
 

Kropp, kläder och identitet  
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7-9  

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 ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. 

• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt 
konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och 
några olika delar av världen.  

• Migration inom och mellan länder. 

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. 

• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina 
egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och 
kampen mot slaveri. 

• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, 
och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, 
jämställdhet och sexualitet. 

• Framväxten av det svenska välfärdssamhället. 

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor. 

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och 
värderingar. 

• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet 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: 
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av 

socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets 
maktstrukturer. 

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. 

• Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i 
digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. 

 

  



Revolution, stereotyper och antimode   
- Tonårsmode då och nu 
Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 7-9 

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: 
• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel 

kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i 
synen på kön, jämställdhet och sexualitet. Framväxten av det svenska välfärdssamhället. 

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor. 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och 

värderingar. 

• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de 
används i historiska sammanhang. 

 

Samhällskunskap 
Förmågor: 

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

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

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

Centralt innehåll: 
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av 

socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets 
maktstrukturer. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Hur_historia_kan_anv%C3%A4ndas_f%C3%B6r_att_skapa_eller_st%C3%A4rka_nationella_identiteter


• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. 
Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i 
digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.  



Hemmet  - tak över huvudet och statusmarkör 
Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 7-9 
 
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 ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. 

• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria liseringen, samt 
konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnads villkor i Sverige, Norden, Europa 
och några olika delar av världen.  

• Migration inom och mellan länder. 

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. 

• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina 
egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och 
kampen mot slaveri.  

• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. 

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. 

• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel 
kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i 
synen på kön, jämställdhet och sexualitet. 

• Framväxten av det svenska välfärdssamhället. 

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor. 

 
Samhällskunskap 
Förmågor 
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 
• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 

perspektiv. 
• Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 

beslutsprocesser. 

Centralt innehåll: 



 

• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av 
socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. 
Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, 
pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på 
enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. 

• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till 

förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. 
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier 

förändras i en globaliserad värld. 
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, 

etnicitet och socioekonomisk bakgrund.  
• Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen 

jämlikhet och jämställdhet. 
 
Slöjd 
Förmågor: 

• Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.  

Centralt innehåll: 
• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer. 

• Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen. 

• Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet. 

  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Ungdomars_identiteter_livsstilar_och_v%C3%A4lbefinnande
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Svenska_v%C3%A4lf%C3%A4rdsstrukturer_och_hur_de_fungerar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Immigration_till_Sverige_f%C3%B6rr_och_nu
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Hur_hush%C3%A5llens_f%C3%B6retagens_och_det_offentligas_ekonomi_h%C3%A4nger_samman
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Hur_l%C3%A4nders_och_regioners_ekonomier_h%C3%A4nger_samman_och_hur_olika_regioners_ekonomier_f%C3%B6r%C3%A4ndras_i_en_globaliserad_v%C3%A4rld
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Hur_l%C3%A4nders_och_regioners_ekonomier_h%C3%A4nger_samman_och_hur_olika_regioners_ekonomier_f%C3%B6r%C3%A4ndras_i_en_globaliserad_v%C3%A4rld
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Skillnader_mellan_m%C3%A4nniskors_ekonomiska_resurser_makt_och_inflytande_beroende_p%C3%A5_k%C3%B6n_etnicitet_och_socioekonomisk_bakgrund
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Skillnader_mellan_m%C3%A4nniskors_ekonomiska_resurser_makt_och_inflytande_beroende_p%C3%A5_k%C3%B6n_etnicitet_och_socioekonomisk_bakgrund


Folkhemmet - hur Sverige blev ljust och fräscht  
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7-9  
 
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: 

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. 

• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel 
kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i 
synen på kön, jämställdhet och sexualitet. 

• Framväxten av det svenska välfärdssamhället. 

• Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i 
Sverige. 

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor. 

• Exempel på hur 1800 och 1900talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga 
uttryck, byggnader, städer och gränser. 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, 
föreningslivet, organisationer och företag. 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och 
värderingar. 

• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de 
används i historiska sammanhang. 

 
Samhällskunskap 
Förmågor: 

• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 
• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 

perspektiv. 
• Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.  



• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. 

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

• Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 
beslutsprocesser. 

Centralt innehåll: 
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av 

socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 
• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. 

Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. 
• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, 

pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på 
enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. 

• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av 

samhällets maktstrukturer. 
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. 

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer 
och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. 

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 
Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 

• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverigesamt vad deras 
särställning och rättigheter innebär. 

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. 
Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och 
skyldigheter. 

• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar 
i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. 

• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i 
en globaliserad värld. 

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom 
ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. 

 
  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Ungdomars_identiteter_livsstilar_och_v%C3%A4lbefinnande
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Svenska_v%C3%A4lf%C3%A4rdsstrukturer_och_hur_de_fungerar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Immigration_till_Sverige_f%C3%B6rr_och_nu
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Mediernas_roll_som_informationsspridare_opinionsbildare_underh%C3%A5llare_och_granskare_av_samh%C3%A4llets_maktstrukturer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Mediernas_roll_som_informationsspridare_opinionsbildare_underh%C3%A5llare_och_granskare_av_samh%C3%A4llets_maktstrukturer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Olika_slags_medier_deras_uppbyggnad_och_inneh%C3%A5ll
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#De_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#De_nationella_minoriteterna_och_samernas_st%C3%A4llning_som_urfolk_i_Sverige
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Demokratiska_fri-_och_r%C3%A4ttigheter_samt_skyldigheter_f%C3%B6r_medborgare_i_demokratiska_samh%C3%A4llen
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Hur_hush%C3%A5llens_f%C3%B6retagens_och_det_offentligas_ekonomi_h%C3%A4nger_samman
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Hur_l%C3%A4nders_och_regioners_ekonomier_h%C3%A4nger_samman_och_hur_olika_regioners_ekonomier_f%C3%B6r%C3%A4ndras_i_en_globaliserad_v%C3%A4rld
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Hur_l%C3%A4nders_och_regioners_ekonomier_h%C3%A4nger_samman_och_hur_olika_regioners_ekonomier_f%C3%B6r%C3%A4ndras_i_en_globaliserad_v%C3%A4rld
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Individers_och_gruppers_m%C3%B6jligheter_att_p%C3%A5verka_beslut_och_samh%C3%A4llsutveckling_


Från kalvhjärna till mikromat 
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7-9 
 
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: 

� Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och 
välbefinnande. 

• Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.  

 

Samhällskunskap 
Förmågor: 

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

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

� Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.  

Centralt innehåll: 

� Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. 
Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

� Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 
� Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar 

i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. 
� Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i 

en globaliserad värld. 
 

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. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/hem-och-konsumentkunskap#Hur_man_kan_arrangera_m%C3%A5ltider
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Immigration_till_Sverige_f%C3%B6rr_och_nu
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Hur_hush%C3%A5llens_f%C3%B6retagens_och_det_offentligas_ekonomi_h%C3%A4nger_samman
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Hur_l%C3%A4nders_och_regioners_ekonomier_h%C3%A4nger_samman_och_hur_olika_regioners_ekonomier_f%C3%B6r%C3%A4ndras_i_en_globaliserad_v%C3%A4rld
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Hur_l%C3%A4nders_och_regioners_ekonomier_h%C3%A4nger_samman_och_hur_olika_regioners_ekonomier_f%C3%B6r%C3%A4ndras_i_en_globaliserad_v%C3%A4rld


Centralt innehåll: 
• Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. 

• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria liseringen, samt 
konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnads villkor i Sverige, Norden, Europa 
och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder. 

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. 

• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina 
egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och 
kampen mot slaveri. 

• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. 

• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel 
kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i 
synen på kön, jämställdhet och sexualitet. 

• Framväxten av det svenska välfärdssamhället. 

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor. 

 
  



Sápmi – en gränsöverskridande del av Norden  
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7-9  
 
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: 
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria liseringen, samt 

konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnads villkor i Sverige, Norden, Europa 
och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder. 

• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina 
egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och 
kampen mot slaveri. 

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av 
förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. 

• Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i 
Sverige. 

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor.  

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och 
värderingar. 

• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de 
används i historiska sammanhang. 

Samhällskunskap 
Förmågor: 

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

• Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 
beslutsprocesser. 

Centralt innehåll: 
• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av 

detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. 



• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn konventionen. Deras 
innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 

• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 
• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning 

och rättigheter innebär. 

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska 
samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska 
rättigheter och skyldigheter. 

• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, 
etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, 
utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

 

Svenska 
Förmågor: 

• Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 
• Söka information från olika källor och värdera dessa. 

Centralt innehåll: 

• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra 
anteckningar. 

• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket 
syfte man kommunicerar. 

• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. 
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och 

sammanhang. 
• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och 

olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter 
mellan de olika språken. 

• Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i 
samhället. 

• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett 
källkritiskt förhållningssätt. 

 
 
 
  



Traditioner - varför då? 
Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7-9  
 
Religion 
Förmågor:  

• Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom 
dessa. 

• Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. 

• Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. 

• Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp 
och modeller. 

Centralt innehåll: 

• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. 

• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck. 

• Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. 

• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. 

• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i 
populärkulturen. 

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. 

• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter 
och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. 

• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till 
exempel dygdetik. 

 

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: 

• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning 
och rättigheter innebär. 

 

Historia 
Förmågor: 

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

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#Immigration_till_Sverige_f%C3%B6rr_och_nu
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#De_nationella_minoriteterna_och_samernas_st%C3%A4llning_som_urfolk_i_Sverige


• 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: 
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt 

konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och 
några olika delar av världen. Migrationen inom och mellan länder.  

• Framväxten av det svenska välfärdssamhället. 

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor. 

• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga 
uttryck, byggnader, städer och gränser. 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter 

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och 
värderingar. 

• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de 
används i historiska sammanhang. 

 
 

  



Folkkonst - tradition, gerillaslöjd och SMS-broderier 
Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 7-9 
 
Slöjd 
Förmågor: 

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.  

Centralt innehåll: 

• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer. 

• Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen. 

• Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet. 

• Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet. 

 

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 källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor. 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och 
värderingar. 

 
Bild 
Förmågor: 

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

Centralt innehåll: 

• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa 
perspektiv kan utformas och framställas. 

• Samtida konst och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och 
kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka 
budskap de förmedlar. 

 



Från folktro och magi till sociala medier 
Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 7-9 
 
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: 

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. 

• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina 
egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och 
kampen mot slaveri. 

• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga 
uttryck, byggnader, städer och gränser. 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, 
föreningslivet, organisationer och företag. 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och 
värderingar. 

• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet 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: 
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets 

maktstrukturer. 

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. 

• Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i 
digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Revolutioner_och_framv%C3%A4xten_av_nya_id%C3%A9er_samh%C3%A4llsklasser_och_politiska_ideologier
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Vad_historiska_k%C3%A4llor_kan_ber%C3%A4tta_om_m%C3%A4nniskors_och_gruppers_str%C3%A4van_att_p%C3%A5verka_och_f%C3%B6rb%C3%A4ttra_sina_egna_och_andras_levnadsvillkor
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Vad_historiska_k%C3%A4llor_kan_ber%C3%A4tta_om_m%C3%A4nniskors_och_gruppers_str%C3%A4van_att_p%C3%A5verka_och_f%C3%B6rb%C3%A4ttra_sina_egna_och_andras_levnadsvillkor
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Exempel_p%C3%A5_hur_1800-_och_1900-talet_kan_avl%C3%A4sas_i_v%C3%A5ra_dagar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#historia_kan_anv%C3%A4ndas_f%C3%B6r_att_skapa_eller_st%C3%A4rka_gemenskaper
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Hur_historia_kan_anv%C3%A4ndas_f%C3%B6r_att_skapa_eller_st%C3%A4rka_nationella_identiteter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Hur_historia_kan_anv%C3%A4ndas_f%C3%B6r_att_f%C3%B6rst%C3%A5_hur_den_tid_som_m%C3%A4nniskor_lever_i_p%C3%A5verkar_deras_villkor_och_v%C3%A4rderingar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#Hur_historia_kan_anv%C3%A4ndas_f%C3%B6r_att_f%C3%B6rst%C3%A5_hur_den_tid_som_m%C3%A4nniskor_lever_i_p%C3%A5verkar_deras_villkor_och_v%C3%A4rderingar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#kontinuitet_och_f%C3%B6r%C3%A4ndring_f%C3%B6rklaring_k%C3%A4llkritik_och_identitet_betyder


• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar 
ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. 

 

Svenska 
Förmågor: 

• söka information från olika källor och värdera dessa 

Centralt innehåll: 
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, 

tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av 
argumentation. 

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps 
nyanser och värdeladdning. 

• Nya ord i språket, till exempel låneord. 

• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man 
kommunicerar. 

• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. 

• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk 
i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika 
språken. 

• Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället. 

• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. 

• Hur man citerar och gör källhänvisningar. 

• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 
förhållningssätt. 

 

Bild 
Förmågor: 

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

Centralt innehåll: 
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa 

perspektiv kan utformas och framställas. 

• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 

• Samtida konst och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och 
kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka 
budskap de förmedlar. 

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

 


	Kropp, kläder och identitet
	Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7-9

	Historia
	Förmågor:
	Centralt innehåll:

	Samhällskunskap Förmågor:
	Centralt innehåll:

	Revolution, stereotyper och antimode
	- Tonårsmode då och nu Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 7-9
	Historia
	Förmågor:
	Centralt innehåll:

	Samhällskunskap Förmågor:
	Centralt innehåll:


	Hemmet  - tak över huvudet och statusmarkör Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 7-9
	Historia
	Förmågor:
	Centralt innehåll:

	Samhällskunskap
	Slöjd
	Förmågor:
	Centralt innehåll:


	Folkhemmet - hur Sverige blev ljust och fräscht
	Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7-9

	Historia
	Förmågor:
	Centralt innehåll:

	Från kalvhjärna till mikromat
	Hem- och konsumentkunskap Ur syftet:
	Centralt innehåll:

	Samhällskunskap
	Historia
	Förmågor:
	Centralt innehåll:


	Sápmi – en gränsöverskridande del av Norden
	Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7-9

	Historia
	Förmågor:
	Centralt innehåll:

	Samhällskunskap
	Förmågor:
	Centralt innehåll:

	Traditioner - varför då?
	Religion
	Samhällskunskap
	Historia Förmågor:
	Centralt innehåll:


	Folkkonst - tradition, gerillaslöjd och SMS-broderier Kopplingar till läroplanen (Lgr 11) för årskurs 7-9
	Slöjd
	Förmågor:

	Historia Förmågor:
	Bild Förmågor:
	Historia
	Förmågor:

	Samhällskunskap
	Förmågor:
	Centralt innehåll:

	Svenska
	Förmågor:
	Centralt innehåll:

	Bild
	Förmågor:
	Centralt innehåll:



