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Kär?
Hur känns det?
Skriv ett ord eller en
fras/post-it-lapp!

Kär!
Läs upp!
Förklara dina val av
ord!
Håller din kompis med?
Eller inte?

Kär!
Ord som beskriver
(adjektiv & adverb)

Alla övriga

Så här känns det att vara kär!

Hur känns det att vara kär?
Det händer saker i kroppen när du är kär, som att det kan
kännas varmt, härligt och pirrigt. Du kan också känna dig
pigg, modig och lycklig, eller lugn och harmonisk. Du kan
få svårt att koncentrera dig, eller tänka på annat än den
eller dem du är kär i. Men det kan också kännas nervöst
eller ledsamt att vara kär. En del får svårt att äta eller
sova. Det brukar kännas bra att tänka på eller vara nära
den eller dem du är kär i. Ibland kan det då kännas som
att hjärtat slår snabbare än vanligt och du kan bli skakig,
blyg, rusig eller kåt. Det är svårt att veta vad som gör att
vi blir kära. Det kan vara personens sätt att vara, eller
kanske är det något med hens ögon, röst eller lukt.

Läs och skriv läslogg
https://www.youmo.se

Kopiera citat

https://www.umo.se/

Omformulering

Se filmen:
Hur blir man
tillsammans
med någon?

Tankar citatet väcker

Kursplanen sva åk 9
Syfte

/…/ stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva
på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges
möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna
åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Centralt innehåll

Beskrivande, förklarande, utredande,

instruerande och argumenterande
texter. Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och andra
interaktiva funktioner.
Lässtrategier. Skrivstrategier. Språkliga strategier i samtal.

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande
Människans sexualitet och reproduktion
och hursamt
detta påverkas, till exempel av socioekonomisk
frågor om identitet, jämställdhet, relationer,
bakgrund, kön och sexuell läggning. /…/
kärlek och ansvar.
Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet.
Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar
Eleven kan föra välutvecklade och
varandra
väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom,
sexualitet /…/
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i
några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang
och väl underbyggda argument och kan då
i stor utsträckning
växla mellan
Bilder som behandlar frågor om identitet,
sexualitet, etnicitet
och olika perspektiv.
maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt
granskas.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och
bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. /…/ presentera sina
bilder med relativt godanpassning till syfte och sammanhang

Vad händer i kroppen?
Sex första gången
Labbar – vikt & volym

Familjerätt
Samtyckeslagen

Bildanalys
Posters med informativa samhällsorienterande bilder
utifrån korta textutdrag ur Familjerätt och
Samtyckeslagen

Värdegrund

Bi, Sh, Bild, Hi

Hi och sva åk 9
Syfte

/…/ kunskaper om skönlitteratur från olika tider och
skilda delar av världen. /…/ ska eleverna ges
förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna
identiteten och sin förståelse för omvärlden
Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika
historiska förklaringar till industrialiseringen,
samt konsekvenser för olika samhällsgruppers
Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska
och människors
levnadsvillkor
i Sverige,
Norden,
Eleven
mycket goda
kunskaper
om historiska
partier,
nyahar
folkrörelser,
till exempel
Europa och
några olikaskeenden
delar av världen.
förhållanden,
gestalter
under olika
kvinnorörelsen,
och kampen och
för allmän
rösträtt
Migration
inom och mellan
länder.
tidsperioder.
Eleven
visar detoch
genom
att
för kvinnor
och män.
Kontinuitet
förändring
i
föra
och och
väl underbyggda
synen
på välutvecklade
kön, jämställdhet
sexualitet.
resonemang om orsaker till och konsekvenser av
samhällsförändringar och människors
levnadsvillkor och handlingar.

Rita en tidslinje som börjar i år!

1899

1842

1961

1930

1919

Utvandring 1,2 milj
1850 - 1925

1938

2018

1975

Från landsbygd till stad =
urbanisering

Sociala
reformer

Från bönder till industriarbetare=
industrialisering

Teknisk
utveckling

Tänk Enskilt

Prata Parvis

Diskutera och skriv Alla

Jag är… Svarte Rickard!
Jag har ett barn. Jag skäms för att jag gjorde fel
mot Hanna. Jag våldtog Hanna därför att jag hade
druckit alkohol.
Jag ville älska med Hanna men hon hatade mig och
var rädd. Jag tycker om min mamma Lovisa. Jag
hatar min styvfar Joel. Jag vill veta vem som är min
pappa. Min biologisk pappa.
Jag vill träffa mitt barn. Jag vill prata med Hanna
om min son Ragnar.
analysredskap: orientering, konflikt, händelser, upplösning & avslutning

Från land
till stad industrialisering

Jämlikhet
jämställdhet

Fattigdom &
klasskillnader

Äktenskap,
skilsmässor
& familj

Tjejer & killar
- uppfostran
yrkesval

Migration
Att läsa & lyssna: Umo/Yumo, musiktexter, novell, roman,
facktexter om migration & kvinnohistoria, lag & rätt.
Grafer om utbildning, antal barn/kvinna m.m.
Att lyssna och se: film om migration, urbanisering &
kvinnohistoria, Ett barn blir till, klipp ur Skam &
Bollywoodfilmklipp, Gapminder: om religion och barnafödande
Att skriva: berättande text, lyrik/musiktext, förklarande text,
beskrivande text, utredande, argumenterande & labbrapport

Få barn utan
att vara gift
Abort

Våldtäkt
Samtycke

