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Läroämnets uppdrag

Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, 
ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att iaktta demokratiska 
värden och principer i ett pluralistiskt samhälle, som har förståelse för olikhet och respekterar 
jämlikhet och mänskliga rättigheter. Läroämnets uppdrag är att ge teoretisk kunskap om 
hur samhället fungerar och hur en medborgare kan påverka, samt uppmuntra eleverna att 
utvecklas till handlingskraftiga och initiativrika samhälleliga och ekonomiska aktörer.

I undervisningen i samhällslära ska eleverna handledas att följa med aktuella frågor och 
händelser och att inse vilket samband de har med det egna livet. Det centrala är att eleverna 
lär sig att söka och kritiskt bedöma information producerad av olika slags aktörer och att 
tillämpa informationen i olika situationer. Eleverna ska uppmuntras att aktivt och konstruktivt 
delta i olika situationer och att samarbeta i grupper. Eleverna ska också få lära sig förstå att 
samhälleliga beslut grundar sig på ett val mellan alternativa möjligheter med målet att nå 
samförstånd.

I årskurserna 4–6 ligger tyngdpunkten i undervisningen i samhällslära på att göra eleven 
förtrogen med samhällslivet och med konstruktiv kommunikation. Eleverna ska uppmuntras att 
lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och motivera dem samt att hitta sina styrkor. Eleverna 
ska både i skolan och med aktörer i sin närmiljö få träna sådana färdigheter som behövs vid 
beslutsfattande och påverkan. Undervisningen ska stärka elevernas intresse för olika arbeten, 
arbetsliv, företagsamhet och olika yrken. Eleverna ska även få grundläggande kunskaper om 
hur de bör handskas med sin egen ekonomi och om ansvarsfull konsumtion.

Forum hjälper eleven att förstå samhällsfenomen i vardagen och gör närmiljön begriplig. 
Eleven får vara aktiv och produktiv i kunskapssökandet tack vare uppgifterna i Forumserien.

Mångsidig kompetens

Förmåga att tänka och lära sig (K1)
Grunden till kunskap är förmåga att tänka och lära sig. Den här förmågan utvecklas när 
eleven själv får planera sitt arbete, vara kreativ, bedöma och motivera. Förmågan utvecklas 
ytterligare när eleven får fungera interaktivt med andra, men också fördjupa sig självständigt 
i arbetet. Forum främjar de här möjligheterna. Särskilt Läs och lär- uppslagen uppmuntrar 
eleven till att på olika sätt forska i samhälle och närmiljö. Vi samarbetar-uppgifterna bidrar 
till lärande och interaktion. 
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Kulturell och kommunikativ kompetens (K2) 
I mångsidig kompetens ingår också kulturell och kommunikativ kompetens som erbjuder eleven 
möjlighet och förmåga att fungera i en mångkulturell värld. Forum visar den omgivande värl-
dens etiska och kulturella mångfald. 

Vardagskompetens (K3)
Forumserien fokuserar på barns och ungas vardag och på de färdigheter som behövs. Till de 
färdigheterna hör bland annat förmågan att kunna påverka säkerheten i närmiljön, att undvika 
faror och att kunna agera vid fara. Hit hör också kunskapen att komma överens med andra, 
att förstå grunderna för sin egen penninganvändning och att träna sig i medieanvändning. 
Eleven uppmuntras också i att använda teknologi på ett ansvarsfullt sätt.

Multilitteracitet (K4)
Informationssamhället innebär en oerhörd mängd av information av olika kvalitet och därför 
behöver eleven kompetens i multilitteracitet, som bidrar till att utveckla ett kritiskt tänkande 
och ger eleverna mångsidig läskunnighet. Det är också viktigt att eleven själv kan producera 
och presentera sin kunskap på många olika sätt med tekniska hjälpmedel, till exempel 
digitalt. Forum ger eleven möjlighet att öva sin kompetens i multilitteracitet genom att serien 
innehåller olika textgenrer, bilder och diagram. Eleven får också lära sig tolka och kritiskt 
granska information. Mångsidiga läskunnighet får eleven öva i traditionella lärmiljöer och i 
multimediala lärmiljöer där man använder digitala verktyg på olika sätt. I lärarhandeldningen 
finns det gott om digitalt material och tips på övningar. 

Digital kompetens (K5)
För att utveckla elevernas mångsidiga läskunnighet uppmuntrar Forumserien eleverna att leta 
reda på information på nätets olika sökmotorer. Eleven ska kritiskt granska information och 
kunna leta fram pålitliga källor och använda IKT- färdigheter vid presentationen av sitt arbete. 
Eleven får också lära sig använda nätet på ett sakligt och säkert sätt. I serien finns mångsidiga 
IKT-uppgifter. 

Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6)
Eleverna får träning i sakligt uppförande och samarbetsförmåga, förmågor som behövs 
i arbetslivet. Eleverna ska uppmuntras att vara uthålliga och slutföra sitt arbete samt att 
värdesätta arbetet och resultatet av det. Forum uppmuntrar eleverna att hitta sina styrkor. 
Dessutom får de i praktiska situationer kunskap om verksamhet i närmiljön via företag och 
arbetsplatser.

Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7) 
Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid är färdigheter som 
läromedelsserien också stöder. Arbetssätten som presenteras i läroboken ger eleverna 
kunskaper och erfarenheter av olika sätt att delta och påverka i samhället. Personerna i 
läroboken och deras berättelser tar upp de centrala värderingarna för diskussion. De får lära 
sig förstå betydelsen av sina val, levnadssätt och handlingar, inte bara för det egna livet, 
utan för den närmaste omgivningen och samhället där jämlikhet, mångkultur och bidrar till att 
bygga en hållbar framtid.

Mål för undervisningen i samhällslära i årskurs 4–6

För att uppnå målen i samhällslära är det viktigt att använda interaktiva, upplevelsebaserade 
och praktiska arbetssätt, till exempel simulering, diskussioner, debatter och drama. På så sätt 
får eleverna möjlighet att öva sig att samverka, delta och påverka i närsamhället. I synnerhet 
elevernas vardag inklusive hobbyer och egna erfarenheter samt den egna klassen, skolan och 
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elevkåren samt andra aktörer i närsamhället, erbjuder goda möjligheter att öva sig att 
delta. Med hjälp av digitala verktyg kan eleverna på ett naturligt sätt söka information 
om samhället och ekonomin och engagera sig både självständigt och tillsammans med 
andra.

Betydelse, värderingar och attityder 
Målsättningen med Forumserien är att väcka elevens intresse för frågor och fenomen som 
är typiska för de vetenskapsområden som samhällslära grundar sig på. Elevens roll som 
en del av närsamhället och samhället i övrigt betonas för att motivera eleven att studera 
samhällsvetenskapliga frågor och fenomen.

Att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och  
förståelse för samhällsfrågor 
I Forumserien får eleverna öva sig i olika färdigheter som behövs i samhället både tack 
vare Lärs och lär-uppslagen och det digitala materialet. Lärarhandelningen innehåller 
också övningar och uppgifter. I varje kapitel i läroboken finns ett Läs och lär-uppslag 
där eleven ensam eller i grupp kan fundera på ämnet ur olika synvinklar och i slutet av 
kapitlet finns uppgifter att utföra. Eleven får också öva sig i multilitteracitet och öva sig i 
att använda digitala verktyg. Eleven får vara aktiv i lärandet – en aktör.

Att implementera kunskaper om samhället  
I allt material i läromedelsserien betonas det kritiska tänkandet. Eleven får också möjlighet 
att diskutera och vara aktiv ensam eller i grupp. Materialet i serien presenterar olika 
källor i samhällskunskap. På Läs och lär-uppslagen får eleven öva sig i multilitteracitet och 
i att hantera digitala verktyg. I lärarhandledningen presenteras funktionella lektionsidéer i 
olika lärmiljöer. 

Centralt innehåll som anknyter till målen för samhällslära 

K1 1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet
Samhällslära I:
–  Kapitel I Närmiljö
–  Kapitel II Ett mångkulturellt Finland
–  Kapitel III Ett tryggt liv
–  Kapitel V Ung konsument

Samhällslära II:
–  Kapitel III Global konsumtion
–  Kapitel V Arbetslivet

K2 Ett demokratiskt samhälle
Samhällslära I:
–  Kapitel I Närmiljö
–  Kapitel II Ett mångkulturellt Finland

Samhällslära II:
–  Kapitel I Rättigheter och skyldigheter
–  Kapitel II Vi bestämmer tillsammans
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K3 Aktivt medborgarskap och påverkan
Samhällslära I:
–  Kapitel I Närmiljö
–  Kapitel III Ett tryggt liv
–  Kapitel IV Media

Samhällslära II: 
–  Kapitel II Vi bestämmer tillsammans
–  Kapitel III Global konsumtion
–  Kapitel IV Företagsamhet och service

S4 Ekonomisk verksamhet
Samhällslära I:
–  Kapitel V Ung konsument

Samhällskunskap II:
–  Kapitel III Global konsumtion
–  Kapitel IV Företagsamhet och service
–  Kapitel V Arbetslivet

Mål för lärmiljöer och arbetssätt

För att uppnå målen i samhällslära är det viktigt att använda interaktiva, 
upplevelsebaserade och konkreta arbetssätt då man förmedlar kunskap, till exempel 
simulering, diskussioner, debatter och drama. På så sätt får eleverna möjlighet att öva sig 
att samverka, delta och påverka i närsamhället. Forumserien följer målsättningarna som 
finns i läroplanen. Det går lätt att integrera samhällskunskap med andra ämnen. Exempel 
på sådana möjligheter finns i lärarhandeldningen.

Handledning, differentiering och stöd 

I Forumserien exemplifieras samhällskunskap med berättelser, exempel och praktik. Genom 
att studera liknande exempel i vardagen kan eleven förstå större helheter i samhället, 
vilket gör det enkelt för alla elever att närma sig ämnet. Upplägget i Forumserien 
tar hänsyn elever som lär sig på olika nivåer tack vare att Forumböckerna innehåller 
mångsidiga arbetssätt och uppgifter. Det viktigaste i texten är utmärkt med fetstil som 
hjälper eleven att se det centrala i kapitlet. Illustrationerna är noggrant valda och stöder 
lärandet. På kom ihåg-lappar i slutet av varje kapitel finns kort och gott det viktigaste 
i kapitlet. I det digitala materialet finns ytterligare differentieringar i uppgifterna. De 
svårare uppgifterna är märkta med olika symboler. Möjlighet till sjävvärdering finns också 
i materialet. 


