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Boken om SO 1–3
Boken om SO är ett grundläromedel i SO för åk 1-3. Det finns 
en webbapp och en lärarwebb till serien.

PROVLEKTION:  
Hur får jag vuxna att lyssna på mina åsikter? 
Barnkonventionen artikel 12.
En av reglerna i Barnkonventionen handlar om Barns rätt att få komma till tals:

12. Du har rätt att få säga vad du tycker. Vuxna måste lyssna på dig.

Följande provlektion är ett utdrag ur Lärarboken till Boken om SO ”Lär dig  
argumentera”. Lektionen består av:
•	 Boken	om	SO	1-3	Lärarbok,	sidorna	153–154



Boken om SO 1-3 Lärarbok (47-11924-0) © Författarna och Liber AB               Kopiering tillåten 2 

Syfte

Provlektionen tränar eleverna i att skriva argumenterande texter. Eleverna  
utvecklar: 
•	 förmågan	att	formulera	sig	i	tal	och	skrift.
•	 förmågan	att	använda	ord	och	begrepp	för	att	uttrycka	åsikter.
•	 förmågan	att	förbereda	och	genomföra	en	muntlig	presentation.
(Ur	Lgr	11,	kursplanen	för	Svenska	åk	1-3)

Så här arbetar du med provlektionen

1.	 Beskriv	vad	Barnkonventionen	är,	t.ex.	genom	att	visa	hur	omfattande	den	är	
på t.ex. www.raddabarnen.se

	 Barnkonventionen	består	av	54	regler,	artiklar,	som	rör	barns	liv.	De	flesta	
länder i världen har skrivit under konventionen och försöker följa dessa regler. 

2. I den här övningen har vi tagit fasta på artikel nr 12:

 12. Du har rätt att få säga vad du tycker. Vuxna måste lyssna på dig.

 Skriv upp artikeln på tavlan och låt eleverna diskutera om de upplever att 
regeln	följs	i	Sverige	idag,	eller	inte.	Be	dem	också	skriva	ner	en	motivering	till	
varför	det	tycker	antingen	det	ena,	eller	andra.	Kanske	kan	det	vara	så,	att	
ibland upplever de att artikeln efterföljs och ibland inte. Be om konkreta 
exempel på sådana situationer.

3. Berätta nu att eleverna ska få lära sig att argumentera. Argumentera är ett 
sätt att få människor att bättre lyssna på de åsikter man har. 

 Dela ut Arbetsbladet Lär dig argumentera. Gå igenom punkt för punkt och 
exemplifiera	gärna	med	ett	annat	ämne,	t.ex.	Jag	ska	ha	en	högre	veckopeng,	
så eleverna förstår att det här är en modelltext.

4.	 Nu	är	det	dags	för	eleverna	att	fundera	över	vad	de	vill	argumentera	för:	Vad	
vill du ändra på om du fick bestämma? Låt de fundera en stund och välja ett 
ämne. De som väljer samma ämne kan med fördel samarbeta.

5.	 Dela	nu	ut	Arbetsbladet	Argumentera.	Låt	eleverna	arbeta	med	bladet.
6. Avsluta med att elever som vill får läsa upp sin argumentation i klassen.
7. Läxa. Låt eleverna pröva sin argumentation på en vuxen. Återkoppla och fråga 

om eleverna upplevde att de fick mer utrymme i diskussionen än vanligtvis 
därhemma.

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/
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Boken om SO 1-3 Lärarwebb 

Med Boken om SO:s Lärarwebb får du tillgång till allt undervisningsmaterial  
digitalt	-	såväl	grundbok,	arbetsbok	och	kopieringsunderlag	som	digitala	introduk-
tioner och användbara länkar. Du kan pröva det kostnadsfritt i två veckor. Läs mer 
och testa gratis på www.liber.se

Boken om SO 1-3 webbapp

I webbappen kan eleverna träna bokens begrepp kostnadsfritt och utan inloggning. 
Gå till webbappen på www.liber.se

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-F-3/SONO/Grundlaromedel/Boken-om-SO-1-3/
http://webbapp.liber.se/boken-om-so-1-3/#/
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Börja med en rubrik.

Skriv vilken åsikt du vill argumentera för.

Här skriver du ditt första argument.

Här skriver du ditt andra argument.

Här skriver du vilka konsekvenser dina förslag
skulle få om de genomfördes.

Om jag fi ck bestämma

Vår skolgård är tråkig och har för få lekplatser. Jag tycker 
att ni ska rösta på mig för att jag tänker göra skolgården 
roligare.

Om det inte byggs fler lekplatser med till exempel 
klätterställning eller äventyrsbana, kommer jag och mina 
klasskompisar inte att röra oss så mycket på rasterna.

På grund av det kommer vi att få sämre kondition och inte 
ha lika kul tillsammans.

Fler lekplatser skulle öka konditionen. Vi elever skulle 
prestera bättre i skolan, inte bara på idrotten utan på alla 
lektioner i alla ämnen. Det skulle också skapa en större 
gemenskap bland oss elever på skolgården. Just därför 
tycker jag att du ska rösta på mig.
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Vem ska få bestämma? s. 74–81

Lär dig argumentera

Exempelmall

Att argumentera
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Vem ska få bestämma? s. 74-81

Argumentera

Namn: 

Vad skulle du vilja förändra om du fi ck bestämma?

Börja med en rubrik.

Skriv vilken åsikt du vill argumentera för.

Här skriver du ditt första argument.

Här skriver du ditt andra argument.

Här skriver du vilka konsekvenser dina
förslag skulle få om de genomfördes.
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Är en åsikt en idé 
som man har?


