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KURSPLANER: ÅRSKURS 4–6
Samhällskunskap årskurs 4–6
Centralt innehåll
Information och kommunikation
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.
• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt
förhållningssätt.
Beslutsfattande och politiska idéer
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till
exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i
aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
Kunskapskrav årskurs 6
Eleven har […] kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det
genom att föra […] resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära
sammanhang. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett […] fungerande sätt
och för […] resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Svenska årskurs 4–6
Centralt innehåll
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.
Berättande texter och sakprosatexter
• Beskrivande, förklarande […] och argumenterande texter, till exempel faktatexter […] och insändare.
Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Språkbruk
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps
nyanser och värdeladdning.
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel […] en
faktatext.
Informationssökning och källkritik
• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel […] via sökmotorer på internet.
• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Kunskapskrav årskurs 6
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då […] resonemang
om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller […] beskrivningar, egna formuleringar och […]
användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som
upprätthåller samtalet […]. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra […] muntliga redogörelser med […]
fungerande inledning, innehåll och avslutning och […] anpassning till syfte och mottagare.

Bild årskurs 4–6
Centralt innehåll
Bildanalys
• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Kunskapskrav årskurs 6
Eleven kan föra […] resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder […] och gör kopplingar till egna
erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

