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Grundbok
Grundboken består av åtta kapitel fördelade mellan 
de fyra SO-ämnena. Varje kapitel inleds med ett 
startuppslag som aktiverar förkunskaper och väcker 
elevernas intresse. 

Kapitlen följer en tydlig struktur med en huvud-
rubrik på varje uppslag och flera underrubriker. 
Texterna kompletteras med löpande förklaringar 
av begrepp, faktarutor, foton och illustrationer som 
underlättar förståelsen. 

I slutet av kapitlen finns fördjupande uppslag 
med till exempel namngeografi och information  
om historiska källor.

RELIGIONSKUNSKAP

HISTORIA

SAMHÄLLSKUNSKAP

GEOGRAFI

Lotta Malm Nilsson
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Arbetsbok med webbövningar
Arbetsboken innehåller uppgifter där eleverna får 
befästa och repetera de kunskaper som de bör ha 
med sig efter att ha arbetat med de olika avsnitten  
i grundboken. 

Varje uppslag i grundboken har en sida med  
uppgifter i arbetsboken. Första uppgiften handlar  
i princip alltid om att befästa viktiga begrepp. Där-
efter kommer en eller flera uppgifter som eleverna 
arbetar med, med hjälp av grundboken samt de 
genomgångar och samtal som ni har haft. Den sista 
uppgiften i arbetsboken är alltid en fördjupande 
uppgift, som kräver lite mer av eleven och som  
besvaras utanför boken. 

Till arbetsboken ingår självrättande webbövningar 
som ytterligare befäster ord och begrepp. Eleverna 
loggar in på nok.se för att komma åt dessa. På  
nok.se/support förklaras hur du som lärare eller 
administratör skapar en grupp som du kan tilldela 
extramaterialet. 

Komponenter i PULS
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LÄRARHANDLEDNING

MED LÄRARWEBB

PULSPULS

Lärarhandledning med lärarwebb
Undervisningen med PULS utgår från lärarhandled-
ningen. Här finns vägledning i form av förslag och 
konkreta exempel på hur du kan ta reda på elevernas 
förförståelse, skapa intresse, aktivera elevernas tänk-
ande, arbeta språk- och kunskapsutvecklande samt 
följa upp arbetet.

På den tillhörande lärarwebben finns material för 
digital visning samt det du behöver för bedömning 
av elevernas kunskaper. 

Välkommen till PULS!

Lotta Malm Nilsson är legitimerad 1–7-lärare med 
inriktning mot svenska och SO-ämnen, samt med 
fördjupad kompetens inom sva och IKT. Hon arbetar 
för närvarande med elever i årskurs 4–6 i Sollentuna. 
Hon drivs av att hitta varje elevs väg till lärande och 
arbetar i sin tjänst för att tillgängliggöra undervis-
ningen för alla elever.

De fyra SO-ämnena spänner över stora kunskapsområden. Genom undervis-
ningen i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap lotsar vi  
eleverna genom det som har format och fortsätter att forma världen,  
vårt land och samhället där vi bor. Ämnena lockar till funderingar, frågor  
och diskussioner. Vi får möjlighet att fundera över hur vi vill att vår framtid  
ska se ut och hur vi kan nå dit. Utrymme finns för spekulationer, gissningar  
och framtidsvisioner. Möjligheterna till integrering med andra ämnen är stora  
och undervisningen går att variera på en rad olika sätt.

I PULS SO får eleverna möta åldersanpassade texter i grundboken och däref-
ter befästa sina kunskaper i arbetsboken. Sedan kan de repetera sina kunskaper 
på lärarwebben. Denna lärarhandledning innehåller förslag på genomgångar som 
du kan använda samtidigt som det finns utrymme för dig att välja andra arbets-
sätt när det passar bättre. 

Kunskapsutveckling går hand i hand med språkutveckling, vilket sker både i 
samtal och genom läsning. För att samtal ska bli kunskapsutvecklande behöver 
eleverna förstå och använda sig av de ämnesrelaterade begrepp som samtalen 
kräver. Detta blir möjligt i en undervisning där du stöttar eleverna i att stärka 
sin begreppsförståelse. Utöver det behöver eleverna också din hjälp att ta till sig 
SO-ämnenas texter. När ni läser grundbokens texter tillsammans ger du eleverna 
det stöd de behöver för att lära sig nya saker, samtidigt som de får möjlighet att 
skapa en förståelse för faktatextens särdrag och vad som är viktigt i en text.

I PULS SO för årskurs 5 får elevernas eget skrivande större utrymme än i 
årskurs 4. Därför finns övningar som stärker elevernas förmåga att skriva äm-
nesspecifika anteckningar och texter samt förslag på tillfällen då skrivandet kan 
användas för reflektion. 

Lycka till i arbetet med dina elever!
Lotta Malm Nilsson
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Tänk att återkopplingen i undervisningen ska fung-
era som en bro. Eleverna befinner sig vid en viss 
punkt, det aktuella läget, och ska få hjälp att ta sig 
närmare en annan punkt, det önskvärda läget. Åter-
kopplingsinformationen ska hjälpa eleverna att över-
brygga skillnaden mellan dessa två punkter. Därför 
bygger återkoppling på att vi som lärare har en för-
ståelse för var en viss elev befinner sig i sitt lärande, 
vart hen är på väg samt hur hen kan ta steg på vägen 
för att komma närmare målet.

Nästa steg i lärandet
När elever får bra återkoppling får de en möjlighet 
att göra förändringar i rätt riktning. Återkopplings-
informationen handlar alltså om mer än hur eleven 
ligger till – den ger också vägledning kring framtida 
åtgärder. Effektiv återkoppling är produktiv och  
leder till önskvärda justeringar.  

Om vi vill uppnå förändring blir det avgörande 
hur eleverna reagerar på återkopplingsinforma-
tionen. Detta är mycket viktigare än hur informa-
tionen förmedlas. Det är lätt att fastna i vilket sätt 
återkopplingen ges på, men detta är i själva verket 
sekundärt. Elevernas reaktioner och vad de gör med 
informationen behöver vägleda oss. Det vi vill är att 
informationen ska få eleverna att tänka efter. Lärande 
sker när eleverna får meningsfull input och ger ett 
meningsfullt svar på denna, det vill säga bearbetar 
informationen och gör något med den. 

Även om forskning visar att återkoppling poten- 
tiellt kan gynna elevers lärande så kan effekten tyvärr 
också bli den motsatta: Den kan leda till att eleverna 
känner sig dåliga, sätter lägre mål för sig själva eller 
ger upp. Ingenting kan därför ersätta att vi lär känna 
våra elever och deras reaktioner samt observerar hur 
de tar till sig av återkoppling som de får av oss. 

En annan fallgrop handlar om lärarens arbets- 
belastning. Effektiv återkoppling ska inte bara gynna 
elevernas lärande, utan ska också vara praktiskt  
genomförbar och hållbar över tid för läraren. Om 
inte detta beaktas blir det lätt så att avancerade  
modeller eller idealiska tillvägagångssätt som få av 
oss kan upprätthålla i verkligheten föreslås.

Syfte med återkoppling
Hur kan vi då tänka? Först behöver vi ställa oss  
frågan vad det är vi vill uppnå med återkopplingen, 
det vill säga vilket syftet är. Ett sätt att ringa in detta 
på är att fundera över vad det är vi vill att eleverna 
ska förändra eller göra annorlunda. Först när detta  
är klarlagt kommer frågan om huruvida återkopp-
ling är svaret och hur denna i så fall kan utformas. 
Om det exempelvis är så att eleverna saknar grund-
läggande kunskaper inom ett område, kan det visa 
sig mer effektivt att ge eleverna ytterligare under-
visning om detta, snarare än att lägga tid på åter-
koppling. Återkoppling är att föredra när det i stället 
handlar om att eleverna behöver anpassa, förfina och 
förändra. 

För att vi ska kunna ge eleverna nödvändig  
information behöver vi själva vara klara över vad 
eleverna ska lära sig. Det är viktigt att vi vet hur ett 
bra resultat skulle kunna se ut för att kunna vägleda 
eleverna i rätt riktning. Om vi själva är osäkra är 
det sannolikt mest effektivt att klargöra detta för oss 
själva innan vi fokuserar på återkopplingen. På mot-
svarande sätt är det också avgörande att vi strävar 
efter att presentera en tydlig målbild för eleverna. De 
kommer att kunna ta till sig av återkopplingen på ett 
helt annat vis om de förstår vad det är de ska uppnå. 
Ett sätt att göra detta på är att låta eleverna få studera 
goda exempel.

Utformning av återkoppling
När syftet och målbilden är klar aktualiseras frågan 
om återkopplingens utformning. Här finns som sagt 
inga universallösningar, men det går att peka på stra-
tegier som goda riktningsgivare. 

En strategi är att ge så tydlig och koncis återkopp-
ling som möjligt. Rent praktiskt innebär detta att vi 
bland annat undviker att ge för mycket återkopplings- 
information. Vidare använder vi oss av ett avskalat 
språkbruk och enkla begrepp som gör att eleverna 
förstår på bästa möjliga vis. Vi riktar också fokus mot 
det som är viktigast/mest centralt. På så vis minskar 
vi belastningen på arbetsminnet och ökar sannolik-
heten att eleven kan ta till sig av informationen.

En annan strategi är att peka på brister och före-
slå lösningar. Återkopplingen ska vara vägledande 
utan att innehålla längre förklaringar. Detta gynnar 
lärandet och sparar tid för läraren, särskilt när åter-
kopplingen ges i skriftlig form. Om vi skriver mindre 
så kan förklaringar sedan ges muntligt till elever som 
har behov av det. Är det fler elever som behöver ta 
del av samma information är det effektivare att ge 
den till hela gruppen snarare än till individen. 

Ibland är det mer effektivt att ställa en fråga till 
eleverna, så att de själva får identifiera sina kunskaps- 
brister och utarbeta en lösning. Detta gäller i de fall 
där frågan kan antas generera produktivt tänkande 
som leder fram till svaret. Strategierna illustreras här 
nedan med exempel som bygger på att en elev får 
återkoppling på ett resonemang. 

Effektiv återkoppling
Det är få saker som blir riktigt bra på första försöket. Ibland är det tillräckligt att vi får testa 
oss fram några gånger för att räkna ut hur vi kan göra. Men det är inte alltid som det räcker. 
Då kan vi behöva hjälp för att komma vidare. Det är här återkoppling kommer in i bilden. 
Rätt utformad kan återkoppling spela en mycket viktig roll för att fördjupa elevers lärande  
i undervisningen. Vi ska nu utforska hur vi kan tänka och göra i undervisningen för att 
lyckas med detta.   

Bearbetning av återkoppling
För att återkopplingsinformationen ska leda till 
förändring behöver eleverna bearbeta den. Det är 
därför betydelsefullt att de får tid till detta och att 
läraren planerar för det. Om tid avsätts kommer 
återkopplingen att uppfattas som viktig. Det är även 
avgörande att vi kontrollerar huruvida eleverna har 
förstått informationen och genomför avsedda korri-
geringar. Ett bra sätt att göra det på är att skapa upp-
gifter som bygger på att eleven får göra förbättringar 
och jobba med utkast. Detta blir en viktig träning i 
att tolka och använda sig av återkopplingsinforma-
tion för att göra justeringar. 

Vad vi i förlängningen vill uppnå är att synlig-
göra sambandet mellan återkoppling och framsteg 
för eleverna. Observera eleverna när de arbetar med 
återkopplingen och visa dem vilka framsteg de gör. 
Låt även eleverna själva successivt få identifiera vilka 
framsteg de gjort. Med ökade kunskaper kan elev-
erna börja utgå ifrån checklistor och goda exempel 
för att själva utarbeta förbättringar. När de vet hur 
ett bra resultat ser ut och är vana att arbeta utifrån 
återkopplingsinformation kan de börja utvärdera 
sitt eget och sina kamraters arbete. På så sätt blir det 
fler än läraren som kan ge användbar återkoppling i 
klassrummet – något som på sikt kommer att kunna 
öka effektiviteten avsevärt. Ytterst handlar det om att 
bygga ett klimat i klassrummet där misstag ses som 
lärtillfällen, möjligheter att lära, och där eleverna 
fungerar som resurser för varandras lärande.  

Simon Hjort

Simon Hjort är lektor i Linköpings kommun, fil. lic.  
i pedagogiskt arbete och legitimerad lärare. Han  
föreläser om effektiv under visning, arbetar med under-
visningsutveckling och handleder såväl lärare som  
rektorer. Simon Hjort har skrivit böckerna Effektiv  
undervisning: Meningsfullt lärande (tillsammans med  
Ambjörn Furenhed) och Från tyckare till tänkare:  
 Effektiva undervisningsstrategier.

Vag Tydlig Fråga

Du behöver utveckla ditt 
resonemang mer.

Skriv om det här resonemanget 
genom att hänvisa till fakta.

Ett av dina resonemang är mer 
övertygande än de andra. Vilket är 
det och varför fungerar det bättre?
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PULS och kursplanernas centrala innehåll

Geografi
PULS SO 4 PULS SO 5 PULS SO 6Geografiska förhållanden, mönster och processer

Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa 
formar och förändrar landskapet.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler.  
Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av  
resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

X

Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar  
människans livsmiljöer. X

Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa  
och världen. X

Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen.  
Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer. X

Hållbar utveckling

Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön 
och främja hållbar utveckling. X

Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa,  
till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för 
att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna 
(FN).

X

Geografins metoder och verktyg

Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät,  
färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor. X

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap. Lärarwebb

Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp  
av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

 
X

  

Innehållet i PULS SO är utvalt och 
skrivet i enlighet med SO-ämnenas 
syftesskrivningar och det centrala 
innehållet i kursplanerna för års-
kurs 4–6 i läroplanen Lgr 22. För 
att ge en överblick visas här vilka 
delar av det centrala innehållet som 
 behandlas i respektive årskurs samt, 
för årskurs 4 och 5, i vilka kapitel 
dessa återfinns.

PULS SO för åk 4 består av 10 kapitel

RE
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Kap 1  Leva tillsammans

Kap 2  Demokrati

Kap 3  Förenta Nationerna, FN

Kap 4  Kartor beskriver världen

Kap 5  Vi bor i Sverige

Kap 6  Sveriges naturresurser

Kap 7  Vikingatiden

Kap 8  Vad är religion?

Kap 9  Medeltiden, del 1

Kap 10 Medeltiden, del 2

Kap 6 GE

Kap 6 GE

Kap 6 GE

Kap 5 GE

Kap 6 GE

Kap 6 GE

Kap 3 SH

Kap 4GE

Kap 5 GE

Kap 4GE

Kap 5 GE

Historia
PULS SO 4 PULS SO 5 PULS SO 6Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor  
och medeltidens handelssystem.

Statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser  
av dessa förändringar.

Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under  
tidsperioden.

Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga  
berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge  
kunskaper om det förflutna.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur vikingar framställs  
i populärkulturen.

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och  
framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd  
mot kungamakten.

Det svenska Östersjöväldet. Orsaker till dess uppkomst och upplösning  
samt konsekvenser för människor runt Östersjön.

Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper  
i ståndssamhället.

Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och  
kartor, kan berätta om det förflutna.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn,  
minnesmärken och reklam.

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

Nya maktförhållanden i Sverige och mellan länder i Norden. X

Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt  
om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta  
för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

X

Olika orsaker till och konsekvenser av emigrationen från Sverige. X

Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier 
och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna. X

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser  
och aktörer framställs i böcker och på museer. X

Kap 7HI

Kap 10 HI

Kap 7HI

Kap 9 HI

Kap 10 HI

Kap 7HI

Kap 9 HI

Kap 10 HI

Kap 7HI

Kap 9 HI

Kap 10 HI

Kap 7HI

Kap 10 HI

PULS SO för åk 5 består av 8 kapitel

SH

SH

GE

GE

HI

HI

Kap 1  Grupper och roller 

Kap 2  Arbete och pengar

Kap 3 Jordytan förändras

Kap 4  Europa

Kap 5  Judendom, kristendom

 och islam

Kap 6  Nationella minoriteter

Kap 7  Vasatiden

Kap 8  Stormaktstiden

RE

SH

Kap 3GE

Kap 4GE

Kap 4GE

Kap 4GE

Kap 4GE

Kap 3 GE

Kap 4 GE

Kap 3 GE

Kap 4 GE

Kap 7HI

Kap 8HI

Kap 7HI

Kap 8HI

Kap 7HI

Kap 8HI

Kap 7HI

Kap 8HI
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Religionskunskap
PULS SO 4 PULS SO 5 PULS SO 6Religioner och andra livsåskådningar

Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att  
uttrycka sin religiositet. X

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser  
och rum i kristendom, islam och judendom.

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga 
platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks  
i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.

Några huvuddrag inom hinduism och buddhism. X

Likheter och skillnader mellan och inom några religioner.

Begreppen religion och livsåskådning. X

Religion och samhälle

Hur religioner framställs och representeras på olika sätt i media och  
i andra sammanhang och hur det kan påverka människors bilder av  
sig själva och andra.

X

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället  
förr och nu. X

Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige  
i dag samt hur detta har förändrats över tid. X

Etik och livsfrågor

Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas 
egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel 
handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet.

X

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och 
olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som 
är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

X

Kap 8 RE

Kap 8 RE

Kap 8 RE

Kap 9 HI

Kap 8 RE

Kap 1 RE

Kap 8 RE

Samhällskunskap
PULS SO 4 PULS SO 5 PULS SO 6Individer och gemenskaper

Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen  
och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet. X

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Samhällsresurser och fördelning

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner  
och stat använder skattemedel till. X

Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige  
och i olika delar av världen. X

Beslutsfattande och politiska idéer

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och  
grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel 
genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

X

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier  
i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor. X

Rättigheter och rättsskipning

Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder.  
Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle. X

De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter  
i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive 
skydd mot diskriminering.

De nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar  
och tornedalingar: kultur, historia och rättigheter.

Information och kommunikation

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare  
av samhällets makthavare samt som underhållare. X

Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala,  
etiska och rättsliga aspekter. Kap 1RE X

Granskning av samhällsfrågor

Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett  
källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer  
av källor som rör samhällsfrågor.

X

Kap 1RE

Kap 1RE

Kap 3SH

Kap 2SH

Kap 3SH

Kap 8 RE

Kap 5 RE

Kap 5 RE

Kap 5 RE

Kap 5 RE

Kap 8HI

Kap 1SH

Kap 1SH

Kap 2SH

Kap 2SH

Kap 2SH

Kap 6SH

Kap 6SH
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Grovplanering
PULS SO för årskurs 5 består av åtta kapitel. En grov 
uppskattning av hur många veckor varje kapitel kan 
ges i utrymme skulle kunna se ut så här:

Ta reda på elevernas  förkunskaper
Inför planeringen av din undervisning, kanske  
någon vecka innan det är dags för ett nytt kapitel, 
kan du ta reda på elevernas förkunskaper. För att ha 
en möjlighet att lägga undervisningen på rätt nivå, 
behöver du skapa dig en bild av vad eleverna kan 
och om de eventuellt saknar relevanta förkunskaper. 

Underlag för att ta reda på förkunskaperna finns 
här i lärarhandledningen. Oftast är underlaget utfor-
mat som en enkät eller ett skriftligt test. I PULS för 
årskurs 5 handlar det oftast om att checka av att elev-
erna har med sig de kunskaper som finns angivna 
i kursplanerna för årskurs 3 och de kunskaper som 
behandlades i PULS för årskurs 4. 

När du tar reda på elevernas förkunskaper är det 
på gruppnivå. Tanken är inte att eleverna ska upple-
va att de bedöms individuellt eller behöver prestera. 

Kopieringsunderlaget med förkunskapsuppgifter har 
därför inte någon rad där eleverna förväntas skriva 
sitt namn. I vissa fall kan det förstås ändå finnas en 
vits med att få reda på vilka elever som kan behöva 
extra stöttning. Oavsett om du väljer att låta eleverna 
svara anonymt eller med sina namn kan du gärna 
presentera det här momentet som något de gör för 
att hjälpa dig med ditt arbete. De gör detta för att 
undervisningen ska bli så bra som möjligt.

Introducera ett nytt kapitel
När du ska börja arbetet med ett nytt kapitel vill du 
presentera innehållet på ett tydligt sätt, samtidigt 
som du vill väcka elevernas intresse och skapa ny- 
fikenhet. Ibland passar det bra att utgå från texten  
i boken, medan det andra gånger passar bättre att 
introducera kapitlet för eleverna genom en diskus-
sion eller övning.

På varje kapitels introduktionsuppslag i grund- 
boken finns en illustration som föreställer barn som 
funderar och resonerar i olika situationer. I lärar-
handledningen finns diskussionsfrågor att använda 
med samtalsbilden som utgångspunkt. Samma bild 
finns även på lärarwebben för visning på storskärm. 
Tanken är att diskussionen ska aktivera elevernas 
förförståelse och ge dem motivation och inspiration 
inför arbetet med kapitlet. Bilden kan också väcka 
tankar under och efter läsningen. 

Förberedelser
Här listas sådant som du behöver 
för din undervisning, och som 
du kan behöva förbereda innan 
arbetet med kapitlet drar i gång.

Begrepp
Här listas begrepp från uppslaget 
som du kan behöva vara 
uppmärksam på under läsningen.
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GEOGRAFI

Så här kan du göra

• Använd EPA och låt eleverna diskutera vad ett 
berg är. Visa därefter bildspelet med olika bergs-
kedjor och berg som finns på lärarwebben. Efter 
att ha visat några bilder ställer du frågan:
– Varifrån kommer berg?

Låt eleverna under ett par minuter fundera över 
frågan och skriva ner några stödord för sina tan-
kar, innan ni går vidare till nästa punkt.

• Visa eleverna samtalsbilden från sidan 29 i 
grundboken (finns på lärarwebben). Låt några 
elever läsa texten i pratbubblorna högt. Därefter 
kan eleverna jämföra gissningarna som barnen på 
bilden har med de gissningar som de själva hade. 
– Flickan i mitten, som säger att berg har kom-
mit upp från jordens inre, har mest rätt. Flickan 
till höger har rätt i att själva ämnena bildades 
när planeten jorden bildades, men de berg 
som finns i dag bildades senare. Hur gamla är 
bergen, tror du?

Låt eleverna komma med förslag. Berätta att 
Skanderna, bergskedjan här i Norden, är en gam-
mal bergskedja som bildades för ungefär 400 mil-
joner år sedan. Bergskedjan Alperna är  mycket 
yngre, ungefär 35 miljoner år.

– Kan berg förändras i utseende eller storlek?

Ja, bergen och allt annat på jordens yta ändras 
ständigt, men det går oftast mycket långsamt.

• Titta på och läs kapitlets första uppslag i grund-
boken tillsammans. Här presenteras vad kapitlet 
kommer att handla om. Fråga innan ni läser:
– Vi ska läsa om jordytans förändring. Bergen 
är en del av jordytan. Vad mer finns på jordytan 
förutom berg?

Träd/skogar, vatten/hav, gräs, jord, hus, vägar …

Diskutera och fundera kring begreppen kon-
tinenter, krafter, jordyta och landskap. Det är 
begrepp som eleverna kommer att få lära sig mer 
om inom detta arbetsområde.

Begrepp

glödande  bygger upp bryter ner 
jordyta kontinent landskap

Introduktionsuppslag s. 28–29

Jordytan förändras

28 SAMHÄLLSKUNSKAP • ARBETE OCH PENGAR SAMHÄLLSKUNSKAP • ARBETE OCH PENGAR

Jordytan förändras

Jag tror att de har 
kommit upp från 
jordens inre.

Var tror ni att 
berg kommer 
ifrån?

Jag tror att bergen är  
lika gamla som jorden. 
De bildades nog redan 
när planeten bildades.

I det här kapitlet får du läsa om
• jordens inre

• hur jordens kontinenter rör på sig

• inre krafter som förändrar jordytan

• yttre krafter som förändrar jordytan

• hur människan förändrar landskapet.

Jordens historia är mycket lång, ungefär 4,5 miljarder år. 
Länge var jorden ett glödande klot. Efter mycket lång tid 
blev jorden svalare. Då bildades hav och stora områden 
av land. Ännu har jorden inte svalnat helt. Det glöder 
fortfarande i jordens inre. 

Ända sedan planetens allra första början har starka 
krafter i naturen förändrat jordens yta. Ibland kan det gå 
fort men oftast går förändringarna så långsamt att de kan 
vara svåra att se. Krafterna som förändrar ytan på jorden 
bygger antingen upp den eller bryter ner den. I dag är 
även människan en kraft som förändrar jordytan.

29

GEOGRAFI

Syfte i ämnet geografi

Undervisningen i ämnet geografi ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla:

• kunskaper om geografiska förhållanden 
och mönster samt om hur naturens 
processer och människors verksamheter 
formar och förändrar landskap och livs-
miljöer i olika delar av världen.

Centralt innehåll, geografi

Geografiska förhållanden, mönster och 
processer

• Introduktion till jordens endogena och 
exogena processer, samt hur dessa for-
mar och förändrar landskapet.

Geografins metoder och verktyg

• Digitala och analoga kartor och deras 
uppbyggnad med gradnät, färger, sym-
boler och skala. Topografiska och tema-
tiska kartor.

• Beskrivningar och enkla analyser av 
platser och regioner med hjälp av kartor 
och andra geografiska källor, metoder, 
verktyg och begrepp.

Lgr22

Ta reda på elevernas förkunskaper
Innan ni påbörjar arbetet med kapitlet behöver du ta 
reda på elevernas förkunskaper, så att du kan anpas-
sa din undervisning efter deras behov. För att göra 
det kan du använda K8 (sidan 68). I uppgifterna ska 
eleverna namnge och identifiera olika typer av spår 
från istiden och beskriva vad de tror finns i jordklo-
tets mitt.

För din undervisning behöver du
• lärmål till kapitlet, se sidan 16 och lärarwebben

• bilder från lärarwebben

• kopieringsunderlag K8 – K9

• jordglob eller program/app som visar hur  
jorden snurrar

• atlas i halvklassuppsättning. 

I det här kapitlet får ni läsa om 
• jordens inre

• hur jordens kontinenter rör på sig

• inre krafter som förändrar jordytan

• yttre krafter som förändrar jordytan

• hur människan förändrar landskapet. 

Det pågår hela tiden processer som påverkar landskapen på jorden, både natur- 
liga processer och de som är skapade av människan. I det här kapitlet får eleverna 
kunskap om endogena och exogena processer och på vilka sätt dessa har påverkat 
och fortfarande ständigt påverkar jordens yta. Undervisningen kan med fördel 
kompletteras med fältstudier i närområdet, då ni beskriver och gör enkla analyser 
av företeelser i landskapet.

Jordytan förändras

   Att tänka på
Komplettera gärna med filmer som visualiserar och 
tydligt berättar om jordytan och dess förändringar. 
Undersök vilka filmer som du kan använda via den 
mediecentral som din skola har tillgång till.

 !

Uppslag ur lärarhandledningen, kapitelstart

Introducera ett kapitel
Här finns förslag på hur du kan 
påbörja arbetet med ett kapitel utifrån 
introduktionsuppslaget i grundboken.

Lgr22 
Här visas de utdrag ur kursplanens 
syftesdel och centrala innehåll som 
är aktuella för kapitlet.

SH

SH

GE

GE

RE

HI

HI

Grupper och roller   ca 2 v.

Arbete och pengar   ca 3 v.

Jordytan förändras    ca 4 v.

Europa    ca 3 v.

Judendom, kristendom och islam ca 8 v.

Nationella minoriteter    ca 3 v.

Vasatiden   ca 4 v.

Stormaktstiden   ca 5 v.

Förkunskaper
Här beskrivs hur 
du kan ta reda 
på elevernas 
förkunskaper.

Så här kan du arbeta  
med PULS SO

SH
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Arbetsboken
I arbetsboken befäster och repeterar eleverna sina 
kunskaper. Varje uppslag i grundboken har vanligt- 
vis en sida med uppgifter i arbetsboken. Första 
uppgiften handlar oftast om att befästa viktiga be-
grepp. Därefter följer en eller flera uppgifter som 
eleverna besvarar, med hjälp av grundboken samt 
den genomgång och de samtal som ni har haft. Ofta 
går svaren att hitta ”på raderna” i grundboken, men 
eleverna får också visa att de kan dra slutsatser,  
reflektera och jämföra. Ibland är uppgifterna formu-
lerade så att eleverna utgår från sina egna tankar och 
erfarenheter när de när de besvarar dem. 

Den sista uppgiften i arbetsboken är alltid en 
fördjupande uppgift som kräver lite mer av elever-
na, och som därför kanske inte behöver utföras av 
alla elever. Uppgiften besvaras utanför boken, vilket 
innebär att eleverna kan redovisa den på det sätt som 
de föredrar eller som du bestämmer – digitalt eller 
analogt. 

Lektion för lektion
Varje uppslag i grundboken har ett eget uppslag  
i lärarhandledningen. På så vis får du en meto disk 
gång att följa vid genomgångar av faktainnehåll och 
vid den gemensamma läsningen av texterna. 

De förslag på genomgångar som finns i lärar-
handledningen är formade för att skapa samtal som 
riktar elevernas tankar mot det som lektionen ska 
komma att innehålla. Genomgången ska med sina 
samtal och övningar väcka förkunskaper och  intresse 

Här finns goda förutsättningar att anpassa uppgiften 
efter elevens och gruppens förutsättningar. Uppgift 6 
i avsnittet Europas naturresurser, på sidan 19 i ar- 
betsboken för årskurs 5, kan till exempel redovisas 
som korta svar på de specifika frågor som ställs  
i uppgiften, tillsammans med en bild och/eller  
karta. De elever som kan anta lite större utmaningar 
skriver i stället en längre förklarande text med mer 
uttömmande fakta om naturresursen. När det gäller 
formen kan uppgiften redovisas i en skrivbok, som 
väggtidning eller som en digital presentation. 

Facit till arbetsbokens uppgifter finns på lärar-
webben.

Till arbetsboken ingår självrättande webbövning-
ar som ytterligare befäster ord och begrepp. Eleverna 
loggar in på nok.se för att komma åt extramaterialet. 

Ämnesneutrala begrepp 
Dessa begrepp och uttryck är också hämtade 
från texten i grundboken. De behöver inte vara 
kopplade till det aktuella ämnesområdet men 
de är begrepp som kan skapa svårigheter för 
elever som av någon anledning har en begränsad 
språkförståelse. Beroende på vilken grupp du har 
är det här ord och uttryck som du kan behöva 
vara extra uppmärksam på när ni läser texten.

Arbetsboken
Varje uppslag i grundboken har en tillhörande 
sida i arbetsboken. Här presenteras kort de 
aktuella uppgifterna.

19
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Europas naturresurser  s. 52   –  53

1  Fyll i luckorna i texten. Välj bland orden i rutan. 

Från bergsområdena i Europa rinner            åt olika håll. 

Längs floderna har jord bildats av flodernas            . 

Detta gör marken             och bra att odla.

Vete och            är sädesslag som odlas i hela            . 

Majs och            är också vanliga grödor. I södra Europa odlas 

bland annat vindruvor,            och olika citrusfrukter.

2  Beskriv skillnaden mellan förnybara och icke-förnybara naturresurser. 

 

 

 

3  Vilka naturresurser hämtas ur berggrunden i Europa? Ge tre exempel.

                                            

4  Vilka råvaror och produkter får vi från dessa naturresurser? Ge exempel.

Skog:   

Hav och floder:   

5  Människor har alltid velat bo nära vatten. Floden Donau rinner genom fyra huvudstäder. 
Vilka? Ta hjälp av kartorna på sidorna 60–61.

                                     

                                     

5 Välj en av naturresurserna som nämns på sidorna 52–53 och ta reda på  
mer fakta om den. Var finns den? Hur utvinns den? Vad används den till?  
Sammanställ de fakta du hittar i text och bild, gärna tillsammans med en karta.

bördig

Europa

floder

korn

oliver

potatis

slam

6

Ämnesrelaterade begrepp 
Här listas begrepp hämtade från 
texten i grundboken. Till dessa finns 
förklaringar att använda dig av när du 
ska presentera och förklara begreppen 
för eleverna.

Jordytan förändras    5958    Jordytan förändras

PULS-kollen

Nämn ett av  
jordens lager. 

   Att tänka på
På Sveriges geologiska undersöknings webbplats 
sgu.se hittar ni mer information om jorden, jord ytan 
och hur jordytan förändras.

 !

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 11  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Jorden, de samtal ni har haft och de övningar ni 
har gjort tillsammans.

1  Eleven benämner jordklotets olika lager.

2–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om jordklotets olika lager.

5  Fördjupande uppgift. Eleven använder sig av 
sidan 37 i grundboken för att ta reda på fakta 
om vulkanutbrott.

Ämnesneutrala begrepp
gasmoln   forskare   studera

sätta för   trögflytande massa magnet

Ämnesrelaterade begrepp
big bang – så kallas den smäll som skapade univer-
sum för 13,8 miljarder år sedan

jordskorpan – det översta lagret av jorden

vulkan – plats där hett och smält material från  
jordens inre pressas upp till jordytan

vulkanutbrott – när smält material från jordens inre 
pressas ut genom en vulkan

jordbävning – kraftig rörelse i jordskorpan som får 
marken att röra sig

manteln – det lager av jorden som ligger under 
jordskorpan

mineral – ämnen som bygger upp bergarter

magma – flytande, smälta bergarter från jordens 
inre

kärnan – jordklotets mitt, består av en inre och en 
yttre del

strömmar i magman – kraftiga, långsamma virvel-
rörelser (konvektionsströmmar) i magman som gör 
att delar av manteln sakta förflyttar sig och jord- 
skorpan spricker sönder

lava – magma från jordens inre som runnit ut på 
jordytan

Så här kan du göra

• Visa en jordglob eller använd en app för att visa 
jorden. Ni ska kunna se hur jorden snurrar och 
hur den ser ut på olika platser. Repetera världs-
delar och världshav. Markera var ni bor och 
benämn de hav som finns nära er och Sveriges 
grannländer.
– Här ser vi tydligt, om än på avstånd, vad som 
finns på jordens yta. Men hur ser det ut inuti 
jorden? Vad skulle vi se om vi delade jordklotet 
mitt itu?

Låt eleverna samtala parvis och med färgpennor 
rita hur de tror att det ser ut inne i jorden om vi 
skulle dela klotet i två delar. 

• Läs det första stycket på sidan 30 i grundboken 
tillsammans. Eleverna minns säkert en del från 
tidigare undervisning och kan komplettera med 
sin kunskap om de olika faserna i den första de-
len av jordens historia. 
– Vad vet du mer om hur jorden uppstod?

När jorden hade börjat svalna regnade det under 
många miljoner år. Till slut formades jorden till att 
se ut ungefär som den gör i dag, med stora hav och 
olika landområden. De första djuren/organismer-
na bildades i haven.

Fortsätt med att läsa ”Jordskorpan är ytan vi  
bor på”. Visualisera gärna vad som står i texten 
genom att enkelt rita jorden som en cirkel på 
tavlan. Markera/förtydliga vilken del som är 
jordskorpan. Rita jordskorpan något tjockare på 
några ställen och förklara att jordskorpan ”på 
land” är tjockare än den jordskorpa som finns 
under haven

– Jorden i verkligheten är så stor att jag inte 
kan visa hur djupt ett hål som är borrat av 
människan skulle kunna vara. När vi borrar för 
att bygga exempelvis ett hus eller en väg,  
borrar vi bara i en ytterst liten del av jord- 
skorpan. 

Läs rutan ”Hur vet vi något om jordens inre?”  
på sidan 30 tillsammans.

• Läs stycket om manteln på sidan 31. Visa bilden 
av jordklotet från grundboken (finns på lärar-
webben) och peka på de olika lagren när ni läser 
om dem i texten. När ni kommer till stycket om 
strömmar i manteln, peka på de gula pilarna och 
visa hur strömmarna rör sig runt. 
– Det finns strömmar i hela manteln. Jordskor-
pan, som finns utanför manteln, rör på sig när 
magman i manteln rör på sig. 

Jorden s. 30–31

Manteln
Innanför jordskorpan finns manteln. Den är ett tjockt 
lager av trögflytande massa av olika mineral. Massan 
kallas för magma. I magman finns olika strömmar som 
gör att manteln rör på sig hela tiden, väldigt långsamt. 
På ett år har den rört sig ett par centimeter. Jordskorpan 
flyter ovanpå manteln och följer med i rörelserna.

Strömmarna är mycket starka och stiger långsamt 
upp mot jordskorpan. Kraften gör att jordskorpan och 
mantelns fasta översta del bryts sönder i stora plattor. 
Strömmarna gör så att plattorna sakta rör sig åt olika håll. 

Kärnan
Längst inne i jordklotet finns kärnan. Den kan delas upp 
i den inre och den yttre kärnan. I den inre kärnan är det 
nära 5 000 grader varmt. 

Det finns mycket järn i jordkärnan, och det gör att 
kärnan fungerar som en jättestor magnet.

Hur vet vi något om jordens inre?
Den mesta kunskapen om jordens inre har 
forskarna fått genom att studera vulkanutbrott 
och jordbävningar. De har också borrat djupa 
hål i jordskorpan. Ju längre ner i jordskorpan man 
kommer, desto högre är temperaturen. 

På Kolahalvön i Ryssland finns världens djupaste hål 
skapat av människan. Hålet är mer än 12 kilometer 
djupt och tog 13 år att borra. Ju djupare ner de kom, 
desto varmare blev det. När borren hade kommit ner 
till en temperatur på 180 grader kunde den inte ta sig 
längre ner. Forskarna tvingades avbryta borrningen. 
Efter att borrningen avslutades satte de för hålet. 

Borren vid världens 
djupaste hål.

Magma finns i jordens inre och kommer 
ibland upp till jordytan, till exempel vid 
vulkanutbrott. När magman flyter ut över 
jordytan kallas den lava.

Jorden 
Universum bildades för ungefär 14 miljarder år sedan, vid 
det som brukar kallas big bang. Det skulle dröja ytterligare 
flera miljarder år innan jorden bildades. Först var jorden 
ett gasmoln, sedan ett glödande klot. Under mycket lång 
tid har jorden svalnat allt mer. Jorden är fortfarande en 
het planet. Den är bara kall på ytan.

Jorden är ungefär 4,5 miljarder år.

Jordskorpan är ytan vi bor på
När jorden svalnade bildades jordskorpan som ett hårt 
skal längst ut på klotet. Marken vi går på är bara den 
översta delen av jordskorpan. Även när vi gräver och 
borrar ner i marken så långt vi kan, är det fortfarande 
bara jordskorpan vi gräver i.

Jordskorpan är olika tjock på olika ställen. Den 
tunnaste delen finns under haven, där den är 5–10 km 
tjock. I Sverige är jordskorpan 40–50 km tjock.

Om vi tänker oss att jordklotet 
är som en jättestor persika, 
är jordskorpan lika tunn som 
skalet på persikan. 

jordskorpan

manteln

yttre kärnan

inre kärnan

Jordklotet i genomskärning. 
De gula pilarna visar hur den 
flytande magman rör sig i strömmar.

Strömmar

3130 GEOGRAFI • JORDYTAN FÖRÄNDRAS Mineral är ämnen som bygger upp bergarter till berg och stenar. Vissa mineral är rena grundämnen, som guld, silver och kol. 
Andra mineral är föreningar av olika ämnen. Några vanliga mineral i Sverige är kvarts, fältspat och glimmer. 

Jordens kärna
Det är jordens kärna som värmer upp manteln 
och gör att det bildas strömmar i den. Kärnan 
består av en yttre och en inre del. Den yttre  
kärnan är flytande medan den inre är fast. Den 
inre kärnan har en fast form, trots att tempera- 
turen där är nära 6 000 °C. Smältpunkten för  
bergarter är vanligen omkring 1 500 °C. Att den 
inre kärnan ändå är fast beror på det höga tryck-
et i jordens inre. 

• Läs resten av texten i grundboken, uppmärksam-
ma de begrepp som kan behöva förklaras och 
fortsätt arbeta med uppslaget på det sätt som pas-
sar din klass.

Så här kan du göra
Här finns förslag på en lektionsstruktur att följa.  
Till frågorna som du ger eleverna finns ofta “elevsvar” 
angivna i kursiv text. Vilka svar du i verkligheten  
får i din undervisning går förstås inte att förutsäga. 
Du kan använda dig av de kursiverade elevsvaren 
för att leda eleverna i rätt riktning, mot det innehåll 
som lektionen ska handla om, om det uppstår 
tystnad eller om elevernas tankar drar i väg mot en 
återvändsgränd.

PULS-kollen
Vid lektionens slut kan du använda dig 
av PULS-kollen. Det är en uppgift som 
snabbt ger dig en föreställning om 
hur eleverna har uppfattat (en del av) 
lektionens innehåll. Den kan användas 
som exit ticket – eleverna skriver ner 
svaret på en lapp eller miniwhiteboard, 
eller viskar svaret till dig vid dörren. PULS-
kollen ger dig som lärare ett hum om 
kunskapsläget i klassen. Samma fråga 
kan gärna återkomma i början av nästa 
lektion.

Uppslag ur lärarhandledningen

för innehållet till liv, så att eleverna är väl förbered-
da för att ta sig an texten i grundboken. Frågor och 
diskussioner förbereder och tränar många gånger 
även eleverna på sådant som de sedan har i uppgift 
att självständigt eller tillsammans med klasskamrater 
öva i de uppgifter som finns på kopieringsunder- 
lagen och i  a rbetsboken.

Läs mer om metoder för att arbeta språk- och 
kunskapsutvecklande på sidan 17 och framåt.

RELIGIONSKUNSKAP

HISTORIA

SAMHÄLLSKUNSKAP

GEOGRAFI

Lotta Malm Nilsson

ARBETSBOK 
MED WEBBÖVNINGAR

SOPULS

P
U
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 5 PULSPULS
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Lärmål
Varje uppslag i lärarhandledningen bygger på en genomtänkt idé 
om att innehållet i grundboken, de gemensamma samtalen och 
övningarna samt uppgifterna i arbetsboken tillsammans ska bära 
fram mot målet – kunskapskraven i årskurs 6. På vägen dit bidrar 
varje lektion, varje arbetsområde, till att ge eleverna allt fler delar 
till den helhet av kunskaper som de ska ha med sig när de lämnar 
årskurs 6. 

Ett sätt som du kan försäkra dig om att undervisningen är  
effektiv på är att förtydliga syftet med undervisningen genom att ta 
upp lärmålen. Dessa beskrivs mer ingående i lärarhandledningen 
till PULS SO för årskurs 4. För framför allt yngre elever kan det 
vara bra att konkretisera lärmålen i framstegskriterier, som ännu 
tydligare visar vad eleverna ska sträva mot att lära sig/utveckla un-
der det pågående arbetsområdet, eller till och med den pågående 
lektionen.

Förslag på lärmål och framstegskriterier till varje kapitel finns 
på lärarwebben. Dessa kan du modifiera så att de passar din grupp.

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
fokuserar på elevernas språkutveckling och 
kunskapsutveckling parallellt. Det innebär att 
du som lärare planerar din undervisning så att 
språk och ämnesinnehåll integreras. Målet med 
undervisningen är att eleverna utvecklar kunska-
per som hör till ämnesområdet samtidigt som de 
utvecklar ett språk för att uttrycka sina kunska-
per. För att lyckas med detta är det viktigt att på 
olika sätt stötta elevernas språk- och kunskaps-
inlärning.

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  
kännetecknas bland annat av:
• Förkunskaper, vilket betyder att du som lärare 

utgår från elevernas tidigare erfarenheter och 
kunskaper.

• Interaktion, vilket innebär att du som lärare 
i din undervisning aktiverar eleverna och får 
dem att interagera med varandra i samtal och 
diskussioner som hör till ämnet.

• Stöttning, vilket innebär att du som lärare på 
olika sätt stöttar eleverna i deras språk- och 
kunskapsutveckling.

De här frågorna kan hjälpa dig att planera för  
ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:
• Vad vet dina elever om ämnet innan arbetet 

påbörjas? Hur får du reda på vad de vet?
• På vilka olika sätt kan du aktivera elevernas 

förförståelse?
• Vilka ord och begrepp behöver eleverna lära 

sig?
• Hur kan du hjälpa eleverna att förstå innehållet 

i texten?
• Vilka olika övningar och uppgifter ska eleverna 

få göra? På vilket sätt kommer dessa göra 
eleverna aktiva och därmed hjälpa dem att 
utveckla sina kunskaper?

Förkunskaper
En viktig aspekt av en språk- och kunskapsutveck-
lande undervisning är att du som lärare utgår från 
elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Det 
kan handla om att aktivera kunskaper som eleverna 
har lärt in under tidigare skolår och som det nya 
ämnesområdet bygger vidare på. Ofta har eleverna 
kunskaper och erfarenheter som de inte är medvetna 
om, men som genom samtal och andra aktiviteter 
kan synliggöras och aktiveras.

Genom att aktivera elevernas förkunskaper får du 
som lärare syn på vad eleverna kan och inte kan. Det 
gäller inte enbart ämneskunskaper utan också äm-
nesspråket. Hur kan de olika kunskaperna utvecklas 
så att eleverna klarar av arbetsområdets uppgifter? 
Att aktivera förkunskaper är en form av stöttning 
som är central i det språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssättet.

Metoder för att aktivera förkunskaper
Associationsövningar aktiverar elevernas förkun-
skaper. Presentera till exempel ett begrepp eller en 
frågeställning, eller visa en bild som hör till det äm-
nesområde ni ska arbeta med. Låt eleverna associera 
fritt kring begreppet/frågeställningen/bilden. 

Du kan också låta eleverna förutspå vad texten 
kommer att handla om, utifrån de ämnesrelaterade 
begreppen i det aktuella avsnittet i PULS. 

En annan variant är att bara presentera begrep-
pen för eleverna och be dem svara på vad de tror att 
begreppen betyder. På det sättet får du syn på vilka 
förkunskaper dina elever har. 

Samtala och diskutera med eleverna kring de tan-
kar som begreppet/frågeställningen/bilden väcker hos 
dem. Synliggör det eleverna säger genom att exempel-
vis skriva upp deras förslag på tavlan. Uppmuntra elev-
erna att associera vidare på vad andra säger. Tanken är 
att samtalet dels ska väcka elevernas förkunskaper, dels 
fungera som en kartläggning där du som lärare får syn 
på elevernas kunskaper och kunskapsluckor.

Metoder för språk- och kunskaps-
utvecklande SO-undervisning 

”Duggor” och fördjupande bedömning
Till varje kapitel finns avslutande blad med kryssfrågor. I PULS 
kallas dessa för ”duggor”. Duggorna ger dig möjlighet att få en 
översikt över varje elevs inhämtade kunskaper. Tanken är inte att 
det ska vara elevernas skrivförmåga som mäts, utan de fakta- 
kunskaper som de besitter. 

Duggorna kompletteras med fördjupande frågor där eleverna 
får möjlighet att visa olika nivåer av förståelse. Duggorna, de för-
djupande frågorna samt facit och vägledning till dessa finns på 
lärarwebben.

  

  Kopiering och revidering tillåten  
  © 2021 Lotta Malm Nilsson och Natur & Kultur  
  PULS SO åk 5 Lärarhandledning ISBN 978-91-27-45985-4 

Arbete och pengar 
Förslag på lärmål och tillhörande framstegskriterier 

 

Att 

1. ha kännedom om arbeten i samhället 

aa)) Jag kan berätta något om varför människor arbetar idag och hur det har förändrats över tid. 

bb)) Jag kan ge exempel på några olika typer av arbeten. 

 

2. ha kännedom om hushållets pengar och vad de ska räcka till 

a) Jag kan förklara vad inkomst är och ge exempel på olika typer av inkomster. 

b) Jag kan ge exempel på minst två viktiga utgifter som ett hushåll har. 

c) Jag kan förklara varför det är viktigt att planera sin ekonomi och ge exempel på hur man kan 
göra det. 

 

3. känna till hur pengar flyttar runt i samhället 

a) Jag kan förklara hur arbete, inkomst och konsumtion hänger ihop. 

b) Jag kan ge exempel på varifrån skattepengar kommer. 

c) Jag kan ge några exempel på vad skatten används till. 

 

4. ha kunskap om att villkoren för barn i Sverige är olika 

a) Jag kan berätta om på vilket sätt det kan skilja sig mellan familjer när det gäller hur mycket 
pengar man har, och säga något om konsekvenserna det får. 

b) Jag kan ge exempel på hur barn med lägre levnadsstandard kan få hjälp. 

Kopieringsunderlag © 2020 Natur & Kultur  

PULS SO åk 4 Lärarhandledning  ISBN 978-91-27-45711-9

Fördjupande uppgifter

Arbete och pengar

Arbete och pengar

1a. Förklara vad en budget är. I din förklaring, använd och förklara även  
 orden inkomster och utgifter.

   b. Varför är det viktigt att kunna göra en budget över sin ekonomi? 

2.  Jämför det självhushållande bondesamhället från till exempel medeltiden  
 med dagens konsumtionssamhälle. Använd begreppen i rutan.

      byteshandel                   lön                   varor och tjänster                    yrken

3. ”Att köpa billiga varor innebär att man tjänar pengar.”  
Stämmer påståendet? Förklara hur du tänker.

Arbete och pengar

1a. Förklara vad en budget är. I din förklaring, använd och förklara även  
 orden inkomster och utgifter.

   b. Varför är det viktigt att kunna göra en budget över sin ekonomi? 

2.  Jämför det självhushållande bondesamhället från till exempel medeltiden  
 med dagens konsumtionssamhälle. Använd begreppen i rutan.

      byteshandel                   lön                   varor och tjänster                    yrken

3. ”Att köpa billiga varor innebär att man tjänar pengar.”  
Stämmer påståendet? Förklara hur du tänker.

"

Kopieringsunderlag © 2021 Natur & Kultur  

PULS SO åk 5 Lärarhandledning  ISBN 978-91-27-45985-4

Namn:        Klass: Dugga

Arbete och pengar

1. Stämmer eller stämmer inte? Sätt X. 
stämmer stämmer inte

Många av Sveriges vanligaste yrken, som undersköterska 
och grundskollärare finns inom den offentliga sektorn.

  

Kostnaden för boendet är oftast hushållets största utgift.   

Buffert är sparade pengar som kan användas vid behov.   

Barnbidrag går endast till de familjer som tjänar lite.   

Att köpa ett par jeans och att betala för att få sitt hår klippt 
är exempel på att konsumera.

  

Levnadsstandard berättar om hur mycket pengar ett hushåll 
har att röra sig med

  

Försörjningsstöd betalas ut till de som inte ekonomiska 
möjligheter att klara sin vardag.

  

2. Våra skattepengar går till många olika områden. Skriv in rätt ord under rätt 
ansvarsområde. Obs! Det är tre ord för mycket.

 förskolor militär hemtjänst hotel universitet 

 sporthallar gator brandkår järnvägar vaccin  

 sjukvård polis museer avlopp skolor 

utbildning infrastruktur samhällsskydd vård och omsorg
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Begreppskunskap
När du som lärare undervisar i ett ämnesområde 
använder du språket som ett verktyg för att eleverna 
ska tillgodogöra sig ämneskunskaper och begrepp 
som hör till ämnet. Du synliggör också det språk 
som eleverna behöver för att de exempelvis ska kun-
na underbygga ett resonemang och göra jämförelser. 
Det kan till exempel vara att visa vilka sambandsord 
som eleven kan använda när hen ska sammanfatta 
ett kunskapsområde eller jämföra olika företeelser.

Ju högre upp i skolåren eleverna kommer, desto 
mer abstrakt blir ämnesinnehållet, vilket ställer till 
problem för många elever. Ett sätt att göra det ab-
strakta begripligt för eleverna är att i början av ar-
betet med ett nytt ämnesområde utgå från elevernas 
förkunskaper och låta dem använda sitt eget, ofta 
konkreta, vardagsspråk i diskussioner och samtal. 
Du som lärare kan sedan bygga vidare på elevernas 
vardagsspråk och låta dem möta de ämnesspecifika 
begrepp som finns och visa hur begreppen hänger 
samman med varandra. På så sätt kan du som lärare 
låta eleverna utveckla ett skolspråk som är mer äm-
nesspecifikt och abstrakt.

Eleverna behöver skolspråket för att lättare kunna 
förstå och uttrycka fördjupade kunskaper i ämnet. 
Att till exempel förenkla texter för mycket och inte 
låta eleverna utmanas språkligt är att göra dem en 
björntjänst. Du som lärare ska inte undanhålla elev-
erna skolspråket, utan snarare leda dem mot det 
språket, med hjälp av stöttning. Tanken är att elev-
erna i undervisningssituationen ska kunna pendla 
mellan sitt vardagsspråk och ett mer ämnesspecifikt 
språk.

Metoder för att träna begrepp
Begreppskort 
Till den här metoden finns ett tomt begreppskort att 
hämta på lärarwebben. Fyll gärna i begreppskortet 
tillsammans med eleverna. Det utvalda begreppet 
skrivs in i ovalen. I de kringliggande rutorna skriver 
ni en mening med begreppet i, en kort förklaring samt 
ett eller flera exempel. 

Begreppskorten kan sättas upp på väggen eller 
samlas i en begreppsbok eller kortlek. Låt gärna elev-
erna återkomma till korten och förhöra varandra på 
begreppen.

Begreppskartor 
Med hjälp av begreppskartor tränar eleverna på att 
förstå och använda de begrepp som är viktiga inom 
ett kunskapsområde. Metoden kan användas före 
och/eller efter läsningen. Dela ut kort med centrala 
begrepp, ett begrepp på varje kort, samt ett större 
pappersark. Eleverna diskuterar i grupper om 3–4. 
De lägger begreppen på pappersarket så att de ham-
nar i en logisk ordning/följd. Mellan begreppen drar 
de pilar och skriver ytterligare begrepp eller nödvän-
diga småord så att det blir ett flöde i begreppskartan. 
Hela idén med begreppskartan är att den ska vara ett 
tydligt stöd för den som ska träna sig på att berätta 
om kunskapsområdet. Utifrån det ord som ligger i 
mitten av/överst på begreppskartan (”rubriken”) ska 
eleverna kunna skapa fullständiga meningar med 
hjälp av de begrepp som är placerade i pilarnas rikt-
ning.

När eleverna har lagt sina begreppskartor kan de 
redovisa för varandra och/eller jämföra två eller flera 
begreppskartor med varandra. Vilka skillnader ser 
de och vilka likheter? Vad blev tydligt i de olika be-
greppskartorna? Vad blev inte så tydligt?

Stödfraser
En variant av begreppskartan är metoden Stöd- 
fraser, som framför allt används i lärarhandled- 
ningen som hör till kapitlen Nationella minoriteter,  
Vasatiden och Stormaktstiden. Sätt upp lappar med 
stödfraser på tavlan för att tydliggöra bärande delar  
i din genomgång. Eleverna kan som repetition  
använda samma ord som stöd för att muntligt  
och/eller skriftligt återberätta det som de minns.

Dagens trea
Den här övningen syftar till att minnas och repetera 
några begrepp som eleverna bör komma ihåg från 
ett tidigare tillfälle. Du skriver upp tre begrepp på 
tavlan. Be därefter eleverna att använda några minu-
ter till att skriva förklaringar till de olika begreppen. 

En variant är att eleverna skriver en kort text där 
de tre begreppen används eller skriver på vilket sätt 
begreppen skiljer sig från varandra.

”Dagens trea” kan förstås lika gärna vara ”Dagens 
tvåa” eller ”Dagens fyra”. 

Vittring bryter ner och jämnar ut 
jordytan.

En mening med begreppet: 

Berg och stenar delas sönder  
i mindre bitar.

Förklaring: 

VITTRING

Frostsprängning

Exempel:  

TROS- 
BEKÄNNELSEN

ISLAM

har anhängare 
som kallas har

BÖNENALLAH

MUSLIMER

tror på

är

PROFET

är

GUD

MUHAMMED

VALLFÄRD

kallas

ZAKAT

MEKKA

går till

GÅVOR TILL  
FATTIGA

FEM PELARE

RAMADAN

kallas

FASTAN
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Läsförståelse
En viktig typ av stöttning i den språk- och kun-
skapsutvecklande undervisningen är att ge eleverna 
strategier för att läsa olika typer av texter och för att 
föra samtal om det som de har läst. Det finns olika 
modeller för detta.

De texter som eleverna möter i de samhälls- 
orienterande ämnena blir allt mer komplexa, infor- 
mationstäta och ämnesspecifika ju högre upp i skol-
åren eleverna kommer. Eleverna behöver därför stöd 
av dig som lärare för att förstå texterna som de mö-
ter. Genom aktiv läsning kan du hjälpa eleverna att 
bättre tillgodogöra sig innehållet och samtidigt bli 
säkrare läsare av dessa texter.

Metoder för att stötta  läsförståelsen

Tänk högt
Det är viktigt att eleverna förstår syftet med läs-
ningen och texten. Vad vill texten ge läsaren? När 
du ”packar upp” texten tillsammans med eleverna, 
alltså gemensamt analyserar rubriker, bilder, ordval 
med mera, kan du som lärare agera modell genom 
att ”tänka högt”. Då visar du konkret hur man kan 
göra för att förstå och för att lösa olika problem som 
kan uppstå vid läsningen. Här är ett exempel: – Jag 
läser att rubriken är ”Skånelanden blev svenska” och 
tänker att jag nog ska få läsa om hur det gick till när 
Sverige, kanske för sista gången, övertog Skåne från 
danskarna. Jag minns att det var flera krig om Skåne 
mellan Danmark och Sverige under medeltiden. Att 
det står ”Skånelanden” visar nog att det inte bara är 
Skåne det handlar om, utan flera landskap. Jag har 
inte hört det namnet förut. Jag ska se om jag får veta 
mer när jag läser vidare.

Närläs
För att uppmärksamma eleverna på ord och begrepp 
i en text, och därigenom öka läsförståelsen, kan ni 
närläsa texten. Då läser ni texten högt tillsammans, 
mening för mening eller stycke för stycke. Du ställer 
sedan frågor om det lästa utifrån vad du vill att elev-
erna ska få med sig av innehållet. Det kan vara frågor 
som:
• Vilket ord i den här meningen betyder samma 

sak som …?
• I den här meningen finns ordet … Känner du 

till något ord som betyder samma sak?
• Var i det här stycket beskrivs begreppet …?
• Har du läst om det här förut? Vad känner du 

igen?

På det här sättet närmar sig eleverna texten, samtalar 
om ord och begrepp och skapar gemensam kunskap 
om textens innehåll.

Venn-diagram
Venn-diagrammet är ett jämförande diagram som 
tydliggör likheter och skillnader mellan händelser, 
företeelser, berättelser, religioner med mera. 

Venn-diagrammet kan se ut på lite olika sätt, men 
om vi utgår från att vi ska jämföra två tidsperioder 
så har vi två cirklar. De två cirklarna överlappar var-
andra så att vi i mitten får en yta där vi kan skriva de 
likheter som finns mellan de två tidsperioderna. Till 
vänster skriver vi vad som skiljer den första tidspe-
rioden från den andra och till höger skriver vi vad 
som skiljer den andra tidsperioden från den första. 
Ett tomt venn-diagram finns på kopieringsunderlag 
K44, sidan 195. 

Orsaker och konsekvenser
Stödstrukturen Orsaker och konsekvenser kan använ-
das för att analysera och resonera kring orsakerna 
till och konsekvenserna av en viss händelse.  
I PULS SO för årskurs 5 används den här stöd-
strukturen framför allt i historiekapitlen men den 
fungerar väl inom många ämnesområden. Sätt in till 
exempel ”bråk på rasten”, ”ett företag går i konkurs” 
eller ”gruvdrift” som händelse. Vilka orsaker finns 
till händelsen? Vilka konsekvenser får händelsen? 

En tom stödstruktur med orsaker och konsekven-
ser finns på kopieringsunderlag K43, sidan 194.

Samtala
En undervisning där eleverna stöttas i att utveckla 
sina ämneskunskaper går hand i hand med en un-
dervisning som är meningsfull och som uppmuntrar 
till elevaktivitet och interaktion. En klassrumsmiljö 
där fokus ligger på att eleverna är delaktiga och akti-
va, till exempel genom att i grupp eller helklass sam-
tala, diskutera, pröva idéer, ställa frågor, skriva, lyss-
na och läsa gynnar elevernas lärande. Det är genom 
språket och interaktionen med andra som eleverna 
tränar sig i att uttrycka tankar och  
resonemang.

I en elevaktiv undervisning är det viktigt att elev-
erna känner sig trygga, så att de vågar uttrycka och 
pröva olika tankar.

Metoder som hjälp vid samtal

EPA – Enskilt, Par, Alla
I våra klassrum sitter alltid ett antal elever som inte 
så gärna är aktiva i det som sker. De lyssnar kan-
ske, men räcker helst inte upp handen för att delta i 
diskussioner och samtal. Det kan kännas jobbigt att 
prata inför andra eller att över huvud taget dela sina 
tankar med en stor grupp. Genom att använda sam-
talsmetoden EPA blir det en självklarhet att samtliga 
elever deltar.

EPA står för Enskilt, Par, Alla. Genom att använda 
metoden får varje elev alltså möjlighet att först fun-
dera enskilt över den fråga som ställs. Därefter får 
eleven lufta sina tankar med en klasskamrat (par). 
Till sist uppmuntras paren att dela med sig av sina 
samtal i helklass (alla), genom att en i paret berättar 
vad hen har pratat om med sin klasskamrat. 

Ibland kan det passa att inte alla nödvändigtvis 
hör allas tankar utan att paren i stället redovisar i 
tvärgrupper eller i grupper om 6–8 elever, beroende 
på innehåll och sammanhang.

Inledande fraser
Som stöttning vid samtal kan eleverna använda sig 
av en lathund med inledande fraser. Ett förslag till 
lathund finns på lärarwebben, men ni kan förstås 
också hjälpas åt att göra ”Klassens lathund” med 
fraser som passar er. Lathunden kan förstoras och 
sättas upp på klassrumsväggen eller kopieras i mind-
re format och tejpas fast på elevernas platser.

Samtalsroller
Dela in klassen i grupper om umgefär fyra elever i 
varje grupp. Eleverna ska läsa ett avsnitt i läroboken. 
Ge eleverna i grupperna olika roller. En elev ska 
ställa frågor till texten. En elev ska lyfta fram något 
som är oklart eller svårt att förstå. En elev ska sam-
manfatta det lästa. En ska göra förutsägelser om vad 
nästa textavsnitt kan komma att handla om. 

När eleverna har läst avsnittet delger de varandra 
vad de har kommit fram till. Eleverna för sedan ett 
samtal och diskuterar de frågor, oklarheter, samman-
fattningar och förutsägelser som gruppen har.

Jag håller med

Jag håller med dig när du 

säger att …

Jag gillar det du sa för att …

Det här är intressant för att …

När du sa … förstod jag …

 

Jag håller inte med

Jag håller inte med dig  

om att …

Jag hör vad du säger men …

Om det är som du säger, hur 

kommer det sig då att …

Hur vet du det?

Jag undrar

En fråga jag har är …

Kan du berätta mer om …

Tänk om …

Förstår du varför … 

Jag sammanfattar

Hittills har vi sagt …

Så du menar …

Det viktigaste vi kommit  

fram till är …

Kan vi vara överens om att …

Orsaker 

Kung Gustav Vasa och 
fogdarna bestämde över 
sådant som bönderna 
var vana att sköta själva. 

Kungen plundrade  
kyrkorna.

Kungen höjde skatterna.

Konsekvenser 

Kungen och hans knek-
tar slog ner upproret.
 
Nils Dacke avrättades.

Sverige fortsatte att 
vara ett enat land.

Händelse

Dacke- 
fejden

Medeltiden                                                Vasatiden

  kyrkan var 
 katolsk

Sverige var ett 
valrike 

borgar

 

livet för  
bönderna

bostäder/hus 

kyrkan var 
protestantisk

Sverige var ett 
arvrike

större slott
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språk- och kunskaps -
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boken Språkutvecklande 
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Björn Kindenberg. 
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Språkutvecklande SO-undervisning är en handbok för 
SO-läraren. Boken handlar om hur man kan skapa en 
undervisning som utvecklar både elevernas kunskaper 
och elevernas språk. 

Lärande och språk är nära förknippade med varandra. 
När våra elever börjar skolan ska de ta sig från ett kon-
kret vardagsspråk till att uttrycka sig och ta in kunskap 
på ett abstrakt skolspråk. I detta arbete behöver elever-
na få språkliga strategier och stöttning av läraren för att 
i så stor utsträckning som möjligt ta sig an ämnesinne-
hållet. Detta gäller både elever med svenska som 
modersmål och elever med svenska som andraspråk.

I den här boken presenterar författarna sex utgångs-
punkter att utgå ifrån i undervisningen för att göra den 
språk- och kunskapsutvecklande. Boken innehåller dess-
utom en stor mängd praktiska aktiviteter att använda i 
klassrummet.

Språkutvecklande SO-undervisning riktar sig främst till 
SO-lärare på högstadiet men de aktiviteter , metoder 
och arbetssätt som presenteras kan även användas 
inom andra ämnen och skolår.
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och metoder i det dagliga skolarbetet. 
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Skriva
I SO-undervisningen skriver eleverna framför allt 
utifrån två syften: för att lära sig och för att visa vad 
de har lärt sig. Att skriva hjälper eleverna inte bara 
med att minnas ämnesinnehållet, utan även med att 
förstå det. I skrift måste man tydligt uttrycka och 
fullfölja sina tankegångar så att dessa framgår för 
läsaren. Under skrivandet tvingas man därför att 
stanna upp och verkligen tänka efter vad man vill ha 
sagt med sin text. På så sätt stärker skrivprocessen 
elevernas lärande. Tankarna blir synliga, inte bara 
för dig som lärare utan också för eleverna själva. Det 
möjliggör för er båda att få syn på vad en elev förstår 
och inte förstår.

Metoder som hjälp vid skrivande

Kortskrivning – skriva för att reflektera
Skrivandet är ett effektivt verktyg för att tänka. Där-
för är det bra att ibland stanna upp under ett arbets-
område och låta eleverna skriva för att reflektera. 
Använd skrivhäften, lösblad eller en digital lösning.

Vid vissa tillfällen kan du välja att samla in elev-
ernas texter. Om du ger eleverna i uppdrag att skriva 
en kort reflektion under 4–5 minuter om det som 
ni just har talat om, kan du få en värdefull överblick 
över vad eleverna hittills har tagit till sig. 

Kortskrivning kan också användas för att låta 
eleverna samla tankarna inför samtal. Om ni utgår 
från en specifik fråga, som till exempel: ”Varför  
ligger så många av Europas huvudstäder vid floder?” 
kan det passa bra att låta eleverna tänka enskilt med 
pennan i hand i en eller ett par minuter, innan de 
läser upp vad de skrivit för en kamrat och samtalar 
om frågan i par, grupp eller helklass.

Sammanfatta en text med egna ord
Genom att bearbeta information och återge den med 
egna ord gör man andras kunskap till sin egen. Risk-
en är dock ofta stor att vissa elever besvarar fråge- 
ställningar genom att bara skriva av originaltexten. 
Det är lättare för eleverna att skriva med egna ord 
när de har förstått texterna som de ska återge. Hjälp 
därför eleverna att plocka ut det centrala i texten. 

När eleverna ska sammanfatta med egna ord kan 
följande arbetsgång passa:

1.  Fundera över vad du redan känner till om ämnet.

2.  Läs texten.

3.  Anteckna centrala begrepp som nyckelord.

4.  Sammanfatta varje stycke i en mening. 

5.  Återberätta innehållet muntligt för en kamrat.  
Ta nyckelord och eventuella bilder till hjälp.

6.  Utgå från anteckningarna när du skriver en 
sammanfattning av texten.

7.  Jämför din sammanfattning med originaltexten för 
att kontrollera att du har fått med allt som är viktigt.

Till en början behöver stegen göras gemensamt. Allt-
eftersom elevernas färdigheter ökar kan de ta större 
ansvar för att utföra stegen på egen hand.

Ändra formen
Ett sätt att underlätta för eleverna att skriva med 
egna ord är att ge dem uppdraget att skriva sina egna 
texter i en annan form än ursprungstexten. 

I stället för att läsa en faktatext om till exempel 
häxprocesserna och sedan sammanfatta innehållet i 
en egen faktatext kan eleverna alltså skriva som för-
slag: 
• ett manus till en enkel pjäs som visar hur det 

kan ha gått till vid en rättegång mot en häxa
• ett brev från en person som bevittnat hur en 

kvinna har dömts för häxeri
• en nyhetsnotis som meddelar att en 

häxrättegång har ägt rum.

Likheter 

också

även

båda

såväl … som

i likhet med

precis som

på samma sätt som

Skillnader

men

dock

medan

jämfört med

medan däremot

till skillnad från

i sin tur

Skrivmallar
En skrivmall är ett stöttande underlag med ord och 
fraser som ger eleverna ett förslag till disposition 
för en text. Eleverna får själva fylla på med ett re-
levant innehåll. Syftet är att ge dem en modell för 
hur strukturen i en viss texttyp kan se ut och hjälpa 
dem att skapa ordning. Att en del av texten redan är 
skriven avlastar eleverna i skrivarbetet så att de kan 
fokusera på faktainnehållet.

Det är viktigt att påpeka att skrivmallen bara är 
ett förslag. Det står eleverna fritt att ändra om, byta 
ut ord eller lägga till mer information mellan exem-
pelmeningarna. För att förhindra att mallarna styr 
för mycket är det bättre att eleverna skriver av dem 
än att de fyller i ett blad med förtryckt text.

Komplettera gärna skrivmallarna med en lathund 
som visar sambandsord som passar texttypen.

Skrivmall – jämförande text 

Likheter och skillnader mellan … och …

Trots att … och … är två olika … så liknar de varandra på flera 

sätt. Det är till exempel så att …

En annan likhet är …

En sak som däremot tydligt skiljer dem åt är …

En annan olikhet är …

Klipp isär text
Ett sätt att synliggöra hur en text är uppbyggd, det 
vill säga vilka delar den innehåller och i vilken ord-
ning delarna kommer, är att klippa isär texten och 
låta eleverna sätta ihop den igen.

Kopiera till exempel ett uppslag ur PULS grund-
bok och klipp isär texten i lämpliga delar – meningar 
eller hela stycken. Låt rubriker, underrubriker, bilder 
och bildtexter hamna på egna lappar. Ge eleverna i 
uppgift att parvis läsa igenom lapparna samt räkna 
ut vilka delar som hänger ihop och hur de passar in 
under de olika rubrikerna. När de är klara låter du 
paren jämföra sin lagda text med ett annat pars text. 
Tillsammans ska de komma överens om hur texten 
ska se ut.

När ni diskuterar gruppernas lösningar i helklass 
kan ni resonera om fördelarna med de olika försla-
gen. Ni kan diskutera frågor som: ”Vilken effekt får 
olika inledningar?” och ”Vad passar bra att avsluta 
avsnittet med?” Ni kan även titta på eventuella sam-
bandsord som dessutom, ytterligare, alltså, därför att 
och till sist.

En variant av den här övningen är att ge elev-
erna enbart rubriker, underrubriker och bilder till 
ett uppslag. Täck över brödtexten och bildtexterna 
innan du kopierar uppslaget. Eleverna kan använda 
rubrikerna och bilderna antingen för att förutspå 
vad texten handlar om eller för att skriva korta sam-
manfattningar av respektive stycke efter läsningen.

Sambandsord – Jämförande text
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Vi människor strävar ständigt efter att orientera oss 
i samtiden och inför framtiden. Vi orienterar oss 
för att veta hur vi ska handla i olika situationer och 
när vi gör det använder vi ofta historia på olika sätt. 
Förmågan att koppla samman föreställningar om det 
förflutna brukar vi kalla historiemedvetande. Histo-
riemedvetandet kommer till uttryck när vi använder 
historia på olika sätt, och detta kallar vi historiebruk. 
Enkelt uttryckt innebär historiebruk att någon an-
vänder historia för att uttrycka eller åstadkomma 
något. 

Var används historia?
Ur ett elev- och lärarperspektiv är det uppenbart 
att historia förekommer på historielektioner och i 
läromedel, men historia används också i alla möjli-
ga sammanhang – i populärkulturen (film, musik, 
litteratur och så vidare), i politiken, vid firandet av 
högtider, för att benämna gator och platser, inom 
idrotten, i reklam för att sälja något med mera.

Historiebruk
Ett av målen i kursplanen för historia är att förstå hur historia 
används, och har använts, för olika syften och behov och av olika 
individer och grupper. Vanligen kallas detta historiebruk. Här följer 
en introduktion till historiebruk och förslag på hur man kan arbeta 
med det i undervisningen. 

Inte samma sak som källkritik
Ibland behandlas historiebruk tillsammans med 
källkritik, men vi tror att det är viktigt att hålla isär 
dessa aspekter av historieämnet. Att undersöka ett 
historiebruk skiljer sig från att undersöka historiska 
händelser eller fenomen. Källkritiska frågor ställs 
för att försöka förstå det förflutna, medan de frågor 
som ställs när historiebruk undersöks syftar till att 
förstå hur och varför någon använder historia för att 
säga något om sin samtid och kanske för att påverka 
något i framtiden. Ett historiebruk är inte en källa till 
det förflutna utan ett påstående om samtiden.

Historiebrukets funktioner
Historia används i olika sammanhang och historie- 
bruk kan sägas ha tre viktiga funktioner. Dessa är 
bra att känna till för att kunna identifiera historie-
bruk och för att förstå varför historia används i ett 
visst sammanhang. Historiedidaktikern Kenneth 
Nordgren menar att historia används för att:

Förstå eller förklara något i samtiden  
När vi stöter på något vi inte förstår vänder vi oss 
ofta till historien för att söka förklaringar och sam-
manhang. Hur någon brukar historia visar också hur 
de förstår sin samtid.

Påverka eller förändra något i samtiden  
Historia kan användas av individer och grupper för 
att försöka förändra världen. Den som förstår värl-
den på ett visst sätt kan också vilja använda historia 
för att påverka andra i en viss riktning.

Skapa sammanhållning och bygga identiteter  
En viktig funktion för historia är att bidra till att 
skapa identiteter och kollektiv sammanhållning. Att 
skapa en gemensam historia och att använda gemen-
samma symboler är viktiga när ett ”vi” ska skapas 
och upprätthållas.
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Att undersöka  
historiebrukets tidslager
Att undersöka historiebruk handlar om att förstå hur 
historia används i olika sammanhang, av olika indi-
vider, för olika syften. Vid Stockholms slott står en 
staty som föreställer Kristina Gyllenstierna (1449–
1554), en av den tidiga svenska historiens kända 
kvinnor. När vi studerar ett historiebruk hanterar vi 
per automatik olika tidslager. Här tar vi hjälp av tan-
kefiguren ”statyns tre åldrar” för att reda ut detta.

Den historiska referensens tid handlar om Kris-
tinas roll i försvaret av Stockholm. Hon var gift med 
riksföreståndaren Sten Sture d.y. och ledde efter ma-
kens död motståndet mot danskarnas invasion 1520.  

Nästa tidslager är tiden när statyn restes, i det här 
fallet 1912 efter ett upprop av ”Föreningen för Stock-
holms fasta försvar”, som ett inspel i försvarsdebatten. 

Slutligen finns vår egen tid, där feminismen för-
ändrat hur vi i dag tolkar statyn. Kanske blir det en 
påminnelse om hur kvinnor osynliggjorts genom 
historien och att detta inte får fortsätta. 

Framför allt är det de två första tidslagren som 
ska uppmärksammas och åtskiljas. Ett historiebruk 
handlar inte om något i det förflutna. Det handlar 
i stället om att någon använder det förflutna för att 
säga något i sin egen samtid med avsikt att åstad-
komma något. Ett viktigt mål är därför att skilja den 
historiska tiden, med fokus på att identifiera och 
undersöka den historiska referensen, från historie-
brukets tid, med fokus på historiebrukets budskap 
och aktörer.

Historiebruk är ett sätt  
att kommunicera
Ett sätt att förstå historiebruk är att se det som ett 
samtal eller en pågående kommunikation. Historie-
bruk är enligt det synsättet en kommunikativ hand-
ling och kan därför undersökas som en kommunika-
tionskedja med avsändare, budskap och mottagare. 
Det finns någon som är avsändare och som formu-
lerar ett påstående. Det finns ett budskap som har 
historiska referenser och som är ett påstående om 
samtiden eller framtiden. Slutligen finns några som 
är mottagare av budskapet. Här behöver vi förstå att 
kommunikationen överskrider tiden och är dyna-
misk, vilket innebär att mottagare i olika samman-
hang och olika tider förstår budskapet på olika sätt.

Med kommunikationsmodellen kan vi analysera re-
lationerna i det pågående samtal som historiebruket 
utgör när det gäller statyn över Kristina Gyllenstierna. 

Avsändare är ”Föreningen för Stockholms fasta 
försvar”, som samlade in pengar för att resa statyn. 
Vilket var då budskapet, det påstående om samtiden 
år 1912, som skickades? Varför en staty över Kristina 
Gyllenstierna? Och varför just då? Statyn gestaltar 
en rakryggad kvinna, som tittar ut över världen och 
kanske håller vakt. Vid hennes fötter finns en ka-
non. 1912 var försvarsfrågan het i Sverige. Statyns 
budskap kan tolkas som ett påstående om att Sverige 
behövde ett starkt försvar och en uppmaning att ta 
itu med saken. Kommunikationens mottagare åren 
efter 1912 var därmed opinionen och beslutsfattarna.

Historiebruket finns överallt i vardagen. I sportvärlden är 
det inte ovanligt att historia används, exempelvis i evene-
mang som Vasaloppet och Engelbrektsloppet. Bland fot-
bollssupportrar kan historiska referenser bidra till att skapa 
sammanhållning. När Malmö FF:s supportrar vecklade ut 
en banderoll med budskapet “Stockholms blodbad – det 
bästa som har hänt” gjordes det för att positionera sig i 
relation till olika Stockholmslag. Malmö FF-supportrarnas 
historiska referens är ett Skåne som ockuperades av den 
svenska centralmakten. Historiebruk kan vara provoceran-
de och väcker ofta etiska frågor.

Kristina Gyllenstiernas staty är skapad 
av Teodor Lundberg och står på Yttre 
borggården vid Kungliga slottet i 
Stockholm. Den avtäcktes 1912.

Tankefiguren "statyns tre åldrar".

Kommunikationskedja där avsändaren skickar budska-
pet och mottagaren tolkar det.

Använd hellre den frilagda 
bilden på statyn från SO åk 
4 Grundbok s. 154

Figuren behöver ritas om. Ändra till "Tiden när 
statyn reses (1912)" i mitten.

Pagina här!

avsändare
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Att undersöka närområdet  
som en geografisk plats, forts.

Instruktionsblad till övningarna för eleverna finns 
att skriva ut från lärarwebben.

 Övning 1 – studera klassrummet                                             

Dela in klassen i grupper om 2–3 elever. Berätta att 
de ska göra en kartskiss över sådant i klassrummet 
som är ”karterbart”, exempelvis rummets inredning, 
dörrar och fönster och så vidare. Eleverna ska  
klassificera och dela in det som finns i rummet,  
till exempel funktion, material, fast inredning/lös 
inredning, färger med mera. Låt grupperna disku-
tera och fritt välja hur de ska klassificera och dela in 
sakerna. Låt dem redovisa sina val i storgrupp.

 Övning 2 – studera klassrummets                                        
 relativa läge                                                                                

Låt eleverna arbeta i samma par/grupper som i 
övning 1. Berätta att de nu ska undersöka klass-
rummets läge i förhållande till andra rum i skolan 
(”relativa läget”) och göra en kartskiss över skolan 
som de ser den. Vilka rum i skolan är viktiga, och 
varför? Vilken funktion har dessa rum? Hur långt 
bort ligger rummen? Ange väderstreck. Informera 
eleverna om att de ska fundera på varför rummen 
är placerade som de är – söka en förklaring till rum-
mens placering (arkitekt, säkerhet, centralt i huset, 
avskildhet och så vidare). Samla grupperna och  
redovisa i storgrupp.

 Övning 3 – studera skolområdet på kartan                      

Nu följer en lärarledd övning, där eleverna gärna 
kan diskutera frågorna parvis innan ni återknyter 
varje fråga i helklass. Gå igenom och diskutera ”sko-
lområdet”: Vad är skolområdet och hur avgränsar 
man det?

Ta gärna fram en digital karta, till exempel 
Google Maps. Se även Google Earth, som visar 
bilder av jorden från ovan. Sök fram skolans läge i 
kartan/bilden. Syns skolområdet? Sök reda på sko-
lans ”absoluta läge” med koordinater. Vad betyder 
koordinaterna? Låt eleverna föreslå formuleringar 
som anger skolans relativa läge, till exempel ”Skolan 
ligger en kilometer söder om sjön Fjäturen.” Vad är 
skillnaden mellan absolut läge och relativt läge?

 

Steg 1

Presentera Louis De Geer-statyn (se faktaruta) och 
introducera frågan:  
– Hur kan någon vilja riva en staty? 

Steg 2 – ålder 1, 1600-tal

Undersök De Geer-statyn med hjälp av tankefiguren 
”statyns tre åldrar”. Identifiera och undersök den 
historiska referensens tid, det vill säga första halv-
an av 1600-talet. För att förstå de senare bruken av 
Louis De Geer behöver eleverna först känna till hans 
historiska betydelse. 

Steg 3 – ålder 2, 1945

Ta hjälp av kommunikationsmodellen och illustrera 
för eleverna hur historiebruket som kommunikation 
såg ut 1945. Fundera över budskapet med hjälp av 
historiebrukets tre funktioner (förklara, påverka, 
skapa sammanhållning) och utred vilket påstående 
om samtiden år 1945 som uttrycktes. Fundera också 
över vad det var som gjorde att man valde just Louis 
De Greer som historisk referens.

Steg 4 – ålder 3, nutid

Ta hjälp av kommunikationsmodellen och identi-
fiera dagens mottagare. Några mottagare ser statyn 
av köp- och industrimannen Louis De Geer som en 
representant för entreprenörsanda, en ambassadör 
för staden eller ett exempel på invandringens goda 
sidor. Andra mottagare känner sig provocerade av 
slavhandlaren Louis De Geer och hänvisar till hans 
inblandning i svensk slavhandel. 

Här är ett par viktiga poänger:
1 Mottagarna förändras över tid och därmed föränd-
ras också hur budskapet tolkas.
2 Mottagarna kan reagera på budskapet, till exempel 
att staden hyllar en problematisk hjälte, och välja att 
bli nya avsändare av ett alternativt budskap. Runt 
om i världen har statyer av historiska personer med 
koppling till slavhandel rivits, vilket inte har hänt 
i Norrköping även om enstaka personer har väckt 
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frågan.

Steg 5

Besvara tillsammans frågan om varför någon skulle 
vilja riva en staty. 

Steg 6

Agera utifrån diskussionen om statyn. Här är två 
förslag på aktiviteter:

a) Skapa en plakett som kommenterar statyns 
olika betydelser. 
Historikern Magnus Rodell menar att en sådan 
plakett behövs och skulle kunna lyda: ”Här har vi 
mannen som grundade den svenska slavhandeln 
tillsammans med drottning Kristina.”

b) Diskutera hur en ”motskulptur” skulle kunna 
se ut och skapa kanske en sådan tillsammans. 
Konstnären Carl Johan De Geer, som är släkt med 
Louis De Geer, ville själv skapa en motskulptur i 
form av en skolbänk i brons som skulle placeras 
intill statyn. Med det ville han kanske visa att Louis 
De Geer skulle ha behövt lära sig mer om slavhan-
delns konsekvenser.

Övning i historiebruk: 
Hur kan någon vilja riva en staty?

Övningen går ut på att tillsammans med eleverna re-
sonera om skälen till att någon i dag kan vilja riva en 
staty. I exemplet använder vi en staty som föreställer 
Louis De Geer (1587−1652). I PULS SO årskurs 5  
nämns De Geer i avsnittet Soldater, kanoner och 
skepp (kapitlet Stormaktstiden) på sidorna 204–205. 
Där finns också en faktaruta om De Geer. Övningen 
kan passa bra att göra i samband med det avsnittet. 

På lärarwebben finns bilder att visa på storskärm.

Maria Johansson och Patrik Johansson är  
gymnasielektorer i historia och driver SO-didaktik i 
centrum vid Globala gymnasiet i Stockholms stad.

Staty över Louis De Geer
Skulpturen som föreställer Louis De Geer är 3,5 meter 
hög och tillverkad i svart granit. Vid fötterna finns 
industribyggnader och människor vid en fors. Vid 
skulpturens nedre del finns det figurer som represen-
terar olika delar av De Geers gärning: ett mässing-
bruk, båtar som seglar vid en kust och symboler för 
olika grundämnen. 

Statyn är placerad så att De Geer blickar ner mot sitt 
verk Holmens bruk, mitt i Norrköping. När statyn 
restes 1945 gick industrin för högvarv i Norrköping. 
Med statyn ville man manifestera hur betydelsefullt 
Norrköping var för Sverige. Längst ner på skulpturens 
baksida står följande text:

“Louis de Geer, född 1587 död 1652. Den svenska 
industriens fader. I Norrköping upprättade han va-
penfaktori och mässingbruk och grundlade stadens 
textilindustri. Under ofredstid smidde han våra vapen 
och var ett trofast stöd för konung och folk. Monu-
mentet är rest nära de stränder, där han själv en gång 
lyssnat till forsarnas dån och arbetets sång.”

(Källor: Norrköpings konstmuseum, SVT Nyheter 24 
juli 2020) 

Statyn över Louis De 
Geer på Gamla Torget i 
Norrköping

Anita, det finns en 
bild från wikipedia i 
mappen som jag tycker 
är bättre, men om den 
är för låg kan jag is-
tället köpa denna från 
TT.  Manus!

Pagina här!

Bakgrund till övningen

Louis De Geer var en industri- och köpman som levde i 
Norrköping under 1600-talet. Han betraktas bland annat 
som en av grundarna till textilindustrin som är kopplad 
till Norrköping. En staty skapad av Carl Milles restes till 
Louis De Geers minne på Gamla Torget i Norrköping 
1945. På senare år har De Geer, som invandrade till Sve-
rige, lyfts fram som en symbol för lyckad integration och 
fungerande mångkulturalitet. 

Under år 2020 drog protester i gång världen över som 
en del av Black Lives Matter-rörelsen efter afroamerika-
nen George Floyds död. Även i Sverige diskuterades his-
toriska personers kopplingar till slaveriets och rasismens 
historia – bland annat Carl von Linné och Louis De Geer. 
Anledningen till att De Geer har diskuterats var hans in-
blandning i den svenska slavhandeln i Västafrika genom 
Svenska Afrikanska kompaniet och den svenska kolonin 
Cabo Corso i nuvarande Ghana, som grundades under 
drottning Kristinas regenttid.

Förf skriver: • Om det får plats tror 
vi att det skulle vara bra med en tom 
kommunikationsmodell på det andra upp-
slaget (se bifogad bild). Det kan vara 
en bra resurs för lärarna som ska jobba 
med övningen.
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Så här kan du göra

• Inled med att visa eleverna samtalsbilden från 
sidan 7 i grundboken på storskärm (finns på  
lärarwebben).  
– Varför hoppas pojken till vänster att klassen 
ska få hålla ihop ända till nian?
Han tycker att det är så bra stämning i klassen  
och hoppas få ha det så i hela grundskolan.

– Vad innebär det att ha ”bra stämning”  
i en klass?

Det kan vara att alla är bra kompisar, att alla är 
schyssta mot varandra. Man hjälper varandra.  
Alla har någon att vara med, ingen blir utestängd. 
Ingen skrattar åt den som ställer eller svarar på 
frågor i klassrummet.

– Varför tänker pojken till höger lite annorlun-
da, tror du? Varför kan det vara bättre för klas-
sen att bryta upp och få bilda nya grupper? 

Frågan kan vara känslig för några, så det kan vara 
en bra idé att låta alla skriva ner sina svar/tankar 
på en lapp som läggs anonymt i en burk. Du kan 
sedan läsa upp vad som står på lapparna. Här 
finns möjligheter för konstruktiva samtal om hur 
man vill ha det i en grupp, för att kunna trivas. 
Eventuellt blir det också ett bra tillfälle för klas-
sen att formulera sina trivselregler.

• Titta på och läs kapitlets första uppslag i grund-
boken tillsammans. Uppmärksamma de begrepp 
som kan behöva förklaras.
– Vad är en grupp? 

Ett antal människor som alla känner samhörighet 
med varandra på något sätt.

– Vilka grupper ingår du i? Fundera och ge  
ett exempel på en grupp där du ingår.

Låt eleverna skriva ett exempel som de på given 
signal visar för klassen. Be några elever läsa sina 
exempel högt.

– Tänk på en grupp som du trivs i. Vad är det 
som gör att du trivs i den gruppen?

Låt gärna eleverna skriva ner sina tankar eller 
använd samtalsmodellen EPA, så att alla kommer 
till tals. Låt då eleverna fundera själva (Enskilt), 
sedan diskutera två och två (Par), innan ni disku-
terar i storgrupp (Alla). Läs mer om EPA på sidan 
22 i den här handledningen.

Begrepp

grupp unik individ social varelse

roll norm stämning

Introduktionsuppslag s. 6 –7

Syfte i ämnet samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskun-
skap ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla: 

• kunskaper om sociala, ekonomiska, poli-
tiska, rättsliga och mediala förhållanden 
och strukturer i samhället. 

Centralt innehåll, samhällskunskap

Individer och gemenskaper

• Sociala roller och normer i olika sam-
manhang, till exempel inom familjen  
och i vänskapsrelationer. Könsroller,  
jämställdhet och sexualitet.

• Sociala skyddsnät för barn i olika livs- 
situationer, i skolan och i samhället.

Lgr22

För din undervisning behöver du
• lärmål till kapitlet, se sidan 16 och lärarwebben 

• bilder från lärarwebben

• skrivhäften, lösblad eller en digital lösning för 
kortskrivning (se sidan 22).

I det här kapitlet får ni läsa om 
• grupper som finns i samhället

• att vi har olika roller i grupper

• hur normer formar oss

• när grupper förändras. 

Samhällskunskapsämnet syftar till att stötta eleverna i att bli aktiva och ansvarstagande 
medborgare. En viktig förutsättning för att nå dit är att eleverna får förståelse för sociala 
strukturer och normer i samhället. Vissa strukturer regleras av lagar, andra är oskrivna.
I det här kapitlet lär sig eleverna om vad grupper betyder för människan och hur indivi-
den fungerar i en grupp. De får också kännedom om normers betydelse för gruppen och 
kunskap om vilket stöd som finns att få för barn som har det svårt.

Grupper och roller
Tänk hur många människor du hör ihop med. Du hör till 
en familj, en släkt och en skolklass. Du har kanske grannar 
där du bor, kompisgäng, idrottslag eller andra grupper 
av personer som du också hör ihop med. 

Vi människor ser olika ut och tänker olika. Vi är unika 
individer, men ingen av oss skulle klara sig helt på egen 
hand. Människor är sociala varelser och ingår under hela 
sitt liv i flera grupper. 

Vi påverkas av de grupper vi ingår i. Vi anpassar oss 
till andra runt oss, och alla i en grupp får olika roller. 

SAMHÄLLSKUNSKAP

I det här kapitlet får du läsa om 
• grupper som finns i samhället

• att vi har olika roller i grupper

• hur normer formar oss

• när grupper förändras.

Grupper och roller

Jag tycker a�  vi har så 
bra stämning i klassen. 
Hoppas a�  vår klass får 
hålla ihop ända tills vi  
           slutar nian.

Fast det är inte 
säkert a�  det 

skulle vara så bra.           slutar nian.           slutar nian.

6 7
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Grupper i samhället s. 8 –9

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 3  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Grupper i samhället, de samtal ni har haft och de 
övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven fyller i begrepp i en lucktext. 

2–3  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om grupper och roller.

4  Eleven reflekterar över sina egna roller  
i familjen.

5  Fördjupande uppgift. Eleven använder 
illustrationen ur boken som inspiration för  
att lista vilka personer hen hör ihop med.

Grupper i samhället
Människan är ett flockdjur, precis som lejon och 
elefanter. I alla tider har vi levt tillsammans med andra 
människor. Djuren i flocken behöver varandra för att 
överleva. På samma sätt är det med oss människor. 
Ingen klarar sig helt ensam. Vi behöver tillhöra grupper 
av olika slag. 

Du tillhör olika grupper
En grupp är ett antal människor som känner 
samhörighet med varandra på något sätt. 
En grupp kan vara en skolklass, grannar, 
kompisar i en idrotts- eller fritidsaktivitet, 
släkt och familj. Alla sådana här typer av 
grupper är delar av samhället. 

Roller
I alla grupper finns deltagare, olika personer, 
med olika roller. Några exempel på roller är 
ledaren, den tystlåtna, den pratglada och den 
roliga. I många grupper är de här rollerna inte 
något man bestämt om tillsammans, utan något 
som oftast bara blir. 

Bara för att man har en roll i en grupp 
betyder det inte att man har samma roll i alla 
grupper. Alla roller är heller inte färdiga så fort du 
går med i en grupp. Vissa roller blir tydliga först när 
deltagarna har varit tillsammans en tid. Så kan det 
till exempel vara i en ny klass. Efter ett tag utvecklas 
rollerna i klassen och det blir som en vana att hålla 
sig till sin roll. 

Ibland kan en roll vara svår att ändra på. En elev 
som fått en roll i början av sin tid i skolan kan ha svårt 
att gå ur den rollen. Man kan på så vis bli fast i en roll 
som man inte trivs med. 

Familjen är en grupp
När vi föds kan vi inte överleva om inte någon tar hand om 
oss och ger oss mat, kläder, skydd och kärlek. Det vanliga är 
att det är familjen som ger oss detta. Så småningom börjar 
vi ingå i flera andra grupper, men familjen är den grupp 
som vi oftast har allra närmast oss.

Familjer kan se ut på många sätt. Barn i olika familjer 
kan ha olika många föräldrar och olika många syskon. 
En del har sin familj samlad på ett och samma ställe, 
andra ingår kanske i flera familjer som bor i olika hem, 
till exempel om föräldrarna är skilda. Då bor barnen 
kanske med en förälder varannan vecka.

Inom varje familj finns idéer och regler om vad som är 
rätt och fel just hos dem. I en familj kanske det är okej att äta 
smörgåsar i soffan. I en annan familj äter man bara i köket. 

Olika roller i familjen
En och samma person kan ha flera roller inom sin familj. 
Om du har småsyskon kanske du har rollen som det äldre 
syskonet som förväntas vara ansvarsfull och hjälpsam. 
Är du samtidigt småsyskon, kan du ha en helt annan roll 
i relation till ditt storasyskon. 

Precis som i andra grupper kan du i familjen ibland få 
en roll som du inte trivs med. Du kanske är den som ofta 
startar bråk med syskon eller som alltid får skäll för vissa saker. 

I familjen har vi olika roller. I en förälders 
roll kan det till exempel ingå att påminna 
om läxor.

Att syskon bråkar är vanligt. För de 
flesta är det lättare att bråka med 
någon man känner väl. Man vet att 
den personen finns kvar hos en, 
oavsett vad som händer.

Ingen klarar sig helt ensam. Vi behöver tillhöra grupper Ingen klarar sig helt ensam. Vi behöver tillhöra grupper 

roliga. I många grupper är de här rollerna inte 
något man bestämt om tillsammans, utan något 

grupper. Alla roller är heller inte färdiga så fort du 
går med i en grupp. Vissa roller blir tydliga först när 
deltagarna har varit tillsammans en tid. Så kan det 

Mamma

Pappa

Kim

Amina

Storasyster

Morfar

Armand

Max

James
Lillebror

Sophie

Manne

Noor

Hamid

Oliver

Maya

Elliot

Annki

Mormor

Vi hör ihop med många 
olika människor.
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Ämnesneutrala begrepp
tystlåten pratglad  ansvarsfull

hjälpsam i relation till  få skäll för

Ämnesrelaterade begrepp
flockdjur – djur som lever i grupp

känna samhörighet med – känna att man hör ihop 
med och kanske liknar 

fritidsaktivitet – hobby eller sysselsättning på  
fritiden, som avkoppling eller för nöjes skull

roll – förväntat sätt att vara och bete sig tillsammans 
med andra

vara skild – inte längre vara gift

Så här kan du göra

• Visa gärna eleverna bokens uppslag på storskärm 
(finns på lärarwebben). Låt dem annars slå upp 
det i sina böcker.
– Vad handlar uppslaget om? Vad står det  
i rubriken?

Grupper i samhället. 

– Vilka grupper kan det handla om? Vilka grup-
per ingår du eller jag i?

Till exempel en klass, ett handbollslag eller kollegor 
på en arbetsplats.

• Läs det första stycket på sidan 8 i grundboken 
tillsammans.
– Vad menas med att ”ingen klarar sig helt en-
sam”? Varför behöver vi varandra?

Människan har ett behov av att vara med andra. 
Vi är väldigt olika när det gäller på vilket sätt och 
hur mycket vi behöver andra människor, men alla 
behöver känna gemenskap med andra. Människor 
mår bra av att känna tillhörighet på något sätt.

Förklara att det historiskt har handlat om att det 
kunde vara svårt eller omöjligt att överleva om 
man var helt ensam. Titta därefter på bilden av 
pojken från sidan 8 i grundboken (finns på lärar-
webben). Låt en elev läsa bildtexten och uppmana 

• Diskutera efter läsningen:
– Har du någon gång funderat på att du har 
olika roller, att du beter dig på olika sätt i olika 
grupper? Varför blir det så? Varför är man inte 
alltid på samma sätt i alla grupper?

– Ibland fastnar man i en roll som man senare 
upptäcker att man inte trivs med. Hur tänker 
du att man kan göra för att bryta/byta en roll 
som man har hamnat i?

Låt eleverna fundera enskilt och sedan samtala 
i par om detta. Dryfta gärna några funderingar 
högt i klassen.

– Vilka roller finns i din familj?

Eleverna kan få fundera enskilt över denna fråga 
innan de jämför med en klasskamrat genom att 
samtala i par. Finns det liknande roller i klass-
kamratens familj? Vad är lika? Vad är olika?

eleverna att titta på bubblorna runt pojken. 
Låt dem tänka enskilt utifrån följande frågor 
och samtala sedan om det som eleverna har 
kommit fram till.

– Vad visar bilden? 

En pojke och namnen på de personer han  
känner. Hans kontaktnät.

– Vilka är personerna vars namn står  
i bubblorna runt pojkens huvud?

Det är nog pojkens familj. Föräldrarna verkar 
vara skilda och har bildat nya familjer. 

– Vilka är personerna i bubblorna längre 
ner?

De visar antagligen namnen på pojkens kom-
pisar. Kanske Oliver, Manne och Hamid är 
kompisar i klassen. Maya, Amina och Elliot 
kan vara kompisar som bor nära pojken, som 
han brukar träffa på fritiden.

• Läs texten i grundboken högt. Börja gärna 
läsningen på sidan 9 med att titta på bilderna 
och läsa bildtexterna. Uppmärksamma de 
begrepp som kan behöva förklaras (se förslag 
på arbetssätt på sidorna 18–19) och fortsätt 
arbeta med uppslaget på det sätt som passar 
din klass (se exempel på sidan 20).

PULS-kollen

Nämn en grupp där 
 du känner dig trygg.
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Normer s. 10 –11

Normer 
För att samhällen och grupper ska kunna fungera finns det 
regler för hur vi ska uppträda i olika situationer. Vissa 
regler finns skrivna i lagen och gäller alla i Sverige. 
Andra är oskrivna regler om hur vi ska bete oss i olika 
situationer. Vi kallar dessa oskrivna regler för normer. 

En norm är till exempel att vi hälsar när vi träffar 
någon vi känner. Det står inte i lagen att vi måste hälsa 
på varandra, men vi gör det ändå. Ofta upplever vi normer 
som något som vi "bara vet". Normer är nödvändiga för att 
vi ska fungera bra tillsammans i ett samhälle. 

Vi lär oss normer genom socialisation
Det tar lång tid att lära sig hur man förväntas bete sig i olika 
situationer, vilka normer som gäller och vad som kan hända 
om man bryter mot normerna.

Att lära sig hur man ska bete sig i skolan, med klasskamrater 
och föräldrar kallas för socialisation. Socialisationen börjar 
redan när man är ett litet barn. Föräldrar och andra vuxna ler 
och berömmer när man gör rätt, och visar när man gör fel. Ett 
exempel på socialisation är hur man lär sig bordsskick, det vill 
säga hur man beter sig vid matbordet.

När man sedan växer upp påverkas man inte längre bara 
av sin familj, utan även av normerna i sina andra grupper 
och i samhället. 

Normer formar oss
Socialisation och normer formar vad vi gillar och inte gillar, 
och vad vi tycker och tänker. 

I många fall kan normer vara något positivt, det vill säga 
något bra. De kan skapa ordning inne i en affär, när normen 
är att vi står i kö för att betala. Normer förenklar tillvaron 
för oss och skapar en vi-känsla i gruppen. 

Men normer kan se olika ut i olika grupper och 
det finns exempel på när normer är negativa, det vill 
säga fungerar dåligt. En person som inte helt följer 
normerna i sin grupp kanske bemöts illa av de andra 
i gruppen. De kan uppfatta det som sticker ut med 
personen som något fel. Ibland kan också normerna 
bli för fasta i en grupp, så att personerna inte har 
möjlighet att få vara sig själva. 

Grupper vi tillhör kan betyda mycket. Ofta är vi beredda att verkligen anstränga oss för att undvika 
att bli osams med gruppen.

Du lär dig hur du ska ställa 
undan disken i matsalen. Det är 
ett exempel på socialisation.

Vi anpassar oss ofta efter 
oskrivna regler, som att stå 
i kö och att säga tack.

I en trygg grupp vågar man vara sig själv.

1110 SAMHÄLLSKUNSKAP • GRUPPER OCH ROLLER Ämnesneutrala begrepp
uppträda   situationer  bete oss

oskrivna regler  bordsskick  anstränga oss

skapa ordning    sticka ut

Ämnesrelaterade begrepp
lag – en regel som alla i ett land måste följa

norm – oskriven regel, anger vad som förväntas

socialisation – hur man formar sin identitet, att lära 
sig hur man ska bete sig

vi-känsla – samhörighet, sammanhållning

Så här kan du göra

• Skriv orden regel och lag på tavlan. 
– Vad betyder ordet regel och varför har  
vi regler?

Regler är något som det är bestämt att man ska föl-
ja, till exempel regler i en sport. Reglerna finns för 
att alla som deltar ska kunna vara överens om hur 
man gör och för att samma regler alltid ska följas. 

– Vad är en lag?

En lag är en bestämmelse som alla i ett land måste 
följa. I Sverige finns lagarna samlade i den tjocka 
boken Sveriges Rikes Lag. Det är riksdagen som 
beslutar vilka lagar som ska gälla. Lagarna be-
stämmer framför allt vad som inte är tillåtet – vad 
som är förbjudet.

• Förklara att lagar och regler finns för att grupper 
eller hela samhället ska fungera. 
– Nästan lika viktiga som lagar och regler är 
normer, som det här uppslaget handlar om.

Läs tillsammans första stycket på sidan 10 i 
grundboken och bildtexten till den översta bilden.

– Vad är en norm?

En norm är en oskriven regel, till exempel att  
vi hälsar på varandra när vi ses.

– Finns det några normer bland de ni nämnt 
som ni tycker är särskilt bra? Finns några  
normer som kanske inte är så bra?

Ta vara på möjligheten att synliggöra varför vissa 
normer är positiva, till exempel för att de kan 
skapa en god stämning på en plats. Normer som 
bidrar till ömsesidig respekt, hänsyn och vänlig-
het gör att människor trivs och kan fungera bra 
tillsammans. Ge något eget exempel på en positiv 
norm som du uppskattar.

• Fortsätt med gemensam läsning i grundboken. 
Uppmärksamma de begrepp som kan behöva 
förklaras. Stanna upp efter stycket ”Vi lär oss nor-
mer genom socialisation” och säkerställ att elev-
erna har förstått vad socialisation innebär. 
– Normer går inte att lära sig genom att läsa i 
någon bok eller på ett papper. Vanligtvis berät-
tar vi heller inte vilka normer som finns på en 
plats eller i en grupp. Hur går det till när vi lär 
oss hur vi förväntas göra i olika situationer?

Vi härmar och lär av varandra.

Skriv upp definitionen av socialisation på tavlan, 
tillsammans med ett exempel:
Socialisation är att lära sig normer genom att härma 
andra.

Exempel: Vi lär oss bordsskick genom att göra som 
de andra vid matbordet.

• Efter läsningen kan ni fortsätta diskussionen om 
att normer kan vara negativt. Låt eleverna disku-
tera följande frågor i par och sedan i tvärgrupper. 
Följ diskussionen noga så att inte någon hamnar  
i kläm eller tar över på ett negativt sätt.

 f Vad menas med att en person som inte följer 
normerna i en grupp bemöts illa?

 f Vad menas med att ”vara sig själv”?

 f Finns det några situationer där det kan vara 
svårare att vara sig själv?

 f Varför är det så viktigt för oss att känna att vi 
tillhör en grupp?

 f Är det alltid rätt att försöka passa in? När  
kan det vara bra att bryta mot normerna  
i en grupp?

Skriv upp förklaringen på tavlan, tillsammans 
med ett exempel, och låt det stå där under  
lektionen:
Normer är oskrivna regler.

Exempel: Vi hälsar på varandra när vi ses.

– Vilka fler normer kan du komma på? 

Vi står i kö när vi ska handla, vi håller upp dör-
ren när någon kommer efter oss och vi plingar på 
 cykelklockan när vi cyklar nära någon. 

– Normer kan skilja sig åt mellan olika folk, 
länder och till och med mellan olika städer och 
skolor. I stora städer ska man till exempel stå 
på en bestämd sida i rulltrappan så att den som 
har bråttom enkelt kan komma förbi. I vissa 
länder är det inte okej att ta varandra i hand 
eller att peka. Kan du komma på några normer 
som finns på vår skola? 

Låt eleverna använda samtalsmodellen EPA för 
att diskutera vilka normer som finns på er skola. 
I samtalet i helklass får varje par nämna en norm 
som de har kommit på. 

Det är nog lätt hänt att eleverna leds in på att 
nämna skolans regler, vilka förmodligen är exem-
pel på skrivna regler. Det kan vara svårt att iden-
tifiera normer när man befinner sig mitt i dem. 
Du kan behöva ge eleverna ytterligare exempel.

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 4  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Normer, de samtal ni har haft och de övningar ni 
har gjort tillsammans.

1  Eleven fyller i begrepp i en lucktext. 

2–3  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om normer och socialisation.

4–5  Eleven anger vad som kan vara positivt 
respektive negativt med normer.

6  Fördjupande uppgift. Eleven formulerar sina 
tankar om vikten av att få vara sig själv och att 
ibland gå emot normen.

   Att tänka på
För vissa klasser kan detta avsnitt vara särskilt  
viktigt. Hur ser normerna ut i klassen? Bidrar de  
till tolerans och förståelse för andra? Finns det ett 
tillåtande klimat i klassrummet? Värdegrundsarbetet 
är centralt för en god lärandemiljö. I boken ”Bygg 
din grupp trygg – praktiska värdegrundsövningar 
för åk 4–6” av Johanna Strindberg finns förslag på 
konkreta övningar och lektionsupplägg som syftar 
till att stärka elevgruppen.

 !

PULS-kollen

Ge exempel på något 
som vi lär oss genom 

socialisation.

Ämnesneutrala begrepp
bete oss             oskrivna              bordsskick  
skapa ordning             sticka ut
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PULS-kollen

Vart kan du vända  
dig när du behöver prata 

med någon?

När grupper förändras s. 12 –13

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 5  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
När grupper förändras, de samtal ni har haft och 
de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring. 

2–3  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om grupper och vad som kan hända 
när grupper upplöses eller förändras.

4–5  Svaren hittas i rutan på sidan 12 och i 
texten på sidan 13.

6  Fördjupande uppgift. Eleven berättar om 
sina egna erfarenheter av grupper som hen 
har ingått i förut, men inte längre ingår i. 
Om eleven har påbörjat en kortskrivning om 
samma ämne under lektionen kan hen här 
fördjupa beskrivningen av sina erfarenheter och 
vidareutveckla sina reflektioner. 

När grupper förändras
Alla grupper förändras någon gång. De bildas, 
ändras och upphör. Du kommer under ditt liv 
att ingå i många olika grupper. Du kanske byter 
fritidsaktivitet, börjar i en ny klass, har ett syskon 
som flyttar hemifrån eller vänner som flyttar. 
Vissa grupper är du med i länge, andra under 
en kortare tid.

När de grupper som betyder mest för dig 
förändras mycket eller upphör är det vanligt att 
känna oro för vad som ska hända nu. Det kan till 
exempel vara om en skolklass du har gått i under 
flera år ska delas upp. 

När föräldrar flyttar isär 
När vuxna blir kära, flyttar ihop och kanske 
får barn tänker de nog ofta att de ska leva med 
varandra resten av livet. Men ibland blir det så 
att par inte längre trivs tillsammans. Då kanske 
de bestämmer sig för att separera, det vill säga 
flytta isär. Par som är gifta kan då välja att begära 
skilsmässa, att skilja sig.

För barn som just har fått reda på att 
föräldrarna ska separera kan det kännas väldigt 
jobbigt. Det är inte barnens beslut, men deras liv 
påverkas ändå väldigt mycket. 

Förändringar när föräldrar flyttar isär kan vara 
besvärliga och det kan ta tid att vänja sig vid dem. 
Men efter ett tag blir det oftast bättre. Många 
gånger blir det bättre än hur det var innan, då 
föräldrarna kanske ofta var osams. 

Det kan hända att någon av föräldrarna träffar 
en ny person som kanske också har barn sedan 
tidigare. När familjen formas om kan också 
rollerna och normerna i familjen förändras. 

Vad kan du göra om ...

... du inte mår bra av hur andra är mot dig?
Vuxna har ansvar för att du ska må bra. Om det händer 
något ska du kunna vända dig till vuxna för att få 
hjälp. Ju mer du berättar, desto bättre kan de förstå hur 
du känner. Även om det känns svårt att prata om det 
jobbiga, så känns det oftast skönt efteråt. Du behöver 
inte berätta allt på en gång, utan du kan ta det i din takt. 

... du vill prata med någon vuxen, men inte vet vem?
Du kan ringa, mejla eller chatta med BRIS, Barnens 
rätt i samhället. Deras personal är vana att hjälpa barn 
och ungdomar som har det jobbigt. Alla som arbetar 
på BRIS har tystnadsplikt och du behöver heller inte 
berätta vem du är. Gå in på bris.se. 

... du vill veta mer om barns rättigheter?
Barnombudsmannen, BO, bevakar barns rättigheter 
utifrån det som står i barnkonventionen. På bo.se finns 
tips och länkar för dig som har det jobbigt hemma 
eller i skolan. Du räknas som barn fram till den dag 
du fyller 18 år. 

Om föräldrarna ska skilja sig väcks många 
frågor. Vad händer nu? Ska vi flytta? 
Var ska jag ha mina saker? 

1312

Vad gäller vid skilsmässa?
Ett gift par som vill skilja sig har 
sex månades betänketid innan 
skilsmässan kan gå igenom. Det är 
för att de ska tänka igenom sitt beslut 
noga. Regeln gäller bara för par som 
har barn under 16 år. 

Om föräldrarna inte är överens om 
var barnet ska bo så bestäms det i 
domstol. Enligt barnkonventionen 
ska barnets bästa beaktas vid alla 
beslut som rör barn. Barnet har rätt 
att uttrycka sin vilja innan någon 
fattar beslut som gäller barnets 
framtid.
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Ämnesneutrala begrepp
upphöra  separera formas om

betänketid  beaktas  i din takt

Ämnesrelaterade begrepp
skilsmässa – när ett äktenskap avslutas och per- 
sonerna skiljer sig

domstol – instans som har till uppgift att döma 
personer som har begått brott

barnkonventionen – FN:s konvention om barnets 
rättigheter, en samling regler som ska skydda alla 
barn i världen

tystnadsplikt – att inte få berätta något om en  
annan person, t.ex. som lärare eller läkare

Så här kan du göra

• Inled med att tillsammans skapa en överblick 
över uppslaget. Läs rubrik och underrubriker. 
Låt eleverna kort kommentera vad de tänker om 
innehållet. Svara kort på eventuella frågor som 
uppkommer. Här kan säkert elevernas erfaren-
heter skilja sig mycket åt. Läs första stycket ge-
mensamt och diskutera sedan:
– Vilka grupper kommer du på som du har in-
gått i eller fortfarande ingår i?

Skriv upp ett antal av elevernas exempel på tav-
lan, så att ni får en tydlig bild av några grupper 
som är/har varit aktuella för dem.

– Är det någon som känner igen sig eller kan 
föreställa sig på vilket sätt man kan känna oro 
för vad som ska hända när man byter grupp?

Använd samtalsmodellen EPA och uppmana 
eleverna att fundera över någon gång då de har 
bytt grupp. Hur har det känts och vad var det 
bästa/värsta med att lämna gruppen? Kanske var 
det både något positivt och negativt med att läm-
na gruppen?

• Låt eleverna göra en kortskrivning (se sidan 22) 
om en eller flera av frågeställningarna:

 f Vilka grupper kommer du på som du har 
ingått i eller fortfarande ingår i?

 f Finns det någon eller några grupper som har 
förändrats? Berätta hur de har förändrats. 

 f Vad är det bästa och det värsta med att en 
grupp som du har tillhört har förändrats?

Beroende på vad eleverna skriver kanske du 
inser att det finns saker som behöver hanteras i 
den grupp du arbetar med. Sådant är viktigt att 
skyndsamt ta tag i och kan göras i samarbete med 
mentor, vårdnadshavare, elevhälsa och/eller skol-
ledning.

• Läs texten i grundboken högt, uppmärksamma 
de begrepp som kan behöva förklaras och fortsätt 
arbeta med uppslaget på det sätt som passar din 
klass.

• Återkoppla till föregående uppslag och era samtal 
om normer.
– Varför kan det bli så att roller och normer i 
familjen förändras när familjen får en ny form?

Det beror på att nya medlemmar kommer med 
nya erfarenheter, tankar och åsikter.

– På samma sätt kan normer och roller föränd-
ras i en kompisgrupp när någon försvinner 
eller någon ny kommer in. En sådan situation 
kräver att alla i gruppen är beredda att tänka 
lite nytt och fundera över hur man ska förhålla 
sig till det nya. Hur vill jag vara i detta nya sam-
manhang, i denna nya situation? Förändrade 
grupper kräver en viss ansträngning från alla 
som ingår i gruppen, om gruppen ska kunna 
fungera bra igen.

   Att tänka på
Låt gärna skolans kurator och skolsköterska komma 
och presentera sig i klassen.

I arbetet med uppslaget är det viktigt att få en bra 
och positiv avslutning, så att eleverna inte stannar i 
en känsla av att saker och ting inte är bra.

 !
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Introduktionsuppslag s. 14 –15

Så här kan du göra

• Inled med att visa eleverna samtalsbilden från 
sidan 15 på storskärm (finns på lärarwebben). 
Diskutera utifrån samtalsbilden:
– Vad menar barnet i mitten med att hon inte 
har råd med mobiltelefonen?

Hennes pengar räcker inte.

– Vad menas med att spara och köpa senare?

Man lägger undan lite av sin veckopeng eller må-
nadspeng varje vecka/månad. Till slut har man 
tillräckligt med pengar för att köpa det man vill.

– Hur många av er har någon gång sparat till 
något?

Låt eleverna räcka upp händerna.

– Hur många sparar till något just nu?

Låt eleverna räcka upp händerna.

– Vad ni sparar till är säkert väldigt olika.  
Någon sparar kanske för att kunna köpa ett 
spel, en annan sparar för att kunna gå på bio 
och en tredje sparar för att köpa en dator. Det 
ser väldigt olika ut, men alla som sparar för 
att köpa något behöver pengar. Vad är pengar 
egentligen?

Något som man betalar med för att få saker.

– Är pengar viktiga? Varför?

Ja, pengar är viktiga. I dag är det svårt att leva 
utan pengar, eftersom vi behöver köpa mat och 
kläder och betala hyra.

– Har det alltid varit så?

För länge sedan tillverkade eller bytte man till sig 
det man behövde. Man byggde sitt hus av virke som 
man hämtade i skogen. Då användes inte pengar.

– Hur får man pengar i dag?

Man får lön när man arbetar. Som barn får man 
kanske veckopeng eller månadspeng.

– Vad innebär det att arbeta? Vad finns det för 
olika typer av arbeten? Vilka olika yrken känner 
du till?

Låt eleverna fundera enskilt i några minuter och 
skriva ner de yrken som de känner till. De kan 
sedan sitta i par och berätta för varandra vad de 
kom fram till. Därefter kan eleverna sitta i tvär-
grupper, så att de får en bred uppfattning om oli-
ka typer av yrken som finns.

Begrepp

hushåll ekonomi

Ta reda på elevernas förkunskaper
Innan ni påbörjar arbetet med kapitlet behöver du ta 
reda på elevernas förkunskaper, så att du kan anpas-
sa din undervisning efter deras behov. För att göra 
det kan du använda kopieringsunderlag K1 (sidan 
48). I uppgifterna ska eleverna visa vad de känner till 
om pengar och dess användning och värde.

Syfte i ämnet samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskun-
skap ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla: 

• kunskaper om sociala, ekonomiska, poli-
tiska, rättsliga och mediala förhållanden 
och strukturer i samhället. 

Centralt innehåll, samhällskunskap

Individer och gemenskaper

• Privatekonomi och relationen mellan 
arbete, inkomst och konsumtion.

• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är 
och vad kommuner, regioner och stat 
använder skattemedel till.

• Exempel på skilda ekonomiska och 
 sociala villkor för barn, i Sverige och i 
olika delar av världen.

Lgr22

För din undervisning behöver du
• lärmål till kapitlet, se sidan 16 och lärarwebben

• bilder från lärarwebben

• kopieringsunderlag K1– K7

• skrivhäften, lösblad eller en digital lösning  
för kortskrivning. 

I det här kapitlet får ni läsa om 
• hushållets pengar och vad de ska räcka till

• vad skatt är och vad skattepengarna  
används till

• hur pengarna flyttar runt i samhället

• vad som händer när pengarna inte räcker

• framtidens yrken. 

På mellanstadiet ska eleverna få förståelse för relationen mellan arbete, inkomst och kon-
sumtion. Det här kapitlet har sitt fokus på privatekonomi. Eleverna får förståelse för vilka 
inkomster och utgifter som kan finnas i ett hushåll samt för vikten av att hushålla med 
dess resurser. De får även kunskap om att levnadsstandarden varierar mellan människor 
och hur utsatta barn kan få hjälp. Kapitlet berör samhällets ekonomi genom att eleverna 
får arbeta med samhällets ekonomiska kretslopp. Mer om det offentligas ekonomi ingår i 
innehållet för PULS SO årskurs 6.

I det här kapitlet får du läsa om 
• hushållets pengar och vad de ska räcka till

• vad skatt är och vad skattepengarna används till

• hur pengarna flyttar runt i samhället

• vad som händer när pengarna inte räcker

• framtidens yrken.
SAMHÄLLSKUNSKAP

Varför kan jag inte få en ny mobiltelefon eller en 
egen dator? Varför får jag inte ta ridlektioner två 
gånger i veckan? Det finns mycket att drömma om, 
som kostar pengar. 

Att du inte får allt det där som du drömmer om beror 
oftast på att de pengar som kommer in till familjen 
först måste räcka till mycket annat. 

I det här kapitlet får du läsa om hushållens och 
samhällets ekonomi. Ekonomi är sådant som handlar 
om att skaffa, ta hand om och använda pengar. 

Arbete och pengar

1514

Men man kanske 
kan spara för a�  
köpa den senare?

Den har jag 
inte råd med.

En sådan 
vill jag ha!

Arbete och pengar
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   Att tänka på
I samband med detta kapitel passar det bra att  
bjuda in vårdnadshavare och be dem att berätta  
om sina yrken. Förbered varje besök genom att 
informera om hur lång tid som finns till förfogande 
och vad som är syftet med att ta emot besöket.  
Ett alternativ är att låta eleverna intervjua olika  
vuxna om deras yrken. Låt dem använda kopierings- 
underlag K3 (sidan 50) för dokumentation. Låt elev-
erna förbereda intervjun genom att på egen hand 
eller tillsammans med kamrater formulera och skriva 
ner ytterligare frågor att ställa. 

 !

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 6  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Arbete, de samtal ni har haft och de övningar ni 
har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop verksamheter dit 
skattemedel går med rätt område. Svaren hittas 
i rutan på s. 16 i grundboken.

2–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om människors arbeten.

5  Fördjupande uppgift. Eleven reflekterar över 
om hen tror det var bättre eller sämre att leva 
och arbeta förr i tiden jämfört med i dag.

Ämnesneutrala begrepp
modernt arbetsinsats meningsfullt

hemtjänst avlopp  diagram

renovera juridik   producera 

Ämnesrelaterade begrepp
lön – ersättning för arbete

skatt – pengar som staten, regionerna och kommu-
nerna får in på olika sätt

stat – land med gemensamt styre

region – geografiskt område i Sverige, består  
(nästan alltid) av flera kommuner

kommun – geografiskt område i Sverige, mindre än 
en region

sjukförsäkring – försäkring som gör att man får 
pengar om man inte kan jobba för att man är sjuk

infrastruktur – anläggningar som behövs för att ett 
modernt samhälle ska fungera

kollektivtrafik – ett sätt att resa många tillsammans

samhällsskydd – åtgärder och instanser som skyd-
dar samhället och människor från olika faror

kultur – oftast menar man sådant som människor 
ägnar sig åt för att skapa eller få upplevelser av olika 
slag, som litteratur, musik, konst, film och liknande

offentlig sektor – den verksamhet som sköts av 
staten, regionerna och kommunerna

massmedia – kanaler som sprider information och 
underhållning till många människor, t.ex. tv och 
tidningar

företag – verksamhet som drivs för att tjäna pengar

Så här kan du göra

• Inled med att visa eleverna de två översta bilder-
na från sidan 16 i grundboken. På lärarwebben 
finns, förutom dessa två bilder, även bilder på 
ytterligare sex yrken. Visa dem också.
– Vad ser du på bilderna?

Läkare, frisör, kock, polis, byggarbetare, barnmor-
ska, industriarbetare och influerare/influencer.

– Dessa är yrken som finns i vårt samhälle. Vi 
ska nu läsa och fundera på varför vi arbetar och 
vad man kan arbeta med.

Läs tillsammans första stycket på sidan 16. Dela 
sedan in klassen i grupper om 3–4 elever och låt 
grupperna fundera, samtala och resonera utifrån 
ett antal frågeställningar. Dessa finns på kopi- 
eringsunderlag K2 (sidan 49) och på lärarwebben 
för visning på storskärm.

Gå runt och stötta/utmana grupperna i sina sam-
tal. Låt dem skriva ner stödanteckningar när de 
samtalar. Avsluta efter 5–10 minuter och be varje 
grupp ta upp något från sin diskussion inför hela 
klassen.

• Fortsätt med att läsa rutan ”En del av lönen går 
till skatt” på sidan 16 i grundboken.

Arbete s. 16 –17

Skatten kan till exempel gå till att bygga 
en simhall.

En del av lönen går till skatt
Alla som arbetar i Sverige betalar skatt. Det vanliga är 
att man betalar ungefär en tredjedel av sin lön i skatt.
De som tjänar lite pengar betalar mindre i skatt och de 
som tjänar mycket pengar betalar mer i skatt. Skatte-
pengarna går till staten, regionen och kommunen. 

Där används pengarna till:

•   Utbildning (förskolor, skolor, universitet)

•  Vård och omsorg (sjukvård, hemtjänst med mera)

•  Stöd och försäkringar (till exempel pensioner, 
sjukförsäkringar och barnbidrag)

•  Infrastruktur (gator, vägar, järnvägar, vatten, avlopp)

•   Kollektivtrafik (bussar, tåg) 

•   Samhällsskydd (polis, domstolar, militär, räddningstjänst)

•   Kultur (museer, bibliotek)

•   Idrott (sporthallar, simhallar, idrottsplatser)

Arbete
Människor har alltid arbetat. Vi arbetar för att få mat, 
kläder och någonstans att bo. Förr, när de flesta var 
bönder, gjorde vi det mesta själva. Vi odlade maten vi åt, 
snickrade våra egna möbler och sydde våra egna kläder. 
Men nu när vi lever på ett mer modernt sätt, så är det 
nödvändigt att olika människor jobbar med olika saker. 
Läkaren på sjukhuset tar hand om oss när vi blir sjuka. 
Läraren i skolan hjälper barn att lära sig saker. Arbetarna 
på möbelfabriken har tillverkat sängarna vi sover i. 

När vi arbetar får vi lön, alltså ersättning för vår 
arbetsinsats. Vi kan också arbeta för att det är intressant 
och meningsfullt. 

Vad arbetar vi med?
Ungefär hälften av alla som bor i Sverige yrkesarbetar. 
I det här diagrammet kan du se vad de arbetar med. 
Somliga arbetar med att tillverka saker, men fler arbetar 
med att hjälpa människor på olika sätt.

Varor och tjänster
Vissa företag producerar varor. Det gäller till exempel 
Volvo som tillverkar bilar och SCA som tillverkar papper. 

Andra företag producerar tjänster. Några exempel 
är frisören som producerar tjänsten hårklippning och 
flyttfirman som producerar tjänsten att flytta möbler.

De flesta yrken i Sverige i dag är tjänsteyrken. Det blir 
allt färre som arbetar med att producera varor eftersom 
många varor vi köper är tillverkade i andra länder.

De vanligaste yrkena
1. Undersköterska

2. Säljare i butik

3. Grundskollärare

4. Säljare på företag

5. Barnskötare
(Källa: SCB 2018)

(Källa: SCB 2020)

30 % inom offentlig sektor 
med bland annat sjukvård, 
omsorg och undervisning

16 % med handel, på hotell 
och på restauranger

12 % inom industrin

7 % med att bygga 
och renovera hus

5 % med att ta hand 
om våra bostäder

5 % med 
transporter 
och resor

7 % med ekonomi, 
juridik och försäkringar

6 % med massmedia och annan 
information, kultur och nöje

1 % med jordbruk, 
skogsbruk och fiske

1 % med vatten, 
värme, el och 
sophantering

10 % med andra tjänster än 
de som nämns i diagrammet

Offentlig sektor är den verksamhet som sköts av staten, regionerna och kommunerna. 

Genom att vi människor har olika 
yrken hjälps vi åt. 

I Sverige arbetar ungefär:
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Förklara att det beror på hur många som bor där 
ni bor, att det ser olika ut i glesbebyggda respek-
tive tätbebyggda områden. Kommuner och regi-
oner samarbetar så att alla medborgare har rätt 
till alla delar av samhällsservicen, men man kan 
behöva åka olika långt för att få tillgång till dem.

• Titta tillsammans på cirkeldiagrammet på sidan 
17 i grundboken. Låt en elev i taget läsa yrkes- 
kategorierna i diagrammet. Förtydliga tillsam-
mans de olika kategorierna genom att ge exempel 
på ett yrke eller en arbetsplats som hör till dem. 
– Vilken tårtbit tillhör lärarna på skolan? Vilken 
tillhör de som arbetar i den lokala matbutiken? 
De som arbetar med radio? Frisören?

• Fortsätt med att läsa texten på sidan 17. Uppmärk-
samma de begrepp som kan behöva förklaras.
– Ge fler exempel på företag som producerar 
varor. Finns det några företag där vi bor eller 
andra företag som du känner till? Vilka varor 
produceras på det företaget?

Samtala därefter på samma sätt om tjänster.

PULS-kollen

Nämn något som våra 
skattepengar går till.

– Vad betyder det att den som arbetar betalar 
ungefär en tredjedel av sin lön i skatt?

Visualisera skatten med hjälp av den bild som 
finns på lärarwebben.

– För varje 100 kronor som en person tjänar  
är det vanligt att personen betalar ungefär  
30 kronor i skatt. Så om jag har tjänat 100 
kronor får jag behålla 70 kronor själv. Om jag 
tjänar 1 000 kronor behåller jag ungefär 700 
kronor. Då betalar jag alltså 300 kronor i skatt. 
Om jag tjänar 30 000 kronor behåller jag unge-
fär 20 000 kronor. 10 000 kronor betalar jag då 
i skatt. 

Diskutera vilka av exemplen på samhällsservice 
som nämns i rutan som finns på er ort. Vilka 
skolor finns hos er? Vilken sjukvård finns? Vilken 
kollektivtrafik finns? Vilken kultur finns? Namn-
ge den samhällsservice som ni har där ni bor, så 
att det blir konkret för eleverna.

– Är det någon eller några av de olika exem-
plen från rutan som inte finns där vi bor? Varför 
är det så, tror du?

Resonera med eleverna om varför det ser ut som 
det gör hos er och att det ser väldigt olika ut på 
olika orter. På vissa orter finns ”allt” och på andra 
finns inte samhällsservice i samma omfattning. 
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Hushållets inkomster och utgifter s. 18–19

Så här kan du göra

• Inled med att dela ut K4 (sidan 51) med begrepp 
som är aktuella på uppslaget. Begreppen är: 

 f hushåll

 f försörjning

 f inkomst

 f utgift 

 f lön

 f arbetsdag

 f erfarenhet

 f bidrag

 f boende

 f konsumera

– Vad kan du om dessa begrepp? 

Ge eleverna i uppdrag att definiera begreppen. 
De kan förklara ett begrepp med andra ord, sätta 
in begreppet i en mening eller på något annat sätt 
använda begreppet för att förklara vad det bety-
der. Låt eleverna hjälpas åt och komplettera var-
andras förklaringar och uppmuntra dem att skri-
va ner det de lär sig på sitt papper. När de flesta 
är färdiga går ni gemensamt igenom begreppen. 
Skriv upp exempel på förklaringar på tavlan.

• Läs texten i grundboken tillsammans. Uppmana 
eleverna att räcka upp handen när de reagerar 
på något eller kommer att tänka på något som 
har med ämnet att göra – så att de tänker till om 
det som ni läser. Utmana varje elev att räcka upp 
handen någon gång under lektionen.
– Vi ska försöka stanna upp en eller två gång-
er i varje stycke. I det första stycket kan vi till 
exempel fundera över vad ”annat” kan betyda, 
när det står ”mat, kläder och annat”.

Guida eleverna genom läsningen och stanna upp 
när det finns utrymme för dem att aktivera sina 
egna tankar, erfarenheter och kunskaper, om de 
inte själva räcker upp handen.

• Låt gärna eleverna fundera vidare kring olika ty-
per av utgifter i ett hushåll. Dela ut K5 (sidan 52) 
och låt eleverna fundera och anteckna i grupper 
om 3–4 elever. Vad behöver pengarna räcka till? 
Vad kan det vara som man vill köpa som faktiskt 
inte är helt nödvändigt?

Ämnesrelaterade begrepp
hushåll – familj eller annan grupp som bor tillsam-
mans, vars medlemmar hjälps åt att betala för så-
dant som de behöver för att leva

försörjning – mat, kläder och annat som människor 
i ett hushåll behöver för att klara sig

inkomst – pengar som kommer in till hushållet

utgift – pengar som går ut ur hushållet

erfarenhet – vana av något, man har kunskaper om 
något

bidrag – pengar som man kan få från staten eller 
kommunen för att kunna betala vissa utgifter

hushålla – använda något sparsamt så att det räcker 
en bestämd tid

sparsam – vara försiktig med utgifter, dvs. med att 
spendera pengar

boende – bostad, hem

bostadsrätt – rätten att använda en lägenhet eller 
ett hus när man är medlem i bostadsrättsföreningen 
som äger huset

hyreslägenhet – lägenhet som man hyr av den som 
äger den

hyra – kostnad som man betalar för att få använda 
något under en viss tid

avgift – kostnad

konsumera – köpa, förbruka

Ämnesneutrala begrepp
utbetalad fördela sig via nätet

PULS-kollen

Vilket är det  
vanligaste sättet att  

få en inkomst?

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 7  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Hushållets inkomster och utgifter, de samtal 
ni har haft och de övningar ni har gjort 
tillsammans.

1  Eleven svarar på vad som stämmer om 
hushåll, försörjning och begreppet hushålla.

2  Eleven tränar på begrepp och sammanhang  
i en ordfläta.

3  Fördjupande uppgift. Eleven försöker göra 
en uppskattning av sin egen konsumtion under 
den senaste tiden. 

Att hushålla med pengar
betyder att man är sparsam 
och planerar så att pengarna 
räcker hela månaden.

Ett hushåll har många utgifter
Hushållets pengar måste räcka till mycket. Den största 
utgiften brukar vara boendet. Man lånar ofta pengar av 
en bank för att kunna köpa en bostadsrätt eller ett hus. 
Det lånet måste man betala tillbaka. Ofta betalar man 
en del av lånet varje månad. Bor man i en hyreslägenhet 
betalar man hyra varje månad till den som äger 
lägenheterna i huset.

Ett hushåll måste även betala för annat som får 
livet att fungera. Det kan vara avgifter för sophämtning, 
el och vatten men också kläder och fritidsaktiviteter. 

Att handla varor och tjänster kallas att konsumera.

Bostad
27 %

Fritid och kläder
23 %

Övrigt
18 %

Resor
16 %

Mat
16 %

 (Källa: SCB, 2012)

Handla på nätet
Mycket av det vi köper 
handlar vi via nätet. Det kan 
vara mat, kläder och saker. 
För att få handla på nätet 
behöver du ha fyllt 18 år. 
Det finns undantag. Om 
du har fyllt 16 år och har 
tjänat pengarna själv, får 
du handla utan föräldrarnas 
godkännande. Om du är 
yngre måste en förälder 
godkänna köpet. 

Hushållets inkomster och utgifter

Ofta utgör en familj ett hushåll. 
Maten ska räcka till alla i hushållet.

Ett hushåll är en eller flera personer som bor tillsammans 
och som har delad ekonomi. Det betyder att de pengar 
som kommer in i hushållet ska räcka till hela hushållets 
försörjning, det vill säga till mat, kläder och annat som 
de behöver för att klara sig. 

De pengar som kommer in i hushållet kallas inkomster. 
De pengar som går ut ur hushållet, det vill säga som 
används för att köpa varor och tjänster, kallas utgifter.

Lön och bidrag är inkomster
Det vanligaste sättet att få inkomster är genom att arbeta. 
Då får man lön för det arbete man utför. Olika personers 
löner kan skilja sig mycket åt. Hur hög lön man får kan 
bero på hur långa arbetsdagarna är och vilken utbildning 
och erfarenhet man har. Den som kan någonting ovanligt 
som inte så många andra kan, kan få högre lön. Det vanliga 
är att man får lönen utbetalad en gång varje månad.

En annan inkomst till ett hushåll är olika typer av bidrag. 
Barnbidraget betalas ut av staten en gång i månaden till alla 
familjer som har barn. Men trots att det heter barnbidrag 
är det inte barnens egna pengar. Det är föräldrarna som 
bestämmer hur barnbidraget ska användas.

Bostadsbidrag kan man få om man inte 
har så hög lön, men har en hög kostnad 
att betala för sin bostad.

Ungefär så här fördelar sig utgifterna för en familj med två barn:
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Det ekonomiska kretsloppet s. 20 –21

Ämnesrelaterade begrepp
ränta – kostnad för att låna pengar

sparpengar – pengar som man lägger undan för att 
använda i framtiden, kan till exempel sättas in som 
ett sparande på en bank

Ämnesneutrala begrepp
kretslopp

alla inblandade

Så här kan du göra

• Inled med att visa bildspelet med det ekonomis-
ka kretsloppet som finns på lärarwebben. Det är 
samma bild som grundboken, men i bildspelet 
byggs kretsloppet upp steg för steg med start i 
hushållet i mitten. Säkerställ att eleverna förstår 
att de gula pilarna visar pengar och att de blå vi-
sar varor och tjänster. Förklara flödet av pengar, 
varor och tjänster allt eftersom du visar bilderna.

• Läs texten i grundboken högt, uppmärksamma 
de begrepp som kan behöva förklaras och fortsätt 
arbeta med uppslaget på det sätt som passar din 
klass.

• Dela in klassen i grupper om 3–4 elever. Dela ut 
K6 (sidan 53). Välj om du klipper ut bilderna och 
pilarna i förväg eller om eleverna får göra det själ-
va. Ge eleverna i uppdrag att placera ut bilder och 
pilar i det ekonomiska kretsloppet och förklara 
för varandra i gruppen hur delarna i kretsloppet 
hänger ihop. Låt någon eller några grupper redo-
visa för resten av klassen eller dela in eleverna i 
tvärgrupper som redovisar för varandra.

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 8  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Det ekonomiska kretsloppet, de samtal ni har haft 
och de övningar ni har gjort tillsammans.

1–3  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om hur pengarna flyttar runt i 
samhället. 

4  Fördjupande uppgift. Eleven använder sig 
av kretsloppet i grundboken för att beskriva 
vilka konsekvenser det kan bli för hushållen och 
samhällets olika delar om arbetsplatser måste 
stänga.

PULS-kollen

Nämn något som staten 
eller kommunerna 

bygger med hjälp av 
skattepengar.

Det ekonomiska kretsloppet
Pengar flyttar hela tiden runt i samhället. Man kan 
rita det som ett kretslopp där pengar byter plats med 
varor och tjänster.

Det är många saker som påverkar ett hushålls ekonomi. 
Bilden här under visar hur en familjs ekonomi fungerar, 
och hur familjen befinner sig mitt i kretsloppet.

De gula pilarna visar pengar. De blå pilarna 
visar varor och tjänster.

Pengarna tar många vägar
Pengar är helt enkelt ett sätt vi använder i samhället för att 
hålla ordning på vilka varor och tjänster alla inblandade 
kan använda sig av.

Man skulle kunna rita in ännu fler pilar i bilden. 
Till exempel lånar arbetsplatsens företag pengar från 
bankerna och betalar ränta för det. Företagen betalar 
skatt och avgifter till staten och får ibland bidrag tillbaka.

De gula pilarna visar pengar. De blå pilarna 
visar varor och tjänster.

1  Föräldrarna i familjen 
arbetar på arbetsplatser.

2  Föräldrarna får lön 
från arbetsplatserna.

1

2

3  En del av lönen betalas 
som skatt till staten och 
kommunen. 

4  Staten ger pengar till familjen 
genom olika typer av bidrag, 
till exempel barnbidrag och 
bostadsbidrag. 

5  Staten och kommunen 
låter familjen använda skolor, 
vägar, sjukvård, lekparker 
med mera. 

3

4

5

6  Från affären köper 
familjen mat, kläder 
och andra saker. 

7  Familjen betalar 
pengar till affären när 
de handlar. 

6

8  Familjen sätter in sina 
sparpengar på banken. 
De betalar också ränta på 
lån de har i banken. 

8

9

9  Familjen lånar pengar 
av banken när de ska 
köpa något som kostar 
mycket. 

Arbetsplatser

Stat och 
kommun

Banker

Affärer

Hushåll

7
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ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 9  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Planera utgifter och inkomster, de samtal ni har 
haft och de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring. 

2–5  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om planering av utgifter och 
inkomster i hushåll. 

6  Fördjupande uppgift. Eleven fantiserar om 
något som hen vill köpa och beskriver hur långt 
sparande det kan bli fråga om innan hen har 
möjlighet att köpa föremålet. 

PULS-kollen

Det händer att ett  
hushåll förlorar en 

inkomst. Vad kan det 
bero på?

Ämnesrelaterade begrepp
budget – beräkning gjord i förväg av alla inkomster 
och utgifter under en bestämd tid

försäkring – skydd som man köper från försäkrings-
bolag och som innebär att man får pengar om nå-
got oförutsett inträffar

sjukskriven – när en person inte kan arbeta på 
grund av sjukdom eller skada

arbetslös – person som inte har något jobb

buffert – extra sparade pengar för oförutsedda ut-
gifter

prioritera – ge företräde åt, välja något före något 
annat

Ämnesneutrala begrepp
planering   livsmedel    hygien

fritidsaktiviteter abonnemang   streamingtjänster

barnomsorg   en stor summa 

betala av

Planera utgifter och inkomster s. 22–23

Så här kan du göra

• Läs texten i grundboken högt tillsammans, upp-
märksamma de begrepp som kan behöva för-
klaras och arbeta med uppslaget på det sätt som 
passar din klass. Spara budgetexemplet till nästa 
punkt.
Förslag på diskussionsfrågor att ställa under läs-
ningen: 

 f Vilka situationer kan uppstå, som gör att det 
blir svårt att klara ekonomin?

 f Vad måste man göra om en inkomst 
försvinner eller blir mindre?

 f Vilka saker är de allra viktigaste att betala för 
om ekonomin blir sämre i ett hushåll?

 f Hur kan man göra för att tillfälligt öka sina 
inkomster?

 f Vad är nackdelen med att låna pengar från 
banken?

• Läs budgetexemplet i rutan på sidan 22 i grund-
boken tillsammans. Diskutera de olika posterna.
– Familjens löner efter skatt är 45 000 kronor. 
Vad betyder det?

När skatten är dragen är det 45 000 kronor som 
familjen har kvar.

• Låt eleverna undersöka kostnader för olika pro-
dukter och tjänster som kan ingå i en familjs bud-
get. Använd K7 (sidorna 54–55) och låt eleverna 
arbeta med uppgiften i skolan och/eller göra den 
(färdig) hemma. Eleverna ska utgå från budgeten 
på sidan 22 i grundboken.

Planera utgifter och inkomster
När utgifterna är större än inkomsterna tar pengarna slut. 
Då behöver hushållet antingen öka inkomsterna eller 
minska utgifterna. 

Göra budget
Vissa tycker att det är lättare att få pengarna att räcka 
om de gör en planering, en budget. I en budget skriver 
man i förväg ner vilka inkomster och utgifter man har 
under en bestämd tid, till exempel under en månad. 
Då vet man hur mycket man har över att använda till 
saker som inte är lika nödvändiga.

Staten, kommuner och företag gör också budgetar 
när de planerar för framtiden.

Vad ska betalas först?
Ibland hamnar man i situationer som gör att det blir 
svårt att klara sin ekonomi. Någon i familjen kanske blir 
sjukskriven eller arbetslös. Då förlorar familjen en viktig 
inkomst och behöver minska ner sina utgifter.

Även om hushållet har en buffert, alltså extra sparade 
pengar, kan den ta slut om inte situationen blir bättre. 
Vad händer om hyran ska betalas och alla pengar är slut? 
Eller om pengarna inte räcker till mat? 

När pengarna börjar ta slut behöver man prioritera, 
alltså bestämma vad som ska betalas först. Det allra 
viktigaste är att betala för boende, el och mat. 

Låna pengar
Ett sätt att öka inkomsterna tillfälligt är att låna pengar 
från en bank. När vuxna ska köpa något dyrt, till exempel 
en bil eller ett hus, är det vanligt att de tar ett lån.

Pengarna ska sedan betalas tillbaka. Om de har lånat 
en stor summa pengar kan det vara svårt att betala allt 
på en gång. Då kan de få betala av lite varje månad under 
många år.

Det kan vara bra att kunna låna pengar till saker man 
behöver, men man måste räkna med att banken som lånar 
ut pengarna tar betalt för det. Det kallas ränta. Räntan 
skrivs alltid i procent (%). Om du lånar 100 kronor till 
10 procents ränta under ett år, måste du betala tillbaka 
110 kronor när året är slut.

Om man skriver upp alla inkomster 
och utgifter kan man jämföra dem 
mot budgeten.

Större utgifter kan man behöva 
spara till i förväg.

Banker är företag 
som lånar ut pengar.
Banker är företag 
som lånar ut pengar.

INKOMSTERINKOMSTER UTGIFTERUTGIFTER

Löner efter skatt 45 000 kr Hyra av bostad 13 000 kr

Barnbidrag 2 650 kr Försäkringar, el m.m. 1 200 kr

Livsmedel 9 000 kr

Kläder 2 600 kr

Fritidsaktiviteter 2 400 kr

Hygien 1 300 kr

Möbler m.m. 1 000 kr

Abonnemang, 
streamingtjänster 1 300 kr

Barnomsorg (fritids) 1 200 kr

Resor 2 500 kr

Så här kan en budget för en månad se ut i ett hushåll:
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– Hur stor lön har familjen totalt före skatt?

Deras lön före skatt är ungefär 70 000 kr.

– Familjen har ytterligare en inkomst, utöver 
löner. Vad är det för inkomst?

Barnbidrag.

– Vad är barnbidrag?

Varje familj i Sverige som har barn får barnbidrag. 
Hur mycket man får beror på hur många barn 
man har. 

– Barnbidraget är lite mer än 1 000 kronor per 
månad för varje barn. Hur många barn finns 
det i den här familjen?

I den här familjen finns det två barn. 

– Vilken är den största utgiften som familjen 
har?

Bostaden.

– Vilken annan stor utgift har familjen varje 
månad?

Livsmedel.

– Vad kan fritidsaktiviteter vara?

Till exempel idrottsaktiviteter, biobesök, inköp  
av musikinstrument och medlemsavgifter till  
föreningar.
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Ämnesneutrala begrepp
domstol  dubbelt så mycket

hälften så mycket otrygghet

motverka  ansöka

frivillig

Ämnesrelaterade begrepp
vårdnadshavare – den eller de personer som har 
vårdnaden om ett barn, det vill säga sköter om  
barnet

uppehälle – det man behöver för att leva, t.ex. 
pengar, mat och bostad

levnadsstandard – beskriver vilka inkomster en  
person eller ett hushåll har och vilka varor och  
tjänster som kan köpas in

försörjningsstöd – ekonomiskt bidrag som man kan 
få från kommunen om man inte tjänar tillräckligt för 
att ha råd med det man behöver i vardagen

barnfattigdom – fattigdom som drabbar barn

PULS-kollen

Vad heter organisationen 
som arbetar för att 

motverka barnfattigdom 
i Sverige?

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 10  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Vi har olika mycket pengar, de samtal ni har haft 
och de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop början och slutet på 
meningar. 

2–5  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om människors olika ekonomiska 
förutsättningar.

6  Fördjupande uppgift. Eleven får göra en 
önskebudget.Vi har olika mycket pengar s. 24 –25

Så här kan du göra

• Inled med att visa en bild på yrkesarbetare och 
deras löner (finns på lärarwebben).
– Dagens uppslag har rubriken ”Vi har olika 
mycket pengar”. Vad beror det på, att vi har 
olika mycket pengar?

Lyssna till elevernas svar. Samtal om ekonomi 
kan bli känsliga. Var lite vaksam på vad som hän-
der i samtalet och styr och stötta så att inte någon 
känner sig utpekad eller utsatt. Ta upp hur viktiga 
alla yrken är. Ni diskuterar kanske det faktum 
att det finns lågavlönade yrken och högavlönade 
yrken. Det finns också tydliga skillnader mellan 
kvinnor och män, vilket framgår av löneuppgif-
terna för fotbollsspelarna bland bilderna. 

– Hur mycket pengar som man har hänger för-
stås inte bara ihop med inkomsten. Det hand-
lar även om vilka utgifter man har. Som vi läste 
om tidigare kan man med hjälp av en budget 
tydligare se och till viss del välja sina utgifter. 
Om man har ont om pengar kan man behöva 
prioritera och välja bort det som är mindre  
viktigt.

Vi har olika mycket pengar
Om man jämför med många andra länder är Sverige 
ett rikt land. Men det betyder inte att alla som bor 
i Sverige har mycket pengar.

Vårdnadshavare har ansvar
Vårdnadshavare är den eller de personer som har 
vårdnaden om ett barn, det vill säga har ansvar för barnet. 
Ofta är det båda eller någon av barnets föräldrar som 
är vårdnadshavare. Det kan också vara så att en domstol 
har utsett en annan person att ha vårdnad om barnet.

Din eller dina vårdnadshavare måste betala för ditt 
uppehälle tills du fyller 18 år, eller tills du är 21 år om 
du fortfarande går i gymnasiet. I ditt uppehälle ingår 
bland annat mat, bostad och kläder. 

Veckopeng eller månadspeng
Föräldrar är inte skyldiga att ge vecko- eller månadspeng 
till sina barn. Men de flesta barn får ändå fickpengar, 
en gång i veckan, en gång i månaden eller då och då 
när de behöver pengar. Däremot får inte alla barn lika 
mycket fickpengar. Någon får säkert dubbelt så mycket 
som du. Någon annan kanske får hälften så mycket. 

Alla föräldrar tjänar inte lika mycket pengar. Alla har 
därför inte råd att ge sina barn lika mycket fickpengar 
som barnens kompisar får.

Levnadsstandard
Levnadsstandard beskriver vilka inkomster en person 
eller ett hushåll har och vilka varor och tjänster 
personen kan köpa. Har man låg levnadsstandard 
innebär det att man tjänar så lite att man inte kan betala 
för allt som är nödvändigt. Kanske är man sjuk eller 
arbetslös och tycker att man inte lever ett gott liv.

Ekonomiska skillnader för barn i Sverige
Brist på pengar i familjen kan göra så att ett barn har 
svårare att leva ett bra liv. Familjen kanske bor trångt, 
och barnet kanske inte kan följa med sina kompisar på 
aktiviteter eller få saker som det behöver. Det kan leda 
till ensamhet och otrygghet. 

Om föräldrarna är oroliga för ekonomin påverkar 
det ofta barnen i familjen, så att de också blir oroliga.

Alla barn har rätt till social trygghet och till 
tillräckligt bra levnadsstandard, så att de kan växa, 
lära sig saker och må bra. Samhället betalar därför ut 
bidrag till familjer som har svårt att få inkomsterna 
att räcka till. 

Kommunen betalar till exempel ut försörjningsstöd 
till de personer som inte tjänar tillräckligt för att ha råd 
med det man behöver i vardagen. Man kan få pengar till 
bland annat hyra, el, tandvård, mat, kläder och telefon.

Fickpengar
•   Sju av tio barn får veckopeng 

eller månadspeng.

• 64 % av barnen måste hjälpa 
till hemma för att få fickpengar. 
Det kan vara att städa sitt rum, 
bädda sängen och göra sina 
läxor.

Det visar en undersökning där 
1 000 barn fick svara på frågor 
om sina fickpengar och hur 
de använder dem. 

(Källa: Sifo 2018)

En del av pengarna kan man 
handla upp direkt när man får 
dem. En del kan man spara.

Om föräldrarna är oroliga för ekonomin, 
kan barnen också oroa sig.
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Majblomman
Majblomman är en organisation 
som arbetar för att motverka 
barnfattigdomen i Sverige. Barn som 
lever i familjer där pengarna inte räcker 
till kan ansöka om ekonomiskt stöd 
från majblomman.se. Det kan gälla 
till exempel ett par fotbollsskor, ett 
barnkalas, avgiften till en fritidsaktivitet 
eller en jacka. Organisationen samlar 
in pengar genom att barn och 
andra frivilliga i hela Sverige säljer 
majblommor varje år.

Majblomman är en organisation 
som arbetar för att motverka 
barnfattigdomen i Sverige. Barn som 
lever i familjer där pengarna inte räcker 
till kan ansöka om ekonomiskt stöd 

• Läs texten i grundboken högt och arbeta med 
uppslaget på det sätt som passar din klass. Upp-
märksamma också de begrepp som kan behöva 
förklaras. 

•  Låt eleverna göra en kortskrivning utifrån  
denna fråga:

 f Är det rättvist eller orättvist att människor 
tjänar olika mycket? Utveckla ditt svar genom 
att berätta hur du tänker.

Yrken och kunskaper  
i framtiden s. 26–27
Uppslaget är tänkt att ge eleverna en inblick i fram- 
tidens arbetsliv, vilka kunskaper som blir viktiga,  
vilka yrken som eventuellt kommer att finnas och 
vilka förändringar vi står inför. Reportaget ger också 
en glimt av yrken som inte längre finns och hur en 
”yrkeskarriär” i dag kan se ut.
Arbeta med uppslaget på det sätt som passar din 
undervisning bäst. Du kan till exempel: 
• Visa och presentera uppslaget på storskärm 

som en gemensam inledning.
• Låta eleverna läsa reportaget på egen hand 

eller i par.
• Läsa texten gemensamt i klassen.
• Låta eleverna skriva egna artiklar eller ”5 snabba 

fakta” om yrken och kunskaper i framtiden eller 
ett yrke som de är intresserade av.

Studie- och yrkesvägledning (SYV) ingår i hela  
skolans uppdrag. På syvspindeln.skolverket.se finns 
förslag på undervisningsupplägg för olika årskurser.

REPORTAGE
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Arbete – samtalsfrågorFörkunskaper
1. Stämmer det eller stämmer det inte? Sätt X.

               Stämmer       Stämmer inte

När vuxna arbetar får de pengar. Det kallas lön.          
  

Man får behålla hela lönen själv.           
  

En del av lönen går till skatt.           
  

Skatt används för att betala saker som många behöver.        
  

Skatt är pengar som man får från staten.           
  

2. Ungefär hur mycket kostar de här sakerna? Ringa in. 

  5 kr      30 kr     20 kr

 50 kr      90 kr     40 kr 

150 kr   300 kr    60 kr 

3. På vilka olika sätt kan du betala för något?

 

 

 

Förr såg människans arbete ut på ett annat sätt än det gör i dag.  
Ge några exempel och försök förklara vad som var annorlunda.

Varför har sättet att arbeta på förändrats så mycket från förr till i dag?

Vilka fördelar ser du med att arbeta på det sätt vi arbetar i dag,  
när olika människor arbetar med olika saker?

Vilka nackdelar ser du med att arbeta på det sätt vi arbetar i dag?
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Hushållets inkomster och utgifter – begrepp

K4K3

Beskriv ett yrke
1. Besök en arbetsplats eller intervjua en vuxen om hens arbete.

Personens namn:          

Yrke:          

Arbetsplats:          

2. Vad stämmer? Sätt X.

Personen jag intervjuar arbetar med att producera   
  

varor.     
  

tjänster.

Personens arbetsplats tillhör   
  

offentlig sektor.     
  

ett företag.

3. Ringa in den tårtbit som yrket tillhör.

hushåll

försörjning

inkomst

utgift 

 lön

arbetsdag

erfarenhet

bidrag

boende

konsumera
(Källa: SCB 2020)

30 % inom offentlig sektor 
med bland annat sjukvård, 
omsorg och undervisning

16 % med handel, på hotell 
och på restauranger

12 % inom industrin

7 % med att bygga 
och renovera hus

5 % med att ta hand 
om våra bostäder

5 % med 
transporter 
och resor

7 % med ekonomi, 
juridik och försäkringar

6 % med massmedia och annan 
information, kultur och nöje

1 % med jordbruk, 
skogsbruk och fiske

1 % med vatten, 
värme, el och 
sophantering

10 % med andra tjänster än 
de som nämns i diagrammet

I Sverige arbetar ungefär:
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K6K5

Hushållets utgifter
Vad behöver pengarna i ett hushåll räcka till?  
Vad kan det vara som man vill köpa som inte är helt nödvändigt?

Det ekonomiska kretsloppet

bidrag pengar för varor
sparade pengar  

och räntor på lån

lånade pengar lön skatt

skolor, vägar,  
sjukvård med mera

mat, kläder  
med mera

utfört arbete

"

Sådant som pengarna i ett  

hushåll måste räcka till:

Sådant som pengarna  

i ett hushåll kan användas till, 

om pengarna räcker:
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K7

Undersök kostnader
Undersök kostnader för olika produkter och tjänster som skulle kunna  
ingå i hushållets budget som finns på sidan 22 i boken.

1. Skriv fem olika exempel på livsmedel från olika avdelningar i mataffären.  
Skriv också vad dessa produkter kan kosta. Summera kostnaden.

 

LIVSMEDEL KOSTNAD

2. Skriv fem olika exempel på hygienartiklar som hushållet behöver.  
Skriv också vad dessa produkter kan kosta. Summera kostnaden.

 

HYGIENARTIKLAR KOSTNAD

K7

3. Hushållet får göra av med 1 500 kronor på kläder den här månaden.  
Resten måste de spara för att kunna köpa vinterkläder senare.  
Ge förslag på vad de kan handla för dessa pengar. Skriv klädesplagg  
och vad de kostar. Summera kostnaden.

 

KLÄDESPLAGG KOSTNAD

4. Hushållet köper förmodligen inte möbler varje månad. Vilka möbler tror du  
att hushållet köper under ett år om budgeten per månad är 1 000 kronor?  
Skriv förslag på möbler och vad de kostar. Summera kostnaden.

 

MÖBLER KOSTNAD

Summa: 

Summa: 

Summa: 

Summa: 


