
Lärarhandledning - Tillsammans  
1 september – 5 oktober 2014 !!!!!!!!!
  !

Länkar: 
VALMYNDIGHETEN –  http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/elever_och_larare/index.html 

DEMOKRATI O SVENSK PARLAMENTARISM – http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/demo-
krati-och-svensk-parlamentarism# 
SUPERVALÅRET 2014 –  http://www.regeringen.se/sb/d/14468/a/228290 
LEDAMÖTER OCH PARTIER – http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/  

LÄTTLÄST OM VALET – http://allavaljare.se/ 

!
På sista sidan i lärarhandledningen hittar du förslag på gratistjänster på webben.

Lgr 11 Kursplanen i samhällskunskap 
Inledning

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen.

… 

Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt 
handlande i en komplex värld. 

Tillsammans!
Människor hjälps åt för att alla ska ha det bra. Även om vi tycker, 
tänker och gillar olika saker så behöver vi varandra. Politiker från 
olika partier bestämmer tillsammans hur vi ska ha det i vårt land. 
Kurre vill att du letar i tidningen efter några exempel på hur vi 
har det tillsammans.

Övergripande perspektiv 
Även eleverna i de tidigaste skolåren snappar upp händelser och aktuella samhällsfrågor i 
olika medier. Sådana frågor är ofta föremål för diskussion och debatt, eftersom olika aktörer 
försöker påverka utvecklingen för att främja sina intressen.  
Genom att ta upp aktuella samhällsfrågor i undervisningen får eleverna möjlighet att samtala 
om och reflektera kring förhållanden och händelser som upptar deras tankar och väcker 
känslor. Att undervisningen behandlar aktuella samhällsfrågor ökar elevernas möjligheter att 
förstå sin samtid. Det ger dem också övning i att uttrycka och värdera olika ståndpunkter och 
formulera argument grundade på fakta och värderingar.  
Presstationens första temaperiod är kortare än övriga två och fokuserar på vad som händer 
före och efter valet till riksdag, kommun och landsting. I det här temat tror vi att det är bättre 
att lyfta fram valets VAD-frågor framför dess HUR-frågor. Vad röstar vi om? Vad vill våra poli-
tiker? Vad diskuteras i vårt närområde? Vad kan vi påverka? …
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OBS! Deltagande klasser väljer själva hur de vill arbeta med temat Håll koll. 
Lektionsförslagen nedan är endast avsedda som inspiration.

Förslag på basuppgift  (Kan redovisas för Kurre och ger då 12 guldnötter.) !
Precis som till alla våra teman i Presstationen, föreslår vi att du börjar med ett vanligt nyhetsprat 
kring aktuella händelser. Välj nyheter du vill tala med eleverna om och låt också eleverna ge för-
slag på sådant som de har läst eller hört talas om. Stanna upp vid sådana nyheter som handlar 
om hur vi har det tillsammans i vårt samhälle. 
Inled gärna TILLSAMMANS med ett sådant nyhetsprat. Därefter kan klassen välja någon av Kur-
res övriga uppdrag eller fördjupa sig i basuppgiften. !
Förslag på fördjupning: 
Låt eleverna enskilt eller i grupp fördjupa sig i någon nyhet som varit uppe på nyhetspratet eller 
som de hittar själva. Uppmuntra eleverna att redovisa nyheter med egna reflektioner och med 
hjälp av olika presentationsformer (se sista sidan i denna handledning). 

Lgr 11 Kunskapskrav i Samhällskunskap:  
Godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom 
att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
!
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande 
sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

1. Vad röstar vi om? 

När människor röstar så väljer de det parti som de tror blir bäst på att ta hand om vårt land under 
fyra år. Men vad är det som partier och politiker kan bestämma om? Klipp bilder ur tidningen på så-
dant som ni tror att valet handlar om. Berätta hur ni tänker och varför ni valde bilderna. Ge exempel 
på något ni tycker att politikerna kan bestämma om i de bilder ni valt. 
Lärarhandledning 
Inled gärna arbetet med en “igångsättare”. Hämta en bild, gärna med rubrik, som passar för din tan-
ke med undervisningen. Samtala med klassen och ställ frågor, t.ex: 
- Vad ser vi på bilden? 
- Är det någon som vet något om detta? 
- Varför är bilden med i tidningen nu? 
- Hur berör detta oss? 
- Vem/vilka bestämmer/har ansvar för det här? !
När eleverna sedan redovisar sina egna klipp kan ni gemensamt sortera in dem under följande ru-
briker: 
Skola, Vård, Trafik och kommunikationer, Miljö, Bostäder, Arbete, Ekonomi, Invandring …

Lgr 11 Kursplanen i Samhällskunskap:  
SYFTE 
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och

argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
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2. Tillsammans är vi starka 

Alla har ett ansvar för att vi ska kunna leva ett gott liv. Tillsammans kan vi förändra det som inte är 
så bra. Leta i tidningen efter sådant som du inte tycker fungerar bra. Berätta för Kurre vad det 
handlar om. Han vill också att du ska ge förslag på hur det kan bli bättre.  

Lärarhandledning 
Medias nyhetsvärdering lyfter främst fram det som inte fungerar och det som blivit fel. Översväm-
ningar, tågstopp, olyckor, konflikter är några exempel på sådana nyheter. På tidningens åsiktssi-
dor berättar människor vad de tycker är fel sett ur ett personligt perspektiv där de som regel ock-
så ger förslag på hur problem ska åtgärdas. I ett öppet samhälle är det viktigt att många röster får 
komma till tals. Det är också viktigt att vi respekterar varandras åsikter även om vi inte delar dem. 
Var observant på detta när eleverna redovisar sina nyheter och förslag.

Lgr 11 Kursplanen i samhällskunskap 
SYFTE 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och 
aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra 
uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet 
meningsutbyte om samhällsfrågor. 

3. Vem tycker vad? 

Visa Kurre vilka partier och politiker som finns där du bor. Ge exempel på vad de föreslår och vill 
arbeta för. Använd nyhetsmaterial och sammanställ i ett collage. 
Lärarhandledning 
Det här kan bli en uppgift som hela klassen kan arbeta med. Låt grupper av elever hämta nyheter 
både på webben och i papperstidningen. Gå igenom dagens skörd med korta redovisningar. Fyll 
på collaget allt eftersom och analysera det när ni kommit en bit på väg. Titta på specifika frågor 
t.ex skolfrågor. Vilka förslag finns? Vilka partier tycker lika/olika? 

Lgr 11 Kursplanen i Samhällskunskap:  
CENTRALT INNEHÅLL

I årskurs 1-3 
Att leva i världen 

• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.  

I årskurs 4-6 
Beslutsfattande och politiska idéer 

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. 
Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.  
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5. Gemensamma spelregler 

Alla måste följa de regler och lagar som finns i vårt samhälle. I tidningen kan du hitta exempel på 
människor som inte följer dessa. Diskutera vilka regler och lagar det handlar om och vilka fel per-
sonerna gör. Berätta för Kurre vad ni har hittat och vad ni tycker. 

Lärarhandledning 
Det är lätt att hitta exempel på när människor tycker att deras behov går före samhällets.  
Många kör för fort, stannar inte vid stoppljus eller struntar i cykelhjälm. Andra bygger utan bygglov 
eller lurar Försäkringskassan på sjukdagar.  !
Detta uppdrag relaterar till vad som skrivs om syfte i kommentarmaterialet till samhällskunskap: 
… att låta eleverna reflektera över och diskutera varför normer och regler behövs. På så sätt kan 
kursplanen bidra till en djupare förståelse för samspelet mellan individer i samhället, och för hur 
gemensamma behov ibland måste gå före individens. Eleverna kan härigenom också utveckla sitt 
förhållningssätt till gemensamma spelregler i den egna vardagen.

Lgr 11 Kursplanen i samhällskunskap:  
Centralt innehåll i årskurs 1-3

Att leva tillsammans 

• Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

• Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Centralt innehåll i årskurs 4-6 

Rättigheter och rättsskipning 
• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet 
och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. 
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter 
i enlighet med barnkonventionen.

4. Det överraskade oss 

Spana efter oväntade valnyheter. Kurre vill veta vilka nyheter som överraskar er och som ni tycker är 
både roliga, spännande och kanske lite konstiga. Gör en presentation med klipp, kryddat med prat-
bubblor, smileys och “ros eller ris”. 
Lärarhandledning 
I mediernas valbevakning förekommer också uppseendeväckande och udda nyheter. Ibland hamnar 
de politiska sakfrågorna i bakgrunden när nyhetsvärderingen sätter fokus på det oväntade. 
Pröva gärna elevernas förmåga att skilja på innehåll och form samt på person- och sakfrågor. Vad 
handlade detta om?  Varför hände detta?  Vilket var det politiska budskapet? ... 

Lgr 11 Kursplanen i Svenska:  
Centralt innehåll i årskurs 1-3 
Tala, lyssna och samtala

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Centralt innehåll i årskurs 4-6  
Läsa och skriva 
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Tala, lyssna och samtala 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade 
från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och 
genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en 
presentation.
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6. De bryr sig om dig 

Kurre gillar politiker som också bryr sig om dig som är ung. Ge exempel på några politiker som du 
tycker har bra förslag. Klipp bilder på dessa och berätta för Kurre vilka de är och vad de föreslår. 
Lärarhandledning 
Här föreslår vi att eleverna utgår från vad de själva tycker verkar vara bra förslag och utifrån det 
skaffar sig kunskaper om samhället, demokrati, partier, valet och dess följder. Detta arbete kan 
utmynna i en tablå över partier, deras symboler och några exempel på politiker.

Lgr 11 Kursplanen i samhällskunskap:  
Centralt innehåll årskurs 4-6  
Beslutsfattande och politikska idéer

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet,

till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.

Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

7. Valets vinnare och förlorare 

Vilka firar och är glada och vilka är besvikna på valresultatet? Vad händer inom de olika partierna 
efter valet? Låt rubriker och bilder berätta!  
Lärarhandledning 
Arbetet med val 2014 kan mycket väl börja efter valet. Då kan vi läsa om vilka partier som ska styra 
Sverige, vem som blir statsminister och hur processen går till när en ny regering ska tillsättas. 

Lgr 11 Kursplanen i samhällskunskap:  
Centralt innehåll årskurs 4-6  
Beslutsfattande och politikska idéer

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.

Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

TILLSAMMANS ur ett demokratiskt perspektiv 
Valet av Tillsammans som månadens tema baseras på att det är ett begrepp som de flesta barn är 
införstådda med och har egna erfarenheter kring. 
Tillsammans förutsätter fler personer. Då uppstår ett Vi. Finns det ett Vi finns det oftast också ett Dom. 
Demokrati = de regler och normer som ett Vi kommer överens om, där många (helst alla) är delaktiga 
i beslutsfattande som berör och angår hela gruppen. 
Empati kan ses som en förmåga att sätta sig in i hur Dom berörs av beslut som Vi fattar, eller av 
handlingar som Vi utför. Under vilka förutsättningar lever Dom? Vilka värderingar har Dom? 
Tidningen erbjuder många möjligheter för eleverna att identifiera människor som gör saker tillsam-
mans. Tycker saker tillsammans. Delar värderingar tillsammans. Delar resurser tillsammans. Osv. 
Det är tacksamt att diskutera dessa artiklar med barn i alla åldersgrupper. 
Sorteringsövningar. Eleverna klipper ut artiklar och/eller bilder som de upplever som exempel på 
människor som är tillsammans i någon handling. 
- Sortera materialet i en positiv och en negativ hög 
- Sortera materialet efter hur det angår och vilka som berörs: 
a/ Viktigt för mig b/ Betydelsefullt för oss (familj, skolan, närsamhället) c/ Angår mest andra (dom) 
- Sortera efter gruppernas status och samhällsposition: 
ex. a/ Elitpersoner b/ "Vanligt folk" c/ Politiker/beslutsfattare d/ Sekter
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IKT-resurser på webben !
Det finns många gratistjänster på Internet som är användbara i skolan. Som regel krävs 
det att man registrerar sig för att få ett konto och därmed tillgång till tjänsterna. !
Google Drive  !!!!!!!!!
 !!!!!!
Andra tips på webbresurser 
Prezi - Ett verktyg för animerade presentationer 
https://prezi.com/ 
Animoto - I animoto kan man göra filmer av stillbilder 
https://sites.google.com/site/presentationsverktyg/animoto 
Bambuser - Ladda upp filmer eller göra direktsändningar från mobil och surfplatta. 
http://bambuser.com/ 
Voto - En svensk sida där man gratis kan göra omröstningar på nätet. 
http://voto.se/ 
Haiku Deck - Presentationer på webben eller på iPad. 
http://www.haikudeck.com/p/0t8BzLcp43/the-fast-track-to-slide-stardom 
ShowMe - Presentationsverktyg för iPad. (Se exempel från årskurs 2) 
http://www.showme.com/ 
SlideShare - Gör presentationer och dela med dem du vill 
SlideShare - http://www.slideshare.net/ 
SlideTalk - Gör egna bildspel och lägg till en elektronisk röst 
slidetalk.net - http://slidetalk.net/Home/Viewer?video=128371 
IKTSIDAN - Samarbeta & presentera  
http://iktsidan.com/beratta-redovisa/ 
Presentationsverktyg - En samling webbresurser från Marie Linder 
https://sites.google.com/site/presentationsverktyg/home

På  Google drive kan du skapa wordfiler eller presentationer som sedan 
kan publiceras direkt på webben. Du avgör själv vilka som ska kunna ta 
del av dina dokument. 
http://www.google.com/intl/sv/drive/apps.html !
När klassen lämnar sitt bidrag till Kurre finns det ett fält där länken till 
dokumentet på Google Drive kan skrivas in:

På  YouTube kan du lägga upp filmer från mobiler, surfplattor eller da-
torer. Du avgör också här vilka som ska kunna se dina filmer. 
https://www.youtube.com/ 
En närmare presentation av YouTube finns på: 
https://sites.google.com/site/presentationsverktyg/youtube

YouTube

OBS! Det går inte att skicka in wordfiler direkt i Presstationens uppdrag.
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