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SAMHÄLLSORIENTERADE ÄMNE 

I detta häfte finner du övningar till ämnena samhällskunskap, geografi, historia, 
religion, svenska och engelska.  

Övningarna är skrivna direkt till barnen.  

SAMHÄLLSKUNSKAP 

Vatten är absolut nödvändigt för att vi ska kunna leva. Sommaren 2018 
fick vi i Skåne upplev en torka som vi inte är vana vd. Det blev grillförbud, 
det fanns olika regler för när och hur man fick vattna, liksom vad man fick 
använda vatten till. Detta är ett problem som kommer bli allt vanligare på 
grund av klimatförändringarna. Samtidigt som vi får allt mer vatten på 
vintern som orsakar översvämningar, gör det svårt att gräva osv.  
I Skåne var en av de stora nyheterna kring torkan, att vi inte längre fick 
grilla och att det var risk för bränder.  
 
I en del länder så kan man inte dricka vattnet som kommer ur kranen. Men 
det går bra att tvätta händerna och duscha osv med det. Då får man köpa 
vatten på flaska. Kanske har du stött på detta på semester? Vad är det som 
kan hända om du skulle råka dricka av vattnet från kranen? Hur kan du ta 
reda på innan semestern om du kan dricka vattnet? 
Hur tror du det skulle vara om vi hade det så i Sverige också? Diskutera i 
grupp hur det skulle påverka ditt liv.  
 
I många fattiga länder saknas både pengar och kunskap för att förse 
invånarna med rent vatten. Invånarna vet heller inte att det är farligt att 
dricka det smutsiga vattnet, de har inget annat vatten att dricka och de vet 
inte hur de kan rena det. Detta är framförallt ett problem som är vanligt i 
Afrika. Läs mer på den här länken https://www.wateraid.org/se/statistik-
och-fakta och diskutera i grupp vilka problem som kommer när rent vatten 
saknas och vad som behöver göras för att lösa det.  

 

GEOGRAFI 

I Sverige har vi många stora älvar och åar. Kan du några på rak arm? Läs 
på och lär dig de största av åarna och älvarna. Gå ihop med en klasskompis 
och välj ut en av dessa vattendrag och var säker på att ni inte tar samma 
som någon annan. Skriv tillsammans ihop en liten rapport där ni beskriver 
dessa utifrån historia, geografiskt läge och översiktlig ekologi. Samma 
övning kan även göras men med avseende på Sveriges största sjöar. 

 

 

https://www.wateraid.org/se/statistik-och-fakta
https://www.wateraid.org/se/statistik-och-fakta
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HISTORIA 

Idag är det lätt att ge sig ut och utforska världen. Det finns flygplan, 
helikoptrar, tåg, bilar mm. Dessutom kan man ta foto på allt spännande 
och skicka överallt med mobilen. Undrar vi var vi är eller var vi ska så 
ställer Google maps upp och guidar oss. Vårt störta bekymmer är om 
batteriet tar slut eller wifi saknas.  
 
Men förr fick man vara betydligt modigare. Upptäcktsresande seglade 
iväg, utan att helt säkert veta om eller när de skulle komma fram. Tack 
vare deras mod skapades kartor, arter upptäcktes och människor fick 
mycket kunskap om världen som de annars inte hade kunnat få. Skeppen 
gjorde även att det blev möjligt att skapa handelsutbyte.  
 
Välj en upptäcktsresande som färdats med båt och redogör för när och 
hur resan gick, färdväg och resans mål samt ifall den medförde någon 
viktig ny kunskap. Skapa en poster med text och bilder, gärna en karta 
där du presenterar fakta.  

SVENSKA 

• Det är viktigt att kunna argumentera och diskutera i olika situationer. I den 
här uppgiften ska du välja ut ett ämne som berör vatten. Läs in dig på frågan 
och diskutera/argumentera för de ämne ni har valt. Ni kan också vara två 
personer där en är för och en är emot. Sen har ni argumenterar ni och för 
debatt. Ni måste inte ha samma åsikter i verkligheten som i övningen.  
Här är lite förslag på ämne:  
-Att vattna/inte vattna gräsmattan vid torka 
-Att använda sköljmedel när man tvättar. 
-Hur granulat från konstgräsplaner påverkar naturen och vattnet jämfört 
med hur de främjar fotbollen.  
-Vad som kan/bör göras åt att granulat från konstgräsplaner hamnar i 
naturen och i vattnet. Eller bör man inte göra något alls? 
- Att ha pool i trädgården som fylls med dricksvatten. 
- Att använda engångsplast och hur det påverkar naturen 
- Fleece görs av återvunnen plast. Återvinning är bra men är fleece bra? 

 

• I den här övningen får du möjligheten till att öva din skrivförmåga. Du ska 
nämligen skriva en historia som berör vatten. Det kan vara en händelse 
som är hämtad från ditt eget liv eller en hopknåpad fantasiberättelse. Det 
viktiga är att du skriver den berättande, som en bok. Byt sen berättelse med 
någon i klassen och lämna feedback på berättelsen du har läst.  
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ENGELSKA 

Att öva sig i engelskt tal och skrift är en bra övning inför kommande 
internationella möten och sammankomster. Att dessutom utveckla sitt 
ordförråd och lära sig använda termer man normalt inte använder i det 
dagliga livet är utmärkt. Jobba tillsammans med en klasskamrat och välj ut 
en internationell flod, sjö eller hav. Spela sen in en presentation av den 
fakta ni hittat.  
- Namn på floden/sjön/havet 
- Geografisk förekomst 
- Storlek 
- Typ av vatten, alltså om det är söt eller saltvatten 
- Används vattnet till något speciellt? (dricksvatten, fartyg, badplats, 

fiske osv.) 
- Om det finns någon intressant eller spännande historia kopplat till 

vattnet så berätta kort om den.  
- Om någon av er har besökt platsen så berätta om ett minne därifrån 
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