PLANERING
Ämne/ämnen: SO

Årskurs/termin: åk 1

Undervisande lärare: Cathrine Kuoppa och Sabina Rastoder (Gustavslundskolan)
Inledning
Under åk 1 kommer vi att kontinuerligt arbeta med de olika värdegrundsfrågor som vårt samhälle
vilar på. Vi kommer utifrån egna erfarenheter och aktuella händelser förklara och pröva
ställningstaganden tillsammans med andra. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se
samhällsfrågor ur olika perspektiv och på så sätt utveckla förståelse för sina egna och andra
människors levnadsvillkor. Undervisningen ska också utveckla förståelse för de värden och
principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Syfte
Genom undervisning i SO ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv och
 reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och
beslutsprocesser
 genomföra systematiska undersökningar i NO-ämnena.
Kunskapskrav och bedömning (åk 3)
I arbetsområdet bedöms om du
 vet något om de mänskliga rättigheterna och kan koppla dem till skolan och hemmiljön
 kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
 visar förståelse för hur man i den demokratiska processen kan påverka beslut

Konkretiserade mål
I slutet av vårt arbete bedöms om du
 känner till några mänskliga rättigheter och kan koppla dem till din vardag
 kan förklara varför och när regler kan behövas i ett samhälle
 känner till något om begreppet demokrati och hur man kan vara med och påverka beslut
som fattas

Undervisning
För att få möjlighet att utveckla kunskaper inom arbetsområdet kommer vi under läsåret på olika
sätt arbeta med våra värdegrundsfrågor. Vi kommer att utgå från vår egen grupp och tillsammans
sätta upp regler som vi tycker är viktiga. Vi kommer att diskutera den demokratiska processen
och med hjälp av till exempel klassråd och elevråd vara med och påverka beslut som fattas kring
vår skola. Vi kommer också att arbeta med, diskutera och ta ställning kring aktuella händelser
och annat som påverkar/påverkat vårt samhälle med hjälp av till exempel Lilla aktuellt och
GOTD.

