
Förmågor Centralt innehåll Utviket vad är So? dU oCh jag Förr i tiden
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Sverige
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oCh natUren
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oCh tro

 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.

   

När mammas 
mormor var 
liten s. 14 

Hur bodde 
man förr 
s. 16–17

Hur lekte 
man förr 
s. 18–19

Ester berättar 
s. 20–21

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

      

Isak flyttade 
till Vietnam 
s. 40 

Mariam 
flyttade till 
Sverige s. 41

Livsfrågor med betydelse för 
eleven, till exempel gott och 
ont, rätt och orätt, kamratskap, 
könsroller, jämställdhet och 
relationer

  

Vem är du? 
s. 8 

Poppes 
kompisar 
s. 10–13

Rättvist och 
orättvist s. 13

 
Normer och regler i elevens 
livsmiljö, till exempel i skolan 
och i sportsammanhang

    
Tillåtet och 
förbjudet 
s. 24–25 

   
Den gyllene 
regeln s. 61

Trafikregler och hur man beter 
sig i trafiken på ett säkert sätt

    
Regler i 
trafiken 
s. 26–27
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 Att levA i näRomRådet          

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

      

Människor 
vill bo där det 
är lätt att leva 
s. 36–37

Människan 
och naturen 
s. 44–45

 

Hemortens historia. Vad 
närområdets platser, byggnader 
och vardagliga föremål kan 
berätta om barns, kvinnors och 
mäns levnadsvillkor under olika 
perioder

   

Med texter 
i detta 
kapitel som 
utgångspunkt 
kan ni 
undersöka 
närmiljön.

     

 
Kristendomens roll i skolan och 
på hemorten förr i tiden

   
När mammas 
mormor var 
liten s. 14

    
Kristendomen 
s. 48

Religioner och platser för 
religionsutövning i närområdet

        

Religioner och 
tro s. 46–47 

Kristendomen 
s. 48–51

Judendomen 
s. 52–55

Islam  
s. 56–60 

Den gyllene 
regeln s. 61

Centrala samhällsfunktioner, 
till exempel sjukvård, 
räddningstjänst och skola

Jobba och 
tjäna pengar 
s. 28–29

Tänk om 
ingen gick 
till jobbet? 
s. 30–31

Yrken och verksamheter i 
närområdet.

     

Jobba och 
tjäna pengar 
s. 28–29

Tänk om 
ingen gick 
till jobbet? 
s. 30–31
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 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.

På utviket 
bak i boken 
finns en 
världskarta.

     

Vi bor i 
Sverige 
s. 34–35 

Världskarta 
s. 35

Hem kan 
se olika ut 
s. 38–39

Några högtider, symboler och 
berättelser inom kristendom, 
islam och judendom. Några 
berättelser ur Bibeln och deras 
innebörd samt några av de 
vanligaste psalmerna.

Utviket        

Fira en högtid 
s. 62–63

Religioner och 
tro s. 46–63

 
Miljöfrågor utifrån elevens 
vardag, till exempel frågor om 
trafik, energi och matvaror.

    
Regler i 
trafiken 
s. 26–27

  
Människan 
och naturen 
s. 44–45

 

Grundläggande mänskliga 
rättigheter såsom alla 
människors lika värde samt 
barnets rättigheter i enlighet 
med konventionen om barnets 
rättigheter (barnkonventionen).

  
Rättvist och 
orättvist s. 13

      

Pengars användning och 
värde. Olika exempel på 
betalningsformer och vad några 
vanliga varor och tjänster kan 
kosta.

     
Vad har vi 
pengar till? 
s. 32–33

   

 
Aktuella samhällsfrågor i olika 
medier.

  
Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor
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Att undeRsökA 
veRkliGheten

         

Metoder för att söka information 
från olika källor: intervjuer, 
observationer och mätningar. 
Hur man kan värdera och 
bearbeta källor och information.

Kolla källan 
på utviket

        

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.

      

Vi bor i 
Sverige 
s. 34–35

Människan 
vill bo där det 
är lätt att leva 
s. 36–37

 
Tidslinjer och tidsbegreppen 
dåtid, nutid och framtid.

 
Vad är SO? 
s. 6–7

 
Förr i tiden 
s. 14–23
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Boken om So 1-3
BokenS innehåll kopplat till lGR11

Förmågor Centralt innehåll
liv på  

planeten jorden
Bilder av jorden

alla har rätt  

till ett Bra liv
historiska källor istiden Forntiden

mytologi är som 

spännande sagor
ordFörklaringar

att leva tillSammanS
Livsfrågor med betydelse för 
eleven, till exempel gott och 
ont, rätt och orätt, kamratskap, 
könsroller, jämställdhet och 
relationer.

Alla har rätt till ett 
bra liv s. 74–75 

Barnkonventionen 
s. 76–77

att leva i näRomRådet

Hemortens historia. Vad 
närområdets platser, byggnader 
och vardagliga föremål kan 
berätta om barns, kvinnors och 
mäns levnadsvillkor under olika 
perioder.

Det här kapitlet 
handlar om hur 
man kan använda 
föremål, texter 
och bilder som 
historiska källor. 
Med det som 
utgångspunkt 
kan ni undersöka 
närmiljön.

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.

Bilder av jorden 
s. 70–71

Människans uppkomst, 
vandringar, samlande och jakt 
samt införandet av jordbruk.

Universum = allting 
s. 64–65

Hur kom vi hit? 
s. 66–67

Vår art: Homo 
Sapiens s. 68–69

Forntiden 
s. 88–107

Tidsbegreppen stenålder, 
bronsålder och järnålder.

Forntiden 
s. 88–107

Ordförklaringar 
s. 118

Hur forntiden kan iakttas i vår 
tid genom spår i naturen och i 
språkliga uttryck.

Istiden 
s. 86–87

Forntiden 
s. 88–107

Nordisk mytologi 
s. 113
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Berättelser om gudar och hjältar 
i antik och nordisk mytologi och 
hur man kan se på dem i vår egen 
tid.

Mytologi är som 
spännande kartor 
s. 112–117

Grundläggande mänskliga 
rättigheter såsom alla människors 
lika värde samt barnets rättigheter 
i enlighet med konventionen 
om barnets rättigheter 
(barnkonventionen).

Alla har rätt till ett 
bra liv s. 74–75

Barnkonventionen 
s. 76–77

 

Hur möten, till exempel klassråd, 
organiseras och genomförs.

Vem ska få 
bestämma? s. 78–79

Vart ska 3B åka på 
skolresa?

 

Aktuella samhällsfrågor i olika 
medier.

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

Kan bearbetas 
med aktuella 
samhällsfrågor

att undeRSöka 
veRkliGheten

Metoder för att söka information 
från olika källor: intervjuer, 
observationer och mätningar. Hur 
man kan värdera och bearbeta 
källor och information.

Historiska källor 
s. 82–85

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.

Från jordglob till 
karta s. 71

Hur funkar kartan 
s. 72–73

Tidslinjer och tidsbegreppen 
dåtid, nutid och framtid.

Forntiden 
s. 88–89

Förmågor Centralt innehåll
liv på  

planeten jorden
Bilder av jorden

alla har rätt  

till ett Bra liv
historiska källor istiden Forntiden

mytologi är som 

spännande sagor
ordFörklaringar

att leva i väRlden
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