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Boken om SO 1–3
Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap,  
geografi och religion

PrOvlektiOn:  
Fettisdagen – en av många traditioner
Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om SO 1–3 och tillhörande Boken om 
SO 1–3 Arbetsbok 1. texterna och uppgifterna ger eleverna förutsättningar att 
utveckla förmågan att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhål-
landen och skeenden i samhället. lektionen består av:

•	 Boken	om	SO	1–3,	sidorna	62–63
•	 Boken	om	SO	1–3	Arbetsbok	1,	sidan	31

Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna utvecklar kunskap om vad en högtid och 
tradition kan vara.
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Siktar mot kunskapskrav i slutet av åk 3

•	 Eleven	kan	ge	exempel	på	någon	högtid	från	kristendomen,	islam	och	juden-
domen.

Så här kan du arbeta

1.	 Kopiera	de	bifogade	sidorna	62–63	från	grundboken	och	sidan	31	från	Arbets-
bok 1 till din elevgrupp.

2.	 Läs	rubriken	på	sidan	62:	Fira en högtid. vad tror eleverna att texten kommer 
att handla om?

3.	 Läs	texten	på	sidorna	62–63	tillsammans,	t.ex.	genom	att	fingerläsa	(läraren	
läser	och	eleven	följer	med	i	texten	med	fingret).	Prata	om	innehållet	och	titta	
på	bilderna.	Uppmuntra	eleverna	att	ställa	nyfikna	frågor	och	fundera	på	om	
det är något som de inte förstår. 

4. var uppmärksam på ord och begrepp som är viktiga och som eleverna kanske 
inte	känner	till,	t.ex.	högtid, traditioner, muslim, Ramadan, fastar, kristen, 
Purim, rabbinen, rådgivaren och judinna. Skriv gärna upp dem synligt i klass-
rummet.

5. Sammanfatta texten tillsammans.
6.	 Diskutera	frågorna	i	berättarrutan	på	sidan	62:	Firar du någon högtidsdag? 

Vilken? och Hur firar ni den?	Det	är	viktigt	att	eleverna	blir	uppmärksamma	på	
att även inom en och samma religion kan människor tycka och leva på olika 
sätt,	ha	olika	traditioner	och	uttrycka	sin	tro	på	olika	sätt.	Berätta	att	alla	
kristna	inte	tror	och	gör	inte	på	samma	sätt,	det	gäller	även	judar	och	 
muslimer.

7.	 Från	vilken	religion,	högtid	eller	tradition	kommer	fettisdag? varför är semlor 
förknippade med den dagen? Förutspå tillsammans med eleverna och berätta 
sedan historien om fettisdagen och semlor. läs mer på t.ex. SO-rummet.se 
eller ne.se. 

8.	 Låt	eleverna	arbeta	med	sidan	31	från	Arbetsbok	1.	Bestäm	tillsammans	var	ni	
ska rita en semla och skriva fettisdagen. vilka andra traditioner och högtider 
vill eleverna skriva in?



3 Boken om SO 1-3 Grundbok (47-10997-5)  
Boken om SO 1-3 Arbetsbok 1 (47-11055-1) © Författarna och Liber AB Kopiering tillåten

tips för fortsatt arbete!

Historien om fettisdagen och semlor

Förr,	när	kristendomen	hade	stor	betydelse	för	hur	människorna	levde,	
fastade	vi	i	Sverige	40	dagar	före	påsk.	Dessa	dagar	åt	man	mycket	lite.	
Det	här	berodde	också	på	att	förråden	som	bönderna	hade	fyllt	på	med	
säd	och	grönsaker	under	sensommaren,	började	ta	slut.	Hönsen	kläckte	
inga ägg och korna gav mycket lite mjölk så här års. Man var helt enkelt 
tvungen	att	snåla.	Det	fanns	inte	tillräckligt	med	mat!

För att klara av fastan unnade man sig att fira lite. tre dagar före fastan 
åt	man	alltså	upp	sig.	Dessa	dagar	kallades	för	fastlagen.	Så	småningom	
började	man	äta	fastlagsbullen,	alltså	semlan	eller	som	man	förr	sa	het-
väggen,	strax	före	fastan.

Min bästa högtid

låt eleverna skriva och rita om sin bästa högtid. Ge dem gärna frågor som stöd:

•	 Vilken	högtid	är	bäst?	Varför?
•	 Vad	brukar	du	göra	vid	den	högtiden?
•	 Vad	brukar	du	äta?

Boken om SO 1–3 Lärarboken

I	Lärarboken	finns	mer	fakta	och	fler	tips	på	hur	man	kan	arbeta.	Där	finns	bl.a.	kopie-
ringsunderlag,	utvärderingsfrågor	och	mallar	för	elevens	självbedömning	kopplade	
till lgr 11. läs mer om alla komponenter till Boken om SO 1–3 på www.liber.se.

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-F-3/SONO/Grundlaromedel/Boken-om-SO-1-3/?goToProduct=IS-9789147119240-1#
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Boken om SO 1-3 webbapp 

Med hjälp av webbappen kan eleverna träna på begrepp inför och efter varje kapi-
tel.	Begreppen	finns	även	översatta	till	arabiska.	Libers	webbappar	fungerar	som	
appar,	men	körs	i	webbläsaren	i	din	dator,	surfplatta	eller	mobiltelefon.	De	är	helt	
gratis! Fördelar med libers webbappar:

•	 Lättillgänglig	färdighetsträning
•	 Självrättande	övningar
•	 Går	att	spara	genväg/ikon	på	 

mobiltelefonen
•	 Kostnadsfritt
•	 Ingen	inloggning	krävs
läs mer och gå till webbappen på www.liber.se.

Tummen upp! SO Kartläggning åk 3

Med hjälp av tummen upp! kan du enkelt  
kartlägga	mot	kunskapskraven,	snabbt	hitta	 
vad	eleverna	behöver	träna	mer	på,	få	en	 
samlad översikt av lgr 11 och utveckla  
elevernas förmågor. läs mer på www.liber.se.

http://webbapp.liber.se/boken-om-so-1-3/#/
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-F-3/SONO/Kartlaggning-och-bedomning/Tummen-upp-SO-kartlaggning-ak-3/
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62

Religioner och tro

Fira en högtid

De fl esta högtider som vi fi rar hör ihop med religion. 
Under en högtidsdag äter man ofta speciell mat, träffar 
släkt och vänner och tänder kanske ljus. Det som är 
gemensamt för alla högtidsdagar är att man alltid gör på 
samma sätt, år efter år. Det kallas för traditioner.

Högtiderna är lite olika i olika religioner. Men de kan 
påminna mycket om varandra. Nu ska du få veta lite mer 
om några högtider i olika religioner som barn tycker om att 
fi ra.

SÅ FIRAR VI RAMADAN

Ramadan infaller under olika tid varje år, och varar från 
fullmåne till fullmåne. Under Ramadan får man inte äta eller 
dricka under hela dagen, bara på natten. När Ramadan är slut 
har man fest, id-al-fi tr, med sina släktingar i tre dagar. Då ger 
man varandra presenter, äter god mat, kakor och godis. 

 

Hur fi rar ni högtiden Ramadan? 
Vi fastar en månad. Första dagen och sista dagen går vi till moskén. 
När man fastar äter man frukost jättetidigt på morgonen innan det 
blir ljust. Sedan äter och dricker man inte på hela dagen, förrän solen 
gått ner. Jag fastar också, men inte om det är skola, då behöver jag 
äta och dricka för att kunna koncentrera mig. 
Vi har fest efter Ramadan. Då äter vi gott och har fest i familjen. 

Timur, 
muslim
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63

Religioner och tro

SÅ FIRAR VI JUL

Julfi randet pågår i fl era dagar. Men den viktigaste är juldagen, 
den 25 december, då kristna tänker sig att Jesus föddes tidigt på 
morgonen. Många går i kyrkan väldigt tidigt på juldagsmorgon. 
Det kallas julotta. Andra går i midnattsmässa på julnatten 
istället. 

De fl esta av oss fi rar jul med en fest med massor av god mat 
och godis. Många ger julklappar till varandra. 

SÅ FIRAR VI PURIM

 

Berätta!
•    Firar du någon högtidsdag? 

Vilken?
•    Hur fi rar ni den? 

Vilken högtid tycker du om mest? 
Julen! Jag tycker om själva traditionerna och att vi äter god mat 
och får julklappar. Min favoritmat är polska piroger. 

Varför fi rar ni högtiden Purim? 
Då fi rar vi något som hände för mycket länge sedan i Persien. 
Kungens rådgivare övertalade kungen att de skulle döda alla judar i 
landet. Men Gud hjälpte dem, så när den judiska rabbinen (prästen) 
skulle hängas blev istället rådgivaren själv hängd. Vi fi rar med god 
mat och att ge pengar till fattiga. Och så klär vi ut oss! För att 
kungens fru klädde ut sig så att han inte märkte att hon var judinna. 

Stanislaw, 
kristen

Nechma, 
judinna

Purim fi ras till minne av hur det 
judiska folket räddades av den 
vackra drottningen Ester. Kungens 
rådgivare, Haman, hade övertalat 
kungen att döda alla judar i Persien. 
Ester fi ck kungen att ändra sig och 
istället dödades Haman.
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Mitt årshjul

Skriv in alla årets månader i hjulet.
Skriv in årstidernas namn.

Rita något du tycker om i den månaden då du fyller år.
Rita in två högtider du brukar fi ra.
Rita och skriv in andra saker du brukar göra under året. 
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