
Från kalvhjärna till mikromat  
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 4-6  
 
Hem- och konsumentkunskap 
Ur syftet: 

I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
ett kunnande som rör mat och måltider. 

Centralt innehåll: 

• Måltidens betydelse för gemenskap.  

• Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.  

 
Historia 
Förmågor: 

• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk 

och kultur.  

• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i 
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.  

• Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och 
genom resor till Asien.  

• Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och 
om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

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

 
Bild 
Förmågor: 

• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 

• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 



Centralt innehåll: 

• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från 
hemorten och konstbilder.  



Siden, sammet, trasa, lump 
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 4-6  
 
Historia 
Förmågor: 

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer 

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 

• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk 
och kultur.  

• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och 
grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.  

• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i 
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.  

• Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och 
genom resor till Asien.  

• Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och 
om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

 
Samhällskunskap 
Förmågor: 

• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

• Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och 
trovärdighet. 

Centralt innehåll: 

• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller 
framställs i medier och populärkultur.  

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt 
förhållningssätt.  

• Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och 
rättsliga aspekter.   

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser 
av, välstånd och fattigdom.  



Slöjd 
Förmågor: 

• Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.   

Centralt innehåll: 

• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och före bilder för egna idéer 
och skapande.  

• Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. 

• Hur symboler och färger används inom barn och ungdomskulturer och vad de signalerar. 

• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.  
 

  



Sápmi – samisk kultur förr och idag 
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Historia 
Förmågor: 

• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Den svenska statens framväxt och organisation.  

• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och 
grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket. 

• Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. 

• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om lik heter och skillnader i 
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. 

• Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor. 

• Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper. 

• Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och 
om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

Samhällskunskap 
Förmågor: 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och 
trovärdighet. 

Centralt innehåll: 

Individer och gemenskaper 

• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas 
rättigheter. 

Slöjd 
Förmågor: 

• Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.   

Centralt innehåll: 



• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och före bilder för egna idéer 
och skapande.  

• Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. 

• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid. 

 
  



Traditioner - varför då? 
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Historia 
Förmågor: 

• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk 

och kultur. 

• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i 
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.  

• Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och 
genom resor till Asien.  

• Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och 
om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.  

• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar 
genom traditioner, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, 
har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. 

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

 
Samhällskunskap 
Förmågor: 

• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

• Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans 
och trovärdighet. 

Centralt innehåll: 
• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett 

källkritiskt förhållningssätt. 

 



Bild 
Förmågor: 

•   Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 

• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Centralt innehåll: 
• Reklam och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap. 

• Konst, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade 
och vilka budskap de förmedlar. 

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. 

  



Folkkonst - den vackra och finurliga slöjden 
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Slöjd 
Förmågor: 

• Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.  

Centralt innehåll: 
• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och före bilder för egna idéer 

och skapande. 

• Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. 

• Hur symboler och färger används inom barn och ungdomskulturer och vad de signalerar. 

• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid. 

• Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material. 

 
Historia 
Förmågor: 

• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk 

och kultur.  

• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om lik heter och skillnader i 
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. 

• Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och 
om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

 

Bild 
Förmågor: 

•   Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 

• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Centralt innehåll: 
• Konst, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade 

och vilka budskap de förmedlar. 



• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. 

  



Från folktro och magi till sociala medier 
Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 4-6 
 
Historia 
Förmågor: 

• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Hur historiska processer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, 

har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. 

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

 
Samhällskunskap 
Förmågor: 

• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 

• Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans 
och trovärdighet.  

Centralt innehåll: 
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller 

framställs i medier och populärkultur.  

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett 
källkritiskt förhållningssätt. 

• Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och 
rättsliga aspekter.  

 
Svenska 
Förmågor: 

• sSka information från olika källor och värdera dessa 

Centralt innehåll: 
• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. 

• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer 
och via sökmotorer på internet. 



• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. 

 
Bild 
Förmågor: 

• Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Centralt innehåll: 
• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap. 

• Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade 
och vilka budskap de förmedlar. 

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.  



Hemmet  - från Gustav Vasas tid till idag 
Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 4-6 
 
Historia 
Förmågor: 

• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 
• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk 

och kultur. 

• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och 
grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket. 

• Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. 

• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i 
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. 

• Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och 
genom resor till Asien. 

• Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor. 

• Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.  

• Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och 
om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

 
Samhällskunskap 
Förmågor: 

• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.  

Centralt innehåll:  

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och 
konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 

 
  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Ekonomiska_villkor_f%C3%B6r_barn_i_Sverige_och_i_olika_delar_av_v%C3%A4rlden


För hundra år sedan 
Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 4-6 
 
Historia 
Förmågor: 

• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

• Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. 

• Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Centralt innehåll: 

• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra 
dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, 
har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. 

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

 
Samhällskunskap 
Förmågor: 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 

• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans 
och trovärdighet. 

Centralt innehåll: 

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och 
konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Exempel_p%C3%A5_hur_forntiden_medeltiden_1500-talet_1600-talet_och_1700-talet_kan_avl%C3%A4sas_i_v%C3%A5ra_dagar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Exempel_p%C3%A5_hur_forntiden_medeltiden_1500-talet_1600-talet_och_1700-talet_kan_avl%C3%A4sas_i_v%C3%A5ra_dagar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Hur_historiska_personer_och_h%C3%A4ndelser_till_exempel_drottning_Kristina_Karl_XII_och_h%C3%A4xprocesserna_har_framst%C3%A4llts_p%C3%A5_olika_s%C3%A4tt_genom_olika_tolkningar_och_under_skilda_tider
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Hur_historiska_personer_och_h%C3%A4ndelser_till_exempel_drottning_Kristina_Karl_XII_och_h%C3%A4xprocesserna_har_framst%C3%A4llts_p%C3%A5_olika_s%C3%A4tt_genom_olika_tolkningar_och_under_skilda_tider
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Ekonomiska_villkor_f%C3%B6r_barn_i_Sverige_och_i_olika_delar_av_v%C3%A4rlden
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