismen. I 
alla tre formerna bevarades och/eller återuppstod det klassamhälle man 
(officiellt i alla fall) ville mildra/avskaffa i nya ofta statsbyråkratiska 
klassformer. Följt av växande marknadsliberalism.

Den svenska socialdemokratin flirtade med socialismen på 30- och 40-
talen, men valde sedan ”funktionssocialism”, alltså statlig reglering av 
kapitalismen.

Statligt ägande av näringslivet var aldrig stort i Sverige, och när de 
borgerliga kom till makten genomförde de fler socialiseringar än 
socialdemokratin. Sverige framställdes i debatten ofta som ett 
modelland, men välfärdsstaten var ett generellt fenomen i västvärlden. 
Det unika med Sverige var den offentliga sektorns och därmed 
skatternas storlek.

Redan när socialdemokratin återtog makten 1982 hade marknads-
tänkandet trängt in i partiet – och både finansminister Kjell-Olof Feldt 
och statsminister Olof Palme var drivande i omläggningen. Som 
kronan på verket avskaffade socialdemokratin 2001 portalparagrafen i 
partiprogrammet – den om att lägga bestämmanderätten över produk-

tionsmedlen i hela folkets händer.

Sedan 80-talet har såväl socialdemokraterna som borgarpartierna 
alltmer marknadsanpassats. De senare har varit något mer pådrivande, 
men deras ”reformer” har i efterhand accepterats av socialdemokratin. 
Men i motsats till i andra länder har såväl socialdemokratin som 
borgerliga partier skyndat långsamt med avvecklingen av välfärdssta-
ten. Och stora delar av den finns ännu kvar – i mager ”osthyvelnedsku-
ren” form.

”Sveriges historia 1965-2012” har allt detta som rödblå tråd som 
följande citat ur den 500-sidiga boken visar:

”Man kan hävda att det är just vindkantringen i den idépolitiska grun-
den kring välfärdsstaten som är den dominerande förändringen i 
svensk politik under decennierna från 60-talet och framåt. Under 
denna tid förändrades problemformuleringen kring välfärdsstaten i 
grunden. Tankevärlden bakom det så kallade starka samhället, en slo-
gan myntat av socialdemokratin vid 50-tlets slut, kom till vägs ände.”

Det är omtumlande och fascinerande att läsa om sin egen tids historia 
– jag blev politiskt aktiv vid 13 års ålder (1963, jag är 50-talist) och 
har så fortsatt i olika vänsterformer i ett halvt sekel. Luckor i händelse-
flödet fylls i av denna välmatade historiebok, detaljer inordnar sig i 
mönster, och i stort känner jag mig nöjd med boken.

Samtidigt känner jag mig skakad, sorgsen och sentimental inför vad 
som gått förlorat – och rädd och uppgiven inför vilka försämringar och 
prövningar som väntar framöver. När jag var ung maoist hade jag inte 
kunnat föreställa mig att jag skulle bli folkhem(s)nostalgisk på gamla 
dar…



Med ”realsocialismens” död efter murens fall, och socialdemokratins 
förvandling till ett vanligt marknadsanpassat mittenparti inriktat på att 
vinna storstadsmedelklassen, så kan ”den enda vägens” marsch höger-
ut fortsätta i avsaknad av hotande alternativ till världskapitalismen 
(även islamisterna är ju ekonomiska nyliberaler.

Därmed fortsätter den triumferande deterministiska tillväxt- och 
framstegsideologin som hotar klimat, miljö och finansvärld. I fram-
tiden skymtar ett civilisationssammanbrott i Ekonomi, Energi och 
Ekologi (mina framtidsmardrömmar).

Om vi istället (återigen via boken) blickar bakåt i historien var 
folkhemstanken en välfärdsnationalistisk idé som socialkonservativa 
och socialliberala förde fram kring förrförra sekelskiftet. Från 30-talet 
och framåt övertogs det av socialdemokratin, och dess trygghetsbygge 
inom kapitalismens ramar, och dess korporativa klassamarbete SAP-
LO-SAF kom att accepteras av även näringslivet och de borgerliga 
partierna.

Vad var det då som hände som bröt den här utvecklingen, enligt bo-
ken? Varför 60-70-talens radikaliseringsvåg? Och varför följdes de av 
idag dryga tre decennier av liberal konservativ motreaktion under 
monetarismens och nyliberalismens banér?

Först 60-talet. Med stigande välfärd, resor, och bättre kommunikatio-
ner öppnades världen för inte minst ungdomar, studenter och intellek-
tuella. Vietnam och andra väst- och östimperialistiska dominans/
kolonialkrig och stormaktsockupationer av små nationer kom i blick-
punkten.

De unga fick pengar och bildade nya ungdomliga subkulturer. Arbetar-
klassens barn vällde in på de expanderande universiteten och fick nya 

idéer och vyer. De växande förväntningarnas revolution skapade stän-
digt nya krav på reformer.

Samtidigt växte kritiken mot den ”ofärdiga välfärden”. Mot kvarvaran-
de klassklyftor, pampvälde, statscentralism, byråkratisering, enparti-
dominan(s), myndighetsöversitteri, institutionsövergrepp, flyttlass-
politik, hårdnande krav i arbetslivet politikerbesserwisseri, (delar av 
denna kritik spann nyliberalhögern senare vidare på).

Liksom kritiken mot socialdemokratins svek mot sina ursprungliga 
proletära frihetsmål att via den reformistiska vägen bygga ett folkligt 
socialistiskt samhälle med jämlikhet i ägande och makt, och med ett 
demokratiskt samhällsägt näringsliv. Marxismen fick ett nytt uppsving.

Den nya tidsandan påverkade även arbetarklassen som på 70-talet bröt 
mot Saltsjöbadsandans toppstyrda lugna klassamarbete genom en rad 
vilda strejker (med början i den stora gruvarbetarstrejken). Via LO och 
SAP pressade man fram en mängd arbetslivsreformer, däribland MBL 
(medbestämmandelagen).

Det som oroade näringslivet och borgerligheten mer var dock att man 
under årtiondets lågkonjunkturer och oljechocker pressade fram, i 
deras ögon, alltför höga löner. Som inte tog hänsyn till företags- och 
samhällsekonomi. Kunde man längre lita på (klass)samarbetet med 
den politisk-fackliga arbetarrörelsen?

Än värre blev det när kravet på löntagarfonder antogs av LO och SAP. 
Taget på allvar skulle dessa fonder leda till att arbetarklassen på lång 
sikt skulle ta över företagen. Förverkligade skulle de i framtiden (möj-
ligen) tänkas kunna skapa just den decentraliserade, självförvaltande 
och direktdemokratiska socialism som delar av vänstern i facket, SSU 
och partiet (s) hade luftat i debatter.



Men att tro att tigern (kapitalismen) snällt skulle acceptera att man bit 
för bit skar av dess svans var förstås naivt (min kommentar). Löntagar-
fonderna mobiliserade därför på allvar borgerligheten till motattack 
och blev en black om foten för socialdemokratin.

Samtidigt var de goda efterkrigsåren över (extra goda för Sverige som 
hade en oförstörd produktionsapparat 1945). Den hade tillsammans 
med en relativt nationell ekonomi utgjort folkhemmets och välfärds-
statens materiella grund.

Via exportindustrin var vi samtidigt en del av en internationell mark-
nad där Sverige nu mötte allt hårdare konkurrens. Hela svenska in-
dustrigrenar gick i graven (teko, varv etcetera). Detta försvagade dess-
utom industriarbetarklassen som hade varit den socialdemokratiska 
(och kommunistiska) politisk-fackliga arbetarrörelsens sociala (klass)
bas.

Med arbetarklassen försvagad, ”orimliga” arbetarkrav på makt och 
resurser, nationalstaten allt mer irrelevant, ekonomisk kris, och inter-
nationell konkurrens såg inte företagarklassen längre några större 
fördelar med samarbetet med arbetarklassen.

Tvärtom såg de det som nödvändigt att stoppa/minska arbetarnas krav 
och öka företagens och företagsledarnas vinster. Radikaliseringsvågen 
(vänsterns) bäddade för den borgerliga motoffensiven (högerns), där 
klassamarbetet övergick i klasskonflikt ovanifrån.

Om man nu kan kalla det så när den ena partnern (arbetarklassen) 
gradvis kom att passiviseras och avpolitiseras. Ja, så till den milda 
grad att inte ens dagens nedskärningar, arbetslöshet och bostadsbrist 
förmår mobilisera (arbetar)ungdomar till en gemensam och samlad 
kamp för sina rättigheter (min uppgivna kommentar).

På 70-talet var många ungdomar desto mer engagerade i den nya 
utomparlamentariska vänstern av trotskistiskt, maoistiskt och annat 
märke. Denna bokstavsvänster, som märktes långt över sin numerär i 
politik och kultur är alldeles för styvmoderligt behandlad i boken.

”Mitt” dåtida maoiststalinstiska parti KPML(r)  – eller Kommunistiska 
partiet som det heter idag – nämns inte ens trots dess höga svansföring 
i dåtidens Göteborg, och trots sjukhusspionskandalen (ett SAP-SÄPO-
samarbete) där jag och mina kamrater på Sahlgrenska sjukhuset olag-
ligt åsiktsregistrerades (ett exempel på Stockholmsfixering i boken).

”När det var som bäst i Sverige ropade ni på revolution, men var finns 
ni i vänstern idag när ni behövs ute på arbetsplatserna?” Det frågar 
mig idag flera arbetskamrater på sjukhuset.

Nu var det ju tur att arbetarklassen inte lyssnade till våra maoistiska 
kulturrevolutionära locktoner på 70-talet eftersom vi maoister repre-
senterade en politiskt misslyckad återvändsgränd.

Kina var inte alls det idealland vi och andra inbillade oss (informatio-
nen om regimen var önsketänkande skönmålad och kunskapsmässigt 
begränsad då). Och som arbetarklassen (men inte vi då) insåg hade de 
det bättre med sossestyre än de skulle ha haft det med maoistdiktatu-
rens hårda ofria nya klassamhälle (mina efterkloka kommentarer).

Vänsterpartiet var länge ett alternativt arbetarklassparti. Men vilka 
representerade den nya 70-talsvänstern egentligen, då de var som mest 
aktiva när arbetarklassen hade det som bäst, och minskade starkt när 
arbetarklassen fick det allt sämre?



Min hypotes är att nyvänstern i stor utsträckning var en ”ungmedel-
klassidealistisk” ny subkultur av ungdomar. Den växande tjänste-
manna-medelklassen lutade länge åt socialdemokratin. Av dess barn 
radikaliserade många tillsammans med arbetarklasstudenter på väg in i 
medelklassen.

Från slutet av 70-talet började dock medelklassen (ihop med de blivan-
de moderaterna och näringslivet) att svänga till höger – en process som 
ännu fortskrider. Medelklassradikalismen klingade av och vi fick alla 
dessa svikare som förborgerligades och bytte politisk kamp mot per-
sonlig karriär, helt i tidsandans tecken (väldigt mycket mina besvikna 
kommentarer).

Vad finns det då för mer förklaringar, än de som redan nämnts, till 
arbetarklassens stora försvagning – utan vilken högervågen knappast 
hade varit möjlig?
Ur boken kan man sålla fram att arbetarklassen blivit något mindre, 
och gått från vita, manliga, privatanställda (stor)industriarbetare, till 
fler ”etniska”, kvinnliga, offentliganställda vård-service-tjänstearbe-
tare på mindre arbetsenheter. Deltid, arbetslöshet, anställningsotrygg-
het och prekariat (osäkert anställda) är andra faktorer som på olika sätt 
underminerat arbetarklassens politiska och fackliga klassmedvetande.

Liksom att en del arbetare som upplever sig som den ekonomiska 
(kris)utvecklingens förlorare vänt sig till högerpopulismens med dess 
inskränkt nationalistiska kritik av invandring, mångkultur och globali-
seringsvåg.

Detta är en farlig utveckling vi ser i hela västvärlden. När kapitalismen 
nu börjat krisa igen (speciellt i södra och östra Europa) finns få till-
räckligt starka och för vanligt folk trovärdiga vänsteralternativ. Där-
emot finns en växande nyfascism med enkla och falska lösningar på 

sitt populistiska smörgåsbord (min oro).

* Utvecklingen i Sverige under perioden exemplifieras klart av klass-
klyftornas storlek. Se bokens siffror: ”Den ekonomiska eliten tjänade 
26 industriarbetarlöner 1950, nio i slutet av 70-talet…Idag tjänar 
makteliten femtio gånger mer än industriarbetare”.

”Den politiska eliten tjänade 1980 tre gånger mer än en genomsnittlig 
industriarbetare, 2012 sju gånger mer.”  Allt färre ur arbetarklassen 
deltar dessutom i den allt mer medelklass-professionaliserade politi-
ken. Arbetarklassen har förlorat såväl resurser som makt.

* Näringslivet (SAF) ställde stora krav på politiska förändringar på 70-
talet. Så här gick det enligt boken: ”Att det mesta i detta program idag 
är genomfört säger något om genomslaget för de nya idéerna”. Och 
visar också på – som boken om och om igen påpekar – socialdemokra-
tins enorma och konsekventa högervridning (mina ord om denna ut-
veckling).

* Boken och min recension har i stort följt klassperspektivet (stat mot 
marknad, höger mot vänster, nyliberalism mot keynesianism). Men det 
har även under tiden skett framsteg för kvinnor, feminism och hbtq-
rörelsen.

* Svagt i boken om miljö-klimat.  Även du-reformen från 1968 förbi-
gås. Den borde påminnas om idag då många unga börjat ”nia” igen 
(vilket retar gallfeber på mig, ska vi börja dela upp kvinnor i fru och 
fröken också? Använda yrkestitlar i tilltal á la gamla pilsnerfilmer 
igen? Hur långt ska vi backa?).

Hans Norebrink “
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Institution : Historia och samtidsstudier
Vid vår institution söker vi sambanden mellan det förflutna och dagens 
samhällen. Genom studiet av materiella lämningar, kulturella fenomen, 
religiösa föreställningar och praktiker, politiska idéer och historiska 
skeenden undersöker vi hur människor har organiserat, och organise-
rar, sina samhällen, sina föreställningsvärldar, sin miljö och sina liv. 
Hur skapas, vidmakthålls och förändras våra villkor som kultur- och 

samhällsvarelser?

Hos oss bedrivs forskning och utbildning inom ämnena arkeologi, 
arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. 
Här verkar också två centrumbildningar, MARIS som utforskar Öster-
sjöområdets maritima lämningar, och Samtidshistoriska institutet, som 
tvärvetenskapligt studerar samtidens politik och processer.

Om institutionen
På gång
Ämnen
Utbildning
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Program : Politik och aktivt medborgarskap
Demokratin i kris? Utan ideellt arbete töms demokratin på sitt inne-
håll. För att utveckla och bära upp ideella organisationer, partier och 
rörelser behövs ökad kunskap. Programmet riktar sig till dig som vill 
fördjupa ditt samhällsintresse och yrkesmässigt använda dina kunska-
per för att förstå och förändra samhället. Programmet startade senast 
hösten 2011. Förkunskapskraven var då: Grundläggande behörighet. 
Programmet har de fyra inriktningarna idéhistoria, historia med sam-
tidshistorisk inriktning, sociologi och statsvetenskap.

Efter utbildningen
Yrken med behov av politisk kompetens utgör ett brett spektrum på 
arbetsmarknaden. Det handlar om uppdrag inom politiska organisatio-
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ner som politiska sekreterare, kommunikatörer och ombudsmän, om 
anställda i ungdomsförbund, folkrörelser, fackföreningar och andra 
ideella organisationer. Hit hör också tjänstemän med opinionsbildande, 
policyskapande och informerande uppgifter inom stat, kommuner och 
landsting. Politiska konsulter, omvärldsanalytiker och kommentatorer 
är efterfrågade som specialister inom massmedia och näringslivet lik-
som informatörer och "samhällspiloter" inom såväl offentlig som pri-
vat verksamhet.

Läs mer om livet efter studierna under Arbetsmarknad

Utbildningens innehåll
Utbildningen är koncentrerad på politiska förhållanden, ideologier och 
processer i dagens samhälle. Hit hör politisk idé- och samtidshistoria, 
kunskap om politiska system och maktstrukturer, beslutsfattande och 
implementering, organisationer och sociala rörelser. Till programmet 
hör också utbildning i politikens och det medborgerliga engage-
mangets hantverk – kring opinionsbildning, projektledning, organisa-
tion och politisk kommunikation.

Programmet är genuint mångvetenskapligt och erbjuder en treårig ut-
bildning med filosofie kandidatexamen inom någon av huvudinrikt-
ningarna. Det innehåller dessutom kurser från journalistik, retorik, 
företagsekonomi och mediekunskap och inleds med ett ämnesmässigt 
integrerat basår. Därpå studeras A–C-kurserna inom respektive huvud-
ämne medan den avslutande terminen innehåller femton veckors 
svensk eller internationell praktik samt en avslutande femveckorskurs 
kring praktikens erfarenheter.

Utbildningen använder sig återkommande av case-metodik och bedrivs 
i nära anknytning till det politiska livet och dess aktörer.

Programmet har sin hemvist vid Samtidshistoriska institutet, en av 
landets ledande vetenskapliga miljöer inom sitt område. Här bedrivs 
omfattande forskning kring politiska partier, fackliga organisationer 
och sociala rörelser, högre statlig förvaltning med särskild inriktning 
på regeringskansliet, kommunalpolitik, genus- och miljöpolitik, EU-
frågor med mera. Programmet kommer att ha ingångar till masterut-
bildningar genom de ingående huvudämnena och därmed till framtida 
forskarutbildning.

Länkar till nuvarande utbildningsplaner för Politik och aktiv med-
borgarskap, inriktningar: Idéhistoria, historia med samtidshistorisk 
inriktning, Sociologi och Statsvetenskap.

Examen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet historia

Uppdaterad av Eleonora Bru 2013-09-05. Sidansvarig är Kjell 
Östberg.
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DN 24 dec 2013: Kolumnen. Maja Hagerman:

“Jul med smak av många kulturer”
“Det svenska kulturarvet är mycket intressant. Var man än bör-
jar gräva finner man rötter till avlägsna delar av världen. Jul utan 
mångkultur skulle bli en trist historia. “

“Julmust har en smak som framställs i essensfabriken Roberts. Precis 
som andra aromer och extrakt säljs den sedan vidare till bryggerier. 
Unge Harry Roberts studerade kemi i Tyskland för hundra år sedan, 
och det var då han fann och vidareutvecklade mustreceptet med humle, 
malt och en hemlig mix av ett 30-tal andra kryddor. Sonsonen förvarar 
receptet i familjeföretagets kassaskåp och bara tre personer i världen 
lär känna till de exakta ingredienserna.
Man får väl anta att julmusten, trots sin utländska bakgrund, är en del 
av det svenska kulturarvet. Precis som traditionen att prick klockan tre 
på julafton låta allt avstanna, för att några tecknade dvärgar just då 
gnolar på amerikanska och vinkar av tomten på tv.
I en tidigare kolumn skrev jag om Sverigedemokraternas kulturpoli-
tik. Partiet vill förändra vår syn på kultur. De vill att alla ord om mång-
kultur ska tas bort och i stället ersättas med ord om svenskt kulturarv i 
läroplaner för skolan och i direktiv till museer, kulturinstitutioner och 
public service. En läsare skickade då den här frågan: Är det så fel att 
ha förståelse för det egna kulturarvet? Att lyfta fram vår egen kultur 
igen i vårt nuvarande mångkulturella samhälle? Ja, om man menar att 
svenskt kulturarv står i motsats till mångfald, och att svenskhet och 
mångkultur är oförenliga motpoler, ytterligheter på en skala, då är det 
fel.
Kulturarvet i Sverige är mycket intressant. Det får ofta för lite upp-
märksamhet. Sanningen är att var man än sätter ner spaden i kultur-

historien så gör man häpnadsväckande fynd. Arabisk skrift kommer 
upp ur jorden på mynt i vikingatida silverskatter. Naturvetenskaplig 
analys visar att metaller togs hit från Medelhavet för nästan fyra tusen 
år sedan till skickliga bronssmeders verkstäder. Runstenar berättar om 
långväga resor. Och på en helig ö i Mälaren, Helgö, har arkeologer 
påträffat en nordindisk Buddha tillsammans med en tidigkristen, 
koptisk skopa från Egypten och guldgubbar som hör hemma i hednisk 
asatro. Bara den som har bristande kunskaper kan tro att en uppdelning 
mellan ”svenskt kulturarv” och ”mångfald” är möjlig att göra.
Tänk om någon skulle tvinga oss att sortera julfirandet enligt samma 
skala, för att rensa ut mångkultur. Smaken av mjölkchoklad åkte ut 
direkt, eftersom tre invandrarbröder Cloetta drev landets första cho-
kladkokeri i Malmö med bönor från kakaoträd i Latinamerika. Cho-
kladasken med det suspekta namnet Aladdin vore olämplig att ha 
hemma. Lussebullar med saffran och russin hamnade på fiendesidan, 
liksom gröt på risgryn från Asien med mandel från sydliga trakter. För 
att inte tala om pepparkakor som bakats med ingefära från Afrika och 
kryddnejlikor från Moluckerna.
Sverigedemokraterna vill att vi ska tänka på kulturarv i termer av en 
motsättning mellan svensk kultur och mångkultur. Jag undrar när de 
andra partierna vaknar och inser faran med att låta dem vara det enda 
partiet i riksdagen som driver kulturarvsfrågorna – medan många 
museer lever på svältgränsen och folkbildningen hålls på sparlåga.
Själv skulle jag vilja ge bort en julklapp till den som tror att kulturen 
går att dela upp sådär, och som tänker att svensk kultur består av en 
fast och oföränderlig kärna. Det jag vill ge är en tung historiebok. 
Verket ”Sveriges historia” som nog är det största någonsin i sitt slag: 
åtta delar, fem tusen sidor, skrivna av ett tiotal forskare. Det är 60 år 
sedan förra standardverket skrevs på 1950-talet. Självklart har 
historieforskningen tagit reda på mer sedan dess, och även vår själv



förståelse har förändrats. Här blir historien om samhället i Sverige 
beskriven på nytt.
Mest intressant är del sju, om åren 1920–1965, och framför allt den 
sista, åttonde delen om åren 1965– 2012, som kom nu i år. Det är den 
första historieboken om det moderna Sverige.
Om jag själv fick önska mig något, så vore det ett museum om 1900-
talet och samhällsutvecklingen som rusar framåt. Inget står still. Men 
det finns en historia om förändring. Gamla eldröda affischer om strej-
ker på liv och död ska visas där sida vid sida med historien om hur 
världen blir elektrisk, hur man kan börja rösta och få sjukvård, hur 
fattigdomen nedkämpas, lönerna stiger och arbetstiden kortas, samti-
digt som skolsystemet öppnas även för fattiga, både flickor och pojkar. 
Bilsamhället omformar allt i sin väg. Tv:n flyttar in i vardagsrummet 
och fyller kvällarna med bilder av Vietnamkrig och svältkatastrofer.
Nu går det inte längre att låtsas att världen kan stängas ute. Även 
företagshistorien får plats, både industriundret och småföretagarna. 
Nykterhetsmannen Roberts och hans julmust är självklart med, liksom 
historien om hur han på 1920-talet lanserar ännu en bubblande nyhet, 
en lyxig, alkoholfri variant av dyr fransk champagne, Champis.

Maja Hagerman.  Författare, vetenskapsjournalist och fristående 
kolumnist i Dagens Nyheter.”

DN 24 dec 2013:

”Ge tills du dövat samvetet och ge sedan 
ännu mer”
“Vi kan rädda fler. Att ge av sitt överflöd till andra är en evolutio-
närt framselekterad egenskap hos människan och andra djurarter. 
Och vi svenskar ger mycket. Men frågan är om det är tillräckligt, 
skriver Stefan Einhorn och berättar om ett möte med en dödsjuk 
treårig pojke i Uganda.”

“En solig eftermiddag i distriktet Kaliro i Uganda. Landet har en rudi-
mentär sjukvård och barnadödligheten är nio procent, vilket innebär att 
vart elfte barn aldrig får uppleva sin femårsdag.
Utanför ett apotek kommer en kvinna fram, bärande på sitt barnbarn, 
en pojke i treårsåldern. Pojken kan inte gå själv eftersom han har hög 
feber och är svullen i ansikte och ben. En snabb undersökning visar 
förstorad mjälte och lever samt blodbrist. Med stor sannolikhet lider 
han av långt framskriden malaria.
Det finns inga läkare i distriktet — men varför åker de inte till sjuk-
huset i granndistriktet där pojken kan få vård, frågar jag naivt. Kvin-
nan rycker på axlarna och säger att de inte har råd. Jag konsulterar 
apoteksägaren om hur mycket det skulle kosta att skicka barnet med 
sin mormor för en veckas vård som kan rädda hans liv. Apotekaren 
räknar en stund och svarar: 70 000 shilling. Priset för en chans att 
överleva är 170 svenska kronor. Skakad in i märgen räcker jag över 
pengarna. Och vem skulle inte göra detsamma när det handlar om ett 
barns liv.
Varje år dör cirka sju miljoner barn under fem års ålder i världen. 
Det är denne pojkes olycksbröder och -systrar. Vanliga orsaker är 



komplikationer i samband med förlossning samt infektioner. Dilemmat 
är att det står i vår makt att rädda deras liv, om vi gör egna uppoff-
ringar, stora som små. För den lille pojken behövdes det 170 kronor 
för en chans att överleva och ibland behövs det ännu mindre. Det inne-
bär inte att det alltid räcker med dessa summor för ett barns liv. Hur 
effektiv en välgörenhetsorganisation än arbetar späds effekten ut, och 
då handlar det inte bara om de administrativa kostnaderna.
Alla myggnät som ska skydda mot malaria används inte på rätt sätt, 
alla barn som vaccineras mot mässlingen skulle inte ha dött av sjuk-
domen, en del av dem som behandlas med antibiotika mot lunginflam-
mation hade överlevt ändå osv. Organisationen GiveWell har gjort be-
dömningen att en välfungerande välgörenhetsorganisation i genomsnitt 
behöver samla in cirka 15 000 kronor för att rädda ett barns liv. Då har 
inte andra effekter på hälsan, som förebyggande av svåra handikapp, 
medräknats.
Men varför ska vi bry oss om att rädda liv eller minska lidande? Kan 
vi inte bara koncentrera oss på de som står oss närmast; vår familj, 
våra vänner, oss själva?
Svaret är att det finns fem starka skäl att ge:
1. Det altruistiska motivet. En enda handling kan göra hela skillna-
den i en människas liv. Av medkänsla med vår nästa kan vi ge till dem 
som har det sämre.
2. För att vi njuter av det. Undersökningar med magnetkamera har 
visat att när vi donerar pengar till välgörande ändamål aktiveras ett 
belöningscentrum i hjärnan, vilket bevisar att vi njuter av att göra gott 
för andra människor, även om vi inte känner dem. Man har också visat 
att människor som hjälper andra har mindre risk att dö i stressrelate-
rade sjukdomar.

3. För att vi själva gagnas av att leva i en bättre värld. 
Globaliseringen har lett till att människorna i världen kommer allt 
närmare varandra. Det innebär att vi inte bara delar glädjeämnen, utan 
också problem. Epidemier som kan starta i låginkomstländer ”läcker” 
över till samhällen där människor är rikare, och det är inte alltid en 
högre inkomst skyddar oss mot döden. På samma sätt kan miljöför-
störing i ett land med begränsade ekonomiska resurser förstöra naturen 
i de rikare länderna, och, icke att förglömma, vice versa. Ojämlikheten 
kan också leda till aggression mot dem som har det ekonomiskt bättre 
ställt, med terrordåd och krig som konsekvens. Vidare visar studier att 
en minskad barnadödlighet leder till att föräldrar skaffar färre barn, 
vilket gör att risken för överbefolkning minskar.
4. Framtidens dom. Lika hårt som vi i dag fördömer slaveri kan 
framtiden komma att döma oss för att vi inte gjorde mer för våra 
systrar och bröder i fattigare områden av jorden. Och då kommer det 
att vara för sent att reparera vårt för evigt skamfilade eftermäle.
5. Det är vår natur. Denna anledning är kanske den mest fascineran-
de. Att ge av sitt överflöd till andra är en evolutionärt framselekterad 
egenskap som människan delar med andra djurarter. Vi är biologiskt 
programmerade att ta hand om vår nästa, vilket beror på att det har 
inneburit en överlevnadsfördel för vår egen och andra arter att ha 
denna drift.
Vi behöver således inte hjälpa andra av ”ädla” skäl, vi kan också göra 
det av själviska motiv. Det är nämligen inte tanken som räknas. Att 
tänka goda tankar om våra medmänniskor föder inte svältande, botar 
inte sjukdomar och hindrar inte våldsutbrott. Det som räknas är till slut 
handlingen. Motivet till att vi utför en god gärning blir därmed sekun-
därt.
Det är sant att många svenskar ger till välgörande ändamål, i 
genomsnitt 500 kronor per år till insamlingsorganisationer med 90-



konto. Och Sverige är också en av de mest generösa biståndsgivarna, 
vilket innebär att vi ger via vår skattsedel. Men den fråga vi måste 
ställa oss är: ger jag tillräckligt? Och vad som är tillräckligt blir till slut 
en filosofisk fråga. Men ett svar är: vi ska ge tills vi har dövat vårt 
dåliga samvete, och sedan ska vi skänka ännu mer. Det kan mycket väl 
vara den viktigaste handling vi utför i våra liv.
Hur kommer det sig att människor som lever i överflöd, ibland med 
förmögenheter i mångmiljonklassen, inte ger till dem som har det 
svårt, eller ger så lite att deras rikedom i stort sett förblir opåverkad? 
Säkerligen är det ett flertal faktorer som ligger bakom deras beslut, 
men en är antagligen att de inte tar in att människor som de kunnat 
rädda till livet tvingas lida och dö. För att jag skulle förstå det till fullo 
behövde jag träffa den lille pojken i Uganda. Först då insåg jag på 
djupet att dessa barn är lika älskansvärda och älskade som våra barn. 
Och lika djupt som vi sörjer förlusten av ett barn sörjer också deras 
familj.
Världen blir allt bättre. Fattigdomen och barnadödligheten minskar 
liksom svälten, medan utbildningsnivån blir allt högre. FN:s 
milleniemål kommer att uppnås, förr eller senare, men innan detta sker 
ställer vi oss frågorna: Hur många barn kommer att hinna dö innan vi 
är framme? Och hur många av dessa barns liv skulle du ha kunnat 
rädda?
Stefan Einhorn.  Professor och ordförande för Centrum för social 
hållbarhet vid Karolinska institutet, författare. “

Socialdemokraterna har ingen världspolitik  
och ingen politik för de lägsta inkomsterna i 
Sverige. 
Då går det inte att rösta på socialdemokraterna.

Utrikesminister Carl Bildt har i DN 31 december 2013 en debattar-
tikel som handlar om europapolitik och i någon mån om världspolitik.
Där får man veta något om hur han och alliansregeringen ser på 
världs- och europaproblemen. 

Man kan anta att socialdemokraterna kan ha andra eller åtminstone 
kompletternde uppfattningar i de ämnena. Men det framför social-
demokraterna inget om. Det gör ju att man inte kan rösta på ett parti 
som inte är intresserat av att meddela vad partiet tycker, i ämnen som 
är av avgörande betydelse för framtiden.

Här ska inte ges några förslag om vad socialdemokraterna ska tycka, 
det måste partiledaren och hans närmaste medarbetare klara ut och 
meddela till väljarna. Det är ett europaval i vår och ett val till Sveriges  
riksdag i höst och väljarna behöver tid för att smälta det socialdemo-
kraterna kan komma med och sätta det i relation till andra problem, 
till exempel om jobben, men också allt annat.



Hur förbättra välfärdsfördelningen?  
Ensam förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn.
Inkomstfördelning 2013 och försämring/förbättring 2006-2013:

Månadslön   Decilgrupp 1-10  20-64 år	
         Överskott ensam
ca kr	
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Hur klarar sig de med underskott?
    Överskottsbeloppen/underskottsbeloppen  avser ensam förvärvsar-
betande icke-pensionär utan barn. Decilgrupperna avser både sådana 
med och sådana utan barn och avser också både ensamma och sådana 
som lever i par. Den offentliga statistiken är upplagd så att man inte 
kan dela upp på lämpligt sätt. 
    Några ensamma ungdomar kan få ungdomsbostadsbidrag.
    Några med barn kan få bostadsbidrag och bidrag för barnen.
    Pensionärer är inte med i undersökningen nu. Statistik över pensio-
ner har Försäkringskassan med möda levererat, men statistiken är 
sådan att man inte kan skilja mellan ensamma och par och inte får veta 
något om eventuella bostadsbidrag. Se tabell på sidan 89 i  
http://wimnell.com/omr36-39z.pdf

2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för 
ensam och 6100 kr per mån för makar/sambor= 73 200 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 220 000 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 Decilgrupp 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år         M+K ca    
  6001    575     6900     5426   65112   -79888                  - 89776    cacaP10                
  7001    779     9348     6222   74664   -70336                  - 70672
  8001    982   11784     7019   84228   -60772                  - 51544                     2
  9001  1185   14220     7816   93792   -51208                  - 32416 
10001  1388   16656     8613 103356   -41080                  - 13288 kris-
11001  1651   19812     9350  112200   -32800                       4400 gräns
12001  1916   22992   10085  121020   -23980                     22040
13001  2180   26160   10821  129852   -15148	
           39704
14001  2445   29340   11556  138672     -6328 kris-            57344                   3
15001  2683   32196   12318  147816     2816  gräns           75632
16001  2948   35376   13053  156636    11636                      93272
17001  3240   38880   13761  165132    20132                    110264
18001  3504   42048   14497  173964    28964	
          127928                  4
19001  3769   45228   15232  182784    37784	
          145568
20001  4060   48720   15941  191292    46292                    162584
21001  4325   51900   16676  200112    55112	
          180224
22001  4590   55080   17411  208932    63932	
          197864                  5
23001  4855   58260   18146  217752    72752	
          215504        P50
24001  5120   61440   18881  226572    81572	
          233144
25001  5384   64608   19617  235404    90404	
          250808                  6
26001  5655   67860   20346  244152    99152	
          268304
27001  5946   71352   21055  252660  107660	
          285320
29001  6529   78348   22472  269664  124664	
          319328                  7
30001  6819   81828   23182  278184  133184	
          336368                  
35001  8269   99228   26732  320784  175784	
          421568                  8                  
40001 10654 127848  29347  352164  207164	
          484328        P90    9
45001 13104 157248  31897  382764  237764	
          545528
50001 15554 186648  34447  413364  268364	
          606728
55001 18244 218928  36754  441084  296084	
          662168
60001 20944 251328  39057  468684  323684                    717368                 10
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Förslag till riksdagsbeslut.                            
TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
Motsvarande belopp betalas som en kollektivavgift av riksdagen till 
public-serviceföretagen. För riksdagens finansieringen avskaffas 
inflationsindexregleringen av jobbskatteavdragen och minskas jobb-
skatteavdragen för alla med 1200 kr per år = 100 kr per månad utom 
för inkomster under 150 000 kr per år = 12 500 kr per månad.

Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadstilläggen avskaffas 
    Mycket angeläget, helst redan i budgeten för 2013, men annars 
2014. Regeln 15% innebär en förmögenhetsskatt som tillsammans med 
vanlig skatt på räntan år 2013 är över 500% av bankavkastningar. För 
fastigheter innebär regeln en extra förmögenhetsskatt på 7,75% av 
taxeringsvärdet utöver den avgift för fastigheter som betalas på skatt-
sedeln  Se sidan 352.

Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
Bostadsbidrag för ensam:
Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 500 och 5100 kr per månad. 
Max bidrag 3 450 kr per mån= 41 400 kr per år. Avtrappning 25% av 
inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 165 600.  Slutavtrappat vid 
inkomst 58500+165 600= 224 100 per år= 18 675 kr per månad.
Makar: Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 500 och 6100 kr per 
månad. Max bidrag 4 200 kr per mån= 50 400 kr per år.= per make 25 
200 Avtrappning 25% av inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 
100 800.  Vid lika inkomst slutavtrappat vid inkomst 58500+100 800= 
159 300 per år= 13 275 kr per månad.
De med studiemedel och 18-28 år: (anpassat till befintligt system):
75% av bostadskostnad mellan 1800 och 3600 kr per månad. Avtrapp-
ning 33% från inkomst 41000 för ensam och 58000 för makar som i 
befintligt system, eller 25% från inkomster avpassade efter det. 

Bostadsbidrag för barnfamiljer.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadsbidragen avskaffas. 
    Det är dock inte lika angeläget som för pensionärerna. Marginal-
effekterna av regeln är för barnfamiljerna bara en tredjedel av pensio-
närernas högsta marginaleffekt av samma regel. 
    Men när förmögenhetsskatt nu tagits bort så att ickepensionärerna 
inte betalar förmögenhetsskatt kan det verka ologiskt att för de barn-
familjer som är beroende av bidrag ha kvar den förmöghetsskatt som 
15%-regeln innebär: på marginalen 20% av 15%= 3% där pensionären 
har 9, 3% (62% av 15%=9,3%) och icke-pensionärerna 0%. 
     Hur noga var man med att beräkna statens kostnader när förmögen-
hetsskatten togs bort? När det gjordes borde man på samma gång ha 
tagit bort regeln 15% i bostadsbidragssystemen. 

    Enligt DN 3 feb 2013 var sparräntorna  då cirka 1% (se sida 352):
Om banfamiljen har 200 000  på banken är räntan säg 1% = 2000 kr.
Skatten på räntan är 30%= 600 kr.
Bostadsbidraget  minskar med 20% av räntan 2000 kr= 400 kr
Förmögenhetstillägget är 15 % av 100 000= 15000 och det minskar 
bostadsbidraget med med 20% av det= 3000 kr.
Skatt och bidragsminskning blir : 600+400+3000= 4000 kr.
Den verkliga inkomsten av 200 000 kr på banken är räntan 2000 kr 
och det ger en förlust på  4000-2000=2000 kr=100% av räntan 2000 kr
En förståndig barnfamilj bör ta ut pengarna från banken och lägga dem 
i madrassen och tjäna 2000 kr per år, på 10 år 20 000 kr. 

    Om riksdagen anser att de nuvarande regeln om 15% är lämplig och 
förenlig med de jämlikhetsideal man förespråkar, kan regeln behållas, 
men om så inte är fallet bör regeln om att 15 % av förmögenheter ska 
tas upp som inkomst vid  beräkning av bostadsbidragen avskaffas. 



Förslagen avser att förbättra för dem med de lägsta inkomserna, 
pensionärer med låga inkomster och yngre personer med eller 
utan barn och låga inkomster. 

De gällande reglerna för skatter och bidrag slår så illa vid de lägsta 
inkomsterna att de inte kan hålla lägsta rimliga levnadsstandard. Detta 
har pågått länge men socialdemokraterna har inte föreslagit förbätt-
ringar, trots att de i högtidstal och i partiprogram påstår att de ömmar 
för de sämst ställda. Istället fyller de sin hemsida på Internet med 
mängder av bilder med skrattande partipampar.

Utfallet för de lägsta inkomsterna står i skarp kontrast till utfallet för 
högre inkomster som får skattelättnader genom rut- och rotavdrag.

DN 27 dec 2013: 
“Skattesubvention. Rut populärast i Danderyd.
Få utnyttjar avdrag för hushållstjänster. “

“Trots att rutavdraget nära fördubblats på tre år har svenskarna 
knappast gjort avdraget till sin grej. Undantaget är rika områden 
som Danderyd, där avdragen är nästan tio gånger vanligare än 
snittet. “

“I snitt har svenskarna gjort avdrag på 169 kronor per invånare, visar 
statistik för i år, som sträcker sig fram till mitten av november. Den 
kommun där invånarna utnyttjar avdraget mest är Danderyd. Där upp-
går snittavdraget för rut-tjänster till 1 406 kronor per invånare, alltså 
nästan tio gånger mer än snittet för riket. Sedan följer andra rikare 
områden, som Lidingö och Täby utanför Stockholm, samt Skånekom-
munerna Lomma och Vellinge. Det är ungefär samma kommuner i 
topp som för rotavdraget, de skattesubventionerade byggtjänsterna.

Men medan rot-avdraget har stagnerat på en hög nivå så växer rut 
fortfarande, om än från en betydligt lägre nivå.
– Här har det vuxit fram en helt ny synlig bransch, en marknad som 
knappt fanns förut, säger Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket.
Totalt sett ser skatteavdraget för hushållstjänster i år ut att landa på 2,5 
miljarder kronor. Sedan 2010 innebär det nästan en fördubbling. Som 
jämförelse bedöms rot-avdraget hamna över 14 miljarder kronor i år.
Regeringens uttalade syfte med avdraget var att skapa jobb och tvätta 
svarta jobb vita, i en bransch som tidigare mest figurerat i det fördolda. 
Och en lång rad företag inom framför allt städbranschen har vuxit 
kraftigt.
Olle Lindström/TT ”



Socialdemokraternas politik.
Norstedts förlag har 2009-2013 givit ut Sveriges historia i 8 delar. Den 
har många författare som lär vara bland de bästa som man kan hitta för 
uppgiften. Delarna omfattar 8 perioder, periodindelningen är något ju-
sterad i förhållande till den tidigare vanliga. 

Periodgränserna är 13000 f.Kr. - 600 e. Kr. - 1350 - 1600 - 1721 - 1830 
- 1920 - 1965 - 2012. Sveriges historia beskrivs mycket brett, inte bara 
med makthavare och kungar utan med alla förhållanden som är vikti-
ga, och innehåller delar av världshistorien som behövs som bakgrund. 

På Norstedts hemsida på Internet finns för varje del en sida där delens 
innehåll beskrivs kortfattat. För varje del kan man också klicka fram 
en bilaga på uppemot 40 sidor med lång innehållsförteckning och 
ytterligare beskrivningar. Utan att skaffa böckerna kan man på så sätt 
få en bild av utvecklingen. 

Socialdemokratiska partiet bildades 1889, i perioden 1830-1920, och 
medverkade till parlamentarismens och demokratins genombrott i 
Sverige i slutet av perioden. 

De första tiden för parlamentarismen och demokratin finns i delen om 
1920-1965. Där finns Per-Albins berömda tal:

"Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbaka-
satta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den 
andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den 
starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet 
råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora 
folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla 

sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privi-
legierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och 
plundrade."

Där finns också “Den svenska modellen”, “Det starka samhället”, 
“Rekordåren” och Tage Erlanders “Miljonprogram”.

Tage Erlander: “ Det finns alltjämt i detta land eftersatta minoriteter, 
vilkas intressen vi måste bevaka, om vi ska känna oss som bärare av 
en sund och riktig solidaritet. “

Efter det kommer sista delen 1965-2012. Socialdemokraterna hade 
regeringsmakten 1932-1976. Sedan började det gå utför för Sverige. 
Borgerliga partier och socialdemokraterna regerade omväxlade. 1994 
fick socialdemokraterna regeringsmakten, skötte sedan politiken så att 
de förlorade valen 2006 och 2010. 

Världen, det vi kallar Sverige och människorna har förändrats mycket 
under de många åren. Demokratin fick visserligen ett genombrott i 
världen, i Sverige och en stor del av Europa kring 1920, men det andra 
världskriget kom igång till följd av dålig demokrati. Kriget brukar ses 
som en kamp om demokratin, det sägs att den vann då länder med 
dålig demokrati förlorade i kriget. Nu gäller det en annan kamp om 
demokratin, kort sagt om alla i folken, i Sverige alla i folket, eller bara 
de penningstarka och väletablerade ska ha makten.

I böckerna om Sveriges historia finns bakgrunden till dagens problem, 
och på Internet kan man få det viktigaste. Socialdemokraterna borde 
kunna formulera en politik för Sverige och världen till valet 2014, ett 
bättre alternativ till den borgerliga regeringens politik.



Socialdemokrater som har ansvar för 
politiken och information om politiken.

Verkställande utskottet
Ordinarie ledamöter
Socialdemokraternas partikongress har valt sju ledamöter och åtta 
suppleanter till det verkställande utskottet vid partikongressen 2013. 
Verkställande utskottet utgörs av följande ordindarie ledamöter:

Stefan Löfven
Partiordförande
Pressekreterare
Erik Nises 072-239 55 79 E-post
Pressekreterare
Anne Ekberg 072-214 36 14 E-post

Carin Jämtin
Partisekreterare
Pressekreterare
Miriam Abu Eid 072-705 49 29 E-post
Assistent
Jennie Hansson Åkerlind 072-202 65 95 E-post

Karl-Petter Thorwaldsson
Ordförande, LO
Pressekreterare
Dan Lundqvist Dahlin 08-796 25 16 E-post

Elvy Söderström
Kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsvik

Mikael Damberg
Riksdagsledamot, Stockholms län
Pressekreterare
Ann Wolgers 070-2522659 E-post

Anneli Hulthén
Kommunstyrelsens ordförande, Göteborg
Pressekreterare
Carin Malmberg 072 -741 33 68

Morgan Johansson
Riksdagsledamot, Skåne läns södra
Pressekreterare
Tora Heckscher 070-755 71 07 E-post

Suppleanter

Magdalena Andersson
Ekonomiskpolitisk talesperson
Pressekreterare
Fredrik Kornebäck 070-246 65 03 E-post

Ardalan Shekarabi
Riksdagsledamot (föräldraledig), Stockholms län
08-7865730

Lena Micko
Kommunalråd, Linköping
013 - 20 61 26

Tomas Eneroth
Riksdagsledamot, Kronobergs län
Pressekreterare
Tora Heckscher 070-755 71 07 E-post
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Veronica Palm
Riksdagsledamot, Stockholms kommun
Pressekreterare
Tora Heckscher 070-755 71 07 E-post

Peter Hultqvist
Riksdagsledamot, Dalarnas län
Pressekreterare
Miriam Abu Eid 072-705 49 29 E-post

Therese Guovelin
Vice ordförande, Hotell & Restaurangfacket 070-16 89 889

Urban Ahlin
Riksdagsledamot, Skaraborgs län
Pressekreterare
Fredrik Persson 072-206 35 45 E-post

Adjungerade

Carina Ohlsson
Ordförande, S-kvinnor

Talla Alkurdi
Ordförande, S-studenter
0707-94 76 86

Peter Weiderud
Ordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
070-845 03 60

Gabriel Wikström
Ordförande, SSU
08-714 48 00

Gruppledare och talespersoner i riksdagen.

Mikael Damberg
Gruppledare, Riksdagsgruppen
Pressekreterare
Ann Wolgers 070-2522659 E-post

Magdalena Andersson
Ekonomiskpolitisk talesperson
Pressekreterare
Fredrik Kornebäck 070-246 65 03 E-post

Fredrik Olovsson
Gruppledare, Finansutskottet (FiU)
Pressekreterare
Håkan Gestrin 072-522 12 36 E-post

Ylva Johansson
Gruppledare, Arbetsmarknadsutskottet (AU)
Pressekreterare
Sofie Rudh 072-720 41 70 E-post

Peter Hultqvist
Gruppledare, Försvarsutskottet (FU)
Pressekreterare
Miriam Abu Eid 072-705 49 29 E-post

Gunilla Carlsson
Gruppledare, Kulturutskottet (KRU)
Pressekreterare
Margareta Bernhardsson 070-214 17 84 E-post
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Matilda Ernkrans
Gruppledare, Miljö-och jordbruksutskottet (MJU)
Pressekreterare
Margareta Bernhardsson 070-214 17 84 E-post

Björn von Sydow
Gruppledare, Konstitutionsutskottet (KU)
Pressekreterare
Margareta Bernhardsson 070-214 17 84 E-post

Veronica Palm
Gruppledare, Civilutskottet (CU)
Pressekreterare
Tora Heckscher 070-755 71 07 E-post

Jennie Nilsson
Gruppledare, Näringslivsutskottet (NU)
Pressekreterare
Sofie Rudh 072-720 41 70 E-post

Leif Jakobsson
Gruppledare, Skatteutskottet (SkU)
Pressekreterare
Håkan Gestrin 072-522 12 36 E-post

Tomas Eneroth
Gruppledare, Socialförsäkringsutskottet (SfU)
Pressekreterare
Fredrik Persson 072-206 35 45 E-post

Lena Hallengren
Gruppledare, Socialutskottet (SoU)
Pressekreterare
Håkan Gestrin 072-522 12 36 E-post

Anders Ygeman
Gruppledare, Trafikutskottet (TU)
Pressekreterare
Fredrik Persson 072-206 35 45 E-post

Ibrahim Baylan
Gruppledare, Utbildningsutskottet (UU)
Pressekreterare
Sofie Rudh 072-720 41 70 E-post

Urban Ahlin
Gruppledare, Utrikesutskottet (UU)
Pressekreterare
Fredrik Persson 072-206 35 45 E-post

Morgan Johansson
Gruppledare, Justitieutskottet (JU)
Pressekreterare
Tora Heckscher 070-755 71 07 E-post

Marie Granlund
Gruppledare, EU-nämnden
Pressekreterare
Fredrik Persson 072-206 35 45 E-post
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Ordinarie ledamöter i partistyrelsen.
Niklas Karlsson
Kommunalråd, Skåne
0418 - 47 03 28

Heléne Fritzon
Kommunalråd, Skåne

Heléne Björklund
Kommunstyrelsens ordförande Sölvesborg, Blekinge

Lena Hallengren
Riksdagsledamot, Kalmar län
Pressekreterare
Håkan Gestrin 072-522 12 36 E-post

Ian de Basso
Kommunalråd, Jönköping
072-744 34 00

Hanna Westerén
Regionråd, Gotland
070-447 73 84

Hans Hoff
Riksdagsledamot, Hallands län

Phia Andersson
Riksdagsledamot, Västra Götalands läns södra

Talla Alkurdi
Ordförande, S-studenter
0707-94 76 86

Jörgen Hellman
Riksdagsledamot, Västra Götalands läns norra

Ulric Andersson
Landstingsråd, Värmland
070-662 23 07

Mattias Ottosson
Ledamot, Östergötlands län
073-020 10 56

Hans Ekström
Riksdagsledamot, Södermanlands län

Pia Nilsson
Riksdagsledamot, Västmanlands län

Jonas Karlsson
Landstingsråd, Örebro län
070-631 13 63

Vivianne Macdisi
Landstingsråd, Uppsala län
070-890 81 55

Karin Wanngård
Oppositionsborgarråd, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson
Oppositionslandstingsråd, Stockholms län

Yilmaz Kerimo
Riksdagsledamot, Stockholms län

Åsa Westlund
Europaparlamentariker, Stockholms län

Daniel Olsson
Lärarstudent, Gävleborgs län
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Erik Bergkvist
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Riksdagsledamot, Norrbottens län

Janne Rudén
Förbundsordförande, SEKO
08-791 42 13

Anders Ferbe
Förbundsordförande, IF Metall

Suppleanter i partistyrelsen. 
Roger Johansson
Ombudsman, Västernorrland
070 - 633 27 59

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande, Malmö
Presskontakt Åsa Waldemarsson  040 - 34 11 06

Anna Johansson
Kommunalråd, Göteborg
070-761 87 69

Åsa Kullgren
Finanslandstingsråd, Sörmland
070-388 54 68
Kent Ögren
Landstingsråd, Norrbotten
070-528 71 92

Monica Haider
Regionråd, Kronoberg
070-555 48 76

Matilda Ernkrans
Riksdagsledamot, Örebro län
Pressekreterare
Margareta Bernhardsson 070-214 17 84 E-post

Andreas Schönström
Kommunalråd, Malmö
0403-410 00

Maria Strömkvist
Kommunstyrelsens ordförande, Ludvika
070-349 66 53

Katarina Köhler
Riksdagsledamot, Västerbottens län

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar
johan.persson@kalmar.se

Tonka Frodlund
Ordförande, S i Helsingborg
073-231 59 77

Carina Ödebrink
Ledamot, Landstinget i Jönköpings län
070-217 60 76

Kenneth G Forslund
Riksdagsledamot, Västra Götalands läns västra
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Riksdagsledamöter och förtroendevalda i kommuner.
För många att räknas upp här.
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DN 27 dec 2013: Samhällsplanering:

“En ny samhällstjänst vore vår tids bästa 
nyårslöfte”
“Avskaffandet av den allmänna värnplikten har drabbat inte bara 
försvaret, utan slagit hårt mot många av det jämlika samhällets 
grundfunktioner. Författaren Gunnar Wetterberg önskar sig en ny 
reform för ökad samhällelig gemenskap. “

“ Den 16 juni 2009 avskaffade riksdagen den allmänna värnplikten i 
fredstid. Det var dumt. Slopandet ryckte bulten ur flera viktiga sam-
hällssystem – men det var försvarspolitiken för trångsynt för att se.
I början av 1600-talet kom de snabbt hoprafsade folkuppbåden ömkligt 
till korta när Christian IV:s tyska legoknektar härjade upp genom Små-
land. När den moderna staten sökte sin slagkraft kom de systematiska 
utskrivningarna och landskapsregementena i stället. Nästan varje år 
fick socknens män över 15 år rada upp sig på kyrkbacken. Var tionde 
man skickades ut i Gustav II Adolfs fälttåg, bortåt 100 000 man innan 
westfaliska freden slöts 1648. Då bodde det drygt en miljon människor 
i Sverige och Finland.
Historikern Martin Weibull kallade utskrivningarna ”blodskatten”. Så 
var det. Utskrivningarna och skatterna var jämställda: båda krävde 
riksdagens beslut. Men alla skickades inte ut. Löst folk skrevs ut först, 
rika bondsöner kunde tidvis leja andra i sitt ställe. Karl XI:s indel-
ningsverk satte smitningen i system. De besuttna bönderna lejde en 
knekt, försåg honom med torp och kom därmed undan – utom möj-
ligen under Karl XII. Snåla rotemän lät ofta samme knekt sitta så länge 
som möjligt på torpet, framåt mitten av 1700-talet med en rätt ömklig, 
medelålders armé som resultat. Gudskelov slapp den kriga efter 1814.

Ända in i vår tid var kopplingen mellan skatter, krigstjänst och folk-
välde stark. I slutet av 1800-talet bidrog de politiska skärmytslingarna 
med norrmännen till att göra försvarsfrågan mer aktuell. De nationa-
listiska politikerna argumenterade för ett värnpliktsförsvar, samman-
kopplat med en skattereform som skulle befria de politiskt domine-
rande bönderna från det mesta av de än mer uråldriga jordskatterna. 
Alla skulle betala skatt, alla (män) skulle också tjäna kronan.
Beslutet om den allmänna värnplikten 1901 gav nya impulser till röst-
rättsdebatten. Om man begärde att alla medborgare skulle skydda lan-
det, hur kunde man då förmena dem rätten att bestämma över det de 
skulle skydda? 1600-talets rätt för riksdagen att besluta både skatter 
och utskrivningar gick igen. ”På mig verkade principen försvar och 
reformer som ett förlösande ord”, skriver den blivande liberale stats-
ministern Nils Edén i ”Minnen”.
Beredskapen under andra världskriget etablerade värnplikten som 
institution. ”Lumpen” blev ett av landets viktigaste sociala samman-
hang, unga män från alla landsändar och klasser blandades med var-
andra, förbluffande likställda under gormande fanjunkare. Tilltron till 
försvaret stärktes knappast av töntig cykeltolkning långt in på 70-talet, 
men värnplikten började få andra värden. Som steg in i vuxenlivet, 
som smältdegel när bondesamhällets lunk ställdes om till industrins 
arbetsrytm, som bekräftelse på att landet var hyggligt jämlikt – en ann 
är så god som en ann, åtminstone under tio månader och när det blev 
dags att repa.
Värnpliktens öde var att den aldrig kunde frigöra sig från försvaret. 
Den var i praktiken bara för män, även om kvinnor kallades in till 
några symboliska dagars civilförsvarsplikt. Det var försvarsmaktens 
behov av personal som var avgörande. Sakta men säkert ströp 
penningslukande vapensystem det breda deltagandet. Ju mer flygpla-



nen och robotarna kostade, ju mindre folk de behövde, desto färre i 
varje årskull räckte försvarsanslagen till för att kalla in.
Det blev förödande. Å ena sidan ökade missnöjet bland dem som ändå 
blev inkallade. ”Varför just jag? Han slapp!” Det ingick i den liberala 
retoriken. Varför ska staten få ta ett år av unga mäns liv? Å andra sidan 
försvarspolitikens ängsliga överväganden. När försvaret alltmer blev 
industristöd räckte anslagen inte till för bassar och kaserner. Jas och 
folkförsvaret gick inte ihop. Då blev ”yrkesarmé” försvarsdebattens 
heureka – och efter förbluffande lite diskussion gick den allmänna 
värnplikten i graven.
I dag kan vi urskilja det ena efter det andra av de värden som gått 
eller hotar att gå förlorade.
* Värnplikten var ett viktigt kitt i det sammanhållna Sverige. Andra 
världskrigets beredskap gjorde folkhemmet självklart. Studenterna, 
bonddrängarna och metallarna sov på samma lucka. I dag hotar segre-
gationen att slå sönder det svenska samhället, inte minst sedan även 
skolan släppt på sammanhållningen. Just när integrationen behövs som 
allra bäst, och har allra mest att ta hand om – händelserna i Husby tidi-
gare i år talar sitt tydliga språk.

* Värnplikten socialiserade den ena kullen stökiga killar efter den and-
ra. Värnplikten blev en viktig förberedelse för vuxenlivet; tillvänjning 
till arbetslivets dagsrytm för en del, lusten att läsa återkom eller väck-
tes hos andra. Den avskaffade värnplikten bär med stor sannolikhet en 
del av skulden för den alarmerande ökningen av andelen unga som 
varken arbetar eller studerar. Under 2010 var de 120 000 i åldrarna 16–
25 år; varje år förtidspensioneras bortåt 7 000 personer under 30 år. 
Den massiva utslagningen av unga människor är något av det dyraste 
den svenska välfärdsmodellen kan råka ut för.

* Värnplikten skolade varje generation för gemensamma samhälls-
insatser. När översvämningar hotade eller skogsbränder bröt ut skicka-
de regementena ut de händer som behövdes. Men redan då stormen 
”Gudrun” slog till stod den statliga räddningstjänsten handfallen, och 
skyllde veckor och månader av inställd infrastruktur på privata el- och 
telebolag. När torvmossen i Flåssmyr brann häromveckan var det 
hemvärnet som räddade Skånes Fagerhult – men för att få ihop hundra 
man fick man gå ända ner till Helsingborg.

*  Värnplikten gav Sverige långt bättre officerare än vad frivilligheten 
skulle ha gjort. Om bara de krigs- och vapenbitna hade sökt till Karl-
berg skulle urvalet ha blivit betänkligt. Tack vare att många kom i 
kontakt med något de aldrig själva skulle ha valt väcktes det oväntade 
intresset hos många fler – och försvarets urval blev mycket större än 
det annars hade blivit. Men nu är det samma frivillighet som ska skra-
pa samman yrkesarméns soldater – och de ska dessutom göra tjänst i 
några av världens känsligaste områden.
Går det att göra avvecklingen ogjord? Om helheterna finge råda, inte 
försvarspolitiken, borde den logiska utvecklingen vara att göra om 
värnplikten till en allmän samhällstjänst för alla ungdomar. För att bli 
meningsfull borde den vara åtminstone sex månader lång.
I denna samhällstjänst skulle försvaret kunna ta sin del, större eller 
mindre beroende på bedömningen av läget. De sex månaderna skulle 
fungera som ingång till den frivilliga rekryteringen. Inte minst när det 
gäller utlandsuppdragen vore det en fördel jämfört med dagens modell. 
Erfarna utlandsofficerare pekade vid övergången på den svenska värn-
pliktsrekryteringens fördelar jämfört med andra länders förband. 
Svenskarna hade yrkeserfarenhet från andra områden, som ofta kom 
väl till pass för att lösa det drabbade civilsamhällets knutar. De hade 
också en mänsklig erfarenhet från civila yrken, som gjorde det lättare 
för dem än för yrkessoldater att komma andra människor nära. Än så 



länge lever de svenska utlandsinsatserna fortfarande på värnpliktens 
arv – låt samhällstjänsten snart ta vid!
Men i dagens läge vore de andra sektorerna viktigast. Samhälls-
tjänstens uppgift skulle vara att göra eller förbereda för nytta. En in-
vändning har varit att samhällstjänsten skulle förringa yrkeskunnan-
dets betydelse i de sektorer det skulle handla om. Ja, om någon före-
ställde sig att de inkallade ungdomarna ska gå rakt in i det reguljära 
arbetet – men vem kan tro det? Normalt sett kommer samhällstjänsten 
inte att tränga undan reguljära jobb. Den ska väcka intresse, bredda 
rekryteringen och kanske befria den yrkeskunniga personalen från en 
del av de mest triviala uppgifterna.
Vilka verksamheter som behöver folk måste utredningen om samhälls-
tjänsten bedöma, men de flesta kan säkert urskilja många områden där 
samhällstjänsten vore välkommen. Var behövs det fler händer, var är 
det viktigt att öka varje generations förståelse för verksamheten, vilka 
yrken skulle vi behöva väcka intresset för?
I skolan använder läxhjälpsföretagen redan i dag gymnasister och stu-
denter. Det stödet skulle många fler behöva. Prognoserna för äldreom-
sorgen våndas över hur man ska hitta all den personal som fyrtiotalis-
terna kommer att fråga efter. För en sextonåring kan det verka långsökt 
att välja vårdprogrammet redan i gymnasiet – men om fler får pröva på 
vården och omsorgen genom samhällstjänsten, så kommer säkert 
många att utbilda sig för att stanna. Räddningstjänsten i vid mening, 
naturvården, arkiven, biblioteken – många områden skulle kunna dra 
nytta av samhällstjänstens sex månader, samtidigt som det ökade del-
tagandet skulle öka deras förankring bland medborgarna.
Värnpliktens skamfilade rykte hade att göra med att den slösade 
med människors tid. Samhällstjänsten ska vara väl genomtänkt och 
organiserad. I en del verksamheter kommer man att hinna så långt att 
man kan göra nytta redan efter ett tag, på andra områden blir syftet att 

bekanta sig med och förbereda sig för en viktig verksamhet, där man 
sedan kan fortsätta.
Jag är övertygad om att detta vore den klokaste stora insats staten kan 
göra i flera viktiga frågor. Samhällstjänsten skulle bidra till att öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Den skulle öka förståelsen 
mellan olika grupper i samhället genom att låta dem arbeta tillsam-
mans under åtminstone ett halvårs tid. Den skulle fylla en viktig funk-
tion för ungdomens socialisering och inträde på arbetsmarknaden. 
Samhällstjänsten skulle underlätta rekryteringen till några av sam-
hällets viktigaste uppgifter. Det är hög tid att göra 2009 års misstag 
ogjort.
Gunnar Wetterberg. Författare. “



Sent tillägg: Fredrik Reinfeldt om välfärden.

Henrik Höjer i tidskriften Forskning och Framsteg berättar i nr 1 1914 
om vad Fredrik Reinfeld skrev i en skrift från 1993  med titeln Det 
sovande folket (redaktör Per Schlingmann).  Skriften förutspådde en 
svår epidemi, en välfärdsdöd, förorsakad av den svenska välfärden:

“Sverige, tidigt 2000-tal – en epidemi vid namn välfärdsdöden härjar, 
och massor av unga människor dör till synes oförklarligt. Sjukdomen 
är ”fullt jämförbar med pest, smittkoppor eller aids”.

Människorna lever med ett hundratal tv-kanaler och skönhetsopererar 
sig hela tiden – passiviteten har gjort dem feta, trots de ”inbyggda trä-
ningsprogram i de sängliknande stolar som välfärdsstatens medborgare 
tillbringar merparten av sina liv i”. I hemmen finns solarier inbyggda i 
väggarna. Fjärrkontrollen till tv:n – ”människans bäste vän” – är fäst 
vid människornas armar, och har till och med börjat betraktas som en 
del av kroppen. Forskarna tror att tv:n inom kort kan bli tankekontrol-
lerad. Via tv:n handlar man mat, brevväxlar, utbildar sig, röstar och så 
vidare.
I övrigt ansluter sig denna framtidsbild till rätt vanliga teman i 1980-
talets framtidsscenarier: vädret skulle gå att kontrollera, städerna för-
utspåddes bli nästan övergivna – för där skulle psykohuliganer härja, 
det vill säga drogmissbrukande våldsverkare. Och vi förväntades köra 
i tysta elbilar.
Poängen var att rikta en känga mot en alltför omhändertagande väl-
färdsstat. “


