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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
− 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.
− 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 skola och i sportsammanhang.
− Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i världen
− Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och lägen på
världsdelar samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
− 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 värden samt barnets
rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
− Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
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Så här arbetar vi

I samhällsorienterande ämnen får eleverna, i samband med berättande, högläsning, sång och film
inblick i människors levnadsvillkor förr. Genom samtal, diskussion och reflektion om människor som
flyttar inom och mellan länder får eleverna förståelse för andra människors livsvillkor.
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 diskuterar dilemmafrågor, har kompissamtal samt spelar rollspel. I skolans närmiljö får
eleverna lära sig några olika sätt att skydda sig i trafiken, till exempel under utflykter.
Eleverna får höra berättelser från Gamla testamentet. 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 världsdelar och världshav med hjälp av pedagogiska hjälpmedel, till exempel
jordglob, pussel, kartböcker och filmer.
Eleverna lär sig att källsortera, släcka lampor och stänga vattenkranar mm. Varje vår städar eleverna
skolgården. I samband med FN-dagen får eleverna kunskaper om barnens rättigheter
(barnkonventionen) genom att läsa om rättigheterna, rita bilder till dessa, sjunga sånger och se film.
Eleverna deltar i klassråd.

Kravnivåer för godtagbara kunskaper i slutet av åk 1
Eleven kan något om barnkonventionens innehåll.

Eleven kan vad som är land och hav/vatten på jordgloben.
Eleven kan något om hur man skyddar sig i trafiken.
Eleven kan återge en berättelse från Gamla Testamentet på ett enkelt sätt.
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