
Human Nature Läroplan och kursplan 

Grundskola (Lgr 2011) 

Geografi 

Åk 7–9 

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet 
påverkar människors levnadsvillkor. 

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel 
översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det 
får för natur- och kulturlandskapet. 

• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, 
grupper och samhällen kan förebygga risker. 

• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten 
och mark. 

• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av 
världen. 

 

Historia 

Åk 7–9 

• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. 

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av 
människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, 
rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. 



• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor 
lever i påverkar deras villkor och värderingar. 

 

Religion 

Åk 7–9 

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors 
identiteter och livsstilar. 

• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion 
vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära 
sammanhang. 

 

Gymnasieutbildning (Lgy 2011) 

Geografi  

Geografi 1 

• Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och 
förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de 
samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt 
hur och varför de förändras över tid. Människans användning och 
omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap 
över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet. 

• Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och 
resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets 
resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, 
livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. 
Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, 
regional och global samhällsutveckling. 



• Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. 
Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och 
miljöpåverkan. Betydelsen av migration, utbildning, miljöförändring, 
försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika 
perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska 
förhållanden. 

• Globaliseringens drivkrafter och konsekvenser avseende ekonomiska 
verksamheter och lokal och regional utveckling samt intressen och 
mönster i en global värld. Geografisk arbetsdelning, transnationella 
företag, industriella distrikt, transporter och kommunikation. 

• Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan 
befolkningsutveckling, resurstillgång, resursanvändning och 
intressekonflikter. Etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens 
resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar 
utveckling. 

• En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och 
föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. 
Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, 
samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. 
Vattenresurser och utvecklingsfrågor. 

 

Geografi 2 

• Samhällsplanering i ett rumsligt perspektiv kopplat till 
befolkningsutveckling och befolkningsprognoser, markanvändningsfrågor 
och hållbar utveckling. 

• Lokalisering av bebyggelse och infrastruktur samt olika perspektiv på 
hållbar utveckling. Miljökonsekvensbeskrivning, regionalpolitik, fysisk 
planering och andra planeringsformer och metoder som samhället kan 
använda för att påverka och styra rumslig utveckling. 

• Stadsplanering och frågan om hållbara städer. Städernas snabba tillväxt i 
relation till miljöproblem, segregering och behov av planering, till 
exempel lokalisering av bostadsområden, energianvändning och 
infrastruktur. Urbana ekosystemtjänster. 

• Lokalsamhället i ett globalt perspektiv. Näringsliv och företag som 
miljöaktörer i en global ekonomi och den globala ekonomins påverkan på 



lokalsamhället. Olika aktörers miljöpolicy, etik och produktion i relation 
till uppförandekoder och miljömärkning. 

• Turismnäringen och dess påverkan på kulturell, ekonomisk och ekologisk 
utveckling i globalt och lokalt perspektiv. 

• Klimatförändringar, den globala spelplanen om strategier och modeller 
för klimatanpassning och utsläppsminskningar samt konsensusbyggande 
och intressedialoger. 

• Gränsöverskridande miljöproblem, till exempel luftföroreningar, 
klimatförändring och vattenfrågor i relation till gränsöverskridande 
planering och alternativa lösningar. Monitoring, planering och utveckling. 
Globala och nationella styrdokument samt lokala miljöpolicyer. 

• Samhällets sårbarhet och resiliens. Platsers och regioners sårbarhet inför 
naturgivna risker och hot. Risker och hot förknippade med det moderna 
samhällets specialisering inom teknik-, energi- och varuförsörjning samt 
hur sådana risker och hot kan förebyggas och bemötas. 

 

Historia  

Historia 1a och 1b 

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i 
Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och 
händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning 
och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter 
och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på 
förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. 

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga 
historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och 
förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt 
och på könsmönster. 



 
 

Religionskunskap  

Religionskunskap 1 

• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

 
Religionskunskap 2 

• Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, 
tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. 

• Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur 
de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens 
förståelse av sig själv och sin omvärld. 

 

Samhällskunskap 

 
Samhällskunskap 1a, 1b 

• 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. 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med 
utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar 
både gemenskap och utanförskap. 

 


