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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.

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.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis 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,

� reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

� 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.
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Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis 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 samhällsfrågor ur olika perspektiv,

� analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

� uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

� 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.

Innehåll
Att leva tillsammans

− Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för 
konsekvenser.

Att leva i närområdet

− Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och 
klimat.

Att leva i världen

− Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
− Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
− 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.
− Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
− Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
− Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

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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Så här arbetar vi
I samhällsorienterande ämnen arbetar vi med jordens historia och tidsbegreppen stenålder, bronsålder
och järnålder där eleverna får inblick i människors levnadsvillkor förr. 

Genom samtal och diskussion kring aktuella samhällsfrågor i olika media får eleverna möjlighet att 
reflektera kring förhållanden och händelser som väcker deras känslor. För att eleverna ska utveckla ett
kritiskt tänkande lär de sig att ifrågasätta var informationen kommer ifrån och om den är relevant.

I samband med FN-dagen får eleverna kunskaper om barns rättigheter (barnkonventionen) genom att 
läsa och samtala om rättigheterna, rita bilder till dessa, sjunga sånger och se film. Detta för att 
utveckla sin förmåga att se orsaker och samband kring olikheter i världen.

Elever och personal går igenom skolans värdegrundsdokument i början av läsåret. Klassen arbetar 
fram egna trivselregler, till exempel hur klassen vill ha det i klassrummet samt på raster. 

Eleverna deltar i klassråd/elevråd och får därmed en grund för demokratiförståelse. 

Eleverna diskuterar dilemmafrågor, har kompissamtal samt spelar rollspel för att förstå betydelsen av 
kamratskap och människors lika värde.

Eleverna lär sig vikten av att källsortera, släcka lampor och stänga vattenkranar mm. Varje vår städar 
eleverna skolgården.

I samarbete med kyrkan får barnen stifta bekantskap med kristna traditioner, högtider och symboler 
samt sjunga psalmer. Samtal kring andra religioners traditioner tas upp om det aktualiseras i 
elevgruppen. 

Eleverna arbetar med rumsuppfattning och storleksrelationer genom att, till exempel göra en ritning av
sitt rum med möbler och sin skolväg. Vi arbetar med Sveriges landskap och eleverna får använda sig 
av begrepp som plats, läge och gräns.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och 
visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Eleven kan samtala om 
normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva 
hur möten brukar organiseras och genomföras. Eleven beskriver även några olika betalningsformer 
och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och 
arbetar. Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i 
närområdet. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en 
annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. Eleven beskriver hur olika 
handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar
utveckling. Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man 
kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under 
olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser 
och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i 
språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel 
på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning 
använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för 
religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan ge 
exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. 
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar 
i olika myter. Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom 
att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Eleven kan också söka information om 
samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla 
sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. Eleven gör enkla undersökningar av 
omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn
och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser 
och länder.
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