Enkelt om samhället
Enligt Lgr 22 och kursplanerna i SO ska eleverna i årskurs 1 - 3 arbeta med:
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•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Migration inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker
och få för konsekvenser.
Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden,
Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse
för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer,
däribland i skolan och i digitala miljöer.
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader
och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Yrken och verksamheter i närområdet.
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse,
till exempel mark, vatten och klimat.
Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter
i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt
majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och
vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Analoga kartor samt storleksrelationer och väderstreck.

I läromedlet Enkelt om samhället presenteras enkla och tydliga texter som är
kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22.
I läromedlet finns texter och uppgifter om Sverige, Förr i tiden, Skola, Lek,
Demokrati, Klassråd, Elevråd, Val, Regering och riksdag, Monarki, Skatt,
Sjukvård, Räddningstjänst, Polisen, Trafikregler, Cykel, Sopor, Hållbar utveckling,
Arbete, Pengar och pengars värde, Att flytta, FN och de mänskliga rättigheterna,
Barnkonventionen, Barns rättigheter, Massmedier samt Sociala medier.
I Enkelt om samhället finns både illustrationer och fotografier med förklarande
bildtexter, som ger eleverna ett tydligt bildstöd. Eleverna utvecklar sitt språk
och sina begrepp då de arbetar med de nyckelord som lyfts fram i texterna.
Läromedlet passar bra för undervisningen på lågstadiet. Det är även lämpligt för
specialundervisning för elever med särskilda behov samt för nyanlända elever i
högre åldrar, som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.
Varje kapitel avslutas med elevuppgifter som lyfter fram samhällsvetenskapliga,
historiska och geografiska sammanhang, ord och fraser.
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