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Samhällskunska
p 

Åk 4 Åk 5 Åk 6 

Individer och 
gemenskaper 
 

 
• Familjen och olika 

samlevnadsformer. Sexualitet, 
könsroller och jämställdhet. 

 
 
 
• Urfolket samerna och övriga 

nationella minoriteter i Sverige. 
De nationella minoriteternas 
rättigheter. 

 

 
• Familjen och olika 

samlevnadsformer. Sexualitet, 
könsroller och jämställdhet. 
 

 

 
• Familjen och olika 

samlevnadsformer. Sexualitet, 
könsroller och jämställdhet. 

• Sociala skyddsnät för barn i 
olika livssituationer, i skolan och 
i samhället. 
 

Information 
och 
kommunikati
on 
 

 
• Informationsspridning, reklam 

och opinionsbildning i olika 
medier. Hur sexualitet och 
könsroller framställs i medier 
och populärkultur. 

• Hur man urskiljer budskap, 
avsändare och syfte i olika 
medier med ett källkritiskt 
förhållningssätt. 

 

 
• Informationsspridning, reklam 

och opinionsbildning i olika 
medier. Hur sexualitet och 
könsroller framställs i medier 
och populärkultur. 

• Hur man urskiljer budskap, 
avsändare och syfte i olika 
medier med ett källkritiskt 
förhållningssätt. 

 

 
• Informationsspridning, reklam 

och opinionsbildning i olika 
medier. Hur sexualitet och 
könsroller framställs i medier 
och populärkultur. 

• Hur man urskiljer budskap, 
avsändare och syfte i olika 
medier med ett källkritiskt 
förhållningssätt. 
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Rättigheter 
och 
rättsskipning 
 

 
 
 
 
 
 
 

• De mänskliga rättigheterna, 
deras innebörd och betydelse, 
inklusive barnets rättigheter i 
enlighet med barnkonventionen. 
Värdegrundsarbete 
Barnkonventionen/FN 
Klassråd 
EQ 
Kompissamtal 
Fadderverksamhet 

 

 
 
 
 
 
 
 

• De mänskliga rättigheterna, 
deras innebörd och betydelse, 
inklusive barnets rättigheter i 
enlighet med barnkonventionen. 
Värdegrundsarbete 
Barnkonventionen/FN 

      Klassråd 
      EQ 
      Kompissamtal 
      Fadderverksamhet 
 

 
• Samhällets behov av 

lagstiftning, några olika 
lagar och påföljder samt 
kriminalitet och dess 
konsekvenser för individen, 
familjen och samhället. 

• De mänskliga rättigheterna, 
deras innebörd och betydelse, 
inklusive barnets rättigheter i 
enlighet med barnkonventionen. 

 

Samhällsresu
rser och 
fördelning 
 

 • Privatekonomi och relationen 
mellan arbete, inkomst och 
konsumtion. 
 

 
 
 

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

• Ekonomiska villkor för barn i 
Sverige och i olika delar av 
världen. Några orsaker till, och 
konsekvenser av, välstånd och 
fattigdom 
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Uppdelning av centralt innehåll i samhällskunskap åk 4-6 

 

Beslutsfattan
de och 
politiska 
idéer 
 

 
• Vad demokrati är och hur 

demokratiska beslut fattas. Det 
lokala beslutsfattandet, till 
exempel i elevråd och 
föreningar. Hur individer och 
grupper kan påverka beslut. 

• Politiska val och partier i 
Sverige. Riksdagen och 
regeringen och deras olika 
uppdrag. Politiska skiljelinjer i 
aktuella politiska frågor som har 
betydelse för eleven. 

 

 
• Vad demokrati är och hur 

demokratiska beslut fattas. Det 
lokala beslutsfattandet, till 
exempel i elevråd och 
föreningar. Hur individer och 
grupper kan påverka beslut. 

• Politiska val och partier i 
Sverige. Riksdagen och 
regeringen och deras olika 
uppdrag. Politiska skiljelinjer i 
aktuella politiska frågor som har 
betydelse för eleven. 

 

 
• Vad demokrati är och hur 

demokratiska beslut fattas. Det 
lokala beslutsfattandet, till 
exempel i elevråd och 
föreningar. Hur individer och 
grupper kan påverka beslut. 

• Politiska val och partier i 
Sverige. Riksdagen och 
regeringen och deras olika 
uppdrag. Politiska skiljelinjer i 
aktuella politiska frågor som har 
betydelse för eleven. 
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