
 

Lag och rätt år 4-5 v. 40-45 2016  

 

Vår profil: 

I arbetet med kartbokens uppbyggnad och om jordytans former och 

förändringar kommer delar av undervisningen bedrivas utomhus.   

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och 

bidra till en hållbar utveckling.  

 

Omvärldskontakter: 

Elevmedverkan: 

Eleverna har varit delaktiga med:  

• Förslag på vad de vill lära sig om lag och rätt.  

Syfte:  

Undervisningen ska syfta till att eleverna ges möjlighet att utveckla 

en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.  

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se 

samhällsfrågor ur olika perspektiv, samt utveckla förståelse för sina 

egna och andra människors levnadsvillkor.  

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att 

utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 

Eleverna ska ges möjligheter att pröva sina åsikter i möten med 

andra uppfattningar. 

Dessa delar ur centralt innehåll kommer att beröras: 

• 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. 

 

Övergripande mål för området: 

Att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. 

Att kunna använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt 

formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska 

överväganden. Tillägna sig kunskaper om samhällets demokratiska 

värderingar i skolan och samhället. 

Arbetsformer 

Introduktion: 

Vad vill ni lära er om lag och rätt? 



 

Behöver vi ha regler? Behöver vi ha lagar? Varför? Varför inte? 

 

 

Genomförande: 

Arbetsområdet startas upp med att eleverna skriver ner 

frågeställning kring det de vill lära sig inom området. 

Vi kommer att se på film, läsa texter, diskussioner, göra egna 

forskningar.  

Utvärdering/avslutning: 

Skriftliga och muntliga läxförhör samt muntliga redovisningar.  

Bedömning 

Efter arbetsområde ska eleven ha utvecklat kunskaper:   

• Om sociala samhällsstrukturer inom rättsliga området, ger 

exempel på dem, hur de fungerar och hur de är uppbyggda 

 

• Använder sig av och förstår begrepp i resonemang.  

• Att undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv 

och beskriver då samband med underbyggda resonemang.  

 

• Kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära 

samhällsfrågor med resonemang och underbyggda 

argument. 

 


