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SO Åk 1 Åk 2 Åk 3 

Att leva 
tillsammans 

•Skildringar av livet förr och nu i 
barnlitteratur, sånger och filmer, till 
exempel skildringar av familjeliv och 
skola. Minnen berättade av människor 
som lever nu. 
•Att flytta inom ett land och mellan 
länder. Vad detta kan ha för orsaker 
och få för konsekvenser. 
•Livsfrågor med betydelse för eleven, 
till exempel gott och ont, rätt och orätt, 
kamratskap, könsroller, jämställdhet 
och relationer. 
•Normer och regler i elevens livsmiljö, 
till exempel i skolan och i 
sportsammanhang. 
•Trafikregler och hur man beter sig i 
trafiken på ett säkert sätt. 
 

• Trafik/Cykel 
Trafikkalendern+ lärarhandledning, 
Trafikpromenad med vägmärken. 
Filmer på SLI: Gatsmart (serie i 4 delar) 

• Barnkonventionen/FN 

•Skildringar av livet förr och nu i 
barnlitteratur, sånger och filmer, till 
exempel skildringar av familjeliv och 
skola. Minnen berättade av människor 
som lever nu. 
•Att flytta inom ett land och mellan 
länder. Vad detta kan ha för orsaker 
och få för konsekvenser. 
•Livsfrågor med betydelse för eleven, 
till exempel gott och ont, rätt och orätt, 
kamratskap, könsroller, jämställdhet 
och relationer. 
•Normer och regler i elevens livsmiljö, 
till exempel i skolan och i 
sportsammanhang. 
•Trafikregler och hur man beter sig i 
trafiken på ett säkert sätt. 
 

• Normer och regler i elevens 
livsmiljö 

• Livsfrågor i betydelse för eleven 
t.ex. jämställdehet och 
kamratskap. Lagar, mänskliga 
rättigheter och demokratiska 

•Skildringar av livet förr och nu i 
barnlitteratur, sånger och filmer, till 
exempel skildringar av familjeliv och 
skola. Minnen berättade av människor 
som lever nu. 
•Att flytta inom ett land och mellan 
länder. Vad detta kan ha för orsaker 
och få för konsekvenser. 
•Livsfrågor med betydelse för eleven, 
till exempel gott och ont, rätt och orätt, 
kamratskap, könsroller, jämställdhet 
och relationer. 
•Normer och regler i elevens livsmiljö, 
till exempel i skolan och i 
sportsammanhang. 
•Trafikregler och hur man beter sig i 
trafiken på ett säkert sätt. 
 

• Val och Demokrati.  
Vi arbetar med de olika 
riksdagspartierna samt vilka valfrågor 
de arbetar med.  
Eleverna startar egna partier och gör 
ett valmanifest, ritar en symbol för sitt 
parti och håller ett valtal. 
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Diskussioner och 
värdegrundsfrågor 
Filmer på SLI: Rättens riddare, 
FN och barnkonventionen. 
Arb. Mat: bildspel 

• Värdegrundsarbete/Kompissam
tal 
Eget material 
Filer på SLI: Ugglan och 
kompisproblemet, vara vänner, 
Elias och de stora frågorna.  

• Klassråd 

• Boken om mig 
Beskrivning kring eleven och dess 
anhöriga, vad eleven tycker om osv 

värderingar i skolan och 
samhället. 

• Trafikregeler 

• FN/ barnkonventionen 
 

Filmer på SLI: rättens riddare. 

• Klassråd, Elevråd, Fotbollsråd, 
Matråd 

Filmer på SLI: Rättensriddare, Ugglan 
och kompisproblemet, Vara vänner, 
Elias och de stora frågorna. 

 

• Yrken och samhällsfunktioner 
Handlingsplan i SYV 

• Pengar och pengars värde 
              
               
 

Vi genomför ett val och arbetar med 
statistik. 
Filmer på SLI: Vem bestämmer, Evas 
superkoll  
 
 

Att leva i 
närområdet  

 
•Förutsättningar i natur och miljö för 
befolkning och bebyggelse, till exempel 
mark, vatten och klimat. 
•Hemortens historia. Vad närområdets 
platser, byggnader och vardagliga 
föremål kan berätta om barns, kvinnors 
och mäns levnadsvillkor under olika 
perioder. 
•Kristendomens roll i skolan och på 
hemorten förr i tiden. 

 
•Förutsättningar i natur och miljö för 
befolkning och bebyggelse, till exempel 
mark, vatten och klimat. 
•Hemortens historia. Vad närområdets 
platser, byggnader och vardagliga 
föremål kan berätta om barns, kvinnors 
och mäns levnadsvillkor under olika 
perioder. 
•Kristendomens roll i skolan och på 
hemorten förr i tiden. 

 
•Förutsättningar i natur och miljö för 
befolkning och bebyggelse, till exempel 
mark, vatten och klimat. 
•Hemortens historia. Vad närområdets 
platser, byggnader och vardagliga 
föremål kan berätta om barns, kvinnors 
och mäns levnadsvillkor under olika 
perioder. 
•Kristendomens roll i skolan och på 
hemorten förr i tiden. 
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•Religioner och platser för 
religionsutövning i närområdet. 
•Centrala samhällsfunktioner, till 
exempel sjukvård, räddningstjänst och 
skola. 
•Yrken och verksamheter i närområdet. 
 

• Vår närmiljö 

• Hembygden, Biblioteket, 
studiebesök 

 
 

•Religioner och platser för 
religionsutövning i närområdet. 
•Centrala samhällsfunktioner, till 
exempel sjukvård, räddningstjänst och 
skola. 
•Yrken och verksamheter i närområdet. 
 

• Hembygdens historia 
Se spår från förr i tiden, 
fornminnen i närområdet. Höra 
och läsa berättelser samt 
diskutera olika villkor. Se på 
gamla fotografier och skriva 
passande bildtexter. Tillverka en 
folder om hemortens historia.  
Sli: Att vara barn för hundra år 
sedan.  

 

•Religioner och platser för 
religionsutövning i närområdet. 
•Centrala samhällsfunktioner, till 
exempel sjukvård, räddningstjänst och 
skola. 
•Yrken och verksamheter i närområdet. 

Att leva i 
världen 

•Jordgloben. Kontinenternas och 
världshavens lägen på jordgloben. 
Namn och läge på världsdelarna samt 
på länder och platser som är 
betydelsefulla för eleven. 
•Människans uppkomst, vandringar, 
samlande och jakt samt införandet av 
jordbruk. 
•Tidsbegreppen stenålder, bronsålder 
och järnålder. 

•Jordgloben. Kontinenternas och 
världshavens lägen på jordgloben. 
Namn och läge på världsdelarna samt 
på länder och platser som är 
betydelsefulla för eleven. 
•Människans uppkomst, vandringar, 
samlande och jakt samt införandet av 
jordbruk. 
•Tidsbegreppen stenålder, bronsålder 
och järnålder. 

•Jordgloben. Kontinenternas och 
världshavens lägen på jordgloben. 
Namn och läge på världsdelarna samt 
på länder och platser som är 
betydelsefulla för eleven. 
•Människans uppkomst, vandringar, 
samlande och jakt samt införandet av 
jordbruk. 
•Tidsbegreppen stenålder, bronsålder 
och järnålder. 
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•Hur forntiden kan iakttas i vår tid 
genom spår i naturen och i språkliga 
uttryck. 
•Berättelser om gudar och hjältar i 
antik och nordisk mytologi och hur man 
kan se på dem i vår egen tid. 
•Några högtider, symboler och 
berättelser inom kristendom, islam och 
judendom. Några berättelser ur Bibeln 
och deras innebörd samt några av de 
vanligaste psalmerna. 
•Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till 
exempel frågor om trafik, energi och 
matvaror. 
•Grundläggande mänskliga rättigheter 
såsom alla människors lika värde samt 
barnets rättigheter i enlighet med 
konventionen om barnets rättigheter 
(barnkonventionen). 
•Hur möten, till exempel klassråd, 
organiseras och genomförs. 
•Pengars användning och värde. Olika 
exempel på betalningsformer och vad 
några vanliga varor och tjänster kan 
kosta. 
•Aktuella samhällsfrågor i olika 
medier. 
 

• Högtider/Livsåskådning 

•Hur forntiden kan iakttas i vår tid 
genom spår i naturen och i språkliga 
uttryck. 
•Berättelser om gudar och hjältar i 
antik och nordisk mytologi och hur man 
kan se på dem i vår egen tid. 
•Några högtider, symboler och 
berättelser inom kristendom, islam och 
judendom. Några berättelser ur Bibeln 
och deras innebörd samt några av de 
vanligaste psalmerna. 
•Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till 
exempel frågor om trafik, energi och 
matvaror. 
•Grundläggande mänskliga rättigheter 
såsom alla människors lika värde samt 
barnets rättigheter i enlighet med 
konventionen om barnets rättigheter 
(barnkonventionen). 
•Hur möten, till exempel klassråd, 
organiseras och genomförs. 
•Pengars användning och värde. Olika 
exempel på betalningsformer och vad 
några vanliga varor och tjänster kan 
kosta. 
•Aktuella samhällsfrågor i olika medier. 
 

• Högtider  

• Jul 

•Hur forntiden kan iakttas i vår tid 
genom spår i naturen och i språkliga 
uttryck. 
•Berättelser om gudar och hjältar i 
antik och nordisk mytologi och hur man 
kan se på dem i vår egen tid. 
•Några högtider, symboler och 
berättelser inom kristendom, islam och 
judendom. Några berättelser ur Bibeln 
och deras innebörd samt några av de 
vanligaste psalmerna. 
•Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till 
exempel frågor om trafik, energi och 
matvaror. 
•Grundläggande mänskliga rättigheter 
såsom alla människors lika värde samt 
barnets rättigheter i enlighet med 
konventionen om barnets rättigheter 
(barnkonventionen). 
•Hur möten, till exempel klassråd, 
organiseras och genomförs. 
•Pengars användning och värde. Olika 
exempel på betalningsformer och vad 
några vanliga varor och tjänster kan 
kosta. 
•Aktuella samhällsfrågor i olika medier. 
 

• Högtider Lucia, julfirande i olika 
kulturer  
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• Advent och jul, likheter mellan 
olika religioner. 

 
 

• Påsk 
Symboler, berättelser inom 
kristendom, Islam, judendom, 
buddhism och hinduism. 
Berättelser ur bibeln och dess 
innebörd samt några av de 
vanligaste psalmerna, likheter 
och olikheter mellan de 5 
världsreligioner. 

 

• Norden 
Känna till våra grannländer och 
dess flaggor. 
 

Ipad/dator. Tillverka egna flaggor. 

 

• Tidsresa: Förr i tiden 
Från Big bang till stenåldern, 
bronsåldern och järnåldern. 
Vi besöker Gamla Uppsala museum 
(guidad visning).  
filmer på SLI: Rena rama forntiden, i 
stenålderns tid, Den gåtfulla 
bronsåldern, Livets historia I, Runt i 
naturen, Berg på riktigt, Animated 
Science: Magma-sten 
 
 

 Att undersöka 
verkligheten 

Att undersöka verkligheten 
•Metoder för att söka information från 
olika källor: intervjuer, observationer 
och mätningar. Hur man kan värdera 
och bearbeta källor och information. 
•Rumsuppfattning med hjälp av 
mentala kartor och fysiska kartor över 
till exempel närområdet och skolvägar. 
Storleksrelationer och väderstreck samt 
rumsliga begrepp, till exempel plats, 
läge och gräns. 
•Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, 
nutid och framtid. 
 

Att undersöka verkligheten 
•Metoder för att söka information från 
olika källor: intervjuer, observationer 
och mätningar. Hur man kan värdera 
och bearbeta källor och information. 
•Rumsuppfattning med hjälp av 
mentala kartor och fysiska kartor över 
till exempel närområdet och skolvägar. 
Storleksrelationer och väderstreck samt 
rumsliga begrepp, till exempel plats, 
läge och gräns. 
•Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, 
nutid och framtid. 
 

Att undersöka verkligheten 
•Metoder för att söka information från 
olika källor: intervjuer, observationer 
och mätningar. Hur man kan värdera 
och bearbeta källor och information. 
•Rumsuppfattning med hjälp av 
mentala kartor och fysiska kartor över 
till exempel närområdet och skolvägar. 
Storleksrelationer och väderstreck samt 
rumsliga begrepp, till exempel plats, 
läge och gräns. 
•Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, 
nutid och framtid. 
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Uppdelning av centralt innehåll i (ange ämne) åk (ange åk ex. 1-3) 

• Lilla Aktuellt 

• Aktuella händelser 

• Nyhetsbevakning 
 

• Jordgloben 
Sveriges läge på jordgloben, samt lägen 
och platser som är betydelsefulla för 
eleven. 
Rumsuppfattning kartor och 
kartkunskap i närområdet. 
Storleksrelationer och väderstreck. 
Rumsliga begrepp t.ex. läge, plats och 
gräns 
Filmer på SLI: 

• Omvärldsbevakning 
Samhällhällsfrågor ur olika perspektiv. 
Ståndpunkter samhällsfrågor 
Lilla Aktuellt 

• IKT att använda digital teknik för 
att söka fakta, surfa på nätet, 
internettvett www.surfalugnt.se  

 
 

• Nobelpriset, artiklar och 
nyhetsinslag 

Lilla Aktuellt, nutidsfrågor. Via SVT. 

(Ange rubrik)    

(Ange rubrik)    

(Ange rubrik)    

http://www.surfalugnt.se/

