Målen för år 6
Kursplan i samhällskunskap
Centralt innehåll:
1
2

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet
Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället

3

Kritiskt granska informationsspridning och reklam i olika medier

4

Granska hur sexualitet och könsroller framställs i media och populärkultur

5
6

Kunna urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt
förhållningssätt
ha kännedom om samhälls-hushålls-och privatekonomi

Kursplan i geografi
Centralt innehåll:
1

Ha kunskaper om världskartan och känna till viktiga namn, läges-och storleksrelationer

2

Jordens naturresurser. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.

Kursplan i historia
Centralt innehåll:
Orsakerna till Sveriges stormaktstid och vad det fick för konsekvenser för
1 människorna som bodde omkring Östersjön

2

Kunna redogöra för de förändringar som skedde i Sverige under 1600- och 1700talen och även känna till de politiska förändringar som skedde i Sverige under 1800talet

4
5

Genom olika historiska källor t.ex. brev och arkivmaterial få förståelse för hur
levnadsförhållanden för människor i olika samhällskunskaper förändras och vilka
positioner män, kvinnor och barn hade under 16- och 1700 talen jämfört med idag
Känna till några uppfinningar under 1600- 1900-talet som förändrat människans
villkor
Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser

6

Den stora folkökningen och dess orsaker och konsekvenser för olika människor

3

7

Sverige och Nordens utbyte ekonomiskt och kulturellt med övriga världen

8

Exempel på hur 1600-och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner,
namn,språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser

9

Hur historiska personer och händelser t.ex. drottning Kristina och häxprocesserna har
framställts på olika sätt genom tiderna

Vad begreppen förändring, likheter, skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och
10 tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang

Kursplan i religion
Centralt innehåll:

2

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i
kristendomen och i de andra världsreligionerna
Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i
världsreligionerna

3

Vardagliga moraliska frågor om flickor och pojkars identitet och roller,
jämställdhet,sexuell läggning,sexualitet samt utanförskap och kränkning

1

